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قـواعــد الـنشــــر

ا�ســــــــــــم املجــلــــــة:

 The Egyptian Journal of البيئي   للتغري  امل�صرية  املجلة 

Environmental Change

جهة اإ�سدار املجلة:

 The Egyptian Society اجلمعية امل�صرية للتغريات البيئية

of Environmental Change

فرتات الإ�ســــــدار:

باللغـات  واأكتوبر  مار�س  �صهرى  فى  �صنويا  ن�صف  ت�صدر 

العربيـة والإجنليزية و الفرن�صية

اأهــــــــــداف املجلة :

فى  الأ�صيلة  العلمية  والدرا�صات  البحوث  بن�صر  تهتم 

كوكب  اأغلفة  فى  البيئية  بالتغريات  ال�صلة  ذات  املو�صوعات 

الأر�س باللغات العربية والإجنليزية والفرن�صية .

�سـيا�ســـــة الن�ســــر:

1- لهيئة التحرير حق البت فى �صالحية البحث للتحكيم.

2- تخ�صع جميع البحوث التى يتم تقدميها للتحكيم من قبل 

متخ�ص�صني من ذوى اخلربة واملكانة العلمية املتميزة.

3- ل تلتزم املجلة برد اأ�صول البحوث املقدمة اإليها فى حالة 

قبولها للن�صر وفى حالة عدم قبولها للن�صر. من حق الباحث 

ا�صرتداد بحثه.

4- يخطر رئي�س التحرير موؤلف البحث ب�صالحية البحث اأو 

عدم �صالحيته للن�صر باأ�صرع وقت ممكن.

5- ل يجوز لأ�صحاب البحوث التى تن�صر فى املجلة اأن يعيدوا 

ن�صرها اأو جزء منها فى موؤلف اأو جملة اأخرى اإل بعد موافقة 

خطية من رئي�س التحرير.

ر�ســــــوم الن�ســــر:

300 جنيها م�صريا لترد  يقابل  البحث ما  1. ر�صم حتكيم 

فى حالة عدم قبول البحث.

2. يتكفل الباحث مب�صروفات طباعة ون�صر بحثه )حم�صوبة 

 A4 Normal Margins ال�صفحة  مقا�س  اأ�صا�س  على 

 Simplified Arabic خط   ،  1.5 ال�صطور=  بني  مب�صافة 

اأعلى  من  �صم  و2،54  جانب  كل  من  �صم   3،18 بهام�س 

ال�صفحة واأ�صفلها(. 

3. ت�صاف تكاليف طباعة ال�صفحات امللونة  واأغلفة الأعداد 

اخلا�صة عند طلبها .

قــواعـــــد الن�ســــر:

تقبل البحوث املقدمة للن�صر فى املجلة وفقاً لل�صوابط التالية:

موافقة  على  ح�صل  اأو  ن�صره،  �صبق  قد  البحث  يكون  األ   -1

بالن�صر فى  جملة اأخرى اأو نال به جائزة لدى اأية جهة.

�صاملة  �صفحة   50 عن  البحث  �صفحات  عدد  يزيد  األ   -2

اجلداول والأ�صكال واملراجع باللغة العربية، 25 �صفحة باللغة 

الإجنليزية ، وميكن اإ�صدار عدد خا�س للبحث الذى تتجاوز 

�صفحاته العدد املحدد.

3- ل يجوز �صحب البحث بعد اإقرار ن�صره فى املجلة.

4- تقبل البحوث باللغة العربية اأو الإجنليزية اأو الفرن�صية.

5- يرفق كل باحث نبذة خمت�صرة عن �صريته الذاتية مربزًا 

اأهم موؤلفاته مبا ل يتجاوز )50( كلمة.

6- يح�صل الباحث على 10 م�صتالت من بحثه اإ�صافة لن�صخة 

واحدة من املجلة.

قواعـد كتابـة األوراق العلمـيــة

اأ-  تعليمات عامة:

على   الكتابة  وتكون  ون�صختني  اأ�صل  من  البحث  يقدم   -1

من  واحد  وجه  على   )A4( مقا�س  ورق  وعلى   1٫5 م�صافة 

ترقيمًا  والأ�صكال  واجلداول  ال�صفحات  وترقم  ال�صفحة، 

مت�صل�صاًل. وتقدم اجلداول وال�صور واللوحات على �صفحات 

م�صتقلة مع حتديد اأماكن ظهورها فى املنت.

2- يت�صمن البحث ملخ�س فى حدود 200 كلمة تو�صح هدف 

البحث وطريقته واأهم النتائج.

3- تن�صق الكتابة حتت عناوين رئي�صة هى املقدمة، واأهداف 

ال�صابقة،  الدرا�صات  ومناهجه،  البحث  وطرائق  الدرا�صة، 

والنتائج واملناق�صة واخلامتة والتو�صيات واملراجع.

ب-  كتابــــة املراجـــع:

ي�صار اإىل املراجع فى املنت با�صم املوؤلف و�صنة الن�صر )داخل 

ل�صم  طبقًا  اأبجديًا  ترتيبًا  املراجع  قائمة  وترتب  قو�صني( 

املوؤلف و�صنويًا طبقًا للموؤلف الواحد، وبحيث ي�صمل كل مرجع 
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ثم  البحث  وعنوان  الن�صر  و�صنة  املوؤلفني(  )اأو  املوؤلف  ا�صم 

ا�صم وعاء الن�صر )الدورية( ورقم املجلد واأرقام ال�صفحات 

املن�صور فيها البحث.

ج- الخت�سارات والوحدات:

تخت�صـر عناوين املجـالت والدوريـات طبقًا للقائمـة العاملية 

 The World List of Scientific العلمية  للدوريات 

بدًل  دوليًا  املحددة  الخت�صارات  وت�صتخدم   Periodicals
من كتابة الكلمات كاملة مثل: �صم، مم، م. كم، �صم2، مل، 

ملجم، كجم، % … الخ.

د- اجلداول والأ�سكال وال�سور:

يجب اأن تكون اجلداول والر�صومات واللوحات منا�صبة مل�صاحة 

والأ�صكال  ال�صور  تكون  اأن  على  املجلة  �صفحة  فى  ال�صف 

بالقلم  �صورة  اأو  �صكل  كل  خلف  ويكتب  التفا�صيل  وا�صحة 

الر�صا�س عنوان خمت�صر للبحث ورقم ال�صكل امل�صل�صل.

هـ- تعليــمات الطباعــة:

 IBM-MS World Latest للربنامج  طبقًا  الطباعة  تتم 

اخلط  وحجم   Simplified Arabic اخلط  نوع   Version
ال�صفحة  منت�صف  فى   Bold اأ�صود   16 الرئي�صى  للعنوان 

البحث  كان  اإذا  وذلك  واحلوا�صى،  للن�س  عادي   14 وحجم 

اإذا كان البحث   Times New Roman اأو  العربية.  باللغة 

باللغة الإجنليزية على اأن يكون حجم خط العنوان الرئي�صى 

للن�س  اخلط  وحجم  ال�صفحة  منت�صف  فى  اأ�صود   14

واحلوا�صى 12 عادى.

و- الـمرا�ســـــــــــــالت:

للتغريات  امل�صرية  اجلمعية  ورئي�س  املجلة  حترير  رئي�س 

البيئية :

اأ.د. حممد جمدى تراب

هاتف:  201002603250 +

ق�صم اجلغرافيا - كلية الآداب - جامعة دمنهور - م�صر

Website: www.ejecsite.wordpress.com
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المجلة المصرية للتغير البيئي
رئيــــ�س التحريــــر

اأ.د. حممــــد جمــدى تـراب

هيــــئة التحريــــر

اأ.د/ اأحمد ال�سريعى )جامعة اأم القرى ، اململكة العربية ال�صعودية(

اأ.د/ عبدالعظيم اأحمد عبد العظيم )جامعة دمنهور، م�صر(

د/ حممد علوات )املدر�صة العليا لالأ�صاتذة – بوزريعة اجلزائر(

اأ/  �ساهيناز حممد اجلمال )جامعة املنوفية (

الهيــــــئة ال�ست�ســـــارية )مرتبة هجائياً(

اأ.د/ اإبراهيم حممد على بدوى )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة دمياط، م�صر(

اأ.د/ اأحمد عبدال�سالم ح�سنني )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة املنوفية ، م�صر(

اأ.د/ جهاد حممد قربة )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة اأم القرى ، اململكة العربية ال�صعودية(.

اأ.د/ جودة فتحى الرتكمانى )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة القاهرة م�صر(

اأ.د/ �سابر اأمني د�سوقى )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة بنها ، م�صر(

اأ. د/ عامر الو�سالتي )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة تون�س ، تون�س(.

اأ.د/ عبداهلل عبده عالم )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة كفرال�صيخ، م�صر(

اأ.د/ عبد رب النبى حممد عبد الهادى )اأ�صتاذ بق�صم الأرا�صى بجامعة دمنهور، م�صر(.

اأ.د/ عزت قادو�س )اأ�صتاذ بق�صم الآثار - جامعة الإ�صكندرية ، م�صر(.

اأ.د/ فالح على ) اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا -جامعة �صيدي حممد بن عبد اهلل -فا�س ، اململكة املغربية(.

اأ.د/ حممد اخلزامى عزيز )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة الفيوم، م�صر(

اأ.د/ م�سطفى فودة ) م�صت�صار وزارة البيئة ل�صئون املحميات الطبيعية، م�صر(.

اأ.د/ نا�سر ال�سالح )اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا - جامعة اأم القرى ، اململكة العربية ال�صعودية(.

اأ.د/ نوارى �سويهر)اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا -جامعة هوارى بومدين ، اجلمهورية اجلزائرية(.
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تلوث المياه بالصرف الصحي
في أبها الحضرية

مبارك �سعد ظافر اآل �سامل

ق�سم اجلغرافيا: جامعة امللك خالد
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تلوث المياه بالصرف الصحي
في أبها الحضرية

مبارك سعد ظافر آل سالم
ق�صم اجلغرافيا: جامعة امللك خالد

المقدمـة:
غاز  تفاعل  من  ينتج  كيميائي  مركب  باأنه  املاء  يعرف 

الأوك�صجني مع غاز الهيدروجني ويتكون من ذرتي هيدروجني 

وذرة اأوك�صجني واحدة)H2O(  لي�صكل الغالف املائي  وليكون 

ترتبط  ل  والتي  الأر�س  �صطح  على  املوجودة  احلرة  املياه 

فيزيائيًا اأو كيميائيًا مع املعادن امل�صكلة للق�صرة الأر�صية.

لل�صرب  ال�صاحلة  املياه  اإىل  احلاجة  ازدياد  ورغم 

وال�صتعمال املنزيل والزراعي وال�صناعي وال�صتجمام وتوليد 

الطاقة اإل اأن  تلوث املياه ال�صطحية واجلوفية يف معظم دول 

العامل اأخذ يقل�س من اإمكانية ا�صتغالل تلك املياه دون معاجلة 

اأ�صدرت  وقد  والفرحان،2002،�س32(.  )غرايبة  مكلفة 

1961م  عام  املياه  لتلوث  تعريفًا  العاملية  ال�صحة  منظمة 

والكيماوية  الطبيعية  اخل�صائ�س  على  يطراأ  تغري  اأي  وهو" 

اأو  مبا�صر  بطريق  حالتها  تغري  ي�صبب  للمياه  والبيولوجية 

اأقل �صالحية لال�صتعمالت  املياه  غري مبا�صر، بحيث ت�صبح 

الطبيعية املخ�ص�صة لها �صواء لل�صرب اأو لال�صتهالك املنزيل 

ذاك  وما  �صعدة،2003،�س94(.  )اأبو  غريه"  اأو  الزراعي  اأو 

الإن�صان  من  املر�صد  وغري  الكبري  لال�صتخدام  نتيجة  اإل 

ورفاهية  املدن  �صكان  عدد  وزيادة  احل�صاري  وللتطور  للمياه 

الإن�صان املتزايدة. فمثاًل قدر ا�صتهالك الفرد اليومي للمياه 

يف مدينة لندن  بـحوايل )300 لرت( يوميًا ويف مو�صكو )500 

يوميًا  )200لرت(  ودم�صق  القاهرة  من  كل  ويف  يوميًا  لرت( 

)�صادق،2004،�س89(، ومنطقة اأبها احل�صرية )250 لرتًا( 

يوميًا )وزارة ال�صئون البلدية والقروية،1999(، لكن امل�صكلة 

ل تكمن يف زيادة ا�صتهالك الفرد اليومي للمياه ولكنها تكمن 

يف حتول ذلك املاء اإىل ما ي�صمى )مبياه ال�صرف ال�صحي( 

والتي حتتوي على مركبات كيميائية ومواد تنظيف وخملفات 

وقد  جلود،  ودباغة  وم�صالخ  امل�صت�صفيات  وخملفات  ع�صوية 

اإىل  تتحول  قد  وبتفاعلها  اأحيانًا  نووية  خملفات  على  حتتوي 

مركبات معقدة وخطرية وذلك نتيجة للتفاعالت الكيميائية 

والبيولوجية التي حتدث فيها  )�صادق،2004،�س90(.

ويف تلك املخلفات ينمو العديد من الكائنات احلية الدقيقة 

مثل بكترييا القولون)E.coli & Bacillus spp(  والعديد 

�صحية  اأ�صرارًا  حتدث  وجميعها  والأوليات  الفطريات  من 

ا�صتهالك  يف  كذلك  وتت�صبب  واحليوان  والنبات  لالإن�صان 

احلية  الكائنات  حتتاجه  والذي  املاء  يف  املذاب  الأوك�صجني 

يف عملية التنف�س والبناء ال�صوئي، كما اأن خملفات ال�صرف 

ال�صلبة  املواد  اأو  )الروا�صب  احلماأة  على  حتتوي  ال�صحي 

اأن  كما  املعاجلة،  بعد  ال�صائلة  املخلفات  عن  املنف�صلة 

الكلي  الوزن  من  اإىل%90  ت�صل  املياه  من  عالية  ن�صب  فيها 

والكائنات  الع�صوية  املواد  من  عالية  ن�صب  كذلك  للروا�صب، 

من  ن�صب  على  غالبًا  حتتوي  قد  التي  املمر�صة(  الدقيقة 

والر�صا�س  واحلديد  والنيكل  النحا�س  مثل  املعادن  بع�س 

)�صادق،2004،�س93(.

ال�صحي  ال�صرف  ملخلفات  املخربية  التحاليل  اأثبتت  وقد 

احلية  الكائنات  من  العديد  على  احتواءها  الريا�س  ملدينة 

واملنجنيز  الر�صا�س  مثل  الثقيلة  املعادن  وبع�س  الدقيقة 

والكوبالت والكادميوم برتاكيز قليلة، حيث ك�صفت الدرا�صات 

ال�صحي  ال�صرف  خملفات  اأن  ال�صناعية  ينبع  مدينة  يف 

املعادن  هذه  املعادن.  تلك  من  عالية  تركيزات  على  حتتوي 

وبالتايل  معها  الدقيقة  الكائنات  تاأقلم  يف  ت�صهم  الثقيلة 

منوها يف تلك الرتاكيز العالية من تلك املعادن وهو ما اأثبتته 

ال�صعودية   العربية  باململكة  خمتلفة  اأماكن  يف  الدرا�صات 

)�صادق ، 2004،�س93(. 

مناطق  من  غريها  مثل  احل�صرية  اأبها  منطقة  وتعاين 

ال�صحي  ال�صرف  م�صكلة  من  ال�صعودية  العربية  اململكة 

اأو  ال�صحي  ال�صرف  مكبات  يف  �صواًء  اأ�صكاله  مبختلف 

�صبكات  من  الت�صرب  اأو  )البيارات(  الأر�صية  اخلزانات 

اجلوفية)مياه  املياه  اإىل  و�صولها  وبالتايل  ال�صحي  ال�صرف 

ول  ال�صطحي  التاأثر باجلريان  �صريعة  جوفية �صطحية قريبة 

تتجاوز 30مرتًا(.

منطقة  يف  فقط  )حمطتان  معاجلة  حمطات  وجود  ورغم 

مدينة  يف  والأخرى  اأبها  مدينة  يف  اإحداهما  احل�صرية  اأبها 

معاجلة  عن  عاجزتني  تزال  ل  اأنهما  اإل  م�صيط(  خمي�س 

عدد  وجود  يوؤكد  مما  باملنطقة  ال�صحي  ال�صرف  كمية  كل 

ال�صرف  مياه  تعالج  ل  واملتاجر  وامل�صانع  املنازل  من  كبري 

بها،  ال�صحي  ال�صرف  �صبكة  لإنعدام  نتيجة  منها  اخلارجة 

ويتم التخل�س من تلك املخلفات عرب نقلها يف �صهاريج اإىل 

ت�صكل  حيث   ،)1-1 رقم  )�صورة  ال�صحي  ال�صرف  مكبات 
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و3-1(  رقم2-1  )�صورة  ال�صحي  ال�صرف  من  بحريات 

اأخطر امللوثات على املياه اجلوفية يف املنطقة.  التي تعد من 

وتنت�صر اخلزانات الأر�صية)البيارات( التي قد تت�صرب منها 

مياه ال�صرف ال�صحي اإىل مكامن املياه اجلوفية يف املناطق 

املناطق  وكذلك  ال�صرف  ب�صبكة  املخدومة  غري  والأحياء 

الريفية يف اأبها احل�صرية )التي تكون اخلزانات فيها قريبة 

تلوثها،  فاإنها  اجلوفية  املياه  اإىل  و�صولها  وعند  الآبار(  من 

وبا�صتعمال تلك املياه يف الري فاإنها تنقل التلوث اإىل النباتات 

بال�صحة  فت�صر  الغذائية   وال�صل�صلة  الإن�صان  اإىل  وبالتايل 

العامة. ويف املقاطع التالية تاأطري للدرا�صة احلالية:

�صورة رقم )1-1( : �صهاريج ال�صرف ال�صحي تفرغ حمولتها 

�صورة رقم )1-2(: بحريات ال�صرف ال�صحي بخمي�س م�صيط

�صورة رقم )1-3( : بحريات ال�صرف ال�صحي باأبها
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أواًل- منطقة الدراسة.
اأ�صبح من املتعذر على غري املخت�س اأو املتابع اأن ي�صع حدودًا 

وما  رفيدة  واأحد  م�صيط  خمي�س  اأبها،  مدن  من  لأي  فا�صلة 

جاورها من جتمعات قروية، وذلك لتداخل وت�صابك النطاق 

تعاملت  احلالة  هذه  واأمام  بينها،  فيما  والتجاري  العمراين 

النطاق  هذا  مع  والقروية  البلدية  وال�صئون  التخطيط  وزارتا 

كمنطقة ح�صرية واحدة �صميت "اأبها احل�صرية " التي تقع يف 

اجلزء اجلنوبي الغربي من منطقة ع�صري )�صكل1-1(  والتي 

تقع بني درجتي عر�س  55َ  17ْ ْ و 33َ   18ْ �صماًل وخطي طول 

2200م )فوق  ارتفاع  وتتمو�صع عند  �صرقًا،    ْ43 و     ْ42  َ09

�صطح البحر( من مرتفعات ع�صري. 

خمي�س  )اأبها،  الثالث  الرئي�صة  املدن  اإىل  اإ�صافة  وت�صتمل 

بذلك  لتغطي  قروي،  جتمع   341 على  رفيدة(  اأحد  م�صيط، 

ال�صئون  وزارة   ( 2574كم2  بحوايل  تقدر  اإجمالية  م�صاحة 

البلدية والقروية، 1999(.  

وقليل  معتدل  مناخ  ذات  احل�صرية  اأبها  منطقة  وتعد 

الغربية  اجلنوبية  الرياح  عليها  وتغلب  املو�صمية،  التقلبات 

مع معدل ت�صاقط �صنوي قدره 300 ملم. كما يندر اأن ت�صلها 

يف  اأجزائها  معظم  يغطي  ال�صباب  اأن  اإل  رملية،  عوا�صف 

ف�صل ال�صتاء. 

كما يقدر عدد �صكانها حاليًا بحوايل 800 األف ن�صمة يرتكز 

78% منهم يف مدنها الرئي�صة الثالث، ومعدل النمو ال�صكاين 

فيها عاٍل جدًا )8%( )القحطاين، 2008( مقارنة مع معدل 

النمو ال�صكاين يف بقية اأجزاء اململكة العربية ال�صعودية والذي 

يقدر بـ)4.13%( )الربدي، 2005(.

�صكل )1-1( : اأبها احل�صرية

امل�صدر : وزارة ال�صئون البلدية والقروية
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ثانيًا- مشكلة الدراسة.
والتو�صع  ال�صكاين  والنفجار  ال�صناعية  الثورة  خلفت 

اأهمها  عديدة  بيئية  م�صاكل  العامل  يف  واحل�صاري  العمراين 

دول  لكثري من  اأ�صبح هاج�صًا  اأنواعه، حيث  التلوث مبختلف 

ال�صرف  عن  الناجت  التلوث  ذلك  وخا�صة  العامل  واأقاليم 

اآثار  معاجلة  حماولة  يف  املبذولة  اجلهود  ورغم  ال�صحي. 

ال�صرف ال�صحي اإل اأن اخلطورة تكمن يف املعاجلة اخلاطئة 

يف  ال�صحي  ال�صرف  مياه  من  كبري  جزء  اإلقاء  يتم  حيث 

اإىل  يوؤدي  مما  الياب�صة  على  اأو  املختلفة  املائية  امل�صطحات 

احتمالية  من  يزيد  مما  اجلوفية  املياه  اإىل  امللوثات  ت�صرب 

تلوث مياه ال�صرب )اآل �صعود،2004(.

يف  �صواء  امل�صكلة  هذه  من  احل�صرية  اأبها  منطقة  وتعاين 

ال�صرف  خزانات  اأو  ال�صحي  ال�صرف  مياه  مكبات  �صكل 

الداخلي )البيارات( اأو �صبكة ال�صرف ال�صحي وما يت�صرب 

منها اإىل املياه اجلوفية اأو املياه ال�صطحية �صواء كانت �صدودًا 

اأو مياهًا جارية اأو راكدة حيث تعمل على تلويثها. ولذلك فاإن 

من اأهم بواعث هذه الدرا�صة مايلي:

ال�صتطالعية  الدرا�صة  بها  خرجت  التي  التو�صيات   -1

من  لكل   )2000( ع�صري  مبنطقة  البيئية  لالأو�صاع 

�صملت  والتي  مرعي(  والقحطاين،  حممد  )القحطاين، 

ال�صرف  م�صكلة  على  اأكدت  والتي  احل�صرية،  اأبها  منطقة 

ال�صحي واحتمالية تاأثريها على تلوث م�صادر املياه مبنطقة 

الدرا�صة. 

2- القلق احلكومي اإزاء �صالمة املياه، حيث منعت املزارعني 

يف  اخل�صروات(  )وخا�صة  الرزاعية  املنتجات  زارعة  من 

ملياه  �صطحي  جريان  بها  التي  الأودية  من  القريبة  املناطق 

ال�صرف ال�صحي املعاجلة.

الزراعية  املنتجات  �صالمة  اإزاء  الإجتماعي  القلق   -3

وخا�صة  ال�صحي  ال�صرف  مبياه  التلوث  من  املياه  و�صالمة 

ال�صرف  ملياه  جريان  بها  التي  الأودية  من  القريبة  الآبار 

ال�صحي وكذلك القريبة من التجمعات العمرانية التي تفتقد 

خلدمة �صبكة ال�صرف ال�صحي.

تنقل  التي  ال�صحي  ال�صرف  مياه  من  الهائل  الكم   -4

واأثرها  ال�صحي   ال�صرف  مكبات  اإىل  ال�صهاريج  بوا�صطة 

على هجرة بع�س �صكان املناطق املجاورة لهذه املكبات.

ثالثًا- أهداف الدراسة.
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل التحقق من الأهداف الرئي�سة 

التالية :

1- معرفة وتقدير حجم ال�صرف ال�صحي يف منطقة اأبها 

احل�صرية.

2- قيا�س تركيز العنا�صر امللوثة بهدف تقدير الأثر الواقع 

على املياه جراء ال�صرف ال�صحي.

لتجنيب  والعملية  العلمية  ال�صبل  اأهم  وحتديد  معرفة   -3

املياه خماطر التلوث.
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�صكل)1- 2(: مواقع جمع العينات 

امل�صدر : اإعداد الباحث

رابعًا- منهجية الدراسة.
امليداين  العمل  على  رئي�س  ب�صكل  الدرا�صة  هذه  اعتمدت 

كيميائي  )حتليل  املخربي  والتحليل  البيانات  جمع  يف 

وميكروبيولوجي( لعينات املياه ومن ثم املعاجلة الإح�صائية 

و�صوًل اإىل التحليل واملناق�صة العلمية وذلك وفقًا ملا يلي:

1- العمل امليداين )احلقلي( وجمع البيانات.

مت اإتباع عدة طرق علمية ميدانية لتنفيذ العمل احلقلي وفق 

ما يتطلبه البحث العلمي وذلك وفقًا ملا يلي:

 اأ - حتديد منطقة الدرا�سة ب�سكل وا�سح. 

بوا�صطة  الدرا�سة  30 عينة من مياه منطقة    ب - جمع 

3،2،1ملحق  )جدول  الطبقية)�صكل2-1(  الطريقة 

امل�صائية بعد  العينات )يف الفرتة  اجلداول(. حيث بداأ جمع 

الظهرية(، وتعباأ العينات يف اأوعية مزدوجة للتحليل الكيميائي 

امليكروبيولوجي  والتحليل  بال�صتيكية(  اأوعية  يف  )2لرت 

)500مل يف اأوعية زجاجية معقمة( ح�صب موا�صفات املخترب 

للمواد  تالفيًا  املاء  �صطح  من  تقريبًا  10�صم  عمق  على  ومن 

من  العينات  جمعت  وقد  للتلوث،  لتعر�صها  وتفاديًا  الطافية 

الراكدة  )اجلارية،  الدرا�صة  منطقة  مياه  من  اأنواع  ثالثة 

وقد  العلمية(.  الرحالت  من  عدد  يف  ذلك  )ومت  واجلوفية( 

العينات  وحفظ  جمع  يف  الالزمة  الحرتازات  كافة  روعيت 

حتفظ  كانت  حيث  املخترب  يف  حتليلها  مرحلة  حتى  ونقلها 

يف  لتبقى  ثلجية  بقوالب  مملوءة  خا�صة  حافظة  يف  العينات 

درجات حرارة منخف�صة.

اإىل  املتبعة  العلمية  الطرق  وفق  العينات  نقل   - جـ 

املختربات املخت�صة بعد اإمتام جمعها مبا�صرة ويف نف�س اليوم 

�صباحًا(  ال�صابعة  ال�صاعة  التايل)  اليوم  �صبيحة  يف  لت�صل 

حيث مل يتجاوز الوقت منذ بداية اجلمع حتى زمن و�صعها يف 

بيئاتها اخلا�صة وحتليلها يف املخترب 24 �صاعة )هذا بالن�صبة 

لعينات التحليل امليكروبيولوجي(. وقد نفذت هذه اخلطوات 

والإجراءات ب�صكل دقيق جدًا رغم ما �صاحبها من اإ�صكالت 

اجتماعية وميدانية. 
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2- التحليل املخربي.

بع�س  تراكيز  وتقدير  معرفة  اإىل  املخربي  التحليل  يهدف 

املياه  يف  وامليكروبيولوجية  الكيميائية  واملركبات  العنا�صر 

بال�صرف  املياه  تلك  تلوث  معرفة مدى  اأهمية يف  من  لها  ملا 

تلك  من  عالية  وتراكيز  ن�صب  على  يحتوي  )كونه  ال�صحي 

من  عينة  كل  يف  التالية  العنا�صر  حتليل  مت  وقد  العنا�صر(، 

عينات املياه:

النرتات   –  )NO2( النيرتيت   -)NH3( الن�صادر 

 -)TDS(الأمالح الكلية – )PH(حمو�صة املاء – )NO3(

 )P(الف�صفور  –  )SO4(الكربيتات  –  )CL(الكلوريدات

- بكترييا القولون)Total Coliform( - بكترييا القولون 

الدرا�صة  اتفقت هذه  وقد   .)Fecal Coliform( الربازية

و)اآل   )2005 )ال�صالمة  من  كل  مع  العنا�صر  حتديد  يف 

يعتقد  التي  العنا�صر  بع�س  عليها  زادت  كما  �صعود2004( 

باأنها ذات م�صدر متعلق بال�صرف ال�صحي، وهذا التحديد 

املو�صوع،   بهذا  العالقة  ذات  امل�صادر  قراءة  بعد  اإل  يتم  مل 

اإليها يف خمتربات وزارة املياه  وقد مت حتليل العينات امل�صار 

والكهرباء مبدينة الريا�س.

3- التحليل واملناق�سة.

اعتمادًا على امل�صوحات امليدانية ونتائج التحاليل املخربية 

تف�صريًا  وتف�صريها  النتائج  تلك  حتليل  على  الدرا�صة  عملت 

تقييم  وبالتايل  ال�صورة  بهذه  ظهورها  اأ�صباب  وطرح  علميًا 

ال�صبل  اأهم  حتديد  ثم  ومن  البيئية  العالقات  ودرا�صة  الآثار 

العلمية والعملية لتجنيب املياه خماطر التلوث.

خامسًا- الدراسات السابقة.
اأغلب  اأن  وجد  ال�صابقة  الدرا�صات  ا�صتعرا�س  خالل  ومن 

الدرا�صات تطرقت اإىل التلوث ب�صكل عام ومن �صمنها تلوث 

املاء واكتفى اأغلبها بذكر م�صادر تلوث املياه ومنها ال�صرف 

مو�صوع  اإىل  تطرقت  الدرا�صات  بع�س  اأن  كما  ال�صحي، 

من  ولكن  التلوث  جانب  من  لي�س  ولكن  ال�صحي  ال�صرف 

امل�صتقبلية،  ال�صتخدامات  يف  منه  ال�صتفادة  مدى  جانب 

عينات  بتحليل  قامت  والتي  ال�صالمة)2005(  درا�صة  عدا 

مبياه  تاأثرها  مدى  ملعرفة  وامل�صتنقعات  الآبار  مياه  من 

ال�صرف ال�صحي التي تقذف بالقرب منها وقد حددت تلك 

وامليكروبيولوجية  الكيميائية  العنا�صر  من  عددًا  الدرا�صة 

النرتات،  الكلوريدات،  الكلية،  الأمالح  املاء،  وهي )حمو�صة 

وبكترييا القولون، والبكترييا احليوانية( وقد اتفقت الدرا�صة 

احلالية معه يف هذه العنا�صر وزادت عليه يف عنا�صر يعتقد 

التحديد  هذا  ال�صحي.  بال�صرف  متعلق  م�صدر  ذات  باأنها 

املو�صوع  بهذا  العالقة  ذات  امل�صادر  قراءة  بعد  اإل  يتم  مل 

وامليكروبيولوجية  الكيميائية  العنا�صر  حتديد  ذلك  بعد  ومت 

وهي )الن�صادر، النيرتيت، والنرتات، حمو�صة املاء، الأمالح 

الكلية، والكلوريدات، الكربيتات، الف�صفور، بكترييا القولون، 

بكترييا القولون الربازية( والتي غالبًا ما حتتوي مياه ال�صرف 

ال�صحي على ن�صب عالية منها.

اآل �صعود)2004( قد ذكرت باأنه مت حتليل  اأن درا�صة  كما 

عينات من املياه اجلوفية من اأجل حتديد تاأثري برك ال�صرف 

مبنطقة  املحيطة  الآبار  مياه  من  عينات  حتليل  ومت  ال�صحي 

التفريغ، وذكرت الدرا�صة اأنه من خالل معرفة بع�س العنا�صر 

مت  الربازية  القولون  وبكترييا  والكلوريدات  النرتات  مثل 

التو�صل اإىل اأن تاأثري ال�صرف ال�صحي و�صل اإىل مكامن املياه 

اجلوفية. وقد اأدخلت هذه العنا�صر �صمن الدرا�صة احلالية.

نتائج التحليل المخبري للعينات المدروسة
تكن  مل  لكنها  بعيد،  زمن  منذ  املاء  تلوث  م�صكلة  عرفت 

الع�صور  يف  املدن  اأغلب  كانت  حيث  حينها  الأذهان  ت�صغل 

الو�صطى ويف اأوروبا خا�صة تلقي مبخلفاتها ال�صائلة )ال�صرف 

ال�صحي( يف املجاري املائية، ومل يفكر اأحد يف ذلك الوقت اأن 

جزءًا من هذه املخلفات )امللوثات( قد تعود اإليه مرة اأخرى 

كا�صتخدامها  اأو بطريق غري مبا�صر  ال�صرب  عن طريق مياه 

يف ري املزروعات، كما مل يدرك اأحد وقتها الأ�صرار ال�صحية 

التي ميكن اأن حتدث لالإن�صان والكائنات احلية الأخرى جراء 

هذا الت�صرف. وهذا ما حدث يف مدينة لندن التي تقع على 

�صاطئ نهر التاميز التي انت�صر فيها مر�س الكولريا بني عامي 

فقد  اأثره  على  والذي  التلوث  لهذا  نتيجة  1953م(   -1949(

عدد من �صكان املدينة واملناطق املحيطة بها حياته، كما حدث 

هذا اأي�صًا يف بع�س املدن الأمريكية )طاحون، 2004،�س74(.

منظمة  اأ�صدرته  ما  منها  عديدة  تعريفات  املياه  ولتلوث 

على  يطراأ  تغري  "اأي  ون�صه   )1961( العاملية  ال�صحة 

اخل�صائ�س الطبيعية والكيماوية والبيولوجية للمياه وي�صبب 

ت�صبح  بحيث  مبا�صر،  غري  اأو  مبا�صر  بطريق  حالتها  تغري 

املخ�ص�صة  الطبيعية  لال�صتعمالت  �صالحية  اأقل  املياه 

اأو  الزراعي  اأو  املنزيل  لال�صتهالك  اأو  لل�صرب  �صواء  لها 
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)العمر،  عرفه  كما  �صعدة،2003،�س110(.  )اأبو  غريه" 

2000،�س87( باأنه "زيادة العوامل الكيميائية اأو البيولوجية 

اأو الفيزيائية برتكيز اأو ب�صفة جتعل من املاء �صارًا بالإن�صان 

اأو الأحياء املائية اأو باملمتلكات".

عن  "عبارة  باأنه  فعرفه  �س79(   2001( ال�صعود،  اأما 

بطريقة  تركيبه  يف  الداخلية  العنا�صر  على  يطراأ  تغيري  اأي 

الذي  الأمر  الإن�صان،  ن�صاط  نتيجة  مبا�صرة  غري  اأو  مبا�صرة 

اأو  الطبيعية  لال�صتعمالت  �صالحية  اأقل  املياه  هذه  يجعل 

عرفه  حني  والزراعة".يف  وال�صناعة  املنزيل  لال�صتهالك 

اأو  الفيزيائية  ال�صفات  يف  "التغري  باأنه   )2002( وهبي 

للغاية  ا�صتعماله  ميكن  ل  بحيث  اجلرثومية،  اأو  الكيميائية 

املراد منه". واأخريًا عر�س اخلطيب)2004،�س49( تعريفه 

لتلوث املياه باأنه "اأي تغري يف �صفات وخوا�س املاء من �صاأنه 

اأن يوؤثر �صالبًا على �صحة ومعي�صة ون�صاط الإن�صان اأو الكائنات 

احلية الأخرى ذات الفائدة لالإن�صان". 

العامل من احلقائق  اأنحاء  املاء يف جميع  تلوث  اأ�صبح  لقد 

اخلطرية التي تهدد حياة الإن�صان ب�صورة خميفة، و�صار من 

من  املياه  حلماية  و�صائل  عن  الإن�صان  يبحث  اأن  ال�صروري 

خماطر التلوث وخا�صة التلوث الناجت عن ال�صرف ال�صحي، 

و�صرورة  لالأمرا�س  امل�صببة  البكترييا  وجود  اإىل  تنبه  كما 

ال�صائلة  واملخلفات  ال�صحي  لل�صرف  حمكم  نظام  اإقامة 

للمدن بحيث تكون بعيدة عن م�صادر مياه ال�صرب حتى تتم 

معاجلتها.

ومن املوؤ�صف اأن م�صاكل تلوث املياه بال�صرف ال�صحي تزداد 

خطورتها مع مرور الزمن وذلك نتيجة لزيادة اأعداد ال�صكان 

وزيادة ا�صتهالك الفرد للمياه ورفاهيته املتزايدة وا�صتخدام 

املنظفات التي حتتوي على مركبات كيميائية معقدة. كل هذه 

اآثارها  تتفاقم  م�صكلة  ال�صحي  ال�صرف  من  جعلت  العوامل 

يومًا بعد اآخر )طاحون، 2004،�س74(. 

اأ�صبح  ا�صتعمالها  واإعادة  ال�صائلة  املخلفات  معاجلة  اإن 

اأمرًا ملحًا يف مثل ظروف الوطن العربي الذي تفتقر معظم 

اأقطاره اإىل م�صادر مائية ثابتة من ناحية، وحاجته امل�صتمرة 

اإىل املياه ل�صد حاجته من ناحية اأخرى )العودات و با�صهي، 

2004،�س180(. لكن معظم دول العامل العربي ت�صعى فقط 

طريقة  باأية  ال�صحي  ال�صرف  مياه  من  التخل�س  لكيفية 

كيفية  وكذلك  منها  ال�صليم  التخل�س  كيفية  يف  تبحث  ومل 

تلوث  م�صادر  تق�صيم  وميكن  امل�صتقبل.  يف  منها  ال�صتفادة 

املياه اإىل الأق�صام التالية:

1- املخلفات الب�صرية ال�صائلة)ال�صرف ال�صحي(.                             

2- ملوثات حرارية.

3- ملوثات نفطية.                                                               

4- ملوثات �صناعية.

5- ملوثات طبيعية                                                              

6- ملوثات اإ�صعاعية.

7- ملوثات زراعية.

املاء  لتلوث  الرئي�صية  للم�صادر  تق�صيمات  هناك  اأن  كما 

�صناعية  وم�صادر  ال�صحي  ال�صرف  م�صادر  يف  حددت 

وم�صادر زراعية )اخلطيب،2004،�س65-64(.

ال�صرف  )مياه  ال�صائلة  الب�صرية  املخلفات  تعد  لهذا 

اأ�صبحت  والتي  املياه  لتلوث  الأوىل  امل�صادر  من  ال�صحي( 

نتيجة  احلا�صر  الوقت  يف  ال�صحية  الأ�صرار  اأخطر  من 

البكترييا  مثل  املر�صية  امل�صببات  من  العديد  من  حتمله  ما 

التهاب الكبد  اأمرا�صًا مثل  والفطريات وغريها والتي ت�صبب 

)�صادق،  الأطفال  و�صلل  والكولريا  والتيفود  واحلمى  الوبائي 

2004،�س60(.

اأو طعمه  لونه  تغري  املاء،  تلوث  الدالة على  املوؤ�صرات  ومن 

اأو رائحته اأو وجود زبد على �صطحه اأو افتقاره لكائنات وثراء 

نوٍع واحٍد منها على ح�صاب الآخر، وملعرفة تلوث املاء ب�صكل 

دقيق ين�صح باإجراء حتاليل وقيا�صات خمربية خا�صة ودقيقة 

لتحديد درجة تلوثه )وهبي، 2004،�س142(.

يف  امل�صتعملة  املياه  باأنها  ال�صحي  ال�صرف  مياه  وتعرف 

خمتلف الأغرا�س املنزلية والرتفيهية والتجارية وال�صناعية 

�صارة  وميكروبات  ذائبة  اأو  عالقة  ف�صالت  من  حتتويه  ومبا 

مواد   %0.1 اإىل  اإ�صافة  ماء   %99.9 من  وتتكون  بال�صحة، 

اأهم  من  ال�صحي  ال�صرف  مياه  معاجلة  تعد  لذا  �صلبة، 

العمليات الالزمة ل�صمان توافر البيئة ال�صليمة واخلالية من 

التي جترى على  امل�صتفي�صة  الدرا�صات  اأكدت  لذلك  التلوث. 

م�صتوى العامل للتحكم يف تلوث البيئة اأن زيادة تلوث املاء ت�صري 

ب�صورة خميفة وقد �صاعفت من اهتمام املخت�صني بالبيئة. 

كما اأن زيادة مياه ال�صرف ال�صحي قد رفعت كمية املخلفات 

مما  �صارة  وميكروبية  كيميائية  مبلوثات  امل�صحوبة  ال�صائلة 

املخلفات.  هذه  ومعاجلة  تنقية  يف  �صعوبات  وجود  يف  ت�صبب 

فاإنه  العامل  اأقطار  من  كثري  يف  املياه  م�صادر  ل�صح  ونظرًا 

يتطلب عدم التخل�س من املخلفات ال�صائلة ع�صوائيًا بل اإعادة 
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مبارك �صعد ظافر اآل �صامل تلوث المياه بالصرف الصحي  في أبها الحضرية

ا�صتعمالها بعد املعاجلة يف جمالت خمتلفة، كما حثت كثري 

يوؤثر  ل  حتى  املعاجلة  بتطوير  الهتمام  على  الدرا�صات  من 

ذلك على م�صادر املياه العذبة وخوا�صها والتي متثل امل�صدر 

2001،�س83- الرئي�صي لالحتياجات املنزلية )عبد املاجد، 

�صبكة  وحجم  وم�صادر  لكمية  ا�صتعرا�س  يلي  وفيما   .)84

ال�صرف ال�صحي مبنطقة الدرا�صة: 

أواًل- كمية ومصادر الصرف الصحي بمنطقة الدراسة.
الدرا�صة  منطقة  يف  املياه  من  اليومي  ال�صتهالك  يقدر   

بحوايل 180.000م3/يوم، يتحول80% منها اإىل مياه �صرف 

اأن  اأي  2000،�س117(  والقحطاين،  �صحي)القحطاين، 

الكمية تقدر بحوايل 144.000م3/يوم. كما اأن هذه الكمية 

تزداد بزيادة اأعداد ال�صكان والأن�صطة امل�صاحبة اإ�صافة اإىل 

التطور احل�صاري باملنطقة. 

ولغر�س الدرا�صة والتحليل مت جمع عينات من مياه منطقة 

الدرا�صة ثم عوجلت خمربيًا ونوق�صت يف املوا�صع التالية:

ثالثًا- الخواص الكيميائية للمياه:
ال�صرف  مياه  يف  املوجودة  املحتويات  ت�صنيف  ميكن 

ال�صحي ب�صكل عام اإىل اأربعة حمتويات )مواد ع�صوية ذائبة 

- مواد غري ع�صوية ذائبة - مواد �صلبة غري ذائبة - وكائنات 

حية ممر�صة(. فاملواد ال�صلبة غري الذائبة )العالقة( تكون 

ع�صوية اأو غري ع�صوية وعادة يزال مابني )90 - 95%( منها 

)اأثناء  املمر�صة  احلية  الكائنات  اأما  الثانوية،  املعاجلة  يف 

املعاجلة الثانوية( كالفريو�صات والبكترييا )بكترييا القولون 

- بكترييا القولون الربازية( فتبقى يف املياه دون تاأثر وهي من 

اأكرثها خطرًا على ال�صحة العامة. فاملواد الع�صوية الذائبة 

متجان�س  غري  خليط  عن  عبارة  ال�صحي  ال�صرف  مياه  يف 

من املركبات، كما حتتوي مياه ال�صرف ال�صحي على الكثري 

اإىل  اإ�صافة  البيولوجي،  للتحلل  القابلة  الع�صوية  املواد  من 

احتوائها على بع�س املواد الع�صوية غري القابلة للتحلل. ويعد 

والهيدروكربونات  املبيدات  مثل  البيئة  على  خطريًا  بع�صها 

املكلورة، وقد وجدت الأخرية يف اأغلب مياه ال�صرف ال�صحي 

بحاجة  وهي  لرت   / بامليكروجرام  تقدر  قليلة  بكميات  ولكن 

واملركبات  العنا�صر  اأهم  لإزالتها. ومن  اإىل معاجلة متقدمة 

ال�صحي  ال�صرف  مياه  يف  الع�صوية  غري  املواد  الكيميائية  

)الن�صادر، النيرتيت، النرتات والف�صفور( وهي من العنا�صر 

تكاثر  وبالتايل  البكترييا  طاقة  زيادة  اإىل  وتوؤدي  املغذية 

املاء  يف  املذاب  لالأك�صجني  نق�س  ذلك  وي�صاحب  اأعدادها 

فتقدر  الف�صفور  اأما  خطرية.  بيئية  اأ�صرار  حدوث  وبالتايل 

املواد  تعترب  حيث  لرت(   / مللجرام   6( املتو�صط  يف  كميته 

املنظفة امل�صتخدمة يف املنازل من امل�صادر الرئي�صية للف�صفور 

مثل  الرئي�صة  الأمالح  توجد  كما  1993�س7-5(.  )اأزرعي، 

التي  الكيميائية  املركبات  من  وهي  والكربيتات  الكلوريدات 

املياه  يف  مذاب  ب�صكل  تبقى  بل  الثانوية  باملعاجلة  تتاأثر  ل 

)ال�صليماين، 2002،�س31(.

وكون املاء يتميز بوجود عنا�صر ومركبات كيميائية كثرية، 

وملعرفة ن�صب وتراكيز تلك العنا�صر واملركبات، توجب اإجراء 

وبالتايل  املختارة.  املياه  يف  ن�صبها  يقدر  خمربي  حتليل 

ت�صعها  وموا�صفات  معايري  طريق  عن  تلوثها  مدى  تقدير 

جتاوزها  يوؤدي  ق�صوى  حدود  وهناك  واملنظمات.  الهيئات 

تلك  توازن  عدم  يف  تت�صبب  وبالتايل  املياه  تلك  خطورة  اإىل 

العنا�صر واملركبات يف املياه وت�صبح غري �صاحلة لال�صتخدام 

الب�صري. اأما املعايري امل�صتخدمة يف هذا البحث فهي معايري 

مناق�صة  يلي  وفيما  واملقايي�س.  للموا�صفات  ال�صعودية  الهيئة 

م�صتفي�صة للخوا�س الكيميائية لعنا�صر املياه:

.)NH3(1- الن�سادر

يدل وجود الن�صادر احلر يف املاء على حدوث تلوث حديث 

ن�صب عالية  البول على  يحتوي  مبواد ع�صويه حيوانية، حيث 

من الن�صادر، كما يوؤكد وجود الن�صادر الزليل على اأن هناك 

الن�صادر  وجود  ي�صري  كما  نباتية.  ع�صوية  مواد  اأ�صبابه  تلوثًا 

معاجلة  دون  املياه  تلك  ا�صتخدام  اإىل خطورة  املاء  احلر يف 

ثم  نيرتيت  اإىل  الن�صادر  اأك�صدة  وتتم  العامة،  ال�صحة  على 

الثالثة  العنا�صر  بني  العالقة  على  ذلك  ويوؤكد  نرتات،  اإىل 

)الن�صادر، النيرتيت والنرتات(. فوجود الن�صادر مع النيرتيت 

للبكترييا يف مراحله الأوىل  تلوث حديث ون�صاط  موؤ�صر على 

لأك�صدة املواد الع�صوية، كما ي�صري وجود النيرتيت مع النرتات 

اإىل قرب انتهاء عملية الأك�صدة وحتلل املواد الع�صوية امللوثة 

للمياه واأن هذا التلوث قدمي قد انقطع وتوقف، ويف حالة وجود 

دليل  ذلك  فاإن  الواحدة  املياه  عينة  يف  النرتات  مع  الن�صادر 

على اأن هناك تلوثًا قدميًا مت اأك�صدة ما به من مواد ع�صوية 

وجود  يدل  كما  الأوىل،  مراحله  يف  حديثًا  تلوثًا  هناك  واأن 

العنا�صر الثالثة )الن�صادر، النيرتيت والنرتات( معًا يف عينة 

الع�صوية  املواد  تاأك�صد  يف  ون�صاط  م�صتمر  تلوث  على  واحدة 
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لتلك املياه  وهذا موؤ�صر على خطورة ا�صتخدام تلك املياه دون 

معاجلة على ال�صحة العامة )عبد املاجد،2001،�س9-8(.

 )1-3( رقم  اجلدول  يف  الن�صادر  تركيز  قراءة  ومن 

الن�صادر  لرتكيز  الكلي  املتو�صط  اأن  يت�صح  وال�صكل)2-3( 

يعترب هذا  بلغ )4.1ملجم/لرت( حيث  قد  املياه اجلارية  يف 

معايري  ح�صب  به  امل�صموح  الأق�صى  للحد  متجاوزًا  الرتكيز 

)1.5ملجم/لرت(.  ال�صعودية  واملقايي�س  املوا�صفات  هيئة 

و�ُصجلت اأعلى درجات الرتكيز يف مياه وادي اأبها)20ملجم/

لرت( وهو تركيز عاٍل جدًا ويعاد ذلك اإىل اأن هذه املياه عبارة 

ودليل  املعاجلة  حمطة  عن  ناجتة  �صحي  �صرف  مياه  عن 

اأظهرت  فقد  متامًا  العك�س  وعلى  املعاجلة.  كفاءة  عدم  على 

النتائج املخربية انعدام تركيز الن�صادر يف املياه اجلارية يف 

العمارة باخلمي�س مع اأن هذه املياه ناجتة من حمطة املعاجلة 

باخلمي�س وكذلك املياه اجلارية يف املقطاع حيث �صجل تركيز 

الن�صادر بها ن�صبة قليلة )0.12ملجم/لرت( مع اأن هذه املياه 

ناجتة عن ت�صرب ال�صرف ال�صحي من بحريات ال�صرف يف 

املتاأك�صدة  الع�صوية  املواد  لقلة  ال�صبب  يعاد  وقد  املوقع  ذلك 

يف تلك املياه اأو اأن الن�صادر قد تاأك�صد وحتول اإىل نيرتيت اأو 

نرتات.

الكلي  املتو�صط  يعترب  ال�صدود(  )مياه  الراكدة  املياه  ويف 

الأق�صى  احلد  دون  )1.1ملجم/لرت(  الن�صادر  لرتكيز 

امل�صموح به )جدول3-1( و�صكل)3-2(، لكن زاد تركيزه يف 

بها يف  امل�صموح  الق�صوى  الأ�صا�صية وجتاوز احلدود  القراءة 

�صد متنية حيث و�صل اإىل )5.1ملجم/لرت( و�صبب ذلك هو 

و�صول ملوثات ع�صوية اإليه )تلوث حديث بال�صرف ال�صحي( 

لأن اأغلب روافده بها جتمعات عمرانية تفتقر ل�صبكات ال�صرف 

لل�صرف  ت�صربات  اأن هناك  موؤ�صر على  يعطي  ال�صحي مما 

ال�صحي من اخلزانات الأر�صية )البيارات( اإىل هذا ال�صد، 

اأما بقية  ال�صدود )املراغة - تندحة - اأبها - طبب( فبقيت 

التحليل  نتيجة  وكانت  بها  امل�صموح  الق�صوى  احلدود  دون 

املخربي لها )0.22 - 0.13 - 0.03 - 0.0 على التوايل( 

انظر )ملحق اجلداول - جدول2(.

اأما املياه اجلوفية فلم يتجاوز املتو�صط الكلي لرتكيز الن�صادر 

ذلك  ويعاد  به،  امل�صموح  الأق�صى  احلد  )0.53ملجم/لرت( 

نرتات  اإىل  ثم  نيرتيت  اإىل  ال�صريع وحتوله  تاأك�صده  خلا�صية 

بئرين  �صوى  ت�صجل  ومل  طوياًل.  �صورته  على  يبقى  ل  حيث 

20 بئرًا تراكيز عالية  فقط ) املقطاع- خمي�س م�صيط( من 

للن�صادر وهي )8.4 - 1.7ملجم/لرت على التوايل( اأما بقية 

الآبار فلم يتجاوز الرتكيز فيها احلد الأق�صى وتراوحت القيم 

بني )0.0- 0.2ملجم/لرت( ويعزى ذلك اإىل اأن البئر الأوىل 

بعد  ال�صحي اجلارية  ال�صرف  بالقرب من جمرى مياه  تقع 

اأما البئر الثانية فلوقوعها داخل النطاق العمراين  املعاجلة، 

للمدينة حيث يت�صح اأنه و�صل اإليها ال�صرف ال�صحي نتيجة 

ر�صح البيارات اأو �صبكة ال�صرف ال�صحي.

جدول )3-1(: متو�صط تركيز الن�صادر 

يف مياه منطقة الدرا�صة

نوع املياهم
تركيز الن�صادر 

ملجم/لرت
املعيار*

4.1املياه اجلارية1

      1.5

ملجم/لرت

2
املياه الراكدة 

)�صدود(
1.1

3
املياه اجلوفية 

)اآبار(
0.53

*هيئة املوا�صفات واملقايي�س ال�صعودية .

.)NO2( 2- النيرتيت

اأ�صري �صابقًا اإىل اأن هناك عالقة بني العنا�صر الكيميائية 

وجود  ي�صري  حيث  والنيرتيت(  النرتات  )الن�صادر،  الثالثة 

النيرتيت وحده اإىل اأن عملية حتلل املواد الع�صوية يف مرحلتها 

اأن  اإىل  الن�صادر  مع  النيرتيت  وجود  ي�صري  حني  يف  الأوىل، 

هناك تلوثًا حديثًا ن�صبيًا وحدوث ن�صاط بكتريي لأك�صدة املواد 

الع�صوية باملياه )عبد املاجد، 2001،�س9-8(.

النيرتيت  الكلي لرتكيز  املتو�صط  املياه اجلارية �صجل  ففي 

معدلت مقبولة )0.13ملجم/لرت( )�صكل3-3( ويف احلدود 

التي  املواقع  جميع  اأن  وتبني   ،)2-3 )جدول  بها  امل�صموح 

   �صكل)3-2(: متو�صط تركيز الن�صادر ملجم/لرت 
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مبارك �صعد ظافر اآل �صامل تلوث المياه بالصرف الصحي  في أبها الحضرية

للنيرتيت  عالية  تراكيز  اأي  ت�صجل  مل  العينات  منها  اأخذت 

الرتكيز  تراوح  حيث  به  امل�صموح  الأق�صى  احلد  تتجاوز  ومل 

اجلداول  ملحق  )انظر  )0.3-0.03ملجم/لرت(  بني  فيها 

اأو  اإىل نرتات  النيرتيت  اإىل حتول  ويعزى ذلك  - جدول1(، 

مركبات اأخرى بفعل الأك�صدة حيث تعمل البكترييا على ذلك 

اأظهرت  فقد  وبالفعل  اأعدادها  وزيادة  طاقتها  زيادة  بغر�س 

النتائج املخربية احتواء املياه اجلارية مبنطقة الدرا�صة على 

اأعداد هائلة من البكترييا )انظر ملحق اجلداول - جدول1(.

ويف املياه الراكدة )مياه ال�صدود( مل يتجاوز املتو�صط الكلي 

حني  يف  )�صكل3-3(  )0.05ملجم/لرت(  النيرتيت  لرتكيز 

كان احلد الأق�صى امل�صموح به )3ملجم/لرت( جدول )2-3(، 

كما اأن جميع عينات ال�صدود قد وقعت �صمن احلدود امل�صموح 

ملجم/  0.1-0.03( بني  ما  فيها  الرتكيز  تراوح  حيث  بها 

لرت( ) انظر ملحق اجلداول - جدول2( وذلك نتيجة لبعدها 

عن م�صادر التلوث بال�صرف ال�صحي والذي يعترب من اأهم 

م�صادر زيادة النيرتيت باملياه اأو اأن الن�صادر مل يتاأك�صد اإىل 

نيرتيت كما يف �صد متنية.

اأن  اإىل  وت�صري نتائج حتليل عينات املياه اجلوفية )الآبار( 

املتو�صط الكلي لرتكيز النرتات )0.7ملجم/لرت( مل يتجاوز 

اإىل  ذلك  ويعاد   )2-3 )جدول  به  امل�صموح  الأق�صى  احلد 

اأو  اأخرى  مركبات  اأو  نرتات  اإىل  النيرتيت  حتول  احتمالية 

اأن الن�صادر مل يتحول اإىل نيرتيت كما ح�صل يف بئر املقطاع 

عالية  تراكيز  �صجلت  فقد  م�صيط  بخمي�س  الواقعة  البئر  اأما 

الأق�صى  احلد  وجتاوزت  )6.01ملجم/لرت(  للنيرتيت 

امل�صموح به )انظر ملحق اجلداول- جدول3( وهذا ما يتوافق 

مع زيادة الن�صادر بتلك البئر وي�صري ذلك اإىل و�صول ملوثات 

املنازل  بيارات  اأو من  ال�صبكة  بت�صربه من  ال�صحي  ال�صرف 

جدول )3-2(: متو�صط تركيز النيرتيت 

يف مياه منطقة الدرا�صة

نوع املياهم
تركيز النيرتيت

ملجم/لرت
املعيار*

0.13املياه اجلارية1

      3.00

ملجم/لرت

2
املياه الراكدة 

)�صدود(
0.05

3
املياه اجلوفية 

)اآبار(
0.7

*هيئة املوا�صفات واملقايي�س ال�صعودية .

 �صكل)3-3(: متو�صط تركيز النيرتيت ملجم/لرت

داخل  لوقوعها  ونتيجة  منها  القريبة  بال�صبكة  املخدومة  غري 

بال�صرف  تلوثها  احتمالية  فاإن  للمدينة  العمراين  النطاق 

ال�صحي تكون عاليًة جدًا.

.)NO3( 3- النرتات

قدمي  تلوث  على  موؤ�صر  املياه  يف  وحده  النرتات  وجود  اإن 

مبياه ال�صرف ال�صحي، اإل اأن هذا التلوث يعد قدميًا انقطع 

ال�صرف  مياه  يف  النرتات  تركيز  يقل  الغالب  ويف  وتوقف. 

لعملية  كافية  فرتة  اإىل  حتتاج  كونها  العهد  حديثة  ال�صحي 

يف  يزداد  تركيزها  يبداأ  ذاك  وعند  الع�صوية.  املواد  حتلل 

املياه بزيادة الوقت )عبد املاجد،2001،�س9(. كما يعد توفر 

املخ�صبات الزراعية من م�صادر زيادة النرتات يف املياه.

النرتات  لرتكيز  الكلي  املتو�صط  بقي  اجلارية  املياه  ويف 

به  امل�صموح  الأق�صى  احلد  دون  )29.6ملجم/لرت( 

)50ملجم/لرت( )�صكل3-4(. ومل ي�صجل تركيز عاٍل للنرتات 

�صوى موقع واحد هو موقع العمارة باخلمي�س )85ملجم/لرت( 

حيث ثبت من التحليل املخربي لهذا املوقع اأن ن�صبة الن�صادر 

الع�صوية  املواد  اأك�صدة  بفعل  وذلك  جدًا  قليلة  والنيرتيت 

وحتول تلك العنا�صر اإىل نرتات كون هذه املياه عبارة عن مياه 

�صرف �صحي معاجلة. اأما بقية املواقع فرتاوح تركيز النرتات 

اإنها مل تتجاوز احلد  اأي  فيها ما بني )5.4-45ملجم/لرت( 

الأق�صى امل�صموح به )انظر ملحق اجلداول- جدول1( ومن 

املحتمل اأن البكترييا ا�صتهلكت هذه املغذيات لزيادة طاقتها 

واأعدادها وهذا ما اأظهره التحليل املخربي من اأن هذا النوع 

اأو  الن�صادر  اأن  اأو  البكترييا  من  هائل  عدد  يحوي  املياه  من 

النيرتيت مل يتحول بعد اإىل نرتات كما ذكر اآنفًا يف وادي اأبها 

الذي �صجل تراكيز عالية للن�صادر.

اأما املياه الراكدة فلم يتجاوز املتو�صط الكلي لرتكيز النرتات 
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جدول )3-3(: متو�صط تركيز النرتات 

يف مياه منطقة الدرا�صة

جدول )3-4(: متو�صط تركيز احلمو�صة 

يف مياه منطقة الدرا�صة

*هيئة املوا�صفات واملقايي�س ال�صعودية .

نوع املياهم
تركيز النرتات

ملجم/لرت
املعيار*

29.6املياه اجلارية1

      50.00

ملجم/لرت

2
املياه الراكدة 

)�صدود(
7.8

3
املياه اجلوفية 

)اآبار(
23.3

*هيئة املوا�صفات واملقايي�س ال�صعودية .

فلم  ال�صدود  م�صتوى  وعلى   .)3-3( جدول  )8ملجم/لرت( 

ي�صجل اأي من ال�صدود تراكيز عالية للنرتات وقد و�صل اأعلى 

تركيز له يف �صد املراغة )12.5ملجم/لرت( اأي اإنه مل يتجاوز 

احلد الأق�صى امل�صموح به وتراوح الرتكيز يف بقية ال�صدود ما 

بني )3.4-10ملجم/لرت( )انظر ملحق اجلداول- جدول2( 

وهذه النتائج ت�صري اإىل عدم و�صول ملوثات ال�صرف ال�صحي 

لها اأو اأن كمياتها الكبرية جتعل امللوثات ل تظهر ب�صورة عالية 

حد  اإىل  تعترب  مناطق  من  قادمة  ال�صدود  تلك  روافد  اأن  اأو 

كبري خالية من ال�صتيطان الب�صري اأو اأن الن�صادر والنيرتيت 

اأظهر تراكيز عالية  تتاأك�صدا بعد كما يف �صد متنية الذي  مل 

للن�صادر.

يتجاوز  مل  الآبار(  اجلوفية)مياه  باملياه  يخت�س  وفيما 

به  امل�صموح  الأق�صى  احلد  النرتات  لرتكيز  الكلي  املتو�صط 

بئرين  اأن  مع  جدول)3-3(.  )23.3ملجم/لرت(  كان  حيث 

للنرتات  اأعلى  تراكيز  �صجلتا  الواديني(  يزيد،  )اآل  فقط 

جتاوزت املعيار املحدد حيث بلغ الرتكيز )90.4ـ52.2ملجم/

لرت على التوايل( لأن امللوثات الع�صوية يف ال�صرف ال�صحي 

تتاأك�صد وتتحول من �صورة لأخرى وبالنظر اإىل ن�صبة الن�صادر 

البئرين جندها قليلة جدًا )انظر ملحق  والنيرتيت يف عينة 

اإىل  حتولت  قد  اأنها  اإىل  ي�صري  وهذا  جدول3(  اجلداول- 

نرتات، وقد يعزى اأي�صًا اإىل ت�صرب املخ�صبات الزراعية اإليها 

الرتكيز  فرتاوح  الآبار  بقية  اأما  زراعية.  منطقة  باعتبارها 

اجلداول-  ملحق  )انظر  -40ملجم/لرت(   4.4( بني  ما 

جدول3(.

   �صكل)3-4(: متو�صط تركيز النرتات ملجم/لرت 

.)PH( 4- حمو�سة املاء

بقي متو�صط تركيز حمو�صة املاء متعادًل ويف نطاق احلدود 

امل�صموح بها يف جميع اأنواع املياه املختلفة )اجلارية، الراكدة 

واجلوفية( وجاءت كالتايل )7.03، 7.2، 7.1 على التوايل( 

)جدول 3-4(، وحتى على م�صتوى العينات مل تتجاوز اأي عينة 

اجلداول-  )ملحق  املحدد  املعيار  املختلفة  املياه  عينات  من 

جدول1،2،3(. ولهذا ال�صبب مل ي�صاف عن�صر حمو�صة املاء 

عن  خارجة  نتيجة  اأي  ظهور  لعدم  الإح�صائي  التحليل  اإىل 

احلدين )الأدنى والأعلى(.

املعيار*تركيز احلمو�صةنوع املياهم

7.03املياه اجلارية1

6.5ـ8.5 
2

املياه الراكدة 

)�صدود(
7.2

3
املياه اجلوفية 

)اآبار(
7.1
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.)TDS( 5- الأمالح الكلية

الأمالح  من  املياه  حتتويه  ما  ملقدار  تعبري  امللوحة 

اأو  �صوديوم  اأمالح   ( طبيعتها  عن  النظر  بغ�س  الالع�صوية 

بوتا�صيوم وغريها( اأو كونها كلوريدات اأو كربيتات اأو غريها، 

اأو املغن�صيوم يوؤدي  اإل اأن ظهور تراكيز عالية من الكال�صيوم 

2000،�س34(.   )العمر،   )Hard Water( املاء  ع�صر  اإىل 

اإىل  توؤدي  رمبا  والتي  املياه  يف  املذابة  الرئي�صة  والأمالح 

متلحها وبناًء على ما اأوردة رودي�س )1982( هي: ال�صوديوم 

)+Na(، الكال�صيوم )+Ca2(، البوتا�صيوم )+K(، املغن�صيوم 

 ،)CL-(الكلوريدات  ،)So4
2( الكربيتات   ،)Mg2+(

الكربونات   ،)Hco3-( )-No3(،البيكربونات  النرتات 

امللوحة  مقيا�س  ويعد   .)H3po3-( والفو�صفات   )Co32(

من اأهم املقايي�س التي حتدد �صالحية ا�صتخدام مياه ال�صرف 

ال�صحي وخا�صة يف البلدان التي تعاين من �صح املوارد املائية، 

ويتم تقييم ملوحة املياه بقيا�س التو�صيل الكهربي )EC( لها 

املخربي  التحليل  خالل  ومن  2001،�س44(.  املاجد،  )عبد 

جتاوز املتو�صط الكلي لرتكيز الأمالح الكلية يف املياه اجلارية 

حيث   ،)5-3 )�صكل  املحدد  املعيار  )3935ملجم/لرت( 

جتاوزت عينات )املقطاع، العمارة وطبب( ذلك املعيار وبلغ 

التوايل(  على  1143ملجم/لرت   ،4501  ،13250( تركيزها 

)ملحق اجلداول- جدول1(، ويعزى ذلك اإىل اأن املوقع الأول 

عبارة عن مياه �صرف �صحي غري معاجلة مما يوؤكد احتواء 

الكلية،  الأمالح  ن�صب عالية من  ال�صحي على  ال�صرف  مياه 

اأما املوقع الثاين فعبارة عن مياه �صرف �صحي معاجلة وهذا 

موؤ�صر على عدم كفاءة املعاجلة اأما املوقع الثالث فهو عبارة 

�صبب  ويعزى  املا�صية  من  اأعداد  اإليها  يرد  طبيعية  مياه  عن 

ذلك  يف  ترعى  التي  املا�صية  تبول  اإىل  فيها  الرتكيز  زيادة 

الوادي اأو املارة به. 

الكلي  املتو�صط  يتجاوز  فلم  الراكدة)ال�صدود(  املياه  اأما 

امل�صموح  الأق�صى  احلد  الأمالح)795ملجم/لرت(  لرتكيز 

املياه  وخ�صائ�س  طبيعة  اإىل  ذلك  ومرد  )جدول5-3(،  به 

الراكدة كون اأغلب مياه ال�صدود قادمة من روافد معظمها من 

خارج النطاق العمراين.

كمية  جتاوزت  فقد  اجلوفية)الآبار(  املياه  يف  اأما 

متو�صط  بلغ  حيث  اآنفًا  اإليه  امل�صار  املعيار  الأمالح 

الرتكيز)1822.55ملجم/لرت( 

)�صكل3-5( كما جتاوز الرتكيز نف�س املعيار يف اأحد ع�صر 

بئرًا خمتربة )ملحق اجلداول- جدول3( مما يعطي موؤ�صرًا 

على و�صول تاأثري ال�صرف ال�صحي لها اإما بقربها من جماري 

لر�صح  نتيجة  اأو  مياه �صرف �صحي  فيها  التي يجري  الأودية 

العمرانية  النطاقات  من  القريبة  املياه  مكامن  اإىل  البيارات 

مبنطقة الدرا�صة) ال�صالمة، 2005،�س10(.

جدول )3-5(: متو�صط تركيز الأمالح الكلية 

يف مياه منطقة الدرا�صة

�صكل)3-5(: متو�صط تركيز الأمالح الكلية ملجم/لرت

نوع املياهم
تركيز الأمالح 

الكلية ملجم/لرت
املعيار*

3935املياه اجلارية1

1000.00

ملجم/لرت

2
املياه الراكدة 

)�صدود(
795

3
املياه اجلوفية 

)اآبار(
1822.55

*هيئة املوا�صفات واملقايي�س ال�صعودية .

.)CL( 6- الكلوريدات

على  ال�صحي(  ال�صرف  )مياه  ال�صائلة  املخلفات  حتتوي 

قدر ل باأ�س به من الكلوريدات الناجتة عن خملفات الإن�صان 

)البول وبقايا الطعام( وذلك يف �صورة كلوريدات ال�صوديوم، 

من  8-15جم  بني  ما  يوميًا  الإن�صان  ج�صم  يخرج  حيث 

يف  الكلوريدات  تركيز  جتعل  وبالتايل  ال�صوديوم  كلوريدات 

معاجلة  املياه  تلك  كانت  �صواًء  عاليًا  ال�صحي  ال�صرف  مياه 

اأو غري معاجلة وبالتايل عدم �صالحيتها لال�صتخدام الب�صري 

مياه  تاأثري  و�صول  وعند  2001،�س46(.  املاجد،  )عبد 

ال�صرف ال�صحي اإىل م�صادر املياه املختلفة فاإنها تزيد من 

تلوث  خطورة  على  موؤ�صرًا  وتعطي  املاء  يف  الكلوريدات  ن�صبة 

تلك املياه مبخلفات ال�صرف ال�صحي، والثابت اأن زيادة ن�صبة 

الكلور يف املياه توؤدي اإىل زيادة تلوثها مبياه ال�صرف ال�صحي، 
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 �صكل)3-6(: متو�صط تركيز الكلوريدات ملجم/لرت 

وذلك باعتبار الكلور من املواد ال�صامة امل�صتخدمة يف املعاجلة 

لتقلي�س اأعداد البكترييا )عفيفي،2000،�س285(.

املتو�صط  جتاوز  يالحظ   )6-3( رقم  اجلدول  قراءة  ومن 

الكلي لرتكيز الكلوريدات يف املياه اجلارية )1050ملجم/لرت( 

للمعيار املحدد )250ملجم/لرت( )�صكل3-6(. حيث �صجلت 

والعمارة باخلمي�س(  للمياه اجلارية)املقطاع  عينات موقعني 

تراكيز عالية جدًا للكلوريدات )3919 - 1064ملجم/لرت على 

التوايل(، فتجاوزت بذلك احلد الأق�صى امل�صموح به. ويعزى 

ال�صبب يف ذلك اإىل اأن تلك املياه عبارة عن مياه �صرف �صحي 

غري معاجلة يف املوقع الأول ومعاجلة يف املوقع الثاين وذلك 

باإ�صافة كميات عالية من الكلور اأثناء عملية الكلورة، اأما بقية 

بني  تراكيزها  وتراوحت  املحدد  املعيار  تتجاوز  فلم  العينات 

)12- 161ملجم/لرت( )ملحق اجلداول جدول1(.

املتو�صط  يتجاوز  فلم  ال�صدود(  )مياه  الراكدة  املياه  اأما 

املحدد  املعيار  )90ملجم/لرت(   الكلوريدات  لرتكيز  الكلي 

تركيز  يتجاوز  مل  كما  )�صكل6-3(.  )250ملجم/لرت( 

امل�صموح  الأق�صى  احلد  ال�صدود  من  �صد  اأي  يف  الكلوريدات 

)ملحق  202ملجم/لرت(   -  13( بني  ما  الرتكيز  وتراوح  به 

من  مياهها  م�صادر  معظم  اأن  باعتبار  جدول2(  اجلداول- 

عن  بعيدة  مواقع  من  تنحدر  روافدها  معظم  واأن  الأمطار 

خ�صائ�س  اأك�صبها  مما  اآنفًا  ذكر  كما  العمرانية  التجمعات 

جتعلها اأقل تلوثًا. ويف املياه اجلوفية)الآبار( جتاوز املتو�صط 

املعايري  )453.4ملجم/لرت(  الكلوريدات  لرتكيز  الكلي 

املحددة  جدول)3-6(. اإذ اأن هناك ثماين اآبار جتاوز تركيز 

الكلوريدات فيها احلد امل�صموح به والتي متثل 40% من الآبار 

تندحة، حجال، مدينة  العمارة،  )املقطاع،  التالية  املواقع  يف 

القيم  �ُصجلت  وقد  والواديني(  جوحان  مالك،  بني  �صلطان، 

التالية )324 -  346 - 4501 - 253- 1166- 438 - 441 - 

318ملجم/لرت على التوايل(اأي اإن 40% من الآبار التي اأجري 

اعتربت  حني  يف  الكلوريدات،  مبادة  ملوثة  الختبار  عليها 

يتجاوز  مل  تركيزه  كون  بالكلوريدات  ملوثه  غري  الآبار  بقية 

235ملجم/  - بني )33  فيما  الرتكيز  وتراوح  املحدد  املعيار 

التحليل  عليها  اأجري  التي  الآبار  من   %60 ميثل  ما  اأي  لرت( 

الآبار  تلوث  ويعزى  جدول3(.  اجلداول-  )ملحق  املخربي 

ال�صحي  ال�صرف  ملوثات  و�صول  منها  اأ�صباب  اإىل  الثماين 

اإليها اإما لوقوعها بالقرب من الأودية التي بها جريان �صطحي 

بالقرب من جتمعات عمرانية  لوقوعها  اأو  ال�صحي  لل�صرف 

تفتقد خلدمة �صبكة ال�صرف ال�صحي وتنت�صر بها ما ي�صمى 

باخلزانات الأر�صية )البيارات( )ال�صالمة،2005،�س8(.

جدول )3-6(: متو�صط تركيز الكلوريدات 

يف مياه منطقة الدرا�صة

نوع املياهم

تركيز 

الكلوريدات 

ملجم/لرت

املعيار*

1050املياه اجلارية1

 250.00

ملجم/لرت

2
املياه الراكدة 

)�صدود(
90

3
املياه اجلوفية 

)اآبار(
453.35

* هيئة املوا�صفات واملقايي�س ال�صعودية .

:)SO4( 7- الكربيتات

روائح  ال�صحي  ال�صرف  مياه  يف  الكربيتات  زيادة  توؤدي 

كريهة ناجتة عن كربيتيد الهيدروجني H2S  حتت الظروف 

وكذلك  واملوا�صري  اخلر�صانات  تاآكل  ت�صبب  كما  الالهوائية، 

ال�صحي )عبد  ال�صرف  مياه  نقل  امل�صتخدمة يف  ال�صهاريج 

املاجد، 2001�س50-49(.

وقد جتاوز املتو�صط الكلي لرتكيز الكربيتات يف املياه اجلارية 

الدرا�صة  هذه  يف  املتبع   املعيار  �صعفي  )798ملجم/لرت( 

التحليل  نتائج  اأكدت  كما  )�صكل7-3(.  )250ملجم/لرت( 

يف  الكربيتات  تركيز  جتاوز  اجلارية  املياه  لعينات  املخربي 

مناطق املقطاع )2200ملجم/لرت( والعمارة )1325ملجم/

)ملحق  اإليه  امل�صار  للمعيار  )300ملجم/لرت(  وطبب  لرت( 

الأولني  املوقعني  اأن  اإىل  ال�صبب  ويعزى  جدول1(  اجلداول- 

عبارة عن مياه �صرف �صحي واأن زيادة ن�صبة الكربيتات بهما 

مياه  ت�صرب  اإىل  الأ�صباب  تعود  الثالث  املوقع  يف  لكن  واردة، 
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ال�صرف ال�صحي من البيارات املحيطة باملوقع اأو لتبول املارة 

واملوا�صي بالقرب من تلك املياه، يف حني بقي تركيز العينات 

يف كل من املربع )14ملجم/لرت( اأبها )150ملجم/لرت( دون 

ذلك املعيار كون املوقع الأول عبارة عن مياه جارية طبيعية مل 

مياه  عن  فعبارة  الثاين  املوقع  اأما  ال�صحي.  بال�صرف  تتاأثر 

�صرف �صحي معاجلة يعود ال�صبب فيها لعدم كفاءة املعاجلة 

عدد  اأن  ومبا  جيد.  ب�صكل  منها  الكربيتات  مركبات  واإزالة 

العينات املختربة كان خم�س عينات، فاإن املوؤ�صر الن�صبي يوؤكد 

الكربيتات  بعن�صر  ملوثة  الدرا�صة  منطقة  مياه  من   %60 اأن 

اخلطورة  م�صتوى  دون  اجلارية  املياه  من   %40 بقي  حني  يف 

)ملحق اجلداول- جدول1(.

املياه  يف  الكربيتات  لرتكيز  الكلي  املتو�صط  جتاوز  كما 

الأق�صى  احلد  )254.2ملجم/لرت(  )ال�صدود(  الراكدة 

 - )اأبها  �صد  من  كل  �صجل  حيث  )جدول7-3(.  به  امل�صموح 

التحليل  نتيجة  و�صلت  حتى  للكربيتات  عالية  تراكيز  طبب( 

التوايل(   على  -950ملجم/لرت   300( لعيناتهما   املخربي 

فكان  ال�صدود  بقية  اأما   ،  %40 امللوثة  العينات  ت�صكل  وبذلك 

املقبولة )25 -175ملجم/لرت(  النتائج  �صمن  فيها  الرتكيز 

)ملحق اجلداول- جدول2(، ويعاد ذلك لأ�صباب منها ت�صرب 

اأو  لل�صدين  املجاورة  البيارات  من  ال�صحي  ال�صرف  مياه 

لتبول املارة وكذلك املوا�صي التي ترعى وت�صرب يف روافد تلك 

ال�صدود.

�صلوكًا  )الآبار(  اجلوفية  املياه  �صلكت  الوترية  نف�س  وعلى 

لرتكيز  الكلي  املتو�صط  جتاوز  فقد  ال�صدود  ملياه  مماثاًل 

تركيزه   معدل  و�صل  حيث  الأق�صى  احلد  فيها  الكربيتات 

اآبار  ثماين  و�صجلت   .)7-3( جدول  )355ملجم/لرت(  

 425( مابني  فيها  الرتكيز  وتراوح  للكربيتات  عالية  تراكيز 

 ، العينات  من  متثل%40  ن�صبة  وهي  -1550ملجم/لرت( 

-25( بني  تراوحت  معتدلة  تراكيز  ف�صجلت  الآبار  بقية  اأما 

ن�صبته  ما  اأي  جدول3(  اجلداول-  )ملحق  175ملجم/لرت( 

زيادة  مع  الكربيتات  زيادة  تناغمت  لقد  العينات.  من   %60

اآنفة الذكر يف مياه الآبار الثماين، حيث �صجلت  الكلوريدات 

اأي�صًا يف الكربيتات  ن�صبة عالية يف الكلوريدات ون�صبة عالية 

باإ�صتثناء البئر الواقعة يف الواديني وحلت بئر املالحة مكانها 

ذات  اأنها  يعتقد  لأ�صباب  الكربيتات  يف  عالية  ن�صبة  و�صجلت 

الأ�صباب الواردة يف عن�صر الكلوريدات.

 �صكل)3- 7(: متو�صط تركيز الكربيتات ملجم/لرت

جدول )3-7(: متو�صط تركيز الكربيتات 

يف مياه منطقة الدرا�صة

نوع املياهم
تركيز الكربيتات 

ملجم/لرت
املعيار*

797.8املياه اجلارية1

 250.00

ملجم/لرت

2
املياه الراكدة 

)�صدود(
254.2

3
املياه اجلوفية 

)اآبار(
355

* هيئة املوا�صفات واملقايي�س ال�صعودية.
:)P( 8- الف�سفور

لتلوث  م�صدرًا  الطعام  وبقايا  البيولوجية  املخلفات  ت�صكل 

على  )حتتوي  املنظفات  وكذلك  الفو�صفاتية  باملركبات  املياه 

امل�صادر  من  وتعد  الفو�صفاتية(  املركبات  من  عالية  ن�صب 

منو  ت�صبب  والتي  املركبات  بتلك  املياه  لتلوث  الأ�صا�صية 

مثل  الغذائي(  )الإثراء  كبرية  باأعداد  احلية  الكائنات 

الطحالب امل�صتهلكة لالأك�صجني )عبد املاجد،2001،�س48(. 

لهذا  املخربي  التحليل  اإجراء  من  الدرا�صة  تتمكن  ومل 

ال�صابقة مثل  الدرا�صات  اأن  اإل  العن�صر لأ�صباب فنية وتقنية 

الف�صفور يف  معدل  اأن  اأثبتت  قد  ال�صليماين )2002(  درا�صة 

منطقة الدرا�صة مل ي�صل اإىل احلدود الق�صوى، ويعزى ذلك 

مركبات  ت�صرب  عدم  على  ومقدرتها  الرتبة  خ�صائ�س  اإىل 

الف�صفور من خاللها اإىل مكامن املياه.

رابعًا- الخواص الميكروبيولوجية للمياه:
الكائنات  من  العديد  ال�صحي  ال�صرف  مياه  يف  يوجد 

تعد  التي  البكترييا  مثل  لالأمرا�س  امل�صببة  الدقيقة  احلية 

اإزالتها  والتي جتب  العامة  ال�صحة  على  الأ�صرار  اأخطر  من 

يف عمليات املعاجلة. وكثريًا ما يعرب عن �صالحية املياه فيما 

مبارك �صعد ظافر اآل �صامل تلوث المياه بالصرف الصحي  في أبها الحضرية
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�صكل)3-8(: متو�صط كثافة بكترييا القولون خلية/100مل  

يخ�س املعايري املتعلقة باحلد الأق�صى امل�صموح به من بكترييا 

من  الكثري  يعتمد  كما  الربازية،  القولون  وبكترييا  القولون 

الباحثني يف جمال ال�صحة العامة عمومًا وجمال �صحة املياه 

 Fecal Coliform( خ�صو�صًا على بكترييا القولون الربازية

اأن  كما  امليكروبيولوجية  للممر�صات  كموؤ�صر   )Bacteria
ال�صحي  ال�صرف  تاأثري  موؤ�صر على و�صول  املياه  وجودها يف 

اإىل تلك املياه )اأزرعي، 1993،�س7(.

ت�صم  التي  الفطريات  �صمن  الدقيقة  الأحياء  وت�صنف 

الأحياء وحيدة اخللية والأحياء الب�صيطة، وبناًء على ت�صنيف 

على  ت�صتمل  )الفطريات(  اململكة  هذه  فاإن   )1966( هيكل 

حقيقيات النواة وبدائيات النواة ومنها البكترييا. فالبكترييا 

املادة  ت�صتهلك  اخللية  وحيدة  جمهرية  اأحياء  عن  عبارة 

ومنوها.  طاقتها  اأجل  من  وغروي  مذاب  �صكل  يف  الع�صوية 

ويرتاوح حجمها بني  الرطبة  والرتبة  والهواء  املاء  وتوجد يف 

0.02 - 1.5 ميكرون )عبد املاجد،2001�س57-55(.

وحتتوي املخلفات ال�صائلة )ال�صرف ال�صحي( على اأعداد 

فاملاء  الربازية،  القولون  وبكترييا  القولون  بكترييا  هائلة من 

ي�صكل  املمر�صة  البكترييا  قليلة من  اأعداد  الذي يحتوي على 

مت  احلالية  الدرا�صة  ويف  الإن�صان،  �صحة  على  كبريًا  خطرًا 

الذي  ال�صعودية  واملقايي�س  املوا�صفات  هيئة  معيار  ا�صتخدام 

يوؤكد على اللتزام بعدم جتاوز الكثافة امليكروبية )1000خلية/ 

100مل( وقد مت حتليل اخل�صائ�س امليكروبيولوجية التالية:

:)Total Coliform( 1- بكترييا القولون

من املوؤ�صرات التي يدل وجود بكترييا القولون يف عينات املياه 

اإليها ولكنه ل يعطي  املختارة عليها هو و�صول مياه ال�صرف 

القولون  بكترييا  تعطيه  الذي  املوؤ�صر  ذلك  مثل  قويًا  موؤ�صرًا 

اإىل  املخربية  النتائج  وت�صري   .)2002 )ال�صليماين،  الربازية 

اجلارية  املياه  يف  القولون  لبكترييا  امليكروبية  الكثافة  اأن 

من  اأعلى  كانت  حيث  )2138.2خلية/100مل(  جدًا  عالية 

الن�صب التي حددها املعيار امل�صتخدم )1000خلية/100مل( 

�صكل)3-8(. لقد جتاوزت جميع عينات املياه اجلارية احلد 

جدًا  عالية  ميكروبية  كثافة  و�صجلت  به  امل�صموح  الأق�صى 

)ملحق اجلداول- جدول1( وذلك دليل وا�صح على تلوث تلك 

املياه ببكترييا القولون. ويعزى ذلك اإىل طبيعة املياه اجلارية 

حيث اإن اأكرث من 60% من هذه املياه عبارة عن مياه �صرف 

�صحي معاجلة وغري معاجلة.

غري اأن الكثافة امليكروبية لبكترييا القولون يف املياه الراكدة 

اجلارية  املياه  يف  م�صتواها  عن  انخف�صت  قد  )ال�صدود( 

احلد  من  اأعلى  تزال  ل  اأنها  مع  )1149خلية/100مل( 

من   %60 �صجلت  وقد  )جدول8-3(.  به  امل�صموح  الأق�صى 

مقابل%40  القولون  لبكترييا  عالية  ميكروبية  كثافة  العينات 

جدول2(،  اجلدال-  )ملحق  بها  امل�صموح  احلدود  يف  منها 

ويرجح اأن �صبب زيادة هذا النوع كون بكترييا القولون ت�صم 

البكترييا الربازية وغري الربازية، اإ�صافة اإىل اأن مياه ال�صدود 

مياه مك�صوفة وعر�صة للملوثات اخلارجية.

كما انخف�صت الكثافة امليكروبية لبكترييا القولون يف املياه 

اجلوفية )الآبار( مع بقائها اأعلى من احلد الأق�صى امل�صموح 

به حيث �صجلت )1089.35خلية/100مل( جدول رقم )3-

8(. وقد ُر�صد اأن 70% من الآبار ذات كثافة ميكروبية عالية 

لبكترييا القولون مقابل30% مل تتجاوز احلد الأق�صى امل�صموح 

به )ملحق اجلداول- جدول3(.

جدول )3-8(: متو�صط كثافة بكترييا القولون 

يف مياه منطقة الدرا�صة

نوع املياهم

تركيز بكترييا 

القولون 

خلية/100مل

املعيار*

2138.2املياه اجلارية1

1000

خلية 

/100مل

2
املياه الراكدة 

)�صدود(
1148.8

3
املياه اجلوفية 

)اآبار(
1089.53

* هيئة املوا�صفات واملقايي�س ال�صعودية.

:)Fecal Coliform( 2- بكترييا القولون الربازية

مبثابة  البكترييا  من  النوع  لهذا  الن�صبي  الوجود  يعترب 
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دليل بيولوجي قوي على تلوث املياه بال�صرف ال�صحي، فقد 

تاأثر  للتاأكد من  ُيكتفى بالك�صف عن هذا النوع من البكترييا 

كما   .)2000 )العمر،  عدمه  من  ال�صحي  بال�صرف  املياه 

عمومًا  العامة  ال�صحة  جمال  يف  الباحثني  من  الكثري  يعتمد 

الربازية  القولون  بكترييا  على  املياه خ�صو�صًا  وجمال �صحة 

للممر�صات  كموؤ�صر   )Fecal Coliform Bacteria(

من  النوع  وهذا  1993،�س7(.  )اأزرعي،  امليكروبيولوجية 

هناك  اأن  يعني  املاء  يف  ووجوده  النت�صار  �صديد  البكترييا 

املياه،  تلك  يف  موجودة  ال�صارة  البكترييا  من  اأخرى  اأنواع 

كما يعترب القائمون على معاجلة املياه اأن خلو املياه من هذا 

النوع دلياًل على خلوها من كل اأنواع البكترييا ال�صارة )عمر، 

للتحليل  ونتيجة  احلالية  الدرا�صة  ويف  2006،�س217(. 

امليكروبية  الكثافة  متو�صط  ارتفع  املياه  لعينات  املخربي 

 1372.6( اجلارية  املياه  يف  الربازية  القولون  لبكترييا 

خلية/100مل( عن احلد الأق�صى امل�صموح به )�صكل9-3(، 

جدًا  عالية  ميكروبية  كثافة  العينات  من   %80 �صجلت  حيث 

دون  العينات  من   %20 بقي  فيما  الربازية  القولون  لبكترييا 

�صبب  ويعزى  جدول1(.  اجلداول-  )ملحق  الأق�صى  احلد 

ذلك اإىل اأن اأكرث من 60% من املياه اجلارية مبنطقة الدرا�صة 

عبارة عن مياه �صرف �صحي وبالتايل فهي مياه ملوثة.

الربازية  القولون  لبكترييا  امليكروبية  الكثافة  لكن متو�صط 

يف املياه الراكدة )ال�صدود( مل يتجاوز )7.6خلية / 100مل( 

)جدول 3-9(. وتراوحت الكثافة امليكروبية يف جميع ال�صدود 

مابني )�صفر - 27 خلية / 100مل( وبالتايل فهي مل تتجاوز 

احلد الأق�صى امل�صموح به )ملحق اجلداول جدول2(.

كثافة  �صجلت  قد  الدرا�صة  اآبار يف منطقة  اأن ثالث  ورغم 

من  كل  يف  الربازية  القولون  لبكترييا  جدًا  عالية  ميكروبية 

الكثافة  متو�صط  اأن  اإل  رفيدة(  واأحد  الواديني  )العمارة، 

امليكروبية للمياه اجلوفية مل يتجاوز )431.2خلية/100مل( 

جدول)3-9(. ويعزى ال�صبب يف ارتفاع الكثافة امليكروبية يف 

املواقع الثالثة امل�صار اإليها اأعاله اإىل وقوع الأوىل بالقرب من 

فيما  اإىل �صحالة عمقها،  اإ�صافة  مياه �صرف �صحي  جمرى 

جتمعات  من  بالقرب  تقعان  والثالثة(  البئران)الثانية  كانت 

عمرانية تنعدم فيها �صبكة ال�صرف ال�صحي ف�صاًل عن طفح 

الأر�صية  باخلزانات  املعروف  املو�صعي  ال�صرف  عن  ناجت 

اإىل  ال�صحي  ال�صرف  ملوثات  و�صول  وبالتايل  )البيارات( 

تلك الآبار.

�صكل)3- 9(: متو�صط كثافة بكترييا القولون الربازية 

خلية/100مل 

جدول )3-9(: متو�صط كثافة بكترييا القولون الربازية يف 

مياه منطقة الدرا�صة

نوع املياهم

تركيز بكترييا 

القولون الربازية 

خلية/100مل

املوا�صفات 

*
1372.6املياه اجلارية1

 1000

خلية/100مل

2
املياه الراكدة 

)�صدود(
7.6

3
املياه اجلوفية 

)اآبار(
431.2

* هيئة املوا�صفات واملقايي�س ال�صعودية .

خال�صة القول اإن اخل�صائ�س الكيميائية وامليكروبيولوجية 

ملياه منطقة الدرا�صة باأنواعها الثالثة قد جاءت وفقًا ملا يلي:

املحدد  املعيار  الن�صادر  عن�صر  جتاوز  اجلارية  املياه  يف 

�صرف  مياه  عن  عبارة  الدرا�صة  مبنطقة  اجلارية  املياه  كون 

�صحي )معاجلة وغري معاجلة(، لكنه مل يتجاوز ذلك املعيار 

والنرتات  النيرتيت  اأما عن�صرا  الراكدة واجلوفية.  املياه  يف 

)اجلارية،  املياه  اأنواع  جميع  يف  الأق�صى  احلد  تتجاوزا  فلم 

جتاوزت  التي  العينات  بع�س  وجود  مع  واجلوفية(  الراكدة 

ال�صرف  ملوثات  و�صول  اإىل  ذلك  يف  ال�صبب  ويعاد  املعيار 

بقيت  املياه  حمو�صة  درجة  اأن  كما  املياه،  تلك  اإىل  ال�صحي 

واجلوفية(،  الراكدة  )اجلارية،  املياه  اأنواع  كل  يف  متعادلة 

حتى على م�صتوى العينات مل تتجاوز اأي عينة املعيار املحدد.

وقد �صجل عن�صرا الأمالح الكلية والكلوريدات ن�صبة عالية 

يف املياه اجلارية جتاوزت احلد امل�صموح به، ويعاد ذلك لنف�س 

فلم  الراكدة  للمياه  بالن�صبة  اأما  الذكر.  �صابقة  الأ�صباب 

يتجاوز تركيزهما احلد الأق�صى، لكن عادا وارتفع تركيزهما 

يف املياه اجلوفية حيث �صجلت عدد من اآبار منطقة الدرا�صة 

مبارك �صعد ظافر اآل �صامل تلوث المياه بالصرف الصحي  في أبها الحضرية
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من  مواقعها  قرب  اإىل  ذلك  ويعاد  منهما  لكل  عالية  تراكيز 

م�صادر التلوث مبياه ال�صرف ال�صحي.

كما اأن عن�صر الكربيتات قد جتاوز املعيار املحدد يف اأنواع 

املياه الثالثة) اجلارية، الراكدة واجلوفية( ويعزى ذلك اإىل 

ت�صجل  مل  فيما  �صحي  �صرف  مياه  اأغلبها  اجلارية  املياه  اأن 

يعاد  العن�صر ورمبا  اإل يف هذا  تراكيز عالية  الراكدة   املياه 

دون جتدد  لفرتة طويلة  وبقائها  املياه  تلك  ذلك خل�صائ�س 

اإليها.  العن�صر  لذلك  عالية  تراكيز  ذات  م�صادر  و�صول  اأو 

تراكيز  �صجلت  قد  الدرا�صة  منطقة  اآبار  من  عددًا  اأن  غري 

عالية لعن�صر الكربيتات ت�صاوت مع زيادة تركيز الكلوريدات 

عن�صر  يف  الواردة  الأ�صباب  لنف�س  تعاد  زيادة  وهي  فيها 

الكلوريدات.

اأما اخل�صائ�س امليكروبيولوجية املمثلة يف بكترييا القولون 

الكلي  العد  متو�صط  جتاوز  فقد  الربازية،  القولون  وبكترييا 

الثالثة  املياه  اأنواع  املحدد يف جميع  املعيار  القولون  لبكترييا 

به  امل�صموح  احلد  دون  الربازية  القولون  بكترييا  بقيت  فيما 

ذلك  و�صبب  العينات  من   %80 وبن�صبة  اجلارية  املياه  يف  اإل 

اأن معظم املياه اجلارية عبارة عن �صرف �صحي معالج وغري 

معالج كما ورد اآنفًا.

نتائج الدراسة:
ميكن تلخي�س النتائج كما يلي:

احل�صرية  باأبها  ال�صحي  ال�صرف  مياه  كمية  تقدر   -1

املياه  من   %80 اأن  يقدر  حيث  144.000م3/يوم  بحوايل 

�صرف  اإىل  تتحول  )180.000م3/يوم(  يوميًا  امل�صتخدمة 

�صتتزايد  ال�صحي  ال�صرف  كمية  باأن  العتقاد  ومع  �صحي. 

مبنطقة  واحل�صاري  املدين  والتطور  ال�صكان  اأعداد  بتزايد 

تقت�صر  الكمية  هذه  من  املعاجلة  املياه  اأن  اإل  الدرا�صة، 

على60.000م3/يوم فقط )كحد اأعلى( يف حمطتي املعاجلة 

حيث  معاجلة  غري  84.000م3/يوم  من  يقرب  ما  يزال  ول 

يتم التخل�س منها بال�صرف املو�صعي )البيارات( والتي يتم 

ت�صميم اأغلبها بحيث ت�صرب مياه ال�صرف ال�صحي خارجها 

وعندما تطفح تلك البيارات يتم نقلها يف �صهاريج اإىل اأحد 

مواقع رمي املخلفات ال�صائلة )اأحدها بالقرب من مدينة اأبها 

ما  ت�صتقبل  والتي  م�صيط  خمي�س  مدينة  من  بالقرب  والآخر 

يقرب من 4800م3/يوم(.

حتى  اجلارية  املياه  يف  الن�صادر  عن�صر  تركيز  ارتفاع   -2

و�صل متو�صط الرتكيز اإىل )4.1ملجم/لرت( وبالتايل جتاوز 

بقيت  فيما  )1.5ملجم/لرت(  به  امل�صموح  الأق�صى  احلد 

الأنواع الأخرى من املياه الراكدة واجلوفية دون ذلك املعيار. 

اأما النيرتيت والنرتات ودرجة احلمو�صة فلم يتجاوز تركيزها 

يف اأنواع املياه الثالثة )اجلارية، الراكدة واجلوفية( احلدود 

الق�صوى امل�صموح بها.

3- جتاوز متو�صط تركيز كل من الأمالح الكلية والكلوريدات 

املعيار املحدد يف كل من املياه اجلارية واملياه اجلوفية )الآبار(

حيث و�صل تركيز الأمالح الكلية )3935-1822.55ملجم/

453.35ملجم/  -  1050( والكلوريدات  التوايل(  على  لرت 

الراكدة  املياه  يف  تركيزهما  بقي  فيما  التوايل(  على  لرت 

)ال�صدود( دون احلد الأق�صى وهذا موؤ�صر على تاأثر النوعني 

الأولني بال�صرف ال�صحي.

املحدد  املعيار  الكربيتات  تركيز  متو�صط  جتاوز   -4

الراكدة  )اجلارية،  املياه  اأنواع  جميع  يف  )250ملجم/لرت( 

 -  254.2  -  797.8( الرتكيز  بلغ  حيث  واجلوفية( 

355ملجم/لرت على التوايل( ومن املرجح اأن يكون ال�صرف 

ال�صحي �صببًا اأ�صا�صيًا لهذه الزيادة.

العنا�صر  اأهم  كاأحد  برزت  فقد  القولون  بكترييا  اأما   -5

امل�صتخدم  املعيار  لها  الكلي  العد  جتاوز  التي  املدرو�صة 

)اجلارية،  املياه  اأنواع  جميع  يف  )1000خلية/100مل( 

منها  لكل  البكتريي  العدد  بلغ  حيث  واجلوفية(  الراكدة 

على  خلية/100مل   1089.53  -  1148.8  -  2138.2(

القولون  لبكترييا  الكلي  العد  يتجاوز  مل  فيما  التوايل(، 

الربازية احلد الأق�صى امل�صموح به )1000خلية/100مل( اإل 

يف نوع واحد من املياه )املياه اجلارية( حيث بلغ العد البكتريي 

فيها )1372.6خلية/100مل(. اأما املياه الراكدة )ال�صدود( 

واملياه اجلوفية )الآبار( فقد بقيت دون ذلك املعيار.

6- اأثبتت نتائج الدرا�صة احلالية اأن املياه اجلارية مبنطقة 

العنا�صر  اأن معظم  تلوثًا حيث  املياه  اأنواع  اأكرث  الدرا�صة من 

املدرو�صة قد جتاوزت املعيار املحدد يف اأغلب العينات، ويعاد 

ذلك اإىل اأن اأكرث من 60% من املياه اجلارية مبنطقة الدرا�صة 

عبارة عن مياه �صرف �صحي )معاجلة وغري معاجلة( وهذا 

بدوره ي�صكل خطرًا حقيقيًا على هذه املنطقة احل�صرية وعلى 

احللول  اأحد  مبثابة  تعد  والتي  بها  اجلوفية  املياه  م�صتقبل 

اجلوفية  املياه  وجاءت  املياه.  نق�س  م�صكلة  حلل  امل�صتقبلية 

حتفر  الآبار  اأغلب  كون  التاأثر  حيث  من  الثانية  املرتبة  يف 



اإ�صدار خا�ص يناير ٢٠١٨  2223

بالقرب من جماري الأودية باأعماق ب�صيطة ترتاوح بني )10 

- 30مرتًا( وخا�صة الآبار القريبة من الأودية التي بها جريان 

�صطحي ملياه ال�صرف ال�صحي، اأما املياه الراكدة )ال�صدود( 

فكانت اأقل تاأثرًا من النوعني ال�صابقني.

القريبة  الآبار  مياه  اأن  املخربى  التحليل  نتائج  دلت   -7

من جمرى الأودية ل ت�صلح لال�صتخدام املنزيل اأو الزراعي 

)زراعة اخل�صروات على وجه اخل�صو�س(.

8- و�صل تاأثري ال�صرف ال�صحي اإىل الآبار التي تقع بالقرب 

اأو داخل التجمعات العمرانية غري املخدومة ب�صبكة ال�صرف 

ال�صحي وخا�صة يف التجمعات القروية وهذا ما اأثبتته نتائج 

اأن  اإىل  الأ�صباب  وتعزى  الدرا�صة.  لهذه  املخربية  التحاليل 

خالل  من  ال�صرف  مياه  ت�صرب  بحيث  م�صممة  البيارات 

فتحات ومنا�صيم مق�صودة اإىل مكامن املياه اجلوفية.

المراجع :
تقييم   )1993( حممد  �صادقني  بن  حممد  اأزرعي،   -1

لال�ستخدامات  املعاجلة  ال�سحي  ال�سرف  مياه  �سالحية 
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العربية ال�صعودية. 

التحليل   )2006( ال�صريف  بنت  عواطف  احلارث،   -2

البيئي لأثر الإن�سان يف تلوث البيئة البحرية )درا�سة لل�ساحل 

اجلوية(،جملة  ال�سور  با�ستخدام  جدة  ملدينة  اجلنوبي 

القاهرة.  والثالثون:  الواحد  املجلد  امل�صري،  العلمي  املجمع 

جمهورية م�صر العربية.

م�ساكل   )2005( واآخرون  علي  بن  نايف  ال�صاهر،   -3

من�صورة،  غري  درا�صة  احل�سارية،  اأبها  يف  النفايات  مرامي 

اجلنوب:  مبنطقة  البيئة  وحماية  لالأر�صاد  الإقليمي  املركز 

اأبها. اململكة العربية ال�صعودية.

4- اآل �صعود، م�صاعل بنت حممد )2004( درا�سة امل�سكالت 

ال�سعودية و�سبل  البيئية يف مدينة جدة يف اململكة العربية 

 :10 العدد  ال�صعودية،  اجلغرافية  اجلمعية  مواجهتها، 

الريا�س. اململكة العربية ال�صعودية.

التاأثريات البيئية  اإبراهيم �صالح )2005(  5- ال�صالمة، 

يف  املجاورة  امل�ساحات  على  ال�سحي  ال�سرف  مياه  ملوقع 

مدينة بريدة، جملة جامعة امللك عبد العزيز )علوم الأر�صاد 

جدة.   :1 العدد   16 املجلد  اجلافة(  املناطق  وزراعة  والبيئة 

اململكة العربية ال�صعودية.

7- العبد العايل، عبد الرحمن اإبراهيم واآخرون )2006( 

اململكة  يف  ال�سرب  مياه  من  اإزالتها  وطرق  النرتات  تركيز 

العربية ال�سعودية، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية: 

الريا�س. اململكة العربية ال�صعودية.

تقييم نوعية مياه  8- عبد املاجد، هجو حممد )1996( 

مبدينة  املعاجلة  حمطة  من  اخلارجة  ال�سحي  ال�سرف 

جامعة  جملة  الري،  اأغرا�س  يف  ا�ستخدامها  لإعادة  عنيزة 

املناطق  وزراعة  والبيئة  الأر�صاد  )علوم  العزيز  عبد  امللك 
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المالحق : الجداول والصور
جدول )1(:نتائج التحليل الكيميائي وامليكروبيولوجي للمياه اجلارية

رقم 

العينة

مكان 

العينة

تاريخ 

اجلمع
النرتاتالنيرتيتالن�سادر

حمو�سة 

املاء

الأمالح 

الكلية
الكربيتاتالكلوريدات

بكترييا 

القولون

القولون 

الربازية

1
املقطاع 

باخلمي�س
27/6/90.120.0396.87132503919220024202420

2
العمارة 

باخلمي�س
27/6/90.00.29584.86.9645011064132524202420

27/6/9200.215457.075799715024201011وادي اأبها3

27/6/200.00.0265.407114316130024201طبب باأبها4

5
املربع باأحد 

رفيدة
27/6/200.260.0296.107.09202121410111011

4.10.1429.67.0339351050797.82138.21372.6املتو�سط )اأبها احل�سرية(

املعايري واملوا�سفات *
 1.5

ملجم/لرت

3     ملجم/

لرت

50  ملجم/

لرت
8.5-6.5

 1000

ملجم/لرت

   250

ملجم/لرت

 250

ملجم/لرت

  1000

خلية/100مل

 1000

خلية/100مل

*  معايري هيئة املوا�صفات واملقايي�س ال�صعودية.

جدول )2(:نتائج التحليل الكيميائي وامليكروبيولوجي للمياه  الراكدة )�صدود(

رقم 

العينة
مكان العينة

تاريخ 

اجلمع
النرتاتالنيرتيتالن�سادر

حمو�سة 

املاء

الأمالح 

الكلية
الكربيتاتالكلوريدات

بكترييا 

القولون

القولون 

الربازية

27/6/90.130.0326.27.42174161310�صد تندحة1

27/6/90.220.07712.57.16175134101110�صد املراغة2

27/6/200.00.0369.907.50202219695032627�صد طبب3

27/6/200.030.0313.407.12124220230019861�صد اأبها4

27/6/205.100.0546.907.1536223424200�صد متنية5

1.10.057.87.279590254.21148.87.6املتو�سط )اأبها احل�سرية(

املعايري واملوا�سفات *

 1.5

ملجم/

لرت

      3

ملجم/

لرت

   50

ملجم/

لرت

-6.5

8.5

 1000

ملجم/

لرت

   250

ملجم/

لرت

 250

ملجم/ 

لرت

 1000

خلية/100مل

 1000

خلية/100مل

*  معايري هيئة املوا�صفات واملقايي�س ال�صعودية.
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جدول )3(: نتائج التحليل الكيميائي وامليكروبيولوجي للمياه اجلوفية )الآبار(

رقم 

العينة

مكان 

العينة

تاريخ 

اجلمع
النرتاتالنيرتيتالن�سادر

حمو�سة 

املاء

الأمالح 

الكلية
الكربيتاتالكلوريد

بكترييا 

القولون

القولون 

الربازية

1
املقطاع 

باخلمي�س
27/6/91.72.8139.96.916173244250.00.0

2
العمارة 

باخلمي�س
27/6/90.00.05212.77.01176734642524202420

3
خمي�س 

م�صيط
27/6/98.46.0126.77.3705134501011142

27/6/90.010.2029.46.96109404501155010110.0تندحة4

5
اآل الزلل 

تندحة
27/6/90.00.0165.27.27433335010110.0

27/6/90.010.0284.47.01129225355011147حجال6

7
مدينة 

�صلطان
27/6/90.170.41277.1244501166110010110

8
بني 

مالك
27/6/90.020.029397.052422438845101167

27/6/90.020.016367.0520504415751011183جوحان9

10
بني 

�صدان
27/6/90.040.11117.031364122251011437

27/6/200.00.024.507.0717092355501512املالحة11

27/6/200.00.02711.207.1569597150130.0القلفاء12

27/6/200.00.02611.807.116428215010115ال�صودة13

27/6/200.052.790.407.135916325650.0اآل يزيد14

27/6/200.030.031207.08611651252420107امل�صقي15

16
اآل 

حالمي
27/6/200.020.0337.2078421075010110.0

27/6/200.050.04352.206.99166331815024202420الواديني17

18
�صعف 

جارمة
27/6/200.070.135.86.98968801752420372

27/6/200.030.83014.67.013322291002482الفرعني19

20
اأحد 

رفيدة
27/6/200.040.0727.27.071358332824202420

0.530.723.37.11822.55453.353551089.35431.2املتو�سط )اأبها احل�سرية(

املعايري واملوا�صفات*

 1.5

ملجم/

لرت

   3

ملجم/

لرت

 50

ملجم/

لرت

-6.5

8.5

 1000

ملجم/

لرت

   250

ملجم/

لرت

   250

ملجم/

لرت

 1000

خلية/100مل

 1000

خلية/100مل

*  معايري هيئة املوا�صفات واملقايي�س ال�صعودية.
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�صورة رقم )1(: مياه �صرف �صحي غري معاجلة باأبها

�صورة رقم )3(: مياه �صرف �صحي جارية بعد املعاجلة 

باخلمي�س

�صورة رقم )5(: مياه طبيعية جارية يف طبب

�صورة رقم )2(: مياه �صرف �صحي غري معاجلة باخلمي�س

�صورة رقم )4(: ح�صر مياه ال�صرف ال�صحي مبجرى �صيق

�صورة رقم )6(: اجلريان الطبيعي 
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�صورة رقم )7(: املا�صية ترعى بالقرب من مياه ال�صرف 

غري املعاجلة 

�صورة رقم )9(: حمطة معاجلة ال�صرف ال�صحي  

�صورة رقم )11(: طريقة حجز املياه امللوثة خلف العبارة 

�صورة رقم )8(: املا�صية ت�صرب من مياه ال�صرف غري 

املعاجلة 

�صورة رقم )10(: عملية املعاجلة 

يف حمطة ال�صرف ال�صحي  

�صورة رقم )12(: املياه امللوثة التي يقذفها امل�صنع 
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�صورة رقم )13(: م�صب مياه ال�صرف املعاجلة باأبها  

�صورة رقم )15(: �صحب مياه ال�صرف ال�صحي من بداية 

امل�صب لري املزروعات   

                 �صورة رقم )17(: كرثة موا�صري �صحب املياه من املجرى مبا�صرة لري املزروعات دون تخوف من املراقبة  

�صورة رقم )14(: م�صب مياه ال�صرف املعاجلة 

بخمي�س م�صيط  

�صورة رقم )16(: طريقة حجز مياه ال�صرف

ليت�صنى �صحبها 
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�صورة رقم )18(: مكائن خم�ص�صة ل�صحب املياه مبا�صرة من املجرى لري املزروعات دون اأي مراقبة من اجلهات املخت�صة

�صورة رقم )19(: متديدات ال�صرف ال�صحي ت�صرب كميات كبرية من املياه امللوثة بوادي بي�صة بخمي�س م�صيط
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