
 نسرٌن خلوف م.د

 مدخل الى علوم البٌئة

 المنارةجامعة 

 السنة االولى 



ٌؤثر الحً الكائن فٌه ٌعٌش الذي الوسط هً : البٌئة تعرٌف 

 . به ٌتأثر و

عالقتة و الحً الكائن بدارسة ٌهتم علم هو : البٌئة علم 

 . بالبٌئة

و الحٌة المكونات بٌن التفاعالت من مجموعة : البٌئً النظام 

 العدٌد هناك و. البٌئة فً توازن الحداث حٌة الغٌر المكونات

 .البحر البحٌرة النهر الغابة : امثلتها من و البٌئٌة النظم من

 مقدمة



 مجال هو : (؛ Environmental engineering) البٌئٌة الهندسة

 البٌئة لخدمة والعلمٌة الهندسٌة التطبٌقات استعمال على ٌقوم

 .العالقة ذات المشارٌع من واسع مجال وٌشمل وحماٌتها

حلول  النجازٌعمل مهندسو البٌئة فً القطاعات الصناعٌة والبحثٌة 

تهدف للتحكم بالتلوث باإلضافة لتنوٌع مصادر الطاقة وزٌادتها إلى 
كما تشمل اهتمامات مهندس البٌئة مواضٌع أخرى  .أكبر حد ممكن

مثل قطاع المٌاه وإدارة الملوثات والتحكم بنوعٌة الهواء والحفاظ 

  .على التربة من التلوث والتخطٌط المدنً

 مقدمة



 افكار الهندسة البٌئٌة

ًالهندسة البٌئٌة اآلن تشمل ثالثة أفكار رئٌسٌة وه:  
 
 ،حماٌة الناس من األخطار الناجمة عن سوء نوعٌة الهواء والماء

 .واإلشعاعاتباإلضافة إلى حماٌتهم من الضجة 
 المناسب من الملوثاتالتخلص. 
 من تأثٌر األضرار الناجمة عن النشاطات البشرٌةاألمن. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA


 أعمال مهندسٌن البٌئة

  الفٌزٌائٌة للعلوم المباشر التطبٌق تمثل وعلومها البٌئٌة فالهندسة إذا 
 .كوكبنا لمشاكل الحلول لتأمٌن والرٌاضٌة

 البٌئة منهدسً إلى باإلضافة بالبٌئة المهتمٌن والباحثٌن العلماء إن 
 ولذلك البٌئة فً الموجودة المشاكل لحل جدٌدة طرق الٌجاد ٌعملون

  :تشمل ما وعادة أعمالهم تتنوع
الملوثات إدارة 

السامة بالمواد التحكم 

الشرب بمٌاه التزود 

المطرٌة العواصف مٌاه إدارة 
الصلبة الملوثات من اآلمن التخلص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1


 العامةعلى الصحة الحفاظ 

ًإدارة األراض 

 اإلشعاعاتمن الحماٌة 

السالمة الصناعٌة 

 وتلوثهبنوعٌة الهواء التحكم 
 والصناعٌةالملوثة المنزلٌة  المٌاهمعالجة 

 (الخ...مٌاه جوفٌة – بحٌرات – مسطحات)المصادر المائٌة حماٌة 
 أن الهندسة البٌئٌة تشمل مدى واسع من األبحاث والدراسات كما

 .واالختصاصات والتطبٌقات فً مختلف المجاالت

 أعمال مهندسٌن البٌئة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9


 (البٌئةصحة )الهندسة الصحٌة البٌئٌة 

 صحة البٌئة هنا بأعمال مراقبة جودة البٌئة بكل مكوناتها وذلك من تقوم
وذلك بطرٌقة دورٌة الكتشاف  لعناصر البٌئةخالل القٌاسات المستمرة 

أي ملوثات أو متغٌرات من شانها أن ٌكون لها تأثٌر سلبً على صحة 
  :اإلنسان

 الغذاءمراقبة سالمة 

 الهواءسالمة مراقبة 

 الطبٌةالنفاٌات اآلمن من التخلص 

 الحشراتمكافحة 

 والبناءأعمال الهدم مراقبة 
 المٌاهجودة مراقبة 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA


              

             

        

 مؼانجح مٍاي انشزبمهىثاخ انمٍاي و محطاخ 

 و طرق المعالجةالشرب و ملوثاتها التعرٌف بمٌاه 

 التعرٌف بمحطات معالجة مٌاه الشرب و أقسامها

 تصمٌم بسٌط ألقسام المحطة

 محتوٌات المقرر

1 



              

             

        

 محطاخ مؼانجح مٍاي انشزب

 محتوٌات المقرر

3 



              

             

        

 مزشحاخ فً محطح مؼانجح وثغ انسه

 محتوٌات المقرر

1 



              

             

        

 مٍاي انصزف انصحً و محطاخ انمؼانجح

 التعرٌف بمٌاه الصرف الصحً

 التعرٌف بمحطات معالجة مٌاه الصرف الصحً و أقسامها

 تصمٌم بسٌط ألقسام المحطة

 محتوٌات المقرر

2 



              

             

        

 محطح مؼانجح مٍاي انصزف انصحً

 محتوٌات المقرر

2 



              

             

        

 حىض انتزسٍة االونً

 محتوٌات المقرر

2 



              

             

        

 حىض انتهىٌح و حىض انتزسٍة انثاوىي

 محتوٌات المقرر

2 



              

             

        

 مهىثاخ انهىاء 

 التعرٌف بملوثات الهواء

 محتوٌات المقرر

3 



              

             

        

 مهىثاخ انهىاء 

 محتوٌات المقرر

3 



              

             

        

 انمخهفاخ انصهثح و مؼانجتها فً انمذن

 التعرف بالمخلفات و خواصها

 ادارة المخلفات الصلبة 

 طمر المخلفات الصلبة

 محتوٌات المقرر

4 



              

             

        

 فزس انىفاٌاخ فً حاوٌاخ مىفصهح

 محتوٌات المقرر

4 



              

             

        

 محتوٌات المقرر

4 
 (نبش غير صحيح ) الفرز في الحاويات والطرقات 



              

             

        

 مطامز انىفاٌاخ

 محتوٌات المقرر

4 



 المٌاه فً الطبٌعة و ملوثاتها



 األرضتىسع انمٍاي ػهى 
 %97مٍاي انمحٍطاخ وانثحار 

 %3مٍاي ػذتح 

 %52انثحٍزاخ 

 %79جهٍذ انقطثٍه 

   %20مٍاي جىفٍح 

   %1مٍاي سهم انحصىل ػهٍها 

 %8انغالف انجىي 

 %  1انكتهح انحٍىٌح 

 %  38انتزتح 

   %1األوهار 



   انمٍاي انسطحٍح وأهمٍتها

 بحٌرات طبٌعٌة وصناعٌة

،  ري، مسامك، شرب: )استخداماتها

(سباحة،صناعة  

 بحار  ومحٌطات

مصدر ، مالحة: )االستخدام

تولٌد ، ثروة سمكٌة

......(،الطاقة  

 أنهار

...(،شرب،نقل،سباحة،صناعة،ري)  

 جداول وٌنابٌع

للشرب : )االستخدام

واألغراض 

(الزراعٌة  



 انسطحٍحاستؼماالخ انمٍاي 

 استعمال المٌاه عن طرٌق سحبها

 استعمال المٌاه فً المكان

 استعمال المٌاه للشرب والنظافة

 استعمال المٌاه فً األعمال الزراعٌة

  استعمال المٌاه فً األعمال الصناعٌة

  استخدام المٌاه لتربٌة األسماك

 استعمال المٌاه للمالحة، والسباحة

 استعمال المٌاه من أجل تولٌد الطاقة



 انمٍايدورج استؼمال 

 استعمال المٌاه

 لمختلف
 األغراض

 توزٌع المٌاه سحب المٌاه من المصدر معالجة المٌاه

 معالجة المٌاه
 تجمٌع المٌاه

 فً نظام الصرف

 الضٌاعات فً
  الشبكات 

ترشٌح، تسرب  

 اإلعادة إلى 
 المصدرالمائً

 مٌاه مستهلكة



 انسطحٍحتهىث انمٍاي 

 ٌعرف تلوث المٌاه بأنه إضافة أي مواد أو طاقة تغٌر فً 

 أي من الخصائص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة والبٌولوجٌة للمٌاه

 وتجعل هذه المٌاه غٌر مالئمة لالستخدام للغرض الذي

  تستخدم من أجله أصالا 

...(  ،صناعة، زراعة، شرب)استخدام المٌاه لألغراض المختلفة 

المختلفة ولذا ٌجب معالجة المٌاه   تغٌرخواصهاٌؤدي إلى 

  المستخدمة قبل إعادتها إلى المصدر المائً



 أشكال مصادر تهىث انمٍاي

مثالها تدفقات مٌاه الصرف الصحً والصناعً التً تجمع فً : مصادر نقطٌة

فً . )شبكة من األنابٌب وتحول إلى نقطة تدفق منفردة تصب فً المصدر المائً

 (.هذه الحالة ٌمكن حساب كمٌة الملوثات المتدفقة إلى المصدر المائً بدقة

 

السطحٌة من األراضً الزراعٌة  الجرٌاناتمثالها تدفق : مصادر غٌر نقطٌة

واألراضً المحٌطة ذات الترب الملوثة إلى المصدر المائً أثناء الري 

هنا ال ٌمكن حساب كمٌة الملوثات المتدفقة إلى المصدر )المطرٌة  والهطوالت

 (.المائً بدقة

(.النفاٌات الصلبة مطامرمثالها )وتجمع الشكلٌن السابقٌن : مصادر مختلطة 



   انمٍاي انسطحٍحمصادر تهىث 
NONPOINT SOURCES 

Urban streets 

Suburban 
development 

Wastewater 
treatment 

plant 

Rural homes 

Cropland 

Factory 

Animal feedlot 

POINT 
SOURCES 



   خصائص أوظمح انمٍاي انسطحٍح

 خصائص هٌدروـ
 مورفولوجٌة

 خصائص مٌكروـ
 بٌولوجٌةٌة

 خصائص فٌزٌاـ كٌمٌائٌة 

 

 التدفق المائً•

 سرعة الجرٌان•

 عمق المجرى•

 عمق البحٌرات•

 االضطرابٌةالحركة •

 زمن البقاء•

 الحراري فً  التطبق•

 البحٌرات 

 

 

  
 

 : األحٌاء الدقٌقة•

 ، الفطور، البكترٌا) 

 ....(،الطحالب 

 : الكبٌرة المتعضٌات•

 أسماك، محار،) 

 (وأحٌاء مائٌة أخرى 
 

 

 العكارة•
 الرواسب•

 الناقلٌة•

 اللون،الطعم، الرائحة•
•PH 
 (غٌر عضوٌة/عضوٌة)األمالح الذائبة •

 درجة الحرارة •

 وجود المعادن الثقٌلة•
 



 السطحٌةالعوامل المؤثرة على تركٌب المٌاه 

 :تتأثر خصائص المٌاه السطحٌة بعدة عوامل ٌمكن تقسٌمها إلى

 :ـ العوامل الطبٌعٌة وأهمها1      

 (التعرٌة، االنحدار،عوامل)العوامل الجغرافٌة.... 

 (تركٌب الصخور ٌؤثر على نوعٌة األمالح المنحلة)العوامل الجٌولوجٌة 

 (ظروف الطقس) المترولوجٌةالعوامل 

 (الهطول المطري، التسرب، معدالت الجرٌان،)العوامل الهٌدرولوجٌة... 

 (التنوع الحٌوي)العوامل البٌولوجٌة 



 السطحٌةالعوامل المؤثرة على تركٌب المٌاه 

 :ـ العوامل البشرٌة وتشمل2

بناء السدود وتحوٌل مجرى المٌاه ٌؤدي إلى تغٌٌر خصائصها 

ًصب مٌاه الصرف الصحً والمٌاه الصناعٌة ومٌاه الصرف الزراع 

 األسمدة من الزراعة، النفط أثناء )تسرب الملوثات من مصادر عدٌدة

 ....(الحوادث،



 وصف مٌاه المصادر المائٌة

 لوصف الحدٌثة العلمٌة والمصطلحات التعرٌفات بعض المٌاه مجال فى اآلن تستخدم
 : وهى المٌاه

Water quantity: لالستخدام المتاحة المٌاه كمٌة هى. 
Water quality: المطلوب االستخدام لنوع صالحة تكون والتى المٌاه نقاوة درجة. 

Fresh water : من أقل الذائبة األمالح من تركٌز على تحتوى التى العذبة المٌاه هى  

 .الملٌون فى جزء 500
Sewage water : البشري االستخدام عن الناتج الصحى الصرف مٌاه وهى. 
Waste water : وكذلك المصانع وصرف الصحى الصرف مٌاه مثل عذبة غٌر مٌاه 

 .الزراعى الصرف
Salty water: عن التقل ذائبة أمالح  على تحتوى التى والمحٌطات البحار مٌاه هى  

 .(المٌاه من جزء 1000 لكل األمالح من جزء30) 3%



Hard water :  مغنٌزٌومتحتوى على تركٌز من عناصر الكالسٌوم وال التىالمٌاه  هى 

 .لهذه المٌاه عند االستخدام ا  عسر   وٌسبب 
Soft water  : ال تحتوى على تركٌز من عناصر الكالسٌوم  التىالمٌاه  هى

 .عند االستخدام ا  ٌوم و ٌسبب عسرغنٌزوالم
Polluted water : ملوثات )تحتوى على واحد أو أكثر من الملوثات  التىالمٌاه  هى

 .تجعل من هذه المٌاه غٌر صالحة لالستخدام المطلوب والتى( عضوٌة –معدنٌة 
Purified water : ال تحتوى على الملوثات المعدنٌة أو العضوٌة  التىالمٌاه  هى

 .البشريوصالحة لالستخدام 

 وصف مٌاه المصادر المائٌة


