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 المياه طبيعة

 تعتبرو  .ودالوج من الحياة الفريدة خصائصه وتمّكن األرض، سطح على شيوًعا األكثر السائل هو الماء
 أرباع ثةثال .وللمجتمع اإلنسانية للحياة ضرورية ألنها - مشتركة سلعةأي  – عاًما مورًدا عادةً  المياه
  .بالماء مغطاة األرض سطح

 ،المحاصيل ري، آالت، تبريد النفايات حمل، الغسيل ،الطبخ ،الشرب  :ل العذبة المياه اإلنساناستخدم 
 الخ، صناعية أغراض، ترفيهية

 للمياه الهامة الخصائص

 ممتاز مذيب• 
 شائع سائل أيمن كهربائي  زلع ثابت أعلى• 
 آخر سائل أي من سطحي أعلى شد• 
 مرئي إلى شفاف• 
 مئوية درجات 4 عند كسائل كثافة أقصى• 
 أخرى مادة أي من بخرت حرارةأعلى • 

 الماء في األكسجين

 للطحالب الضوئي التمثيل بواسطة إنتاجه يتم الجو، كما مناالوكسجين  يأتي
 لغذائيا التمثيل عمليات من كجزء األكسجين الطحالب تستهلك عندما الليل في :األكسجينويستهلك 

 .للملوثات التفسخ االحيائي، الحيوية الكتلة تفسخ ، األخرى للكائنات الغذائي التمثيل عملياتو 
 :الماء إلى يأتي الكربون أكسيد ثاني
 الجو من -

 (الجوي الغالف) الكربون أكسيد ثاني ⇔( الماء) الكربون أكسيد ثاني
 صلبة يةكربونات معادن من -
3MCO  )2- ↔)ملح كاربوناتي قابل للذوبان قليال

3+ CO 2+M 
 األيض لعمليات كمنتج -
 المتحللة العضوية المواد من طبقات عبر المياه تتسرب عندما -
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 تنفس نع الناتج الكربون أكسيد ثاني من كبيرة كمية يذوب قد فإنه ، األرض الماء يخترق عندما -
 التربة في الحية الكائنات

 
  اإلثراء الغذائيEutrophication 

اساسية  المغذيات هي عناصر .باإلثراء الغذائيالزيادة في تركيز المغذيات في الجسم المائي تدعى    
ثراء إلالنمو الكائنات الحية )كاربون، نيتروجين، فسفور، بوتاسيوم، كبريت وبعض العناصر النزرة(. 

جود المواد و  أن تزيد بشكل كبيرومع ذلك، يمكن لألنشطة البشرية الغذائي هو عملية طبيعية ومرغوبة؛ 
مكن أن وي .ناطقمشكلة كبيرة في العديد من الموهو ، إثراء غذائي استنباتيالمغذية، مما يؤدي إلى 
األراضي الزراعية الغنية باألسمدة، التي تحتوي على مستويات عالية تصريف يؤدي الصرف الصحي و 

، وسفور، التي يتم تصريفها في المسطحات المائية، إلى زيادة في عدد العوالق النباتيةمن النيتروجين والف
مياه اختراق ال ال يمكن للضوءبحيث جدا سميكة  تصبح الطحالب ر الطحالب.اهداز بوهو ما يسمى 

، بينما تتحلل الطحالب يستهلك األكسجين المذاب بسبب غياب الضوء. السطحالطحالب تحت فتموت 
 بسبب قلة االوكسجين. تبدأ في الموتواألسماك 

من أن مياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها في  ثراء الغذائي بالتأكديمكن حل مشاكل اإل   
ق يويمكن تحقيق ذلك عن طر  المسطحات المائية ال تحتوي على مستويات مفرطة من المغذيات.

ي فعال اكثر فوسيكون  على إزالة هذه المواد.قادرة  فضالتمياه الاستخدام طرق متقدمة لمعالجة 
ي نمو فد ين، ألن الفوسفور عادة ما يكون العامل المحدالسيطرة على الفوسفور بدال من النيتروج

ي ومن ناحية أخرى، يأت مثل أعمال الصرف الصحي. الطحالب والكثير منه يتحرر من مصادر نقطية
  األراضي. معظم النيتروجين من مصادر منتشرة مثل تصريف

 

  التحمضAcidification 

إال لمياه كمشكلة رئيسية لتلوث ا ذ أكثر من قرن، ولكن لم يعترف بهقد بدأ تحمض المياه العذبة من   
ترشح  التحمضويمكن أن يسبب . مضيةاسبب التحمض هو ترسب األمطار الح منذ أواخر الستينيات.

وهناك طريقة واحدة لعكس تحمض بحيرة عن طريق  محلول.إلى داخل سامة، مثل األلومنيوم، فلزات 
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المياه السطحية وهو وهناك مصدر آخر للحموضة في  ، ولكن هذا ليس سوى حل مؤقت.التكليس
ياه م من الرواسب الحاملة للكبريت من الفحم والحديد والرصاص والزنك والنحاس. التصريف المنجمي

يت اير امضية بشكل خاص بسبب وجود الباح من مناجم الفحم تحت األرض والسطحية هي التصريف
(2FeS.في طبقات الفحم ) مع الماء والهواء في وجود بعض البكتيريا إلنتاج حامض يتفاعل البايرايت 

 الكبريتيك:

 
 المزيد من حامض الكبريتيك:'( ينتج 3Fe) يكإلى الحديد '( 2Fe) أكسدة الحديديوز

 
ة المعالجو  السيطرة على التصريفعن طريق ختم المناجم المهجورة،  التصريف المنجمييتم التحكم في 

 .الكيميائية التي تنطوي على التكليس

 مضية مصدرا للحموضة في ظل ظروف بيئية مناسبة.االكبريتية الح ويمكن أيضا أن تكون الترب    
 المد البحريتنقعات مس( وتميل إلى أن تتواجد في 2FeSغنية بالبايرايت ) يةمضاالح الكبريتية الترب

ت إلى حامض ياير اتأكسد البيف األوكسجين إلى هذه الترب يصر تعندما يجلب ال والسهول الساحلية.
ن أن ينخفض ويمك .جم الحامضيكما هو موضح أعاله لتصريف المن التفاعالتالكبريتيك وفقا لنفس 

محلول، مما يشكل المستويات سامة من األلومنيوم في وتتحرر  4الرقم الهيدروجيني للمياه إلى أقل من 
 خطرا كبيرا على الحياة المائية.

 مضي ما يلي:اوتشمل آثار التلوث الح

 موت.أشكال الحياة في المياه السطحية ت، معظم 4تحت الرقم الهيدروجيني  تدمير الحياة المائية. -

 ب، والهياكل التي أقيمت في الجسم المائيوهذا يمكن أن يكون له تأثير على القوار تآكل متزايد.  -
 )على سبيل المثال أرصفة( وأنظمة السباكة.

يمكن ، 4.5مياه الري أقل من إذا انخفض الرقم الهيدروجيني ل بالمحاصيل الزراعية.تلحق أضرار  -
 .المحلولإلى  فلزات السامة للنباتاتالان تترشح 
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  الملوحةSalinity 

ير غالملوحة بحر(، في المياه العذبة مالحة )أي مياه حين أن معظم المياه في العالم هي مياه  في
 مالحة بسبب:ك، يمكن أن تصبح المياه العذبة ومع ذل .امرغوب فيه

التي تميل إلى احتواء مستويات عالية من األمالح غير العضوية التي  ةالصناعيفضالت مياه ال -
 عية المختلفة.شكلتها العمليات الصنا

 الطرق التي تحتوي على الملح المستخدم إلذابة الثلج والجليد على الطرق السريعة.يف صر مياه ت -
 ب األمالح من التربة.الري الذي يذي -
 .اختراق مياه البحر إلى داخل األنهار أثناء المد المرتفع والجريان السطحي المنخفض -
 التي يتم إطالقها في بعض األحيان إلى المياه العذبة. والمناجمالمحاليل الملحية من آبار النفط  -

 ويمكن أن تسبب الملوحة في المياه العذبة عددا من المشاكل:
 المياه المالحة ليست مناسبة كمصدر لمياه الشرب. -
ويمكن للملوحة أن تؤثر سلبا على الكائنات المائية في المياه العذبة، ألنها، على عكس أشكال  -
 ياة البحرية، ال تتكيف عموما مع الملوحة العالية.الح
نتاج المحاصيل. -  ويمكن أن تؤثر الملوحة في مياه الري تأثيرا سلبيا على نمو النبات وا 
  المواد الصلبة في المياهSOLIDS IN WATERS 

 حرقو الأ نة المياه بعد التجفيفيشير مصطلح المواد الصلبة إلى كمية المادة الصلبة المتبقية في عي
ابتة ة، عالقة، مستقرة، ثمذابكلية، عدة فئات من المواد الصلبة:  ويمكن تحديد عند درجة حرارة محددة.

لمواد الصلبة ا في الماء عن طريق الترشيح. ن المواد الصلبة المذابة والعالقةيتم التمييز بي .ومتطايرة
لل تدهور نوعية مياه الشرب، كما أنها تقفهي تؤدي إلى  في المياه غير مرغوب فيها ألسباب عديدة.

وتتطلب المياه ذات المحتوى العالي من المواد  من فائدة المياه ألغراض الري واألغراض الصناعية.
عالوة على ذلك، و  الصلبة معالجة ميكانيكية وكيميائية إضافية، وتصبح عملية التنظيف أكثر تكلفة.

 لتناضحياالماء تزيد من كثافة المياه، وتؤثر على التنظيم فإن مستويات عالية من المواد الصلبة في 
تؤدي يمكن أن و  (.على سبيل المثال االوكسجينالغازات )المياه العذبة وتقلل من قابلية ذوبان لكائنات 

لمياه الهوائية في افضالت غير المعالجة إلى رواسب حمأة وظروف مياه الالمواد الصلبة العالقة في 
 .لةالمستقب السطحية
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 .للتربة السطحيةح الرياتعرية المياه والمطر و المصادر الرئيسية للمواد الصلبة في المياه الطبيعية هي    
مواسم العواصف الشديدة أو ال تكون أكثر وضوحا في االقاليم الرطبة وشبه الرطبة ذاتالمياه  تعرية

في المناطق القاحلة )مثل المروج  الرياح شائع جدا تعرية الرطبة المطولة )مثل المناخات الموسمية(.
مياه وتمنع عمليات تقلل من شفافية الواد الصلبة التي تنشأ من التربة فالم األمريكية والسافانا االستوائية(.

التمثيل الضوئي وتؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الرواسب القاعية وتقليل عمق المياه في البحيرات 
 زيد من وتيرة وشدة الفيضانات.وزيادة الرواسب القاعية يمكن أن ي والبرك واألنهار.

ي ويتراوح محتوى المواد الصلبة الذائبة ف تزداد كمية المواد الصلبة العالقة مع درجة تلوث المياه.   
ير عضوية وبعض المواد لتر، ويتألف أساسا من أمالح غ \ملغم 1000و  20مياه الشرب بين 
يستخدم و  إن تحديد المواد الصلبة العالقة مفيد للغاية في تقييم المياه الملوثة. بة.مذاالعضوية وغازات 

ما أن تحديد ك لمنزلية وتقييم كفاءة عمليات معالجة المياه.فضالت اعلى نطاق واسع لتحديد قوة مياه ال
لتحديد ما  وهي تستخدم كأساس .فضالتمهم أيضا في تحليل مياه ال القابلة لالستقرارالمواد الصلبة 
 لصلبةالمواد اكان يستخدم تحديد في الماضي،  .ب األولي مطلوبا لمعالجة الفضالتإذا كان الترسي

ير في الوقت الحاضر، تم استبدال هذا إلى حد كب .فضالتكمقياس للتلوث الموجود في مياه ال الكلية
خدم لتقييم قوة والتي تست ،باختبارات متطلب االوكسجين البايوكيميائي ومتطلب االوكسجين الكيميائي

ويمكن الحصول بسهولة على معلومات عن المواد  الملوثات في مياه الصرف الصحي بشكل أكثر دقة.
  الصلبة الذائبة من قياسات الموصلية.

لمواد االتصنيف العام ألنواع  ا تجفيف مخلفات المياه أو إحراقهاوتحدد درجة الحرارة التي يتم فيه
 :ةالصلب

  درجة مئوية 105 – 103المواد الصلبة الكلية مجففة عند 
  درجة مئوية 2 ± 180المواد الصلبة الذائبة الكلية مجففة عند 
  درجة مئوية 105 – 103المواد الصلبة العالقة الكلية مجففة عند 
  درجة مئوية 50 ± 550المواد الصلبة الثابتة والمتطايرة في مياه فضالت محروقة عند 

سطحية والمياه لالثالث األولى مناسبة لتحديد المواد الصلبة في المياه الصالحة للشرب والمياه االطرق 
الطريقة  .لتر \م ملغ 20,000 المنزلية والصناعية في نطاق يصل إلى فضالتمياه الالمالحة، وكذلك 



 محاضرات في الهيدروكيمياء \ دبلوم وماجستير أ.م.د. محمود فاضل الجميلي
 

 
6 

لتي تنتج أثناء لبة ااألخيرة مناسبة لتحديد المواد الصلبة في الرواسب، وكذلك المواد الصلبة وشبه الص
 .مياه الصرف الصحيمعالجة المياه و 

 ELECTROCHEMICAL MEASUREMENTSالقياسات الكهروكيميائية 

 علىتعتمد معا ألنها كلها  واالختزال يمكن جمعها األكسدة جهددرجة الحموضة، والموصلية و   
عادة  وتكون الموصلية ودرجة الحموضة كهربائية.الكهروكيميائية التي تنطوي على أقطاب القياسات 
 يتم إجراؤه على عينة المياه، سواء في الحقل أو في المختبر. الذي ولالتحديد األ

  الرقم الهيدروجينيpH 

لرقم ا يعتبر الرقم الهيدروجيني من أهم القياسات التي تجري عادة في المياه الطبيعية ومياه الصرف.   
الطبيعة  في الماء ويتم استخدامه للتعبير عن الهيدروجين عن تركيزالهيدروجيني هو وسيلة للتعبير 

نسبة الهيدروجين في المياه الطبيعية أساسا مع الأيونات  يرتبط محتوى .للمحلولمضية أو القلوية االح
 في المياه وفقا ل: تفككهذا الحمض ي مض الكربونيك وأيوناته.احالكمية ل

 
مضية ا( هي ح2OCعلى كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون المذاب )وبالتالي فإن المياه التي تحتوي 

الحجر الجيري والمعادن  تكون قلوية قليال بسبب ذوبان المياه العسرة (.7.0)الرقم الهيدروجيني >
 األخرى التي تحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم:

 
ترتبط التغيرات في قيم الرقم الهيدروجيني في الماء ارتباطا وثيقا بعمليات التمثيل الضوئي )بسبب    

 تحلل المادة العضوية. النباتات المائية( وبالتالي معمن قبل  2COامتصاص 

 وتوجد أمالح حامض الكبريتيك معدنية.على أحماض  ةالصناعي فضالتالعديد من مياه التحتوي    
ي حالة وجود ف .تعدينيةمن الصناعات ال تصريف المنجم ومياه الفضالتكبريتيك في مياه وأحماض ال

كتيريا مؤكسدة كبريتات بواسطة ببايرايت، يمكن أن تتحول إلى حامض كبريتيك و كبريتيدات أو ، كبريت
  هوائية:للكبريت تحت ظروف 
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م رقالثقيلة أيضا دورا هاما في تحديد ال المنجمي، يؤدي التحلل بالماء للفلزاتتصريف الوفي مياه 

 :الهيدروجيني بسبب التحلل بالماء

 
يضا ويمكن أيمثل فلزات ثقيلة مثل الحديد، الزنك، الكادميوم، النحاس، النيكل، الخ.   Me+2حيث 

ض ماحتوي على حمطر الحامضي، الذي يال معدنية في بعض المياه الطبيعية.العثور على أحماض 
ئة التنظيم من حيث رديقلل إلى حد كبير الرقم الهيدروجيني للبحيرات والكبريتيك، يمكن أن يالنيتريك 

ل قيم رقم هيدروجيني لمياه مختلفة موضحة في الجدو  والمياه المستقبلة األخرى. الرقم الهيدروجيني
 ادناه.

 
ونات يإن تركيز ا .من أهم مؤشرات نوعية المياه الرقم الهيدروجيني هو واحدفي المياه السطحية، 

 له أهمية كبيرة في العمليات الكيميائية والبيولوجية التي تحدث في المياه الطبيعية حيث أنهالهيدروجين 
بدرجة كبيرة  السامة االصطفاء النوعي للفلزاتتأثر على نمو الكائنات الحية المائية. وي يمكن أن يؤثر

تأثر تآكل وي ضة.كبير، وخاصة في المياه المحم قلقالرقم الهيدروجيني وهذا يمكن أن يكون مصدر ب
جة إن الرقم الهيدروجيني مهم في التحكم في عمليات معال الرقم الهيدروجيني.انة أيضا بالمعادن والخرس

البيولوجية الجة معاللمياه، والتطهير، والتخثر الكيميائي، وعمليات تحلية امثل  مياه الفضالتالمياه و 
 إلى ذلك.، وما لمياه الفضالت
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  التوصيليةConductivity 

ركيز المواد المؤينة تهي مقياس لقدرة عينة المياه على نقل تيار كهربائي وتتعلق ب لية الكهربائيةيوصالت
 كمقياس تقريبي للتركيز الكلي للمواد غير العضوية في الماء. ويمكن استخدام التوصيلية في الماء.

توصيلية للمياه هي الهيدروجين، الصوديوم، البوتاسيوم، االيونات التي لها تاثير كبير على ال
المغنيسيوم، الكالسيوم، الكلورايد، الكبريتات والبيكاربونات. االيونات االخرى مثل الحديدوز، الحديديك، 
المنغنيز، االلمنيوم، النترات، الفوسفات، حامض الفسفوريك والغازات المذابة لها تاثير ثانوي على 

التالي المركبات وبرديئة للكهرباء؛ موصالت مركبات التي ال تتفكك في محلول مائي هي التوصيلية. ال
سبب انخفاض مع درجة الحرارة ب توصيلية المياهتزداد  لية.يوصيكاد ال يذكر على التالعضوية لها تأثير 

 اللزوجة وزيادة التفكك.

لبعض أنواع  ةية مثاليتوصيلقيم  ادناه وترد في الجدول مع زيادة المحتوى المعدني. تزداد التوصيلية   
، في سم  \مايكرموز توصيلية في عشرات إلى مئات من المياه السطحية تميل إلى أن تمتلك  المياه.

 سم. \مايكرموز  600000توصيلية تصل إلى تمتلك قد  حين أن مياه بحيرة مالحة

 
م في المياه وهو قياس مه عينة المياه.للتعبير عن المحتوى المعدني ل غالبا ما تستخدم التوصيلية   

 توصيليةم الوتستخد لمختلف االستخدامات: الري والشرب وصناعة األغذية والمراجل الصناعية. المعدة
 حديدت على نطاق واسع كبديل عن يستخدم قياس التوصيلية أيضا لمراقبة تشغيل محطات التحلية.

طة التوصيلية بواس حساب هذه المعامالت من قياس ويمكن الملوحة.و المواد الصلبة الذائبة الكلية 
عطاء قراءات مباشرة للملوحة والمواد الصلبة إل وقد تم تجهيز العديد من االدوات معادالت تجريبية.

 على أساس قياسات التوصيلية. الذائبة الكلية
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  جهد االكسدة واالختزالRedox Potential 

( هي واحدة من أهم خصائص المياه Eh)جهد االكسدة واالختزال ، الرقم اليدروجينيباإلضافة إلى     
األكسدة،  ء عملياتأثناجهد االكسدة واالختزال هو مقياس القوة المؤكسدة والمختزلة للمياه.  الطبيعية.

وقت  كل من هذه العمليات تجري في إلكترونات.االختزال تاخذ  أثناء تفقد المواد إلكترونات، في حين
إلى ونات إلكتر واالختزال قدرة النظام المائي على تزويد األكسدة جهد ويقيس  نظام معين.واحد في أي 

ين تشير كبير في ح تشير القيم المنخفضة إلى اختزال إلكترونات من عامل مختزل.عامل مؤكسد وأخذ 
لجيوكيميائي ا جهد االكسدة واالختزال على االصطفاء النوعيوتؤثر قيمة  القيم العالية إلى أكسدة عالية.

 ، الخ.الزرنيخ، ومكر ال، الحديد، المنغنيزمثل  عديد من العناصر المتعددة التكافئلل

 شكلتتو  الطبيعية بشكل كبير، اعتمادا على وجود األنواع الكيميائية.واالختزال نظم األكسدة  تتباين  
جين هو األكس وبعض المركبات العضوية. ريتمن خالل االوكسجين والحديد والكبالنظم الرئيسية 

 .االختزالجهد االكسدة و ؤثر بشكل كبير على قيمة منخفضة يمكن أن ي كيزا، وحتى في تر مؤكسد عام
صل أيضا ويمكن أن ت جهد االكسدة واالختزال قيمةتزداد  االوكسجين في المياه زيادة محتوىفي ظل 
 .لي فولتم 700إلى + 

كيميائية وهو يميز الحالة ال مهمة جدا في التحليل البيئي. ل هو معامل كيميائيواالختزااألكسدة جهد    
ة التي العمليات الكيميائي على سيطرإلى جنب مع الرقم الهيدروجيني، ي جنباو للعناصر في الماء، 
درجة  يكروبيولوجي للمياه وبالتالياالنشاط الم جهد االكسدة واالختزالتحدد قيم  تحدث في الطبيعة.

ختزال جهد االكسدة واالكما أن  نقية المياه الذاتية من الملوثات العضوية وغير العضوية المختلفة.ت
 .الفضالتمياه مهمة أيضا في معالجة 

 HARDNESSالعسرة 

ها لسببين: غير مرغوب في المياه العسرة ب الصابون.يإلى قدرة الماء على ترس يشير مصطلح العسرة  
ة والسخانات في المراجل الصناعي قشرةأنها تتطلب كميات كبيرة من الصابون إلنتاج الرغوة، وأنها تنتج 

انتاج  لمياه، في حين أنصدر قلق للمستخدمين المحليين لهو م انتاج الرغوة وأنابيب الماء الساخن.
احية أخرى، ارتبطت المياه اليسرة  )تحتوي على تراكيز كالسيوم ومن ن هو مشكلة للمهندسين. القشرة
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خرى شمل المزايا األوت بزيادة معدل اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية. ومغنيسيوم منخفضة(
 السامة. الفلزاتذوبان ترسب األحماض والحد من قابلية  تحييد للمياه العسرة

ه األيونات تتحد هذ .المذابة أيونات الكالسيوم والمغنيسيومهي ه الميا المساهمون الرئيسيون في عسرة   
ؤ ويمكن أيضا أن تسهم الكاتيونات المتعددة التكاف مع الصابون لتشكيل رواسب غير قابلة للذوبان.

تكون غير ا ، غير أن مساهمتهك والمنغنيز واأللمنيوم والسترونشيوم في العسرةاألخرى مثل الحديد والزن
جوية إلى حد كبير من ت شتق عسرة المياهوت منخفضة في الماء.ال عادة بسبب تراكيزهاذات أهمية 

( والجبس 3MgCO-3CaCOيت )ا( والدولوم3OCaCالمعادن مثل الحجر الجيري )
(O22H.4OCaSوتختلف كثيرا من مكان إلى آخر )ولوجية.الجي ، وهذا يتوقف على طبيعة التكاوين 

 راكيزوتعرف العسرة الكلية بأنها مجموع ت من المياه السطحية. أكثر عسرةالمياه الجوفية عادة ما تكون 
وتصنف  ن.أو جزء في المليو  لتر \ ملغمككربونات الكالسيوم في الكالسيوم والمغنيسيوم المعبر عنها 

 .ادناه المبين في الجدول المياه وفقا لمقياس العسرة

 
السيوم مع الك ويتصاحب للغاية. عسرة باعتدال وعسرةتميل مشاكل التكلس إلى أن تحدث مع مياه     

ي تشكل قشرة نات الكالسيوم، والتإلى كربو  اربونات في المحلول وعند التسخين يتم تحولهبيكالأيونات 
 على سطح المراجل المنزلية والصناعية، وأجهزة تسخين المياه، والغاليات، واألنابيب، الخ: سميكة

 
 كربونات.لعسرة امؤقتة أو بالعسرة السمى كن إزالتها عن طريق التسخين، تلتي يم، واهذه العسرة   

ي ال يمكن الت العسرة يت(.اكربونات )الحجر الجيري والدولومالالمؤقتة من االتصال مع  تشتق العسرة
كلوريد،  أنيونات مثلية، ويرجع ذلك إلى دائمة أو غير كربونات عسرةإزالتها عن طريق الغليان تسمى 
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م يؤدي إلى االتصال مع الجبس .هذه العسرة ال تسهم في تشكيل القشرة ت، كبريتات وسيليكات.نترا
ك لسيوم فقط، في حين عسرة المغنيسيوم فيرجع ذلكاايون البسبب  عسرة الكالسيوم هي دائمة. عسرة

 الكالسيوم: سرةعو  ةالكليالعسرة المغنيسيوم يمكن حسابها من تحديد  عسرة فقط. إلى ايون المغنيسيوم

 الكالسيوم عسرة -عسرة كلية المغنيسيوم =  عسرة

 ALKALINITYالقلوية 

حية القلوية هو مفهوم محدد من النا إن قلوية عينة المياه هي مقياس لقدرتها على تحييد األحماض.   
ه يتم تعريفه من حيث كمية الحامض المطلوبة للتفاعل مع العينة إلى رقم التشغيلية، بمعنى أن

للرقم ية ئالنهاعايرة المنقطة الفا كبيرا مع وبالتالي، تختلف القيم المحددة تجريبيا اخت معين.هيدروجيني 
 . لتر \ 3CaCOم يتم التعبير عن القلوية عادة في ملغ .التسحيحيتحليل الفي الهيدروجيني 

لمياه القلوية في العديد من ا ضعيفة.ا إلى أمالح قواعد قوية وأمالح أحماض أساس ع قلوية المياهترج   
اهم الرئيسي البيكربونات هي المس بيكربونات.دالة لتراكيز هيدروكسيد وكربونات و  أصالالسطحية هي 

ي التربة ف قاعديةمعادن المياه المترشحة على في القلوية وينشأ عن عمل ثاني أكسيد الكربون في 
 والصخور:

 
بسيطة  أن تسهم مساهمة مياه الفضالتكما يمكن للمركبات األخرى الموجودة في المياه الطبيعية و    

 لبوراتغير العضوية الضعيفة مثل اعلى سبيل المثال، قد تسهم األمونيا وأمالح األحماض  في القلوية.
لمثال، لعضوية )على سبيل اأمالح األحماض اتساهم والسليكات والفوسفات في القلوية، كما يمكن أن 

مياه الطبيعية تنظيم اللقدرة م القلوية على نطاق واسع كمقياس وتستخد ، أسيتيك، بروبيونيك(.دبالي
، ياه الفضالتمعمليات معالجة المياه و  وتستخدم قياسات القلوية في السيطرة وتفسير .ومياه الفضالت

فضالت اه الومي المياه. األمونيا، وتحلية الهوائي، وازالةهوية، والهضم المثل التخثر الكيميائي، والت
 .زلينلمنزلية لديها قلوية تختلف قليال عن إمدادات المياه، وذلك بسبب إضافة مواد أثناء االستخدام الما

 .لتر \ 3CaCOم ملغ 2000و  50بين  المنزلية غير المعالجة قلوية وعادة ما تكون مياه الفضالت
لويات الصناعية المحتوية على ق لتنظيمية والبلدية تصريف الفضالتوتحظر العديد من السلطات ا

الكالسيوم  كيزبفائض من تراوتعتبر القلوية  المجاري والمياه المستقبلة. مادة كاوية( الى) يةهيدروكسيد
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والمياه السطحية  لغالياتويمكن أن تحتوي مياه ا والمغنيسيوم مهمة في تحديد قابلية تطبيق المياه للري.
ويات قلالطحالب والمياه التي خففت عن طريق معالجة الجير أو الصودا الجيرية على المزدهرة ب
وفي الوقت الراهن، هناك جانب بيئي هام من جوانب القلوية في المياه  .ية وكربونية كبيرةهيدروكسيد

 الترسب الجوي.الطبيعية يتمثل في القدرة على تحييد الحموضة الناشئة عن 

الية المياه القلوية الع تذكر على الصحة العامة، إال أنتكاد ال وعلى الرغم من أن القلوية لها أهمية   
 غير مستساغة وال تستخدم في إمدادات المياه المنزلية.

 DISSOLVED OXYGEN (DO)األوكسجين المذاب 

نبغي أن يكون وي تتطلب األوكسجين للتنفس. جميع أشكال الحياة الهوائية، بما في ذلك المائية منها،  
لتر من أجل دعم الكائنات  \ملغم  5مذاب ال يقل عن وكسجين أيكولوجي للمياه الدافئة تركيز للنظام اإل

درجة الحرارة والضغط ل دالةهو االوكسجين المذاب تركيز  الحية المتنوعة، بما في ذلك األسماك.
 ان األكسجين في المياه العذبة عند مستوى سطحذوب الجسم المائي.والملوحة والنشاط البيولوجي في 

سجين كو في مياه البحر، في نفس الظروف، ذوبان األلتر.  \ملغم  8.3درجة مئوية هو  25البحر وعند 
 خالل ساعات النهار: 2Oيمكن لعملية التمثيل الضوئي للنباتات أن تنتج  .لتر \م ملغ 6.7هو 

 
تفاعالت األكسدة الكيميائية  .2Oستهلك ، والبكتيريا الهوائية، يمكن أن يحيواناتالنباتات والتنفس   

 .لالوكسجينيمكن أيضا أن يسبب استنفاد طفيفة 

ى ستوى الضروري للحفاظ علدون الم االوكسجين المذابيمكن أن يسبب التلوث انخفاض تركيز   
د المتدفقة إلى البحيرات واألنهار إلى استنفا ويمكن أن تؤدي منتجات الفضالت .صحيةحية كائنات 

ك مغذيات للكائنات الدقيقة التي تنمو وتتضاعف بسرعة، وتستهلتوفر الفضالت  األوكسجين بسرعة.
هر عن تنقية البحيرة أو النعمل هذه الكائنات الحية الدقيقة على عادة، ت األكسجين في هذه العملية.

ستنفد ياألكسجين يمكن أن فإن  فضالت ملوثةفائض من د تواج، ولكن إذا تحلل الفضالتطريق 
لمحملة ا ويمكن ان تتحول الفضالت تحتوي معظم الملوثات على الكربون كأكثر العناصر وفرة. تماما.

 بالكربون إلى ثاني أكسيد الكربون بمساعدة البكتيريا:
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 12 من األوكسجين ألكسدةم غ 32هذا التفاعل، هناك حاجة إلى حساب العناصر المتفاعلة لوفقا ل
 من الكربون المذاب.لتر  \م ملغ 3من األكسجين مطلوب ألكسدة  لتر \م ملغ 8غرام من الكربون، أي 

لتر من الماء، مما يدل  5وهذا يعني أن قطرة صغيرة من النفط يمكن أن تستهلك كل األكسجين في 
كائنات البدأ ت، ى األكسجين التجهيزيتجاوز الطلب عل عندماو  على مدى استنفاد األوكسجين بسهولة.

تحلل ال .ماء لم يعد قادرا على تنقية نفسه والعمليات الالهوائية تسودجسم ال الموت.الدقيقة واألسماك ب
هكذا ظروف  ويقال عن مثل الكبريتيدات والميثان واألمونيا.عفنة منتجات الالهوائي يؤدي إلى تشكيل 

 ونتيجة لذلك، قد يصبح النهر أو البحيرة بال حياة. .anoxicبانها فقيرة باالوكسجين اختزال 

 ة المائية، يلزم أن تكون الفضالت السائلة التي يتم تصريفها الىومن أجل حماية النظم اإليكولوجي   
وكثيرا ما يكون ذلك لتر(.  \لغم م 8-5من األوكسجين المذاب ) يالمياه السطحية ذات مستوى عال

ذا لم تستوف .الفضالت المطروحة بعد المعالجةشرطا قانونيا يتم تنفيذه بواسطة معايير  مياه  وا 
مان ، وضفضالتالتهوية هي عملية هامة لمعالجة مياه ال هذا المطلب، يجب معالجتها. فضالتال

اء التي يتعين الوف المعالجةالفضالت المطروحة بعد وجود ما يكفي من األوكسجين المذاب لمعيار 
 لتر \لغم م 5و  1بين  اوكسجين مذابيمكن أن يؤدي التعرض المستمر لألسماك إلى مستويات  بها.

قاتلة لألسماك إذا استمر لتر تكون  \لغم م 1إلى إبطاء نموها، في حين أن المستويات التي تقل عن 
 التعرض ألكثر من بضع ساعات.

إلى أن تكون أكثر أهمية خالل أشهر  االوكسجين المذابمستويات تميل  في المناخات المعتدلة،   
لى أن جريان التيار يميل إمع زيادة درجة الحرارة و  تزدادكيميائية بايو الصيف ألن معدل التفاعالت ال

 مميزة يمکن أنمتطبقة حراريا، يظهر االوكسجين المذاب مقاطع عمودية بحيرات في  كون أقل.ي
الث مناطق ث لمقطع الجانبي لدرجة الحرارة، ويمكن تحديدوفقا ل .كما في الشكل ادناه متختلف مع الموس
 )الطبقة العليا الدافئة(، انحدار حراري  epilimnionطبقة المياه العليا من البحيرة من البحيرة: 

thermocline  طبقة المياه السفلى من البحيرة)منطقة انتقالية( و hypolimnion ( منطقة أعمق وأكثر
نتاج السطح و  غنية باالوكسجين بسبب ذوبان األكسجين عند مياه البحيرة العليا طبقة برودة(. ا 

نية اإلنتاجية في بحيرة عالي، فإن البقايا الغ إذا كان مستوى كسجين عن طريق التمثيل الضوئي.و األ
طبقة من  يا االوكسجين المذابالبقاسوف تستنزف  .طبقة مياه البحيرة السفلى بالمغذيات تغرق عبر

 المذاب صفرا االوكسجينأن يكون تركيز النادر وليس من  .مياه البحيرة السفلى بينما تتحرر المغذيات
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ومن ناحية  [.)ب( ادناهفي الجزء السفلي من البحيرة، وفي هذه الحالة يسود التحلل الالهوائي ]الشكل 
لقليل البقايا ستكون أقل بكثير، وسوف يتم استنفاد اتاجية بحيرة منخفضة، فإن كمية أخرى، إذا كانت إن

شبعة مالمياه كون وفي هذه الحالة سوف ت .طبقة مياه البحيرة السفلىمن  االوكسجين المذابمن 
ير عادية غ مقاطع جانبيةبعض البحيرات قد تظهر  .)الشكل أدناه أ( كسجين من أعلى إلى أسفلو األب

 )ج([.ادناه ]الشكل االنحدار الحراري في لالوكسجين المذاب أقصى تركيز مع 

 
 .ه ألنه يمنع تشكيل الروائح الكريهةأمر مرغوب فياالوكسجين المذاب في مياه الفضالت وجود    

في إمدادات المياه المنزلية والصناعية من  االوكسجين المذابيجب تجنب مستويات عالية جدا من 
عيار معظم الدول ال تضع م أجل الحد من تآكل أنابيب الحديد والصلب في نظام التوزيع وفي المراجل.

لتر  \م ملغ 4.0به  اقصى تركيز مسموح حدد لمياه الشرب باستثناء روسيا، التي ت اوكسجين مذاب
) ملغم  اليةتاوكسجين مذاب الحياة المائية، تم اعتماد معايير سماك و بالنسبة لمصايد األ لمياه الشرب.

 .6.0-4.0، روسيا 9.5-5.0، كندا 9.0 – 5.0لتر(: أوروبا  \

في الحفاظ على الحياة في النظم اإليكولوجية المائية، فمن الضروري االوكسجبن المذاب ونظرا ألهمية   
أيضا في  االوكسجين المذابيتم رصد  .لفضالتارصد تركيزه سواء في المياه الطبيعية أو في مياه 

د ق وكسجين لالستخدام في هذا الحقلاأل مسابرعلى الرغم من أن  إمدادات المياه المنزلية والصناعية.
أخذ  عند على عينات المياه ال يزال يستخدم على نطاق واسع. إال أن التسحيح المباشر، تطورت
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تحديد ام يتم استخد حافظة مباشرة بعد جمع العينات.مادة فة من المهم إضا العينات لالوكسجين المذاب
 األوكسجين البيوكيميائي.متطلب في اختبار  االوكسجين المذاب

 BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD)متطلب االوكسجين البايوكيميائي 

عد ب فضالت مطروحةأنبوب تدخل إلى نهر أو محيط من مخرج  التي فضالتمياه اليمكن اعتبار     
وينخفض تركيز الملوثات مع زيادة المسافة في اتجاه المصب من  المعالجة كمصدر نقطي للتلوث،

كسجين المذاب و التلوث العضوي، وذلك باستخدام األتحلل  البكتيريا في المياه المصدر بسبب التخفيف.
(DO.في هذه العملية )  الماء  منعضوية في وحدة حجم تدعى كمية األوكسجين الالزمة لتحلل مادة و

مقياس للتلوث ك متطلب االوكسجين البايوكيميائيويمكن أن يستخدم  كسجين البيوكيميائي.و األ بمتطلب
ذا كان إ ومعامل جودة المياه. وتيني في محطات معالجة مياه الفضالتالعضوي ويتم تحديده بشكل ر 

مرتفع جدا،  كيميائييو ااألوكسجين البتطلب يكون موبالتالي  ك الكثير من التلوث العضوي موجودهنا
د تحلل التلوث العضوي بمجر يبدأ  جدا لدعم الحياة المائية. االوكسجين المذاب منخفضصبح قد ي

كسجين بمتطلب او  تلوث نطاقلتلوث هناك النقطي لمصدر الإلى النهر وقرب  الفضالتمياه دخول 
وكسجين ، حيث يكون األهناك نطاق تحلل نشطعالي واوكسجين مذاب واطئ. أبعد في إتجاه المصب، 

طاق انتعاش نوأخيرا، هناك  بسبب التحلل البيوكيميائي للملوثات العضوية. المذاب عند حده االدنى
ظم التلوث ألن مع كيميائييو االب متطلب األوكسجينفي حين ينخفض  يزيد فيه االوكسجين المذاب

ومع ية؛ يل الفضالت العضو لديها بعض القدرة على تحلمعظم المسطحات المائية  العضوي قد تتحلل.
إذا تم  كسجين.و ألالمتطلبة لالعضوية  المياه المتلقية مثقلة بالفضالت ذلك، تنشأ مشاكل عندما تكون

مما يؤدي  ،ان يستهلك كل االوكسجين المذابالتغلب على قدرة التطهير الطبيعي للجسم المائي، يمكن 
 إلى وفيات األسماك.

ينخفض مع مرور الوقت بسبب  ةمحكمعينات مياه مخزنة في زجاجة كاملة و لوكسجين وى األمحت  
مصادر هذه المادة العضوية هي إفرازات  أكسدة المواد العضوية من قبل الكائنات الحية الدقيقة.

 يةراعز ذوبان في الماء وفضالت صناعية ومنزلية و الكائنات الحية المائية، مركبات الدبال القابلة لل
جين المطلوبة وكستجريبي لكمية األ هو تحديد كسجين البيوكيميائيو ألمتطلب ا .مطروحة بعد المعالجة

احتضان  عن طريق متطلب االوكسجين البايوكيميائييتم تحديد  المادة العضوية في العينة. ألكسدة
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الختبار ا ويعتمد حرارة.عينة المياه مع كائنات حية دقيقة هوائية في ظل ظروف محددة من وقت ودرجة 
 .درجة مئوية 20أيام في  5، على فترة حضانة لمدة 5BODوهو األكثر استخداما على نطاق واسع، 

كيميائي يو االب متطلب األوكسجينكسجين المذاب في بداية ونهاية فترة الحضانة، ويمثل و ويقاس األ
 األولي والنهائي:االوكسجين المذاب الفرق بين 

 لتر \االوكسجين المذاب النهائي( ملغم  -ن البايوكيميائي = )االوكسجين المذاب األولي  متطلب االوكسجي

 ضالتفعلى نطاق واسع لتحديد قوة تلوث مياه ال البايوكيميائي متطلب األوكسجينويستخدم اختبار   
ستخدامه اوهو مقياس مهم جدا في محطات معالجة المياه حيث يتم  ونوعية المياه السطحية المستقبلة.

وحجم  ضالتفكسجين الالزمة الستقرار المادة العضوية بيولوجيا في مياه الو لتحديد الكمية التقريبية لأل
كسجين متطلب األو وعلى أساس قيم . وكفاءة عمليات المعالجة المختلفة فضالتمعالجة مياه ال مصنع

نفسه  يمكن للنهر أن ينظف (.ادناه )الجدولالسطحية يمكن تقدير درجة تلوث المياه  البايوكيميائي
م ملغ 4، ولكن ليس إذا كان أكبر من 4أقل من  البايوكيميائي متطلب األوكسجينبنفسه إذا كان 

 .لتر \أوكسجين 

 
تثناء واحد هو اس في مياه الشرب.البايوكيميائي األوكسجين متطلب معظم البلدان ال تضع معايير ل   

 2.9و لمياه الشرب ه من متطلب األوكسجين البايوكيميائيروسيا، حيث الحد األقصى المسموح به 
يارا من وروبي معالتحاد االسماك والحياة المائية، يضع ااالوبالنسبة لمصايد  .لتر \م أوكسجين ملغ

م ملغ 3 لتر، بينما تضع روسيا معيارا  \لغم أوكسجين م 6إلى  3متطلب االوكسجي البايوكيميائي 
 لتر. \أوكسجين 

 ،متطلب األوكسجين البايوكيميائيهناك العديد من المصادر المحتملة األخرى للخطأ في اختبار    
األوكسجين  متطلبتقدير والبعض اآلخر يؤدي إلى التقليل من قيمة الوبعضها يؤدي إلى المبالغة في 
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البكتيريا  .متطلب األوكسجين البايوكيميائيالسامة من  قد تخفض الفلزات الحقيقية. البايوكيميائي
لب اوكسجين متطوطين النهر قد تعطي قيمة  مياه مجاري التعفيرالالهوائية التي قد تكون موجودة في 

طلب  األوكسجين متالتي يجري فيها اختبار  وهناك أيضا اختالفات بين الظروف منخفضة. بايوكيميائي
متطلب  ر ل، يتم إجراء اختباعلى سبيل المثا والظروف السائدة في البيئة الطبيعية. البايوكيميائي

ضوء الشمس لمدة  التفاعل في بينما في البيئات الطبيعية يستمرفي الظالم،  األوكسجين البايوكيميائي
في  اهمتسموت في الظالم، و لب التي تزدهر في ضوء الشمس سوف تالطحا نصف الوقت )النهار(.

مكن أيضا أن الحضانة يرجة الحرارة أثناء االختالفات الطفيفة في د .جين البايوكيميائياألوكسمتطلب 
متطلب تغيير في  ٪4.7 ±نتج درجة مئوية تغيير في درجة الحرارة يمكن أن ي 1 ±يسبب أخطاء؛ 

  وينبغي إزالة الكلور المتبقي، إن وجد، من العينات. .األوكسجين البايوكيميائي

 CHEMICAL OXYGEN DEMAND (COD)متطلب األوكسجين الكيميائي 

احيائية مختلفة، ر وغيالطبيعية بعمليات أحيائية وتركيز المركبات العضوية في المياه  يتعلق تركيب 
ومدخالت  مدخالت من الترسب الجوي والجريان السطحي؛ المائية؛ أهمها: إفراز الكائنات الحية

كسجين و ألاهو مقياس مكافئ متطلب االوكسجين الكيميائي  الصناعية والبلدية والزراعية. الفضالت
ختبار ويستخدم هذا اال للمادة العضوية في العينة التي هي عرضة لألكسدة من قبل عامل مؤكسد قوي.

 متعلق ون كت المنزلية والصناعية، ويمكن أن يمياه الفضالطاق واسع لقياس القوة العضوية لعلى ن
رق الرئيسي بين والف العضوي.العضوية والكربون  مع متطلب األوكسجين البايوكيميائي، والمادةتجريبيا 

ن يحدد هو أنه في حي متطلب االوكسجين البايوكيميائياألوكسجين الكيميائي و متطلب اختبارات 
تطلب االوكسجين مبيولوجيا، يقيس  أن تتأكسدالمركبات التي يمكن  متطلب األوكسجين البايوكيميائي

 كيميائيا. أن تتأكسدالمواد التي يمكن  الكيميائي

 NITROGENالنيتروجين 

ية عناصر غذائية أساسية مفيدة للكائنات الحألنها علماء البيئة مركبات النيتروجين هي ذات أهمية ل
، III)-(3NHويمكن أن يوجد النيتروجين في سبع حاالت أكسدة مختلفة:  .سواء على حدا ملوثاتو 

(0)2 N ،O (I)2N ،NO (II) ،(III)3 O2N ،(IV)2 NO و ،(V)5 O2N وبالتالي كيميائيته البيئية ،
هوائية، على الالنيتروجين تحت ظروف هوائية و  يمكن للبكتيريا أن تؤكسد وتختزلمعقدة جدا. تكون 
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ويمكن أن يكون لتلوث النيتروجين آثار ضارة محتملة في المياه السطحية والجوفية، وهذه  التوالي.
 الرئيسية هي: والقضايا تسبب قلقا كبيرا حاليا.

 .محتوى النترات في مياه الشرب 
 ألمونيوم عالية من ا لية والداخلية الناجمة عن تراكيزفي العديد من المياه الساح ثراء الغذائياإل

 والنترات.
  تحمض البحيرات، والجداول والمياه الجوفية الناجمة عن حامض النيتريك في المطر والجريان

 .نايتروجينيةال السطحي الحمضي من الحقل الممزوج باألسمدة

لعذبة غير في المياه التر  \م ملغ 1غالبا ما تكون أقل من االمونيوم والنترات  مستويات كل من   
ومع ذلك، في بعض المناطق، ارتفعت أيونات النترات  حد من نمو العوالق.الملوثة وهذا يمكن أن ي

ريان والج فضالته المونيوم إلى مستويات ضارة محتملة ويرجع ذلك أساسا إلى تصريف ميااألو 
 زوعادة ما تكون تراكي أيضا في المياه. كما أن النتروجين العضوي المذاب مهم الزراعي.السطحي 

د ، قد يزدالتر ولكن في ظل ظروف مختزلة، خاصة في مياه الفضالت \ ملغم 0.1النتريت أقل من 
 هذا بشكل ملحوظ.

ة على تلوث م التعرض، والعواقب الصحية، والسيطر في المياه المختلفة بتقييالنتروجين  يتعلق تحليل  
لبية هي حجم التلوث، واآلثار الصحية الس النتروجين رصدواألسباب الرئيسية ل النترات واألمونيوم.

 ، أساسا النترات.تلوث النتروجين المحتملة، وارتفاع تكلفة السيطرة على

ي الملوثة أساسا إلى العمليات في الجسم المائيرجع وجود أيونات النترات في المياه السطحية غير    
ات من قبل أنواع بكتيرية تحت ظروف أكسدة أيونات األمونيوم إلى نتر  وهي نفسه، مثل النترجة.

 نتروسوموناس تؤكسد االمونيوم الى نتريت:بكتيريا  هوائية.

 
 النتريت إلى نترات: في حين أن بكتيريا نيتروباكتر تؤكسد
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للنترات ة محتوى الخلفي يونات النترات في المياه السطحية.لجوي هو مصدر آخر مهم أللترسيب اا     
القيم  كن في أجزاء كثيرة من العالم تزدادوللتر  \م ملغ 1.0-0.9في ترسب الغالف الجوي حوالي 

الت مياه الفضويمكن أن تؤدي  بسبب عمليات االنبعاثات المختلفة. لتر \م ملغ 10-5تصل إلى ل
 100-50المحتوية على مستويات تصل إلى  المطروحة بعد المعالجة عية والبلدية والزراعيةالصنا
إلى إدخال كميات كبيرة من النترات في المياه السطحية والجوفية، وهذا قد ينتهي به  لتر \نترات  ملغم

 يةلنيتروجيناسيا لتلوث النترات بسبب األسمدة وتعتبر الزراعة مصدرا رئي المطاف في إمدادات المياه.
ومن الصعب جدا السيطرة على هذه المصادر بسبب طابعها  الحيوانات. معالفمن والجريان السطحي 

إن إزالة النتروجين وامتصاص العوالق النباتية هي العمليات الرئيسية التي تقلل من محتوى  المنتشر.
 كبير بسبب: مصدر قلق بيئي في المياه هو نتراتايون ال .لفضالتات في المياه السطحية ومياه االنتر 

 عاليةالتراكيز ال 
 جنبا إلى جنب مع الفوسفور( ثراء الغذائيتعزيز اإل( 
 آثار الصحة البشرية 

ويزداد محتوى نترات مياه الشرب بمعدل ينذر بالخطر في البلدان المتقدمة والنامية على السواء،    
لى تطبيق األسمدة بشكل ويعزى ذلك إلى حد  كبير إلى عدم وجود معالجة سليمة للصرف الصحي، وا 

 مفرط.

 غار.، وخاصة لألطفال الصب هي مصدر قلق صحي كبير بسبب سميتهاالنترات في مياه الشر    
في مياه الشرب تسبب ميثيموغلوبين الدم في لتر  \م ملغ 10نترات أكبر من ومن المعروف أن تراكيز 

الثة الرضع حتى ث الطفل". مرض يتميز بتلون مزرق للجلد، ما يسمى متالزمة "زرقةلرضع، وهو ا
سها، ت أيونات النترات نفليس ةلفعليالمادة السامة ا أشهر من العمر عرضة بشكل خاص لهذا المرض.

، وال سيما لبكتيريا المعويةالفعل المختزل لأيونات النتريت، والتي تتشكل من النترات من خالل بل 
 شيريشيتا القولونية.إ

المصادر الرئيسية أليونات النتريت في المياه السطحية غير الملوثة هي عمليات تمعدن المواد    
لمسطحات وهناك عملية أخرى لتشكيل النتريت في ا العضوية والنترتة بواسطة بكتيريا نيتروسوموناس.

 المائية غير الملوثة هي إزالة النترجة:
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 \م ملغ 0.02-0.01المياه غير الملوثة والمياه الجوفية منخفض جدا، عموما >محتوى النتريت في 

ى من النتريت أعل ويمكن أن تصادف تراكيز مماثلة عادة في مياه البحر غير الملوثة. توجد تراكيز .لتر
تستخدم  التي مخارج تصريف مياه الفضالت المطروحة بعد المعالجة من مختلف المصانعبالقرب من 

ثير من النتريت هو أكثر سمية بك ، وما إلى ذلك(.تعدينيةالنتريت )المواد الغذائية، الصناعات الأمالح 
 األمونيا أو النترات.

 PHOSPHORUSالفسفور 

المغذيات المطلوبة من قبل الكائنات الحية، ومع ذلك، فإنه من ، هو النتروجين الفوسفور، مثل    
 موجودا في تركيزات عالية في ظل ظروف بيئية محددة.يمكن أيضا أن يعتبر ملوثا إذا كان 

فوسفات، إلى المياه الطبيعية هي واحدة من أخطر المشاكل البيئية بسبب ، كأيون Pالفسفورإضافة
 .ثراء الغذائيمساهمتها في عملية اإل

لب افي المياه الطبيعية، غالبا ما يكون الفوسفور هو العنصر المغذي المحدود، أي أن نمو الطح   
عادة ما و  الكربون والنيتروجين. ت الفوسفور ولكن ليس عموما عن طريق تجهيزيقتصر على إمدادا

سفور ، ويمكن للفالنيتروجين والكربون اه الطبيعية أقل بكثير من تراكيزالفوسفور في المي تكون تراكيز
وسفور الفضالت، يوجد الفوفي المياه الطبيعية ومياه  .لجسم المائيل أن يحد من اإلنتاجية األساسية

في  وجودا في محلول أو حبيبات أو بقايا أوبشكل حصري تقريبا في شكل فوسفات، يمكن أن يكون م
 مائية.كائنات 

 المواد المغذية األخرى مثل الكربون والنيتروجين، ويمكن ر الفوسفور من خالل البيئة، كمايتم تدوي   
رواسب ال ت الطبيعية مثل تجوية الصخور، والتحرر منة نتيجة العملياأن يدخل المسطحات المائي
فراز الحيوانات. المجاري  في المياه هي: تصريف مياه فسفورالرئيسية للالبشرية مصادر وال القاع، وا 
ويشكل التخلص من  .ةالصناعيفضالت ف الزراعي، وبعض مياه اليصر تالخام أو المعالجة، وال

  اه.المنظفات مساهما رئيسيا في تلوث المي
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 CHLORIDEالكلورايد 

بيعية يختلف ي المياه الط، وتركيزه ففضالتكلوريد هو أيون رئيسي في المياه السطحية ومياه الال   
المالحة، في  المياهتوجد مستويات عالية من الكلوريد في مياه البحر والمياه من بحيرات  واسع. بشكل

بشدة  تالمصبامياه تتأثر  الجبال لديها مستويات منخفضة عموما. حين أن الجداول التي تنبع من
ت كبيرة من اوتحتوي النفايات المنزلية على كمي .متوسطةكيز كلوريد ابالخلط مع مياه البحر ولها تر 

لكشف عن تلوث لتستخدم الكلوريدات كانت في البول، وفي االختبارات السابقة  الكلوريد بسبب وجوده
 .فضالتبمياه ال المياه الجوفية

 250على  المياه كلوريد في إمداداتالمستويات تقتصر  ال يعتبر الكلوريد ضارا بصحة اإلنسان.   
التراكيز  .ةطعم مالح، مما يجعل المياه غير مستساغ الكلوريد أعلى يضفي لتر حيث عند تراكيز \م ملغ

إلى  األضرار عند مستويات منخفضة تصلحدث بعض العالية من الكلوريد تكون مؤذية للنباتات، قد ت
 .لتر \م ملغ 70-250

 FLUORIDEالفلورايد 

ب عن القلق بشأن اآلثار الصحية الستهالك المياه الفلورية، الفلورايد هو مادة سامة وقد إعر     
أن الفلورايد هو مادة مسرطنة على الرغم من أن األدلة  حتى قد اقترحو  وخاصة بين الرضع واألطفال.

في حين اعتمد العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم الفلورة )الواليات المتحدة األمريكية  ر حاسمة.غي
وروسيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا(، تقوم بلدان أخرى بالتخلص التدريجي أو منع الفلورة تماما )هولندا 

الفا كبيرا تيد الطبيعية في المياه اخوتختلف مستويات الفلورا والسويد وغيرها من دول أوروبا الغربية(.
ندما تكون ع مرتفعة، يجب تخفيضها إلى مستويات مقبولة أثناء معالجة المياه. وحيثما تكون التراكيز

ث الفلورة هي البلدان حيالمستويات الطبيعية منخفضة، يتم إضافة الفلورايد بشكل مصطنع في تلك 
 1.5 لمية قيمة معيارية للفلوريد في مياه الشرب هينظمة الصحة العاوقد اعتمدت م .تطبيق مقبول

 .لتر \م ملغ

 األسنان تسممهناك زيادة في حاالت اإلصابة ب لتر \م ملغ 1.5فلورايد أكبر من عند مستويات   
لفلوريد ا ناحية أخرى، يرتبط انخفاض تراكيزمن  (.ة، ومبقعة، هشة)أي األسنان تصبح مشوه بالفلور

 األمثل لصحة األسنان. لتر هو \م ملغ 1ويعتبر تركيز ما يقرب من  .األسنان ت تسوسمع زيادة حاال
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 SULFATEالكبريتات 

2-كبريتات )ال   
4SOاه العذبة في المي .فضالتفي المياه الطبيعية ومياه ال ( هو أيون رئيسي متواجد

البحيرات المالحة يمكن ، بينما في 1لتر \م ملغ 100و  5كبريتات ما بين التركيز غير الملوثة، يتراوح 
المصدر الطبيعي الرئيسي للكبريتات في المياه السطحية  .1لتر \م ملغ 5000-4000أن تصل إلى 

 مالمعادن المحتوية على الكبريت، في الغالب الجبس هو عمليات التجوية الكيميائية وذوبانوالجوفية 
(O22H⋅4CaSO.)  الكبريتيدات والكبريت العنصري، وتحلل المصادر الطبيعية األخرى هي أكسدة

حرره عند ساسي لتركيب البروتينات ويتم تالكبريت هو عنصر غذائي أ المخلفات الحيوانية والنباتية.
 .تحللها

ف الزراعي، ير صتالمباشرة للكبريتات: النفايات الصناعية والبلدية، والالبشرية وتشمل المصادر    
كبيرة من  أيضا بكميات كبريتيك الموجود في تصريف المناجمال مضاوقد يسهم ح والجريان السطحي.

( 2FeSيت )اير امثل الب ةيكبريتيدالتتأكسد المعادن  الكبريتات في المياه السطحية التي يتم تصريفه فيها.
 عن طريق العمل الكيميائي والبكتيري:

 
يضا الحديد المرتفعة أ م إلى تحمض كبير وقد تؤدي تراكيزف من المناجيصر تويمكن أن يؤدي ال  

هي و في المياه السطحية؛ ترسيب الكبريتات في المطر هو مصدر آخر  إلى تدهور نوعية المياه.
هذا يمكن أن و  الكبريتات الناشئة عن تلوث ثاني أكسيد الكبريت البشري المنشأ والمصادر الطبيعية.

ضعيفة التنظيم من حيث الرقم بحيرات يضا إلى مشاكل تحمضية خطيرة في أنهار و يؤدي أ
 الهيدروجيني. 

عكس  خضع لتحوالت كبيرة، علىا تماما في المياه الطبيعية وال تكون الكبريتات مستقر عادة ما ت   
ريتيد لكبريت تحويل الكبريتات إلى كبالمختزلة لومع ذلك، يمكن للبكتيريا  مركبات النيتروجين.

ذا كان S2Hالهيدروجين ) أن ، ويمكن أيضا مختزلةفي ظل ظروف في من الحديد تواجد ما يك( وا 
 كبريتيد الحديد.يترسب 

( وكبريتات المغنيسيوم O210H⋅4SO2Naعالية من كبريتات الصوديوم ) تراكيز   
(O27H⋅4MgSOيمكن أن يضفي طعم مر للمياه، والذي يمكن كشفه في تراكيز ) لتر \م ملغ 500. 
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األمالح قد تكون بمثابة مسهالت ويجب تجنبها في إمدادات مياه ، هذه لتر \مملغ 600 عند تراكيز
 من قبل منظمة الصحة العالمية للكبريتات في مياه الشرب هيالموصى بها المعيارية قيمة ال الشرب.
ولكن  لتر، \ملغم  100لتر. معظم المياه الجوفية تمتلك تراكيز كبريتات أقل من  \م كبريتات ملغ 250
الح مع أممشكلة أخرى  الرسوبية. مستويات أعلى بالقرب من رواسب الصخور كن العثور علىيم

ياه كما أن الكبريتات تثير القلق في محطات معالجة م. في غاليات المياه الكبريتات هي تشكيل قشرة
 تيد:نتج أيون كبريختزال البكتيري للكبريتات تحت ظروف الهوائية يمكن أن ياال .فضالتال

 
 التوازن مع أيون الهيدروجين، يمكن أن تشكل كبريتيد الهيدروجين: والتي، عند

 
 اه الفضالتالهواء من ميفي المتحرر أيضا، كبريتيد الهيدروجين  وهذا يمكن أن يؤدي إلى رائحة كريهة.

أكسد هناك يمكن أن تت في المجاري، وأماكن أخرى في المصنع، يمكن أن تتراكم على جدران األنابيب.
 ثيوباسيلوس، والتي توجد في المجاري:لكبريتيك بواسطة البكتيريا مثل ا إلى حامض

 
مياه عادة يتم تحليل الكبريتات في ال .بفعل حامض الكبريتيك تآكل األنابيب الخرسانيةتيمكن أن  

ديدها لك تح( لترسيب كبريتات الباريوم، والتي يمكن بعد ذ2BaClكلوريد الباريوم )فائض من بإضافة 
يون جهاز اويمكن أيضا تحديد الكبريتات بواسطة  .بواسطة قياس العكورة أو القياس الوزنيإما 

 ، جنبا إلى جنب مع كلوريد ونترات.كروماتوغرافي

 IRONالحديد 

( موجود Fe(، الحديد )عناصر وفرة في قشرة األرض )بعد االلمنيومعلى الرغم من كونه ثاني أكثر ال
م ملغ 1تركيز الحديد في مياه النهر والبحيرة عموما أقل من  ه الطبيعية.بكميات صغيرة نسبيا في الميا

ز الحديد ، قد يزيد تركييةمضاحمياه وخاصة ة الملوناالرضية المستنقعية ومع ذلك، في المياه  .لتر \
المصادر الرئيسية للحديد في المياه الطبيعية هي عمليات التجوية الكيميائية للمواد  بشكل ملحوظ.

أو  صلبة إلى أشكال قابلة للذوبان و /إلى تدميرها وتحويل الحديد من مركبات  الجيولوجية، مما يؤدي
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والمعادن كأكسيد حديدي غير قابل للذوبان، كبريتيد الحديد  الحديد موجود في الترب الغروية.
ديرايت في مياه السيويمكن أن يذوب  يت(.اقابلة للذوبان قليال )سيدير  يت(، وكربونات حديدوزيةاير ا)الب

 غنية بثاني أكسيد الكربون:

 
 :قابل للذوبان حديدالبايرايت إلى كبريتات تأكسد يمكن أن ي

 
الحالة موجود في يكون ، الحديد مختزلة( و 4-3)درجة الحموضة > يةمضاحظروف تحت 

سدة يسبب أكالتعرض للهواء أو إضافة مواد مؤكسدة  (، وهو قابل للذوبان نسبيا.2Fe+) الحديدوزية
ابل غير ق كيحديديوكسيد حديد لتشكيل أيتميأ قد  (، والذي3Fe+إلى حالة الحديد ) الحديد الحديدوزي

 للذوبان:

 
ي في شكل قابل للذوبان، في حالة غروية، ف الحديد فضالت، قد يتواجدطبيعية ومياه الفي مياه    

بات أن تكون مركويمكن  خشنة نسبيا.معقدات حديد غير عضوية أو عضوية، أو في جسيمات عالقة 
هو حالة التكافؤ الوحيدة  حديد ثالثي التكافؤ معلقة أو مذابة.الحديد إما حديديكية أو حديدوزية، 

قط في درجة ن فومع ذلك، فإنه قابل للذوباالمياه التي تحتوي على األكسجين؛  مستقرة للحديد فيال
 ؤ إلى حديد ثنائي التكافؤ في ظل ظروف مختزلة جدا.. ويمكن اختزال الحديد ثالثي التكاف5حموضة 

ب لتالي مكون أساسي ومرغو المغذيات الدقيقة المطلوبة من قبل الكائنات الحية، وبا من الحديد هو  
ع ذلك، فإنها وم عالية من الحديد لها أي آثار صحية ضارة؛ وال يعرف أن تراكيز لمياه الطبيعية.فيه ل

لصدأ ا كثير من البلدان النامية، حبيبات أكسيد الحديد هي نتيجة تقشر في قد تؤدي إلى مشاكل أخرى.
شف عن يمكن الك " غير سارة على مياه الشرب.هذا يمكن أن يضفي رائحة "حديدية من أنابيب المياه.
أن مثيرة للقلق بشترتبط المشاكل األخرى ال .لتر \مملغ 2-1مستويات فوق عند قابض  مذاق حلو ومر

 حديدموما ع المناسب لالستخدام المنزلي والصناعي يتطلبالماء  الغسيل والبورسلين. بقيعالحديد بت
ي ف يل رواسبهيدروكسيد الحديد تشكلوعالوة على ذلك، يمكن  .لتر \م ملغ 0.3-0.2أقل من 
 األنابيب.
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 HEAVY METALSالفلزات الثقيلة 

ألنها موجودة في  .3سم \غم  5ذات الكثافات األكبر من  تعرف الفلزات الثقيلة بأنها تلك الفلزات   
اربونات، الكبريتات، الكلورايد، البيكأقل بكثير في المياه بالمقارنة مع األيونات الرئيسية ) تراكيز

  النزرة. لزاتفالثقيلة عادة باسم ال يشار إلى الفلزات( الكالسيوم، الصوديوم، المغنيسيوم والبوتاسيوم

 تعدينالصناعية من مصانع ال الرئيسية البشرية المنشأ للفلزات الثقيلة هي الفضالت المصادر   
وتشمل المصادر البشرية األخرى للفلزات في المياه السطحية مياه  .ومعامل استخالص المعادن

المياه  من خالل البيئة وقد تدخل يتم تدوير الفلزات من الطرق.السطحي جريان الالفضالت المنزلية و 
المنبعثة من الغالف الجوي من العمليات الصناعية  ولذلك فإن الفلزات سطحية في هطول األمطار.ال

ويمكن . المياه السطحية أو الجوفية)مثل الزئبق من احتراق الفحم، والرصاص من البنزين( تنتهي في 
ه اويمكن أن يؤدي تحمض المي والصخور في اتصال مع الماء. ترشحها من التربأيضا أن يتم 

العديد  المياه. تراكيز أعلى فيوبالتالي  امضية إلى زيادة ترشيح الفلزاتالسطحية والجوفية باألمطار الح
دير( الزئبق، الرصاص، الكادميوم، النيكل، الزرنيخ، القصالنزرة شديدة السمية لإلنسان )مثل  من الفلزات

 غوب فيه.غير مر هو فوق الخلفية  يزها في المياه السطحية عند تراك، ووجوداألخرى الكائنات الحيةو 
ل في البيئة من خالالفلزات ال يمكن أن تتحلل د من الملوثات العضوية، أيضا، على عكس العدي

كبات الناتجة ر ومع ذلك، فإنها يمكن أن تتفاعل في البيئة، ولكن الم العمليات الكيميائية أو البيولوجية.
 .قد تكون أكثر سمية التي تحتوي على الفلزات

ديها تراكيز منخفضة ل مياه البحر الثقيلة في المياه المختلفة. ادناه تراكيز بعض الفلزات يبين الجدول    
ة فضالت المطروحة بعد المعالجالمياه و  فضالتغير أن المياه الساحلية التي تتلقى مياه الجدا؛ 

 تلف التراكيزتخويمكن أن  أعلى بكثير من تلك المبينة في الجدول. األخرى يمكن أن تكون لها تراكيز
اه مياه األمطار أقل من تلك التي لوحظت في مي وعادة ما تكون تراكيز في مياه األنهار اختالفا كبيرا.

 والرصاص والنحاس( في الماء عند بداية فتح )الزنك ويمكن أن تكون تراكيز بعض الفلزات األنهار.
من األنابيب في  ةالمترشح ينة في الجدول بسبب تراكم الفلزاتأعلى بكثير من تلك المب يةصمام الحنف
 .المياه الراكدة
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 Water Analysisتحليل المياه 

أي من العينات التالية: المياه السطحية من البحيرات واألنهار على  يمكن أن يشتمل تحليل المياه   
 ترد في الجدولو  الصناعية والبلدية، والمراجل. فضالتالشرب، ومياه الوالبحار، والمياه الجوفية، ومياه 

  األيونات الرئيسية في بعض المياه السطحية. اكيزتر ادناه 

Table 2 Concentrations of major ions in seawater (mg/ kg), salt lakes (mg /kg) and river 
water (mg/ L) 

 

 Sampling and Storageالنمذجة والخزن 

حالة إجراء تحليل  وفي سيعتمد حجم العينة التي سيتم جمعها على عدد التحليالت التي سيتم تنفيذها.  
البالستيكية أو الزجاجية يمكن استخدامها، اعتمادا  القناني  لتر من العينة. 2شامل للمياه، ينبغي جمع 
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 عينات في عدة زجاجات مختلفة.في بعض الحاالت قد يكون من الضروري جمع  .المادة المحللةعلى 
 ويتطلب تحليل األوكسجين المذاب زجاجات منفصلة.

لب إجراء وقد يتط أخذ العينات. لعينة التي تجمعها هي فقط ممثلة لمكان ووقتتذكر أن ايجب أن ن   
ا ن العينة أيضقد يتغير تكوي المكانية والزمانية. التغيراتم المائي إجراء تحري عن مسح تفصيلي للجس

تأكد من اتباع غي الينب كيميائية والسطحية.بايو أثناء النقل والتخزين، ويرجع ذلك أساسا إلى التفاعالت ال
 .مادة محللةاإلجراء الموصى به لكل 

خذ قناني نمذجة نظيفة، مليئة نأ عينات على سطح الماء أو بالقرب منه.سوف نقوم عادة بجمع    
 ي سيتم جمعها.الت ها عدة مرات مع المياهثم شطف القنينةغ اإفر نقوم ب مختبرية نقية إلى الموقع.بمياه 

إلى خذها أمها، و يعلتها و عينة، وختمال م بملء قنينةو قنأخيرا  .فرغ القنينة بإتجاه المصبنفي كل مرة، 
ند أخذ عينات ع .لتجنب االضطراب والفقاعات الهوائية ببطء وينبغي ملء القنينة المختبر للتحليل.

بما تجري  األنبوب لجعل مياهلفترة ب ترك المضخة أو الصنبور يعمل من اآلبار والصنابير، يجمياه 
 فيه الكفاية إلعطاء عينة تمثيلية.

غي اعتبار بوين التخزين. لموصى بها والمواد الحافظة وفتراتا ادناه مواد القناني وترد في الجدول   
ويفضل أن يتم تحليل العينات في أقرب وقت  كأوقات قصوى موصى بها. أوقات التخزين المذكورة

قد تكون  معالجةتخزين أو تبع أي إجراءات حفظ أو ن ممكن، ولكن هذا قد ال يكون دائما عملي.
 في افظحعلى سبيل المثال، يتطلب تحديد األكسجين المذاب إضافة كاشف  محدد.مطلوبة لتحليل 

ن بعد أخذ ممك وجين والفوسفور( في أقرب وقتوينبغي إجراء تحليل المغذيات )مثل النيتر  الموقع.
وضعت قد و  ل األيضي للمكونات سيؤدي إلى نتائج غير تمثيلية إذا تأخر التحليل.العينات ألن التحو 

 عدة إجراءات للحفاظ على عينات المغذيات عندما ال يمكن تحليلها على وجه السرعة:

  التفاعل عند  ومعدالتالتفاعالت الكيميائية والبكتيرية؛ وهذا يبطئ، ولكن ال يلغي،  -التبريد
 درجة مئوية. 25درجات مئوية هي حوالي ربع المعدالت عند  4

  وهذا يقلل من التفاعالت البكتيرية والكيميائية أبعد من ذلك. -التجميد 
 خفض درجة الحموضة يقلل كثيرا من النشاط البكتيري. -مض اإضافة ح 
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 ى نشاط تماما علوقد استخدمت العديد من العوامل البكتيرية للقضاء  -لجراثيم إضافة مبيد ا
 الكائنات الدقيقة.

 العينات عجمي تخزين يجب .المياه عينات في المواد المحللة لبعض بها الموصى التخزين ظروف
 .مئوية 4 حرارة درجة عند الثالجة في

 
 Filtrationالترشيح 

في تحليل المياه لفصل المكونات المذابة عن تلك الموجودة في المادة غالبا ما يستخدم الترشيح   
 الترشيح العديد من المشاكل:أن يقدم ومع ذلك، يمكن  العالقة.
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  ن هو تصفية العينة م اإلجراء القياسي مرشح.المواد غير القابلة للذوبان من خالل اختراق
" ةمذابمرشح تعتبر "اليكرون، والمكونات التي تمر عبر ام 0.45مسام خالل مرشح ذو حجم 

هذا التعريف العملي، في حين عملي، هو تعسفي وغير دقيق كما الغرويات  أو "قابل للذوبان".
هذا  والبوليمرات يمكن أن تخترق من خالل مرشح جنبا إلى جنب مع المواد المذابة حقا.

ن الغرويات والبوليمرات يمكن أن تخترق م التعريف العملي، هو تعسفي وغير دقيق حيث أن
 .با إلى جنب مع المواد المذابة فعالمرشح جنالخالل 

  .كلة خاصة هذه مش المواد الموجودة في مادة المرشح قد تذوب في العينة أثناء الترشيح.التلوث
حليل ل المرشحات الخاصة بتيجب غس النزرة في عينات نظيفة نسبيا. عند تحليل الفلزات

 المرشح. من مادة ام، وذلك إلزالة أي ملوثات فلزيةمض قبل االستخداالنزرة باستخدام ح زاتالفل
 لمثال، على سبيل ا على مادة المرشح أو وحدة الترشيح. االمتزاز. قد تمتز بعض المواد المحللة

 على جدران وحدات الترشيح الزجاجي. فلزات معينة قد تمتز

شيح عندما يكون بالتر ويوصى أيضا  العينات فقط بعد الترشيح.ينبغي تحميض ، مع التحليل الفلزي
تخزين عينات لفترات أطول ألنه يزيل المواد البيولوجية الكبيرة التي يمكن أن تسبب من الضروري 

 أثناء التخزين. ل مع المادة المحللةتداخال عن طريق التفاع

 دقة عينات المياه السطحية والجوفية

   U% = ∑ 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 − ∑ 𝑎𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠

∑𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠+ ∑𝑎𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠
 × 100 

 هو عدم اليقين. Uحيث: 

ذا بحذرمقبولة تكون النتيجة ف U ≤ 10 > 5، يمكن قبول النتيجة، ولكن إذا كان  U ≤ 5عندما  ، وا 
U >10 لتر  \وتكون تراكيز االيونات بالملي مكافئ  .ستكون النتيجة غير مقبولةmeq/l . 
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 الشائعة للتركيزالوحدات 

 على( كتلة / كتلة) لمذيب كتلة وحدة لكل والكتلة( حجم/  كتلة) لمحلول حجم وحدة لكل الكتلة تستخدم
 الجدول) الماء في والمعلقة المذابة المواد تراكيز عن للتعبير ، تبادلبشكل م غالًباو  ، واسع نطاق
 ملغم هي الءمةم األكثر الحجم/  الكتلةوحدة  تكون العذبة، المياه في الرئيسية لأليونات بالنسبة (.ادناه
 مئات بضع إلى لتر/  ملغم بضعة بين يتراوح نطاق في عموًما تتواجد الرئيسية األيونات ألن لتر/ 

  (.ppm المليون في جزء) مليون لكل أجزاء هي المكافئة الكتلة/  الكتلة وحدة .لتر/  ملغم

 المياه تحليل في المستخدمة الشائعة التركيز وحداتجدول 

 
غم، ألن كثافة ك \لتر تساوي عدديا ملغم  \بالنسبة لعينات المياه العذبة المخففة، تكون الوحدة ملغم    

 ≈. بالنسبة للعينات ذات الكثافة العالية، على سبيل المثال مياه البحر )الكثافة 3سم \غم  1الماء هي 
ضرورية لتحويل النتائج من تركيز بالحجم إلى تركيز  (، تكون إعادة الحساب3سم \غم  1.023

لتر يجب تقسيم األرقام على الكتلة  \لتر إلى ملي مول  \بالوزن. إلعادة احتساب النتائج من ملغم 
مول =  1مول من الجزيئات أو الذرات )  1المولية أو الوزن الجزيئي، وهي الكتلة بالغرامات ل 

كادور(. يمكن حساب الكتلة المولية عن طريق جمع األوزان جزيئات = عدد أفو  2310×  6.002
-(على سبيل المثال، الكتلة المولية للنترات  .الذرية للذرات التي تشكل الجزيء

3(NO  14×  1هي 
. لتحويل النتائج من مليمول 62)الوزن الذري لألوكسجين( =  16×  3)الوزن الذري للنايتروجين( + 
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على  لتر في شحنة العدد الذري لأليونات. \لتر يتم ضرب التركيز بالمليمول  \لتر إلى مليمكافئ  \
 لتر. \مليمكافئ  2يساوي  Ca+2لتر من  \مليمول  1سبيل المثال، 

كغم في الغالب لإلشارة إلى التراكيز البيئية للمواد  \لتر )ماء( و ملغم  \تستعمل وحدات ملغم      
الكيميائي  كغم( مفضلة للتقييم \لتر( أو المواللية )مول  \ومع ذلك، تكون الموالرية )مليمول  الكيميائية.

للتراكيز في المحاليل، بحيث أي معادلة كيميائية متوازنة تعطي معلومات متعلقة بحساب العناصر 
لتر للتحقق  \ئ المتفاعلة مباشرة من حيث موالت المتفاعالت والنواتج. غالبا ما تستعمل وحدة مليمكاف

 ما إذا كانت شحنات الكاتيونات واألنيونات توازن بعضها البعض.

 مثال  تحويل وحدات التركيز

3-تركيز الفوسفات 
4PO  لتر.  \لتر، احسب التركيز في مليمكافئ  \مايكروغرام  23هو 

 الحل

3-أوال، أحسب الكتلة المولية للفوسفات 
4PO  :1  3-مول

4PO  غم من الفسفور و  30.97يتألف من
 مول.  \غم  94.97(، وبذلك تكون الكتلة الكلية 1غم من األوكسجين )انظر ملحق  16×  4

 2.42لتر =  \مايكرومول  0.242=  94.97 \ 23لتر تتوافق مع  \مايكروغرام  23 فإن وهكذا،  
 \ل أضرب التركيز في مليمو  لتر، \لتر. للحصول على التركيز في مليمكافئ  \ملي مول  10-4× 

مليمكافئ  7.26=  3× لتر  \مليمول فوسفات  4-10×  2.42لتر بشحنة أيون الفوسفات. وهكذا، 
 لتر. \فوسفات 

 لتر كاربونات كاسيوم \حساب العسرة الكلية بوحدات ملغم  مثال

 من اليةع بتراكيز عسرة مياهذات  ضحلة كبيرة بحيرة هي فلوريدا جنوب في Okeechobee بحيرة
2+Ca  2 و+Mg ، هي البحيرة في النموذجية والقيم  [Ca2+]  =45  لتر و  \ملغم[Mg2+]  =18 

 لتر.  \ملغم 

 الحل
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 : حساب النترات بداللة النتروجينمثال

 هذه الشرب مياه تتجاوز أال يجب ، أي) N مثل لتر/  ملغم 10 هو للنترات الشرب مياه معيار 
 التركيز؟ هذا يمثلها التي النترات كمية هي ما (.القيمة

 الحل:

 
 

 activity النشاط

 معامالت مقي معرفة إلى نحتاج ، األمالح من مخاليط على تنطوي التي األيوني التوازن مسائل حل في
 نظرية عالقة نم القيم هذه حساب يتم شيوًعا، األكثر .التوازن ثابت صيغة في يظهر أيون لكل النشاط

 األيون نشاط معامالت أن النظرية هذه تفترض . Debye-Hückel هوكل -ديبي  معادلةهي  –
  .الكلية األيونية القوة على فقط ولكن المحلول تكوين على تعتمد ال خففةم محاليل في

 .المائية لالمحالي في لأليونات النشاط تركيز بعالقات التنبؤ في للغاية مهم ، I ، األيونية القوة مفهوم
 نفسه هو مخفف محلول في أيون نشاط معامل يكون أن واقترح ، 1921 عام في المفهوم لويس قدم
 على لمخففةا المحاليل في النشاط معامالت تعتمد ال ، لذلك  .نفسها األيونية لقوةالمحاليل ل جميع في
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 النشاط معامالت بين نظرية عالقة Hückel و Debye طور .الكلي التركيز على بل المحلول تركيبة
  .1923 عام في األيونية والقوة األيوني

 )1…………………( im i] = i [x 

هي التركيز المولي  im، و ]-[= معامل النشاط  iγلتر(،  \)مول  iيون اال= نشاط  x]i [حيث      
يونات مقياس للتركيز الكلي لاليونية، وهو على القوة اال iγلتر(. ويعتمد معامل النشاط  \)مول  iيون لال

 :الذائبة

………..…(2)2 
izi m∑ = 0.5  I 

. وعادة ما تكون القوة االيونية للمياه العذبة أقل من iشحنة االيون =  izالقوة االيونية و =  Iحيث     
معامل النشاط ال يعتمد فقط على القوة االيونية ولكن أيضا على . 0.7ومياه المحيطات حوالي  0.02

 يتم جدولة معامالت النشاط في الكتب الكيميائية. الشحنة المحددة لاليون، وعلى درجة الحرارة والضغط
وكل ه-كدالة لقوة ايونية وشحنة محددة، أو يمكن تقديرها من عدة موديالت نشاط، مثل معادلة ديبي

 :الموسعة

(3.....) 

 A. قيم ]وحدة طول[= نصف قطر االيون المائي  iaهما ثوابت مستقلة الحرارة و  Bو  Aحيث      
هوكل الموسعة لتقدير قيم معامل -. يمكن استخدام معادلة ديبي2.2مدرجة في جدول  iaو  Bو 

ملغم  5000أو مجموع تركيز مواد صلبة ذائبة لحوالي  0.1النشاط إلى أقصى قوة ايونية تبلغ حوالي 
المياه العذبة الطبيعية عادة ما يكون معامل النشاط  قريب ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أنه في . لتر \

طات، في المياه المالحة، مثل مياه المحي .من واحد ويمكن إهمال تأثير القوة االيونية لحسابات تقريبية
تتطلب الدراسات المتعلقة . عادة يكون من الضروري استخدام معامالت نشاط في حسابات التوازن

نشاط أخرى أكثر تطورا، على سبيل المثال موديل  ل المحاليل الملحية موديالتبمياه مالحة اكثر، مث
 . Pitzer بيتزر
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 هوكل الموسعة –المستعملة في معادلة ديبي  iaو  Bو  Aقيم :  2.2جدول 

الحرارة 
)درجة 
 مئوية(

A B  ×(810) ia  ×(10-8) أيون 

0 0.4883 0.3241 2.5 NH4 ,Cs+,Rb+, Ag+ 
5 0.4921 0.3249 3.0 -, I- , Br-, Cl-3, NO+K 
10 0.4960 0.3258 3.0 -3, BrO-, HS-, F-OH 

15 0.5000 0.3262 4.0 – 4.5 
, -34, PO-24, HPO-4PO2, H-3, HCO+Na

2+2, Hg-3, HSO-24SO 
20 0.5042 0.3273 4.5 -24, MoO-23, CO2+Pb 

25 0.5085 0.3281 5.0 
, -2, S2+, Hg2+, Cd2+, Ra2+, Ba2+Sr

-24WO 

30 0.5130 0.3290 6.0 
, 2+, Mn2+, Sn2+, Zn2+, Cu2+, Ca+Li

2+, Co2+, Ni2+Fe 
35 0.5175 0.3297 8.0 2+, Be2+Mg 

40 0.5221 0.3305 9.0 
,3+, Cr3+, Al+H  والعناصر األرضية النادرة ثالثية

 التكافؤ
50 0.5319 0.3321 11.0 4+, Sn4+, Ce4+, Zr4+Th 
60 0.5425 0.3338   

 

 حساب القوة االيونية والنشاط مثال 

-مليمول  4.05تحتوي عينة مياه جوفية على 
3HCO \  ،مليمول  1.54لتر-Cl \  ،مليمول  1.17لتر

-2
4SO \  ،مليمول  2.1لتر+Na \  ،مليمول  0.2لتر+K \  ،2مليمول  3.8لتر+Ca \  ،0.43لتر 

لتر. أحسب أنشطة هذه  \ Mn+2مليمول  0.03لتر، و  \ Fe+2مليمول  0.2لتر،  \ Mg+2مليمول 
 درجة مئوية.   20االيونات عند 

 الحل
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القوة  (.2)أوال، أحسب القوة االيونية باستخدام المعادلة . يرد في الجدول أدناه موجز لحساب األنشطة
(. 3)بعد ذلك، أحسب معامالت النشاط بإستعمال المعادلة .  3-10×  9.58االيونية للمحلول هي 

درجة مئوية، وكذلك نصف قطر االيونات  20عند  Bو  A، يمكن الحصول على قيم 2.2من الجدول 
ويمكن بعد ذلك حساب األنشطة بضرب معامل النشاط بالتركيز المولي المذكور   (.ia)ذات الصلة 

 .أعاله

 التركيز المولي الشحنة يوناال
المساهمة في 

 القوة االيونية

نصف قطر 

االيون 

 المائي

لوغاريتم 

معامل 

 النشاط

معامل 

 النشاط
 النشاط

 z im 2 لتر(\)مولizi m0.5  
ia (

8-10 

 ilog i سم(
] i[x مول\ 

 لتر
-

3HCO -1 3-4.05.10 3-2.03·10 4 -0.0437 0.90 3-3.66·10 
-Cl -1 3-1.54·10 3-0.77·10 3 -0.0450 0.90 3-1.39·10 

-2
4SO -2 3-1.17·10 3-1.17·10 4 -0.1749 0.67 3-0.78·10 
+Na 1 3-2.1·10 3-1.05·10 4 -0.0437 0.90 3-1.90·10 

+K 1 3-0.2·10 3-0.10·10 3 -0.0450 0.90 3-0.18·10 
2+Ca 2 3-3.8·10 3-3.80·10 6 -0.1655 0.68 3-2.60·10 
2+Mg 2 3-0.43·10 3-0.43·10 8 -0.1571 0.70 3-0.30·10 

2+Fe 2 3-0.2·10 3-0.20·10 6 -0.1655 0.68 3-0.14·10 
2+Mn 2 3-0.03·10 3-0.03·10 6 -0.1655 0.68 3-0.02·10 

     10·9.58-3   الكلي

 .من معامالت األيونات ثنائية التكافؤالحظ أن معامالت النشاط لأليونات أحادية التكافؤ أكبر بكثير 

 DISSOLUTION-PRECIPITATION REACTIONSالترسيب  – تفاعالت الذوبان

تمثل تفاعالت الذوبان والترسيب مسيطر مهم على انتقال المواد الكيميائية بين االطوار الصلبة       
 كجزيئات، في حين تتفكك المعادنوكما ذكر سابقا، فإن بعض المركبات تذوب في الماء . والمذابة

 :تأمل معادلة التفكك االتية .المنحلة بالكهرباء وتذوب كايونات

                                      (4........ ) 

يشيران إلى الثوابت المتكافئة.  yو  a+  ،xاالنيون بشحنة =  Aو  +m= الكاتيون بشحنة  Mحيث 
في محلول مائي على تماس مع فائض من معدن صلب غير ذائب، سيذوب المعدن حتى يتشبع 
المحلول وال يمكن أن تذوب مادة صلبة أكثر. ويصطلح على تركيز المحلول المشبع عند درجة حرارة 

لول مشبع، يتحقق التوازن، والذي في هكذا مح .للمادة solubilityوضغط معينين بالقابلية الذوبانية 
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ن نشاط المادة . وحيث أله نفس معدل التفاعل المتخلف( 4)يعني أن التفاعل المتقدم في المعادلة 
 حسب التعريف )أنظر الفقرة السابقة(، فإن ثابت التوازن لهذا التفاعل هو: 1هي  yAxMالصلبة 

                                         (5 ).......... 

 solubilityالترسيب، ويشار له أيضا بناتج الذوبانية  –= ثابت التوازن لتفاعالت الذوبان  sKحيث 
product يزداد ناتج الذوبانية مع قابلية الذوبان للمعدن. من المهم التأكيد على أن الذوبانية وناتج .

ولكن، غالبا ما تتميز تفاعالت الذوبان بمعدالت تفاعل  .الذوبانية يشيران إلى حالة توازن معكوسة
ل ويمكن تقييم مدى واتجاه التحول عن التشبع باستعمال دلي". عدم التوازن"بطيئة، بحيث تسود ظروف 

 الذي يعرف بانه: ( SI)التشبع 

                                               (6 )........... 

 

أقل  SI. إذا كان ]-[= ناتج الذوبانية  SK، و ]-[( 33.2= حاصل التفاعل )أنظر معادلة  Qحيث 
فإن النظام يكون غير مشبع وقد يتحرك نحو التشبع من خالل الذوبان. وعلى  )S Q/K(1>من صفر 

فإن النظام يكون فوق التشبع وينبغي أن  )S Q/K(1<أكبر من صفر  SIالنقيض من ذلك، إذا كان 
 نحو التشبع عبر الترسيب.  يتحرك

 SI  مثال  دليل التشبع

لتر كبريتات  \ملغم  90و  Ba)+2(لتر باريوم  \ملغم  0.03يحتوي راشح من رماد فحم على   
)-2

4(SO أحسب دليل التشبع 0.06. القوة االيونية هي .SI  للبارايت)4(BaSO  على فرض أن
 درجة مئوية. 25عند  - 9.97للبارايت =  sKlogلوغاريتم ناتج الذوبانية 

 الحل

 لتر: \أوال، أحسب تراكيز الباريوم والكبريتات بوحدة مول 

غم(  \)ملغم  1000 \لتر(  \)ملغم  0.03، إذن تركيز الباريوم هو 137.33الوزن الذري للباريوم = 
 لتر. \مول  7-10×  4.37مول( =  \)غم  137.33 \
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)ملغم  90، إذن تركيز الكبريتات هو 96.07=  16.00×  4+  32.07الكتلة المولية للكبريتات = 
 لتر. \مول  3-10×  1.56مول( =  \)غم  96.07 \غم( \)ملغم  1000 \لتر(  \

 لتر: \ثانيا، أحسب أنشطة الباريوم والكبريتات بوحدة مول 

)=  B( و 0.5085)=  A( لحساب لوغاريتم معامالت النشاط. تقرأ القيم 3استعمل معادلة )   
(. عند 4.0)=  SO4a( و 5.0)=  Baa   ، فضال عن قيم االيون المحددة3.2( من جدول 0.3281

. وبالتالي،  - SOγlog  =0.377 4و  - Baγlog  =0.355+2( نحصل على 4.2ملء المعادلة )
 4.37×  0.44.   نشاط الباريوم هو 42SOγ  =0.42-و  Baγ  =0.44+2معامالت النشاط هي 

مول  3-10×  1.56×  0.42لتر ونشاط الكبريتات هو  \مول  7-10×  1.92لتر =  \مول  10-7×
 لتر. \مول  4-10×  6.55لتر =  \

 : ( API)ويشار له أيضا بناتج نشاط االيون ، Qثالثا، أحسب معامل التفاعل 

 
 (:4أخيرا، أحسب دليل التشبع )معادلة 

 
ى بالبارايت. من المرجح أن يترسب البارايت لحين الوصول إلهذا يعني أن المحلول فوق التشبع بقليل 

 (.0التوازن )دليل التشبع = 

 توازن الكتلة

أو  (ملغم أو كغم أو طن )على سبيل المثال تقاس كميات المكونات الكيميائية بكميات كتلية     
يعبر عن هذه الكميات على هذا (. موالت أو بيكريل في حالة العناصر المشعة)وحدات ذات صلة 

 mass ، تركيز كتلة)النحو، أو كتركيز لكل وحدة كتلة من مياه وصخور وتربة أو رواسب 
concentration جزء من المليون (في المئة) ٪ كغم، \على سبيل المثال ملغم ،(ppm) جزء من ،

، على سبيل المثال  volume concentration تركيز حجم)، أو لكل وحدة حجم ( (ppb) المليار
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 \كغم 1.00وبما أن المياه العذبة لها كثافة محددة قدرها ((. لتر \موالت)=  M لتر، موالرية \ملغم
مكن أيضا وعالوة على ذلك، ي. لتر، فإن تراكيز الكتلة في المياه العذبة تساوي تقريبا تراكيز الحجم

أو ( هكتار \، طن2م \سبيل المثال بيكريل على)وحدة مساحة  التعبير عن كمية المواد الكيميائية لكل
كما يشار إلى كمية المواد الكيميائية أو (. سنة \ثانية، طن \على سبيل المثال كغم)لكل وحدة زمنية 

 .load الرواسب المنقولة في وحدة الزمن كحمل

ق االستخدام المتسإن مجموعة الخيارات المتاحة للتعبير عن كمية المواد تشدد على الحاجة إلى      
فحص دقيق لتناسق الوحدات هو وسيلة بسيطة لكنها قوية العتراض  .للوحدات واألبعاد الفيزيائية

إلختبار ما إذا كانت نتيجة الحساب لديها األبعاد الصحيحة، يجب . األخطاء في المعادالت الرياضية
افة إلى باإلض. فس وحدات القياسبن التحقق من أن الجانبين األيسر واأليمن من المعادلة يتم حلهما

إعطاء نظرة ثاقبة الى التعبير الرياضي، فإن تدقيق مثل هذا يكشف أيضا عن مصطلحات مفقودة أو 
هر على سبيل المثال، يمكن حساب الحمل الكيميائي للن. زائدة والتي تسبب وحدات زائفة ونتائج خاطئة

 :من خالل

 ( 3م \غم)التركيز  ×(  2م)مساحة المقطع العرضي  ×( ثانية \م ) سرعة التدفق = الحمل (  7)

(  3م \. الحظ أن وحدة التركيز )غم ]وحدة زمن \وحدة كتلة [بأبعاد ( ثانية \غم)تكون وحدات الحمل 
ذا أردنا أن نعبر عن الحمولة في  \تساوي )ملغم   \غم)، ينبغي ضرب الحمل في (سنة \طن)لتر(. وا 

إذا كانت مساحة المقطع  .(31,536غم =  \طن 10-6 ×سنة  \ثانية 31,536,000) بمقدار( ثانية
وحدة  [بأبعاد ( ثانية \ 2م \غم )العرضي لقناة النهر قد حذفت من المعادلة، سيمتلك الحمل الوحدات 

، والتي من الواضح أنها ليست أبعاد الحمل الكيميائي. ومن ناحية ]وحدة زمن \ 2وحدة طول \كتلة 
سبيل  على. رة أيضا إلى أن اتساق الوحدات واألبعاد ال يضمن أن النتيجة صحيحةأخرى، تجدر اإلشا

إذا استخدمنا المساحة السطحية لجزء من النهر بدال من مساحة المقطع ( 7)المثال، في المعادلة 
إذا قمنا بحساب الحمل . العرضي، فعلى الرغم من أن الوحدات متسقة إال أن النتيجة ال معنى لها

مجموع تراكيز النترات واألمونيوم  ( قمنا بملء7)النيتروجيني غير العضوي في النهر ولكن في المعادلة 
في مياه النهر، فمن الواضح أن النتيجة هي أيضا خطأ على الرغم من أن الوحدات هي مرة أخرى 
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خدام ثوابت نيوم إلى تراكيز النيتروجين باستفي هذه الحالة، علينا تحويل تراكيز النترات واألمو  .متسقة
 :متكافئة

ي مساحة المقطع العرض ×( ثانية \م)سرعة التدفق ( = ثانية \غم نيتروجين)حمل النايتروجين ( 8)
 ( 3م \غم أمونيوم)تركيز االمونيوم  × 18\14( +  3م \غم نترات)تركيز النترات  ×62\14) ×(  2م)

 حساب الحمولة مثال 

ويبلغ متوسط التصريف السنوي . لتر \ملغم 0.04متوسط تركيز أورثو فوسفات السنوي في نهر هو 
 .نةس \أحسب الحمولة السنوية من الفوسفور غير العضوي المذاب باألطنان .ثانية \ 3م 8.2للنهر 

 الحل

الكتلة  (.2.11مقارنة المعادلة )أوال، أحسب تركيز الفوسفور غير العضوي من تركيز أورثو فوسفات 
3-)فوسفات -المولية لألورثو

4PO ) 31هي (من الفسفور Pانظر الملحق األول ، + )من ) 16×  4
 :الفوسفور غير العضوي هو حمولة. O= ) 95االوكسجين 

 ثا \غم 0.107= ثا  \ 3م 8.2 × 3م \غم 0.04 × 95\31= الفسفور غير العضوي المذاب  حمولة

 سنة \طن 3.37=  31,536 × 0.107=                                    

ان هذا هو إذا ك. الحظ أن التركيز قد يتذبذب كثيرا خالل العام، وغالبا ما يعتمد على تصريف النهر
 .ةلسنويا تصريف يعطي نتائج غير دقيقة للحمولةالحال، فإن ضرب متوسط التركيز بمتوسط ال
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 Canadian Water Quality Indexمؤشر جودة المياه الكندي 

 يستند المؤشر إلى مزيج من ثالثة عوامل:   

 (scope المجالعدد المتغيرات التي لم تتحقق أهدافها، ). 1

 ( وfrequency األهداف، )التردد . التواتر الذي ال تتحقق معه2

 (.amplitude . والقيمة التي ال تلبى فيه األهداف، )السعة3

 ( تصف نوعية المياه.100و  0وتجمع هذه القيم إلنتاج قيمة واحدة )بين    

يمكن أن يكون المؤشر مفيدا جدا في تتبع التغيرات في نوعية المياه في موقع معين مع مرور    
 هداف.نفس المتغيرات واأل ة مباشرة بين المواقع التي توظفالوقت، ويمكن استخدامه أيضا للمقارن

تختلف عبر المواقع، فإن المقارنة  نت المتغيرات واألهداف التي تغذى إلى المؤشرومع ذلك، إذا كا
وفي هذه الحاالت، من األفضل مقارنة المواقع فقط بقدرتها على  بين المواقع يمكن أن تكون معقدة.

 تحقيق األهداف ذات الصلة.

 وصف عام للمؤشر

أحد ، يتم ترتيب نوعية المياه من خالل ربطها بمياه الكنديجودة البمجرد أن يتم تحديد قيمة مؤشر     
 الفئات التالية:

 (.100-95قيمة ممتاز: )ال -

 (.94 – 80جيدة : )القيمة  -

 (.79 – 65مقبول : )القيمة  -

 (.64 – 45حدي: )القيمة  -

 (.44 – 0رديئة : )القيمة  -
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 حساب المؤشربيانات 

 رياضيا لتقييم ظروف نوعية المياه المحيطة بالنسبة ألهداف نوعية المياه.يوفر هذا الدليل إطارا   
ونوع الجسم  التطبيق،وهي مرنة فيما يتعلق بنوع وعدد متغيرات نوعية المياه المراد اختبارها، وفترة 

جب لذلك، قبل احتساب المؤشر، ي وتترك هذه القرارات للمستخدم. ، نهر، بحيرة، إلخ(.المائي )مجرى
  ، الفترة الزمنية، المتغيرات، واألهداف المناسبة.الجسم المائييد تحد

محطة واحدة )مثل موقع رصد من خالل هذا المؤشر  الجسم المائي الذي سيطبق عليهيمكن تحديد    
 ة(.مواقع في جميع أنحاء البحير عدد من المحطات المختلفة )مثل  على مسافة معينة للنهر( أو بواسطة

  الفردية بشكل جيد، ولكن فقط إذا كانت هناك بيانات كافية متاحة لها. وتعمل المحطات

 ستعتمد الفترة الزمنية المختارة على مقدار البيانات المتاحة ومتطلبات اإلبالغ الخاصة بالمستخدم.   
لرصد لتعكس هذه الفترة )بيانات ا عادة ما تجمعوكثيرا ما يستخدم الحد األدنى لمدة سنة ألن البيانات 

ويمكن الجمع بين البيانات من سنوات مختلفة، ال سيما عندما يكون الرصد في  الشهرية أو الفصلية(.
 سنوات معينة غير كامل.

ربع أومنمذجة أن تستعمل أربعة متغيرات على األقل،  ب حساب مؤشر نوعية المياه الكندييتطل  
إن اختيار هو غير محدد.  لحد األقصى لعدد المتغيرات أو العيناتا ومع ذلك، .كحد أدنى مرات

 المتغيرات المناسبة لنوعية المياه لمنطقة معينة أمر ضروري لكي يسفر المؤشر عن نتائج ذات مغزى.
المتغيرات التي لم يتم الوفاء بأهدافها سيوفر صورة مختلفة ومن الواضح أن اختيار عدد صغير من 

متروك  واالمر فقط ال يلبي األهداف. في عدد كبير من المتغيرات، والبعض منهار إذا تم النظ فيما
تلخيص ل مؤشر نوعية المياهللحكم المهني للمستخدم لتحديد أي وكم من المتغيرات يجب أن تدرج في 

  نوعية المياه بشكل أفضل في منطقة معينة.

 حساب المؤشر  

ل الثالثة حساب كل من العوام لزمنية، والمتغيرات واألهداف، ينبغيالفترة االجسم المائي، بعد تحديد   
  يتطلب بعض الخطوات اإلضافية. F3هو بسيط نسبيا؛  F2و  F1حساب  التي تشكل المؤشر.
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F1 (يمثل النسبة المئوية للمتغيرات التي ال تحقق أهدافها مرة واحدة على األالمجال )الل الفترة قل خ
 "المتغيرات الفاشلة"(، بالنسبة إلى العدد اإلجمالي للمتغيرات المقاسة:) الزمنية قيد الدراسة

 
F2 :)"التردد( يمثل النسبة المئوية لالختبارات الفردية التي ال تفي باألهداف )"االختبارات الفاشلة( 

 
F3 يتم حساب ال تحقق قيم االختبار الفاشلة أهدافها.من خالله  )السعة( يمثل القيمة التي F3  في

  ثالث خطوات.

( عدد المرات التي يكون فيها التركيز الفردي أكبر من )أو أقل من، عندما يكون الهدف هو الحد 1
عندما ال تتجاوز قيمة االختبار  " ويعبر عنه على النحو التالي.انحرافاألدنى( ويسمى الهدف "

 الهدف:

 
 عن الهدف: ال تقل فيها قيمة االختبارن وبالنسبة للحاالت التي يجب أ

 
التي من خاللها تكون االختبارات الفردية خارج التطابق عبر جمع  قيمة المنجمعةيتم حساب ال( 2
ق األهداف التي تحقسواء تلك ) ختباراتاالختبارات الفردية من أهدافها وتقسيمها على إجمالي عدد اال

، المجموع المعاير لالنحرافاتغير، المشار إليه بويحسب هذا المت .االهداف(تحقق  أو تلك التي لم
 على النحو التالي:
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 من األهداف لتتراوح جموع المعاير لالنحرافاتالم من خالل دالة مقاربة تدرجبعد ذلك  F3تحسب  (3

 .100و  0بين 

 
ميات كعوامل الثالثة كما لو كانت وبمجرد الحصول على العوامل، يمكن حساب المؤشر نفسه بجمع ال

ويعامل هذا النهج المؤشر  فإن مجموع مربعات كل عامل يساوي مربع المؤشر. وبالتالي .متجهة
لمؤشر ، يتغير امع هذا الموديل باعتباره فضاء ثالثي األبعاد يحدده كل عامل على طول محور واحد.

 بشكل مباشر مع التغيرات في جميع العوامل الثالثة.

The CCME Water Quality Index (CCME WQI): 

 
"أسوأ" نوعية مياه  0، حيث يمثل 100 و 0القيم الناتجة إلى مدى يتراوح بين  1.732 المقام عايروي
 مياه.يمثل "أفضل" نوعية  100و 

 مثال

، من المفيد العمل من خالل المثال التالي الذي يستخدم ية عمل المؤشرمن أجل فهم أفضل لكيف
شرة سيتم النظر في ع يفون، ألبرتا.مجموعة بيانات مبسطة من نهر ساسكاتشيوان الشمالي في د

متغيرات في حساب المؤشر )األوكسجين المذاب، ودرجة الحموضة، والفوسفور الكلي، والنيتروجين 
والفترة التي يتعين  ، والليندين(.D-2،4الكلي، والبكتيريا القولونية البرازية والزرنيخ والرصاص والزئبق، 



 محاضرات في الهيدروكيمياء \ دبلوم وماجستير أ.م.د. محمود فاضل الجميلي
 

 
44 

بالنسبة لمعظم  هي شهريةإن تواتر أخذ العينات في هذا الموقع  (.1997فحصها هي سنة واحدة )
  المتغيرات )الحظ عينة واحدة مفقودة للزئبق( وربع سنوي لمبيدات اآلفات.

 
إجمالي عدد المتغيرات  (.والرصاص، TPالفسفور الكلي ) 2عدد المتغيرات التي ال تفي باألهداف هو 

  . لذلك:10هو 

 
. ويالحظ 103، ويبلغ العدد اإلجمالي لالختبارات 4التي ال تفي باألهداف  ويبلغ عدد االختبارات 

  أن هناك بيانات ناقصة في أعمدة الزئبق والمبيدات.

 
 على النحو التالي: F3، و مجموعها المعاير، و نحرافاتوتحسب اال
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 مع العوامل الثالثة التي تم الحصول عليها اآلن، يمكن حساب قيمة المؤشر:

 
الفئات المقترحة، فإن نوعية المياه عند هذا النهر ستصنف على أنها "جيدة"  وبالنظر إلى مديات

 .1997استنادا إلى بيانات عام 

 

 مؤشر جودة المياه 

 WQI ُيعّرف .المنزلية االستخدامات لمعظم الجوفية/  السطحية المياه لجودة شاملة صورة WQI يوفر
 نظر وجهة من WQI احتساب يتم. المختلفة المياه جودة لمعايير المركب التأثير يعكس تصنيف بأنه
 WQI لحساب خطوات ثالث هناك. البشري لالستهالك الجوفية أو/  و السطحية المياه مالءمة مدى
 .المياه لعينة

/  حةالص على الملموسة آثارها على بناءً  الكيميائية البارامترات من لكل( wi) وزن تخصيص تمأ. ي
 لها التي للمعامالت 5 وزن أعلى تعيين تمألغراض الشرب. ي للمياه الكلية الجودة في النسبية أهميتها
-  ، بمعنى) الجودة في وأهميتها المياه جودة على كبيرة تأثيرات

3NO، -F و TDS ) 2 تعيين تميو 
 (. Ca, Mg, K ) ضارة غير تعتبر التي للمعامالت أدنى كحد
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 .1المعادلة  باستخدام معامل لكل( iW) النسبي الوزن حسابب. 

 على ماء عينة كل في تركيزه قسمة طريق عن معامل لكل( qi) الجودة تصنيف مقياس حساب يتمج. 
 .2معادلة  باستخدام 100 في النتيجة تضرب ثم ،للمواصفة القياسية وفًقا منها بكل الخاص المعيار
 كيميائي معامل لكل( SIi) المياه لجودة الفرعي المؤشر تحديد أوالً  يتم ، WQI حساب أجل من ، أخيًرا

 .4و  3للمعادالت  وفًقا WQI لتحديد ذلك بعد استخدامه يتم والذي ،

 
 .المعامالت عدد هو n و معامل كل وزن هو wi ، النسبي الوزن هي Wi حيث

 
 مياه معيار=  Si ماء، عينة كل في كيميائي معامل كل تركيز=  Ci ، الجودة تصنيف=  qi حيث
 كيميائي. معامل لكل القياسية الشرب

 
 هو n و ith المعامل تركيز على بناءً  التصنيف هو qi ؛ ith للمعامل الفرعي المؤشر هو SIi حيث
  .المعامالت عدد

 الماء ونوع WQI جدول يوضح مديات
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 Human Health Risk Assessment تقييم مخاطر الصحة البشرية

عملية تقدير طبيعة واحتمال اآلثار الصحية الضارة في البشر  تقييم مخاطر الصحة البشرية هو   
مل تقييم مخاطر ويش ، اآلن أو في المستقبل.عرضون للمواد الكيميائية في وسط بيئي ملوثالذين قد يت

 خطوات أساسية: 4الصحة البشرية 

  تحديد المخاطر - 1الخطوة 

ذا تدرس ما إذا كان من ال ممكن أن يسبب اإلجهاد ضرر لإلنسان و / أو األنظمة اإليكولوجية، وا 
 كان األمر كذلك، في ظل أي ظروف.

  االستجابة –تقييم الجرعة  - 2الخطوة 

 يدرس العالقة العددية بين التعرض واآلثار.

  تقييم التعرض - 3الخطوة 

 اإلجهاد.عامل ، وتوقيت، ومستويات االتصال مع تكراريفحص ما هو معروف عن 

  توصيف الخطر - 4الخطوة 

ط من التعرض للضغو  ستنتاجات حول طبيعة ومدى الخطرالبيانات اال كيف سوف تدعميدرس 
 البيئية.

 ولشرح ذلك بشكل أفضل، يتناول تقييم مخاطر الصحة البشرية مسائل مثل:

 ما هي أنواع المشاكل الصحية التي قد تنجم عن الضغوط البيئية مثل المواد الكيميائية واإلشعاع؟ 

ما هي فرصة أن يواجه الناس مشاكل صحية عندما يتعرضون لمستويات مختلفة من الضغوط  -
 البيئية؟

 ال تشكل خطرا على صحة اإلنسان؟الذي تحته بعض المواد الكيميائية هل هناك مستوى  -

لى متى؟لبيئية التي يتعرض لها الناس وعند أي ما هي الضغوط ا -  مستويات وا 
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البيئي بسبب عوامل مثل العمر، وعلم  لإلجهادل من األرجح أن يکون بعض الناس عرضة ه -
 الوراثة، والظروف الصحية الموجودة سابقا، والممارسات العرقية، والجنس، وما إلی ذلك؟

، همعملل من المرجح أن يتعرض بعض األشخاص للضغوط البيئية بسبب عوامل مثل مکان ه -
 ، وما إلی ذلك؟هيحبون تناول ونوع الطعام الذي، لعبهمومکان 

مباشر وامتصاص الفي الماء من خالل مسارين رئيسيين بما في ذلك االبتالع  تعرض البشر للفلزاتقد ي
ستخدام با مة من خالل المسار الفردي المدروسد الجرعة المستلتم تحدي لجلد.الجلد من خالل تعرض ا

 المعادالت التالية من وكالة حماية البيئة األمريكية.

ADDing = 
𝐶w∗IR∗EF∗ED

(BW∗AT)
   

ADDdrm = 
Cw∗SA∗Kp∗ET∗EF∗ED∗CF

BW∗AT
   

(، drmADD( وامتصاص الجلد )ingADDهو متوسط الجرعة اليومية عن طريق االبتالع ) ADDحيث: 
 لألطفال(؛ 15للبالغين و  70، مهو متوسط وزن الجسم )كغ BWيوم؛ ×  موحدة في ميكروغرام / كغ

EF (؛365سنة،  \التعرض )أيام  هو تكرار ED  6للبالغين و  30التعرض )سنوات، فترة هو 
 هو تركيز الفلز Cw لألطفال(؛ 1.8للبالغين و  2.2هو معدل االبتالع )لتر / يوم،  IR لألطفال(؛

 6600للبالغين و  18000، 2سم) مساحة الجلد المنكشفة SA المقدر في الماء )ميكروغرام / لتر(؛
يوم،  \ ساعةهو وقت التعرض ) ET هو معامل نفاذية الجلد في الماء )سم / ساعة(؛ Kp لألطفال(؛

 CF (؛ED  *365غير المسرطنة هو متوسط الوقت )أيام، ل ATلألطفال(؛   1للبالغين و  0.85
 (.0.001، 3سم \لتر هو عامل تحويل الوحدة )

تم تقييم المخاطر المحتملة غير المسببة  مخاطر غير مسرطنة.توصيف الخطر كميا عبر تم تحديد 
من خالل مقارنة التعرض أو  Hazard Quotient (HQ) حاصل الخطرللسرطان، التي يتجلى فيها 

تعرض )االبتالع، الجلد( مع الجرعة المرجعية المقابلة وسط تناول الملوثات من كل مسار مت
D)fcorresponding reference dose (R .حاصل الخطرإذا تجاوز  باستخدام المعادلة أدناه 
، هناك خطر غير مقبول من اآلثار السلبية غير المسببة للسرطان على الصحة، في حين إذا 1.0
لتقدير إجمالي المخاطر المحتملة غير  ، فهو مستوى مقبول من المخاطر.1.0> لخطرحاصل اكان 



 محاضرات في الهيدروكيمياء \ دبلوم وماجستير أ.م.د. محمود فاضل الجميلي
 

 
49 

 Hazard Indexالمسببة للسرطان التي يشكلها أكثر من مسار واحد، تم إدخال مؤشر المخاطر 
(HI)  ، من جميع المسارات المطبقة. حاصل الخطرالذي كان مجموع HI >1  يشير إلى احتمال أن

 لبي على صحة اإلنسان أو ضرورة لمزيد من الدراسة.يكون لها تأثير س

HQ = 
ADD

RfD
   

هو الجرعة  RfDي )بدون وحدة(؛ الجلد عن طريق االبتالع أو التماس الخطرحاصل هو  HQحيث: 
 يوم(. ×م المرجعية عن طريق االبتالع أو الجلد في )ميكروغرام / كغ

drm+ HQ ingHI = HQ 

 المسرطنة باستخدام المعادلة التالية: الناجمة عن الفلزاتخاطر المسرطنة يمكن حساب الم

CR = 
Ci∗DI∗SF

BW
  

هو متوسط معدل  DIي الماء )ملغم / لتر(؛ هو تركيز الملوثات ف Ciهو خطر السرطان؛  CRحيث: 
 لتر / يوم للطفل؛ 1.8لتر / يوم للبالغين و  2.2االستهالك اليومي لمياه الشرب، ويفترض أن يكون 

BW للطفل؛ 15للبالغين و  70(، يفترض أن يكون موزن الجسم )كغ SF مسرطن  هو عامل انحدار
 .يوم( ×م / كغ م)ملغ فموي للملوث
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تطبيق موديالت هيدروكيميائية لتحديد مدى مالءمة المياه الجوفية ألغراض الري 
 واالستخدام المنزلي

هناك عدد من الموديالت الرياضية البسيطة والتي يمكن من خاللها تحديد نوعية المياه الجوفية. ويعتمد 
 تطبيق هذه الموديالت على تحديد عدد من المعامالت الكيميائية وأهمها هي االيونات الرئيسية. 

 الصوديوم  امتزاز نسبةSodium Adsorption Ratio (SAR) 

. التربة نفاذية لوتقل التربة خصائصمن  يرتغ مرغوب غير آثار الماء في الزائد الصوديوم ينتج
 .روريضالصوديوم  تركيز تقييم يكون الري،المياه الغراض  مالءمة مدى في لنظرعند ا وبالتالي،

 
 لتر. \ملي مكافئ التراكيز االيونية هي بالكل 

 مثالية) SAR <10 أنها على فئات أربع إلى الري مياه تصنيف يمكن ،( SAR) مديات أساس على
 (.مناسبة غير) 26< و( فيها مشكوك) 26-18و ،( جيدة) 18-10و ،( ممتازة أو

  نسبة الصوديومPercent Sodium (Na%) 

 غلة من يقللو  التربة بنية تدهور في يزيدوالذي عندما يكون تركيزه عالي  مهم كاتيون هوالصوديوم 
 جزيئات طةبواس زازاالمت إلىالصوديوم  يميل ، الري مياه فيه مرتفعا تركيز  يكون عندما. المحاصيل

الكالسيوم  محل الماء فيالصوديوم  تبادل عملية .المغنيسيوم والكالسيوم أيونات محل يحل مما ، الطين
 وبالتالي .رديء خليدا تصريف ذات تربة إلى النهاية في وتؤدي النفاذية من تقلل التربة في والمغنيسيوم

. تجف ماعند صلبة التربة هذه تكون ما وعادة الرطبة الظروف خالل والماء الهواء دوران تقييد يتم ،
 :أدناه الواردة الصيغة باستخدام ٪Na حساب يتم

 
 لتر. \ملي مكافئ التراكيز االيونية هي بالكل 
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 ،( ٪60-40) مسموح ،( ٪40-20) جيد ،( ٪20)> كممتازة Na ٪على المياه تصنيف يعتمد
 .(٪80)<  مناسب وغير( ٪80-60) فيه مشكوك

  كربونات الصوديوم المتبقيةResidual sodium carbonate (RSC) 

 الموجودة( 3NaHCO) الصوديوم وبيكربونات( 3NaCO) الصوديوم كربونات كمية مقدار RSC يمثل
2-) كربونات أيونات تركيز كان إذا الري مياه في

3CO )وبيكربونات (-3HCO )أيونات تركيز يتجاوز 
2+Ca  2 و+Mg  .عن التعبير يتم ، عام بشكل، وترسيب ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم RSC كميلي 

وم ترسيب كالسي فيات والبيكاربونات الكربون كمية زيادة تتسبب .3NaCO من لتر لكل مكافئ
 على .التربة يف الصوديوم تنشيط إلى باإلضافة التربة ببنية اإلضرار إلى يؤدي مما ومغنيسيوم التربة

 RSC <1.25: التالي النحو على فئات ثالث إلى الصوديوم خطر تصنيف تم ، RSC مدى أساس
 بالشكل التالي: RSCيتم حساب  (.مرتفع) 2.5< و( متوسط) 2.5-1.25 ،( منخفض)

 
  نسبة كيلي أو مؤشر كيليKelly’s ratio (KR) or Kelly’s index (KI) 

 .نيسيومالصوديوم مقابل الكالسيوم والمغ تركيز على بناءً  الري ألغراض المياه وتصنيف جودة لتقييم
 يمكن حسابه باستخدام المعادلة التالية:

 
 لتر. \كل التراكيز االيونية معبر عنها بالملي مكافئ 

KR / KI> 1 من فائض وجود إلى يشير Na ذات المياه باستخدام يوصى ، لذلك .المياه في K ≤ 
 .القلوية المخاطر بسبب للري KI ≥ 1 مع الماء باستخدام ينصح ال حين في ، للري 1

  مؤشر النفاذيةPermeability index (PI) 

 لتربةا في الماء حركة قدرة تتأثر .الري لغرض المناسبة المياه لدراسة مؤشر هو( PI) النفاذية مؤشر
الصوديوم  وناتبأي تتأثر حيث( الملح من عال   تركيز ذات) الري لمياه األجل طويل باالستخدام( النفاذية)

 لتقييم ، Doneen (1964) بواسطة PI تركيبة تطوير تم .للتربةوالكالسيوم والمغنيسيوم والبيكاربونات 
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ما كـ غتهصيا وتمت ، للري المياه مصادر مننوع  ألي مناسبة أنها على التربة في المياه حركة قدرة
 يلي

 
 لتر. \االيونية معبر عنها بالملي مكافئ كل التراكيز 

 والفئة ،( مناسبة ، ٪75)<  األولى الفئة: فئات ثالث في PI تصنيف يمكن ،( 1964) لدونين وفًقا
 ةالفئ تحت المياه باستخدام يوصى (.مناسبة غير ، ٪25)> الثالثة والفئة( جيدة ، ٪75-25) الثانية
 .الري في والثانية األولى

 المغنيسيوم خطر (MH )م المغنيسيو  امتصاص نسبة أوMagnesium hazard (MH) 
or magnesium adsorptionratio (MAR) 

 من كل ترتبط .ةالجوفي المياه في توازن حالة في )الكالسيوم والمغنيسيوم( القلوية األتربة تكون ما عادةً 
 األساسية لغذائيةا العناصر من أيضا كالهما ولكن ،الكالسيوم والمغنيسيوم بتكتل وتفتت التربة أيونات

 مما تربة؛لالرقم الهيدروجيني ل زيادة الماء في العاليةالكالسيوم والمغنيسيوم  لقيمة يمكن .للمحصول
 التربة جودة على يةالجوف المياه في الزائد المغنيسيوم تركيز يؤثر. الفسفور وفرة في انخفاض إلى يؤدي
. يتم حساب هذا المؤشر من خالل المعادلة المحصول غلة من ويقلل قلوية إلى اتحويله طريق عن

 التالية:

 
 لتر. \كل التراكيز االيونية معبر عنها بالملي مكافئ 

MH> 50 الري ألغراض به ينصح ال. 

 المحتملة الملوحة (PS) Potential salinity 

PS المياه جودة معايير على قائم آخر مؤشر هو (Doneen 1964 )لالستخدام المياه لتصنيف 
  .للري المياه مالءمة على مؤشر هو لتر/ لي مكافئ م PS <3 .الزراعي
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  مؤشرات كلورو قلويةChloroalkaline indices (CAI1 and CAI2) 

 األرض تحت الاالنتق أثناء الجوفية للمياه الكيميائي التركيب في الحاصلة التغييرات حول المعلومات
 المكمن المائيو  ةالجوفي المياه بين األيوني التبادل فيه يحدث الذي الكيميائي التفاعل. أيًضا حيوي أمر

 قييمت تم .قلويةالكلورو  مؤشرات خالل من تحليلها يمكن .المياهسكون و  حركةظروف  أثناء يحدث
CAI1 و CAI2 ( من قبلSchoeller 1977 )المعادالت التالية: بواسطة عنها التعبير ويتم 

 
 لتر. \التراكيز االيونية معبر عنها بالملي مكافئ كل 

 الصوديوم والبوتاسيوم  تبادل عملية على اعتماًدا موجبة أو سالبة CAI2 و CAI1 مؤشرات تكون قد
 إذا .بالعكس والعكس المياه الجوفية فيالمغنيسيوم والكالسيوم  وجودبأو الرواسب النهرية  ةر الصخ من

 فيوالكالسيوم  المغنيسيوم مع المياه الجوفية فيالصوديوم والبوتاسيوم  بين مباشر تبادل عملية حدثت
 عكسي تبادل عملية حدوث حالة في .موجبة ستكون CAI نسبة فإن ،او الرواسب النهرية الصخور

(Na  و K  مع الرواسب النهرية \الصخور في Mg  و Ca  مياه الجوفيةال في )، نسبة فإن CAI 
  .سالبة ستكون

  التآكلنسبة Corrosivity ratio (CR) 

 CR <1 على يحتوي للمياه مصدر بأي يوصى .المياه إمدادات حول معلومات عطيت تآكلنسبة ال
 للتآكل المسببة الطبيعة ُتظهر CR> 1 أن حين في ، األنابيب من نوع أي في للمياه مصدر أي لنقل
 المعادلة ادناه باستخدام CR تقدير يمكن. معدنية أنابيب عبر نقلها عدم يعني ، للمياه
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 لتر. \كل التراكيز االيونية معبر عنها بالملي مكافئ 

  مخطط غيبسGibbs diagram 

ارية صخال والخصائصتركيب المياه  بين العالقة إلثبات واسع نطاق على Gibbs مخطط يستخدم
 تفاعل هيمنةو  التبخر وهيمنة ترسيبال هيمنةمناطق  مثل متميزة حقول ثالثة عرض يتم .للمكمن المائي

 . تجرى الحسابات من خالل تطبيق المعادلتين ادناهGibbs مخطط في والمياه الصخور

 
 لتر. \كل التراكيز االيونية معبر عنها بالملي مكافئ 
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Water pollution indices 

Heavy Metal Pollution Index (HPI) 

This index was suggested for the assessment of the total quality of water on 
the basis of trace element concentrations. The HPI model is calculated 
according to following equation 

 

 

Where: Wi is the unit weightage factor of the ith parameter, Qi is the sub-
index of the ith parameter and n is the number of parameters considered. 
The Wi which is inversely proportional to the maximum permissible 
concentration Si, can be calculated as: 

Wi = 1/ Si 

The proportionality constant is figured out as 1 for all the parameters. 

The (Qi) of each parameter is calculated as: 

 
Where: Mi is the measured value of trace element of the ith parameter, Li 
represents the ideal value of the ith parameter, and Si denote the standard 
value (Iraqi standards for drinking water) of ith parameter. In this study, the 
ideal values, Li, was taken as zero for all element. For the categorization of 
the heavy metal pollution index, we can use the following scale 
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Heavy Metal Evaluation Index (HEI) 

It is a method of evaluating the quality of water by focusing on trace elements 
in surface water samples. The suggested HEI criterion for the water samples 
are as follows: low when HEI is below 10, medium when HEI is between 10 
and 20, and high when HEI is greater than 20. The index can be calculated 
from the following equation 

 
Where, Hc is the measured value of the ith parameter and Hmac is the 
maximum permissible concentration of the ith parameter. 

Degree of contamination (Cd) 

The index of contamination degree (Cd) outlines the combined impacts of 
some quality parameters that regarded as harmful to household water and is 
calculated as follows 

 
Where, Cfi, CVi and CSi depict pollution factor, measured value and standard 
value concentration of the ith parameter, respectively. The degree of 
contamination is depicted with a three grade scale as follows: low when Cd 
is below 1, medium when Cd is ranged from 1 to 3, and high when Cd is 
greater than 3.  


