
مقدمة موضوع عن تلوث المیاه بالعناصر
الماء ھو سر الحیاة، وسبب كل شيء حي، وال حیاة بدون ماء، قد یستطیع اإلنسان مع

التطور التكنولوجي الكبیر إیجاد البدیل لمختلف حاجیاتھ إال ھذا المكون، ومن األمراض
التي قد یتعرض لھا الماء دخول مركبات تجعل منھ ملوثا غیر صالحا للشرب، إضافة إلى

نفوق الكثیر من الكائنات البحریة، وفي سطورنا التالیة سنتناول ھذه المشكلة بصورة
مفصلة.

موضوع عن تلوث المیاه بالعناصر
كثیر من األشخاص یتعاطى مع مشكلة تلوث المیاه بأنھا بسیطة وعابرة ، وأن البحر قادرا
على استیعاب وتحلیل الكم الھائل من النفایات سواء كانت كنتیجة طبیعیة، أو بفعل البشر،

وھذا أمر غیر صحیح بالمطلق لذلك البد لنا من معرفة كیف تتكون ھذه الظاھرة، وما ینتج
عنھا وكیف نتخلص منھا.

معنى تلوث المیاه
یعرف تلوث المیاه بأنھ مجموعة من التغیرات تطرأ على الماء فتحدث تغیرات في طبیعتة،

ونوعیتھ، وخصائصھ، إضافة لذلك یصبح غیر صالح لإلستخدام، وتكون ھذه التغیرات
نتیجة طبیعیة إلضافة مواد كیمیائیة، أو بكتیریة، وما شابھ ذلك، ویحدث التلوث في مختلف
األنظمة البیئیة سواء كانت میاه جوفیة، أو سطحیة كالبحیرات و األنھار ومصباتھا، وتلوث

المیاه یؤثر على أداء األنظمة البیئیة المختلفة.
كیف یمكن معرفة جودة الماء وتمییزه إذا كان ملوثا

یمكن معرفة جودة الماء وتمییزه إذا كان ملوثا من خالل مجموعة من معاییر محددة،
:وظیفتھا قیاس جودة الماء، وفیما یلي نذكر ھذه المعاییر

الماء، ومعرفة تراكیزویكون ذلك بفحص عینات مختلفة منلمقیاس الكیمیائي:ا●
المواد الكیمیائیة فیھا، فإذا كانت ھذه التراكیرف مرتفعة، وفیھا مواد كیمیائیة

خطرة، یعتبر الماء ملوثا.
الحیة فیھ كاألسماكویكون ذلك من خالل إمكانیة عیش الكائناتالمقیاس الحیوي:●

والحشرات، والالفقاریات، فإذا تمكنت بعضھا من العیش فیھا تكون جودة الماء
جیدة، وإذا كان عكس ذلك كان الماء ملوثا.

ما ھي أنواع تلوث المیاه؟
تتعدد أنواع تلوث المیاه وفیما یلي نذكر بعضا منھا:

رمي مخلفاتویسمى أیضا تلوث البحار، ویكون نتیجةتلوث میاه المحیط:●
المصانع من مواد كیمیائیة، ومعادن ثقیلة، في البحار، ویضاف إلى ذلك حطام

السفن، وبعض المواد التي تفرغھا السفن الناقلة للنفط، أو المواد المشابھة بالوصف.
ھي السببتعد مخلفات المزارع وعلى رأسھا األسمدةتلوث المیاه السطح:●

الرئیسي في تلوث میاه األنھار، والجداول، والبحیرات، وذلك لما تحتویھ من



ملوثات كالفوسفات، مما یجعل الماء غیر صالح للشرب، والسباحة، وصید األسماك
أیضا.

وما یشترك معھا فيوتنتقل ملوثات الماء من مواد كیمیائیة،تلوث المیاه الجوفیة:●
النتیجة إلى المیاه الجوفیة، حیث تتسرب الملوثات بفعل األمطار إلى األرض وتجعل

المیاه الجوفیة ملوثة، غیر صالحة للشرب.
أسباب تلوث المیاه السطحیة

تتعدد أسباب تلوث المیاه السطحیة، نذكر منھا:
الحصى، والخرسانة، وخردةوھي نتائج العملیات الصناعیة مثلالمخلفات الصناعیة:

المعادن، والزیوت، وكل ذلك یلحق الضرر بالكائنات الحیة كاألسماك وقد یؤدي لنفوقھا.
میاه االستحمامكثیر من المصانع، وبعض البیوت تنتھيمیاه الصرف الصحي:

والمراحیض فیھا إلى المسطحات المائیة القریبة منھا مما یحدث تلوث المیاه.
النفطیة التي تحدثویكون ذلك بشكل دوري وعن طریق االنسكاباتتسرب نفط السفن:

تأثیرات كارثیة على حیاة الكائنات البحریة حیث النفط ال یذوب في الماء، و یحجب الضوء
عن الحیوانات والنباتات.

البشر المختلفة، وینتج عنتبث السموم في الغالف الجوي من نشاطاتاألمطار الحمضیة:
ذلك ما یسمى بالغازات الدفیئة، التي تسمح بدخول أشعة الشمس إلى الكواكب وال تسمح
بعودتھا، وتتفاعل ھذه الغازات في الھواء مع الماء مشكلة واحد من أھم الملوثات وھو

المطر الحمضي.
أسباب تلوث المیاه الجوفیة

عدیدة ھي أسباب تلوث المیاه الجوفیة نذكر منھا:
في تسرب بقایا األسمدةیساعد جریان الماء في المناطق الزراعیةالمصادر الطبیعیة:

والمبیدات الحشریة، وفضالت الحیوانات، إلى المیاه الجوفیة، مما یحدث تلوثا فیھا.
النوویة، أو اختبارات األسلحةوالتي تنتج عن طریق محطات الطاقةالنفایات النوویة:

العسكریة، وینبعث منھا إشعاعات یلوث المیاه الجوفیة.
والحیوان عن طریق الصرفوتتشكل ھذه النفایات من فضالت اإلنسانالنفایات السائلة:

الصحي، وعندما تتحلل ھذه الفضالت في المیاه الجوفیة بعد تسربھا إلیھا تجعل منھا بیئة
مناسبة للبكتیریا واألمراض.

من البناء، والعملیات الزراعیةوتتعدد مصادر ھذه النفایات، وتكونالنفایات الصلبة:
والحیوانیة، وقطع األشجار، ووجود ھذه الملوثات في المیاه یلحق الضرر بالكائنات الحیة،

ویلوث المیاه.
من الصناعات، وتساھمكالنفط و البنزین المستخدم في العدیدالمنتجات البترولیة:

االنسكابات النفطیة بتلوث المیاه بعد تسربھا من األبار وخطوط نقلھا.
ما ھي مصادر تلوث المیاه؟



تنقسم مصادر تلوث المیاه إلى قسمین نذكرھما فیما یلي:
على سالمة الماء، وأكثرھاوتعد ھذه المصادر ذات نتیجة سلبیةمصادر ذات مصدر ثابت:

إنتشارا، وتتمثل باألقنیة المخصصة لرمي مخلفات المصانع، حیث تبدأ في المصنع وتنتھي
بالماء، وكونھا معروفة ومحدودة یمكن بسھولة السیطرة علیھا، والتخلص منھا.

كونھا غیر محدودة المنشأ،وھي أكثر المصادر إحداث للتلوثمصادر ذات مصر منتشر:
وتتعدد ھذه المصادر بین  الجریان السطحي في المناطق الزراعیة، الملوثات التي یحملھا

المطر عبر الغالف الجوي، المواد الموجودة في األسمدة التي تنتقل للمیاه الجوفیة
ما ھي نتائج تلوث المیاه

تتعدد نتائج تلوث المیاه، نذكر منھا:
والدالفین، تموتكثیر من الحیوانات المائیة كاألسماك،موت الحیوانات المائیة:●

بسبب عدم قدرتھا تحمل ملوثات الماء.
عبر السالسل الغذائیة منتنتقل أضرار ملوثات المیاهاختالل السلسلة الغذائیة:●

أصغر مستھلك بالتسلسل إلى المستھلك األخیر، مما یؤدي للنتائج السلبیة بھا.
الملوثة یحدث أمراضتناول بعض المأكوالت البحریةاإلصابة ببعض األمراض:●

عدیدة لإلنسان، منھا التھاب الكبد، الكولیرا.
بعضھا البعض، وحدوثتكمل الكائنات الحیة ومنھا البحریةتدمیر النظم البیئیة:●

التلوث قد یلحق ضررا بھذا النظام البیئي قد تصل لھدمھ بشكل نھائي.
كیفیة التخلص من مشكلة تلوث المیاه

العمل على تقلیل استھالك البالستیك، والعمل على إعادة تدویره.●
إیجاد طرق للتخلص من المواد الكیمیائیة غیر تصرفیھا في المیاه.●
ترشید استخدام المبیدات الحشریة، واألسمدة الزراعیة.●
سن تشریعات لحمایة المیاه من التلوث، ومعاقبة المخالفین.●
نشر حمالت التوعیة حول أسباب ونتائج التلوث، وكیفیة الحد من تلوث المیاه.●
الحث على الحمالت التوعویة للحد من تلوث المیاه، مثل تنظیف الشواطئ.●
طرح مشكلة تلوث المیاه في المناھج المدرسیة.●

خاتمة موضوع عن تلوث المیاه بالعناصر
نستخلص من خالل ما طرح من أفكار في موضوعنا ھذا أن اإلنسان ھو المصدر الرئیسي
في تلوث المیاه، وإلحاق الضرر في الكائنات الحیة األخرى، والبد من تظافر جھود الدولة

والمؤسسات االجتماعیة للتخلص من ھذه الظاھرة.


