
    الفصل الرابع:
مراقبة جودة وصحة األوساط الطبیعیة 

  تمھید:
بسبب تنوع مصادر التلوث وارتفاع درجتھ، تم إیجاد طرق ومعاییر لتحدید مدى جودة األوساط الطبیعیة. 

فما ھي ھذه المعاییر؟ 
 

 Ι – معاییر قیاس جودة األوساط المائیة.
تكون المیاه السطحیة والمیاه الجوفیة ومیاه البحر موارد للماء الشروب، إال أن ھذه المیاه غیر صالحة 

للشرب ألنھا تتعرض باستمرار للتلوث، حیث أن الماء الشروب ھو ماء صاف، بدون لون وال طعم وال 
رائحة، خال من المتعضیات المجھریة الممرضة، وبدون تركیز مرتفع لمواد غیر مرغوب فیھا. وقد 

وضعت معاییر صارمة لقیاس مدى جودة ھذه المیاه وصالحیتھا للشرب. 
 

      :المعاییر الفیزیائیة - الكیمیائیة   
لتحدید مستوى جودة وسط مائي، یتم قیاس بعض الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة لھذا الوسط. فاألوكسجین 

المذاب في الماء یعتبر كمؤشر على مدى تلوث المیاه، ألنھ یستھلك من طرف البكتیریا الحیھوائیة التي 
تستعملھ من أجل أكسدة المواد العضویة. ولھذا تم وضع معاییر ترتكز على كمیة األوكسجین المذاب في 

 ) 10الماء، وھذه المعاییر ھي: ( أنظر الوثیقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  معیارDBO5 أیام، أي كمیة األوكسجین الالزمة لتحلل 5: الطلب البیولوجي من األوكسجین خالل 

 وفي C° 20 أیام، في درجة حرارة 5المواد العضویة المتوفرة في الماء من طرف البكتیریا خالل 
 الظالم.

  معیارDCO الطلب الكیمیائي من األوكسجین، أي كمیة األوكسجین الالزمة لألكسدة الكیمیائیة لجمیع :
 المواد القابلة للتأكسد في الظروف السابقة. ( مواد تتحلل من طرف البكتیریا بوجود األوكسجین).

  معیار المادة القابلة للتأكسدMO: 
 
 
 

 ودرجة الحرارة، وتركیز بعض المكونات pHھناك معاییر أخرى فیزیائیة: اللون، الطعم، الرائحة، 
+NHالكیمیائیة مثل 

4 ،NO2 ،NO3 .
 

MO =  
2DBO5 + DCO 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 

  الكیمیائیة لتقدیر جودة میاه الوسط.–: المعاییر الفیزیائیة 10 الوثیقة 
 

( Mg /l)  ردیئة جدا ردیئة متوسطة الجودة جیدة جیدة جدا
 < 70 70 - 30 30 - 25 > 25 > 25المواد العالقة 

DBO5  25أكبر من  25 - 10 10 - 5 5 - 3 3أقل من 
DCO  80أكبر من  80 - 40 40 - 25 25 - 20 20أقل من 

NH4األمونیوم 
 8أكثر من  8 - 2 0.5 – 2 0.5 – 0.1 0.1أقل من  +

NO3النیترات 
 100أكثر من  100 - 50 50 - 44 44 - 25 25أقل من  -

 1000أكثر من  1000 - 400 400 - 200 200 - 100 100أقل من الكلور 
 3أكثر من  3 - 0.5 0.5 – 0.3 0.3 – 0.1 0.1أقل من الفوسفور الكلي 

 3أقل من  3أقل من  5 - 3 7 - 5 7أكثر من األوكسجین المذاب 
pH 6.5 7.5 8.5 9.5  10أكبر من 

 

 1 األستاذ: یوسف األندلسي                                                                  مراقبة جودة وصحة األوساط الطبیعیة

www.9alami.com



 كبیرة، كلما كانت المیاه ردیئة. DCO وDBO5من خالل جدول الوثیقة یتبین أنھ كلما كانت 
      :( تقدیر المعامل اإلحیائي ) المعاییر البیولوجیة ) L'indice biotique  ( 

 
یمكن تقدیر درجة تلوث المیاه الجاریة من خالل مالحظة ودراسة عینات من الالفقاریات التي تعیش بھذه 

 ). 11المیاه، ثم تحدید قیمة المعامل اإلحیائي ( أنظر الوثیقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،یمیز جودة الماء في مجرى معین، ویحدد بالالفقاریات األكثر 10 إلى 0المعامل اإلحیائي: نقطة من 
حساسیة للتلوث، والذي یعتمد سبع مجموعات حیوانیة مرتبة حسب متطلباتھا لكمیات األوكسجین المرتبط 

باغتناء الوسط بالمادة العضویة. 
 

 أنواع 8، ووجود 2مثال وجود المجموعة الحیوانیة " زغبیات األجنحة " تقرأ في السطر الخاص بالمجموعة 
. 6 ) وبالتالي فان المعامل اإلحیائي ھو 10 إلى 6من ھذه المجموعة الحیوانیة مثال یقرأ في العمود الثالث ( 

 
 فما فوق، بینما تعتبر ملوثة إذا كان المعامل اإلحیائي 6فالمیاه تعتبر غیر ملوثة إذا كان المعامل اإلحیائي ھو 

. 5أقل من 
 
 

 : تقدیر درجة تلوث المیاه باستعمال طریقة تقدیر المعامل اإلحیائي.11 الوثیقة 
نأخذ عینة من المجرى المائي، ونحدد  

المجموعة الالفقاریة المؤشرة ( األكثر 
حساسیة للتلوث ) من جھة، ومن جھة 

ثانیة العدد الكلي للوحدات الصنافیة 
الموجودة في العینة. 

یعطي تقاطع السطر المقابل للمجموعة 
المؤشرة مع العمود المقابل لعدد 
الوحدات الصنافیة، قیمة المعامل 

اإلحیائي. مثال وجود یرقات الیعاسیب 
 وحدة صنافیة 12في عینة تتضمن 
. 6یناسب المعامل 

 

الوحدات الصنافیة 
العدد الكلي للوحدات الصنافیة في العینة 

 ≤ 16 15 إلى 11 10 إلى 6 5 إلى 2 1
المعامل اإلحیائي 

  10 9 8 7- مطویات األجنحة، بنات یوم 
5 6 7 8 9 

  9 8 7 6- زغبیات األجنحة 
5 5 6 7 8 

  8 7 6 5- بنات یوم، ثنائیة الصدفة 
3 4 5 6 7 

  ،نصفیات األجنحة، یعاسیب
 7 6 5 4 3قشریات، حالزین الماء 

  5 4 3 2األزیل، علق، نصفیات األجنحة  -
  3 2 1دیدان، یرقات، كیرونوم  - -
  1 1 0یرقات ذباب الزھور  - -
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 ΙΙ – معاییر قیاس جودة الھواء والتربة.
              أ- مراقبة جودة الھواء:  

 
 التراكیز التي ال OMSلتخفیض عواقب تأثیر تلوث الھواء على الصحة، حددت المنظمة العالمیة للصحة 

. والحترام ھذه O3 ،NO2 ،SO2ینبغي تجاوزھا لمجموعة من المواد الملوثة للھواء، مثل الدقیقات العالقة، 
التوصیات، یتوفر كل بلد على مجموعة من المحطات لمراقبة جودة الھواء في عدة نقط. 

 

 ) 2000مراكش ( دجنبر  
المعاییر الوطنیة حي النخیل باب دكالة 

 μg/m3 135.6 4.5 100ب  SO2المعدل السنوي ل 
 μg/m3 84.6 1.7 100ب  NO2المعدل السنوي ل 

 
              ب- مراقبة جودة التربة:  

 
لتحدید مستوى جودة التربة، یتم االعتماد على التنوع البیولوجي، أي تنوع الكائنات الحیة التي تعیش في 

 IBQSالتربة. ویتم تقدیر ھذا التنوع بواسطة المؤشر اإلحیائي لجودة التربة 
      ( IBQS  = Indice Biotique de Qualité des Sols )    

 

نأخذ عینة من التربة بمواقع مختلفة، نستخرج الفونة المتواجدة بھا، نتعرف علیھا، ثم نحدد عددھا ونحسب 
قیمة المؤشر اإلحیائي للتربة. فكلما كان ھذا المؤشر ضعیفا كلما كانت جودة التربة ردیئة والعكس صحیح. 

 
IBQS  تقدیر الجودة فئة الجودة النقطة الممنوحة

685 – 282 < 4 – 1 I  ردیئة

1089 – 686 8 – 5 II  متوسطة

1492 – 1090 12 – 9 III  جیدة

1997 – 3941 17 - 13 IV  جد جیدة

2300 - 8991 20 - 18 V  فضلى
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