
شراكة بحثية ميدانية لفحص جودة المياه في 

 بلدة دير الزهراني

 

 



المياه موجودة في كل مكان ولكن جزء صغير منها 

 صالح للشرب

 من مساحة الكرة األرضية مغطى بالمياه¾  •

 

 من هذه المياه هي مياه عذبة%  2.5فقط •

 

 من هذه المياه هي مياه سطحية 1%أقل من •
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 مصادر المياه 

 األرض•
  ..(مياه جوفية، آبار)

 

 مياه األمطار•

 

 مياه سطحية•
 (األنهار، الجداول، البحيرات)

 

 مياه بلدية•
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 مصادر تلوث المياه

 من المنازل والمصانعالصرف الصحي اإلختالط بمياه •

التي تجد طريقها إلى المياه المبيدات واألسمدة استخدام •

 الجوفية

 بشكل عشوائي النفاياتإلقاء •

 من مكبات النفاياتالمواد الكيميائية تسرب •
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 هل هذه المياه نقية كما تبدو؟
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 هل هذه المياه صالحة لإلستعمال؟

 تبدو نقية•

 

 ليس لها رائحة•

 

 طعمها غير سيئ•

 

 هل هي صالحة لإلستعمال؟•
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 هل هذه المياه صالحة لإلستعمال؟

 تبدو نقية•

 

 ليس لها رائحة•

 

 طعمها غير سيئ•

 

 هل هي صالحة لإلستعمال؟•

 

 ال نعلم         
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 يجب إجراء الفحوصات لمعرفة جودة المياه
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 الخصائص الحسية األولية

 اللون•

  العكارة •

 الرائحة و الطعم•

9 



 خصائص أخرى مهمة

 خصائص كيميائية•

تركيز شوادر الهيدروجين ، الحموضة ، القلوية، القساوة، –

األكسيجين الذائب، الموصلية، طلب األكسيجين الكيميائي، 

 ...النترات، أألمونيا 

 

 خصائص حيوية•

 ...األحياء القولونية، الجراثيم، الفيروسات، الديدان–
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 لماذا يجب فحص المياه؟
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 لماذا يجب فحص المياه؟
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 فحوصات المياه

 تقام عادًة تحت الطلب في مختبرات مختّصة وبكلفة معينة

 أو 

 يقوم الباحثين بدراسة لفحص جودة المياه في منطقة محددة
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 العالقة بين الباحث والمجتمع

منشور 

 علمي

بيان 

 صحفي

 مقال

وسائل 

 اإلعالم

 العموم الباحث
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 العالقة بين الباحث والمجتمع
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 مشروع شراكة
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 مواطنون يشاركون بعمليات رصد البيئة

األسئلة والحلول يجب أن تأتي من األشخاص المنخرطين في الحياة اليومية 

 .للمجتمع وقضاياه و المتأثرين مباشرة بهذه القضايا 
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 ما المطلوب؟

 اليوم الثاني

 القيام بفحوصات المياه

 اليوم األول

ورشة تدريبية حول فحوصات المياه 
 وكيفية إستخدام أجهزة الفحص
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 الفحوصات

 الخصائص

 الفيزيائية
 الحرارة، الرقم الهيدروجيني والموصلية

 العكارة

  الكيميائية

 القساوة

 القلوية

 النترات، النتريت، الفوسفات واألمونيا

 الحيوية
األحياء القولونية اإلجمالية، إشيريشيا كولي، طلب 

 األكسجين الكيميائي
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 الفحوصات

 الحرارة، الرقم الهيدروجيني والموصلية

 العكارة

 القساوة

 القلوية

 النترات، النتريت، الفوسفات واألمونيا

 األحياء القولونية اإلجمالية

8:30 – 10:30 am 

11:00 – 12:30 pm 

1:00 - 2:00 pm 

2:30 - 3:30 pm 
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 أجهزة القياس
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 أجهزة القياس
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 أجهزة القياس
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 هل تريد المشاركة؟

 سجل إسمك•

 أعطنا رأيك حول جودة المياه لديك  •
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