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ملخص الدراسة:

الملوثاتالستخالصالمختلفةالطرقوعلىالمیاةتلوثعلىالتعرفمحاولةفيالدراسةھذهتتلخص

التعرفخاللمننقاطعدةخاللمنالموضوعمعالجةوتمت،الوطنيلألمنوفائدتھاالشربمیاهمن

ومعالجتھاالمیاهتعقیملعملیاتالمختلفةوالطرق،المیاهومصادر،الشربمیاهملوثاتماھیةعلى

الطرقأحدثوأخیرا،وجوانبھالوطنياألمنعلىالتعرفوأیضا،المائیةالملوثاتوأنواع،وتنقیتھا

والوسائل الستخالص الملوثات من الماء ، وذلك باتباع المنھج الوصفي التحلیلي .

للمكتبةالموضوعھذایضیفوأیضاً،السكانحیاهمنمھمجانبتمسمشكلةحلإلىالدراسةوتھدف

فيإسھامھامديوتوضیح،الجانببھذاالخاصةالدراساتفیھتقلموضوعتناولتجدیدةدراسةالعربیة

تطویر األجھزة واألدوات والطرق المستخدمة في استخالص الملوثات من المیاه .

المملكةداخلوالوطنیةاإلقلیمیةالمؤتمراتعقد:ومنھا،التوصیاتبعضإلىالدراسةتوصلتكما

لمنعالتالفةاألنابیب،واستبدالمنھاالتخلصوآلیاتالشربمیاهتلوثأخطارتوضحالعملوورش

،وإعالنالمیاهوتوزیعنقلشبكاتوتطویر،وصیانةالثقیلةالجوفیةبالمیاهالمعمقةالشربمیاهاختالط

مخطط للحمایة الشاملة لمیاه الشرب من قبل الحكومة واعتبار ذلك جزءاً من برنامج األمن الوطني .

مفتاح الكلمات: میاه الشرب، التلوث ، استخالص الملوثات، األمن الوطني.
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Abstract:

This study summarized water contaminations and an attempt to identify the

different ways of extracting pollutants from drinking water and their

advantages to national security. Familiarity with national security and its

aspects, and finally, the latest methods and approaches for extracting

pollutants from water, by following the descriptive analytical approach.

The study aims to solve a problem that affects an important aspect of the life of

the population, and this topic also adds to the Arab library a new study dealing

with a topic in which there are few studies on this aspect, and to clarify the

extent of its contribution to the development of devices, tools and methods

used to extract pollutants from water.
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The study also reached some recommendations, including: holding regional

and national conferences inside the Kingdom and workshops explaining the

dangers of drinking water pollution and the mechanisms for its disposal,

replacing damaged pipes to prevent the mixing of deep drinking water with

heavy groundwater, maintaining and developing water transmission and

distribution networks, and declaring a plan for comprehensive protection of

water drinking by the government as part of the national security program.

Keywords: Drinking water, contaminations, pollutants extraction, national security.

المقدمة :

َماَواِتأَنََّكَفُرواالَِّذیَنَیَرأََوَلْمتعالي:هللاقال َشْيٍءُكلَّاْلَماِءِمَنَوَجَعْلَناَۖفَفَتْقَناُھَماَرْتًقاَكاَنَتاَواْألَْرَضالسَّ

]1[)30(ُیْؤِمُنوَنأََفَالَۖحيٍّ

لجمیعالكبیرةبأھمیتھاغیرھاعنتتمیزفھي،الضروریةالعامةالخدماتأھمأحدالشربمیاهتُعد

الوجھعلىللمجتمعالمیاهتوفیرالدولةعلىینبغيلذا،الحیاةعصبھوالماءألن،الحیةالكائنات

األكمل .

4



وتحسین،منھالرضاعلىتبعثإمداداتلھیتوفرأنللجمیعوینبغي،البقاءلدعمأساسیةضرورةفالماء

ینبغيلذا،ملموسةبمنافعالصحةعلىتعودأني��كنالمأمونةالشربمیاهعلىالحصولإمكانات

بذل جھد كبیر لضمان توفیر میاه الشرب المأمونة قدر اإلمكان .

علىومخاطرملوثاتأيعلىتنطويال،الجودةدالئلفيأوصافھاجاءتكما،المأمونةالشربمیاه

حساسیاتمنالحیاةمر��حلعلیھینطويقدمامراعاةمع،الحیاةمدياستھالكھابسببالصحة

والذیناألطفالوصغارالولدانھمبالماءالمنقولالمرضمخاطرألكبریتعرضونالذینفأولئك،مختلفة

یعیشون في ظل ظروف غیر صحیة ، وكبار السن ، ومیاه الشرب المأمونة صالحة لجمیع األغراض .

منانطالقاالمستدامةللتنمیةالھامةا��مؤشراتأحدالشربمیاهمنالملوثاتاستخالصیعتبرلذا

یجبسلعةباعتبارھالھاینظرواصبح،واالقتصادیةاالجتماعیةالتنمیةفيالمیاهتلعبھالذيالكبیرالدور

وتُعد،االعتباربعینواالقتصادیةوالبیئیةاالجتماعیةاألبعادتأخذبطریقةوإدارتھاعلیھاالمحافظة

علیھاالتركیزیتموالتيالنامیةالبلدانفيالرئیسیةالبیئیةالقضیةبمثابةنوعیتھاوترديالمیاهملوثات

ملحةحاجةالنقیةالمیاهأصبحتحیث،واالجتماعيواالقتصاديالوطنيباألمنتتعلقكمسألةدائماً

الحضاريللتطورضروریةأصبحتوإنماالمنزلیةواالستخداماتالشربلمیاهفقطلیسوضروریة

]2[ بلد.أليوالتقني

تحاولالدولأصبحتولذاالمیاةفيشحمنتعانيوالتيالعربیةمنطقتنافيخاصةكبیرةأھمیةوللمیاة

وھذاالوطني.أمنھامنجزءالمیاةمنحصصھاعلىالمحافظةواعتبارمیاةمنلدیھاماعلىالمحافظة

وأثیوبیاجھةمنوالسودانمصردولتيبینالراھنالخالفأشھرھا،بینیةوحروبمائیةبنزاعاتینذر

إیجادفياللحظةحتيالمیاةحصصحولالمفاوضاتتعثرتحیث،النھضةسدحولأخريجھةمن

القادمةالحروبتكونوقدمستقبلیةوحروبنزاعبنشوبینذرمما،األطرافكلترضيتفاھمات

بالشرق االوسط حروب میاة .

5



وفائدتھاالشربمیاهمنالملوثاتالستخالصالمختلفةوالطرقالمیاةتلوثحولالدراسةتمحورتلذلك

طرقإلىالتوصلفيالمساھمةشأنھامنتوصیاتوتقدیمدقیقةبنتائجالخروجبھدف،الوطنيلألمن

حدیثة الستخالص الملوثات من میاه الشرب وفائدة ذلك لألمن الوطني .

مشكلة الدراسة :

المالحظمنأنإال،للمجتمعالضروریةالخدماتأحدھيوالتيالشربمیاهخدمةأھمیةمنبالرغم

واالقتصادیةواالجتماعیةالبیئیةالمشاكلمنالكثیرعنھنتجمماالشربمیاهفيملوثاتو��ود

منالملوثاتالستخالصمختلفةطرقوجودفيتتمثلالدراسةھذهمشكلةفإن،علیھوبناء،والصحیة

المیاه والتعرف علي فائدة المیاه النقیة لألمن الوطني .

ومما سبق یتضح أن مشكلة الدراسة تكمن في التساؤل الرئیسي التالي :

ما الطرق المختلفة الستخالص الملوثات من میاه الشرب وفائدتھا لألمن الوطني ؟

وینبثق من ھذا التساؤل الرئیسي التساؤالت الفرعیة التالیة :

ما ھي الملوثات المائیة ؟-1

ما أنواع الملوثات المائیة ؟-2

ما ھي الطرق المختلفة الستخالص ملوثات میاه الشرب ؟-3

ما فائدة المیاه  النقیة لألمن الوطني  ؟-4

أھمیة الدراسة :

َۖحيٍَّشْيٍءُكلَّاْلَماِءِمَنَوَجَعْلَنا((:الكریمةاآلیةفيجملتھاالتيالماءأھمیةحیثمنالدراسةأھمیةتأتي

أََفَال ُیْؤِمُنوَن )) .

منالملوثاتلالستخالصالمختلفةالطرقوتوضحالمیاهتلوثمشكلةتعالجألنھامھمةتُعدالدراسةفھذه

منالدراسةھذهتعتبركذلك،الملوثةالمیاهمخاطرمنواإلرشادالنصحتقدمبذلكفھي،الشربمیاه
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األمنعليالشربمیاهتؤثرحیث،الوطنيواآلمنالشربمیاهتلوثبینالربطتحاولالتيالدراسات

مؤشراًتعطياإلمراضمنبعدداإلنسانوإصابةوالسرطاناتوالتسممالمیكروبيفالتلوث،الوطني

جیدةدراسةفھيكذلك،الوطنياألمنعليذلكیؤثرمماالملوثةالمیاهشربحولاآلراءصحھیدللقویا

للتعرف علي الطرق المختلفة الستخالص ملوثات میاه الشرب .

باإلضافة إلى ذلك :

المخاطرھذهلتوضیحومحاولةوإضرارهالمیاهتلوثیدرسألنھخاصةأھمیةللبحثیعتبر-1

لذوي االختصاص .

تفید ھذه الدراسة في حل مشكلة تمس جانب مھم من حیاه السكان .-2

الخاصةالدراساتفیھتقلموضوعتناولتجدیدةدراسةالعربیةللمكتبةالموضوعھذایضیف-3

بھذا الجانب .

أھداف الدراسة :

التعرف على الطرق المختلفة الستخالص الملوثات من میاه الشرب .-1

إلقاء الضوء على فائدة المیاه النقیة لألمن الوطني .-2

خاصةطرقاستحداثفيمنھالالستفادةالدراسةنتائجعليمبنیةتوصیاتإلىالوصول-3

الستخالص الملوثات  من میاه الشرب.

مصطلحات الدراسة :

میاه الشرب :

الكیمیائیةأوالفزیائیةالعناصرومنوالطفیلیاتوالفیروساتالبكتیریامنالخالیةالنقیةالمیاهھي

،واألنھاراألمطارم��عادةالمیاهھذهوتستمد،الطعمأواللونتغیرالتيالموادومن،الضارة

لتصبحالمناسبةبالطرقمعالجتھایجبالمیاهھذهوجمیع،المحالةالبحرومیاه،الجوفیةوالمیاه

صحةعليضرراًیحدثالذيالحدإلىالملوثاتتركیزفیھایصلالبحیثاألدميلالستھالكصالحة
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استھالكمعدالتفيسریعازدیادمعالعصرھذایشھدالذيوالتقنيالصناعيللتقدمونظراًاإلنسان

الصرفومیاهالصناعیةالمخلفاتنتیجةالمصادرتلكلبعضتلوثمنیحدثلما،ونظراًالنقیةالمیاه

فيجدیداًیختلفتأخذمساراًبدأتقدالمعالجةعملیاتفإناألخرىالبیئیةالحوادثوبعضالصحي

 ]3[التقلیدیة.المعالجةمسارمنتطبیقاتھعنكثیر

تلوث المیاه :

سلبیاًویؤثر،المیاهنوعیھفيكیمیائیاًأوفیزیائیاًأوبیولوجیاًیؤثربھمرغوبغیرتغیرأيیُعدھو

 ]4[.المطلوبةلالستخداماتصالحھغیرالمیاهیجعلأوالحیھالكائناتعلي

األمن الوطني :

لتحقیقوذلكالمسلحالعملإلىتقضيالتيالعسكریةبالقرةتعریفةبدایةفيالوطنياألمنمفھومارتبط

Walter"والترلیبمانحیث،األمن Lippma"فعرفھ،الوطنيلألمنتعریفاًوضعواالذیناألوائلمن:

كانتإذااألساسیةبالقیمالتضحیةلخطرعرضھفیھتكونالالذيالحدإلىآمنوضعتبقياألمة((إن

 ]5[الحرب)).وقوعتفاديفيترغب

خطة الدراسة :

تتكون ھذه الدراسة من مبحثین بعد ھذه المقدمة :

بالتفصیلالتعریفاتشرحإليباإلضافة،المیاهملوثاتماھیةعليالتعرفاألولالمبحثیتضمن

تعقیملعملیاتالمختلفةوالطرق،تأثیرھاطبیعةحسبالملوثاتوتقسیم،الدراسةبموضوعوالمتعلقة

وانواع،الشربمیاهتلوثأزماتجھةعلىوالتعرفالمیاه،ومصادر،وتنقیتھاومعالجتھاالمیاه

مفھومھعلىوالتعرفالوطنيال��منعنالثانيالمبحثیتحدثحینفي،المائیةالملوثات

الستخالصوالوسائلالطرقأحدثعنالثالثوالمبحث،الوطنيلألمنالمیاهفائدةومناقشة،وجوانبھ
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الملوثاتاستخالصطرقفيواالقتراحاتالتوصیاتلبعضبعرضالدراسةونختتم،الماءمنالملوثات

من میاه الشرب .

منھج ا��دراسة :

إبعادھاعليالتعرفخاللمنالدراسةوتفسیرلتحلیلوذلكالدراسةفيالوصفيالمنھجاستخدامتم

منالكثیریجمعالوصفيالمنھجحیث،الدراسةمعیتناسبوصفإلىللوصولوذلك،وخصائصھا

األسالیب والمناھج الفرعیة التي تساعد الباحث في الدراسة المیدانیة لموضوع الدراسة .

الدراسات السابقة :

،الدراسةموضوعتناولتالتيالعلمیةوالبحوثالدراساتمنالعدیدشملتاستطالعیةدراسةأجریت

وما توصلت إلیھ ھذه الدراسات من نتائج ، أھمھا:

فيالمستعملةالمیاهفيالملوثاتنسبةتقییم:"بعنوان)2018(بلواضحوالھليدراسة:األوليالدراسة

المصب الرئیسي لسبخة سیفون اقتراح حلول".

وإمكانیةسیفون"سبخة"الرئیسيالمصبفيالملوثاتنسبةوتقلیلتحسینمحاولةفيالدراسةھدفت

األدواتباستعمالالمصبمنالعیناتاخذالعملمخططیتضمنحیث،أخريمجاالتفياستغاللھ

،ملوحة(منوالكیمیائیةالفزیائیةالتلوثعوامللقیاستحالیلوإجر��ءالعیناتحفظوكذاالمناسبة

والسالمةالصحةمنظمةمعاییرمعومقارنتھاحدةعلىكال)الناقلیةالحرارةدرجة،الھیدروجینيالرقم

إنالملوثاتھذهنسبةلتقلیلطریقةواقترحالصحيالصرفلمیاهالجزائریةالوطنیةوالمعاییرالعالمیة

 ]6[.الیدويالرمليالمرشحوإستعمالالمتبعةالمعاییرتفوقكانت

الشربلمیاهباألوزونالتعقیم"بعنوان)2015(و��لشوكاحالعیساويدراسة:الثانیةالدراسة

المعبأة ".

9



وكماباطنھاوفيالبسیطةارضعلىتوفراالمواداكثروھواألرضیةالكرةعلىللحیاةعنصراھمالماء

المیاهمنھاالطبیعیةالمیاهمصادروتعددتالیومیةحیاتھفياإلنسانیحتاجھاالتيالعناصراھممنانھ

استوجبوالحیویةوالبكتیریةالكیمیائیةالملوثاتوانتشارالبشریةالحیاةوبتطوراألمطارومیاهالجوفیة

ھذهعلىللقضاءللمیاهالكیماویاتبعضبإضافةومعالجتھاعدةبوسائلالمیاهتنقیةعلىالعمل

منللتقلیلمكوناتھابعضمنالمیاهھذهلتصفیةتقنیاتابتكاروكذلكلإلنسانالضارةالمیكروبات

التيالعناصركمیةلتحدیدمواصفاتبوضعالدولواھتمتالبشریةالصحةلوازممعللتناسبوجودھا

الكلورمنھاالضارةالبكتیریاوقتلللقضاءالعناصربعضوإضافةتضرهوالاإلنسانمنھایستفیدأنیمكن

الصحةاستعماالتمعللتناسبومعالجتھاالمیاهلتنقیةالشركاتمنالعدیدأنشاءوتماألوزون.وغاز

نسبةثباتالدراسةنتائجأثبتتالمحلي.بالسوقالمیاهمنالموجودلتقییمالدراسةھذهتأتيوالعامة

الجوفیةالمیاهمنالشركاتھذهلبعضالمیاهمصادرأنرغممعینمعدلعلىللمیاهالكیمیائیةالمكونات

تعملالمي��هشركاتبعضالجوفیة.المائیةاألحواضمختلفمنالعامةالشبكةمیاهمنوبعضھا

المختصةمعاملھاولھاالعالمیةالجودةعالمةعلىمتحصلةوالمیاهلتنقیةالمتبعةالبروتوكوالتوفق

 ]7[.الجودةلمعاییریفتقدمنھااألخروالبعضالمیاهجودةلمراقبةالالزمةالتحالیلإلجراء

".المستقبلیةوآفاقھاالعراقفيالمیاهتلوثمشكلة:"بعنوان)2005(ھاشمدراسة:الثالثةالدراسة

واآلبارالماءتدنسمنابعھوالماءبتلوثوالمقصودطبیعتھ،یغیراوخواصھیفسدمابكلالماءیتلوث

اوالنباتاتاووالحیوانلإلنسانصالحغیرماءھایجعلمماالجوفیةوالمیاهواألمطاروالبحارواألنھار

التاليالتعریف1961عامالعالمیةالصحةھیئةأصدرتوقدوالمحیطاتالبحارفيتعیشالتيالكائنات

اومباشربطریقحالتھتغیراوعناصرهتركیبیتغیرعندماملوثالمائيالمجرىنعتبر(إنناالمیاهلتلوث

المخصصةالطبیعیةلالستعماالتصالحیةاقلالمیاهھذهتصبحبحیثاإلنساننشاطبسببمباشرغیر

میاهتلوثھيالمشكالتھذهأھمكثیرةمشكالتمنالعراقفيالمیاهقطاعویعانيلبعضھا)،اولھا

میاهنقلأنابیبشبكاتتھالكالىالتلوثھذاویرجعاألمراضمنالعدیدفيبدورهیتسببالذيالشرب
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لمعرفةمدىالدراسةھذهلذلكأجریتالبكتریولوجي،التلوثالىإضافةإلیھا،الملوثاتوتسربالشرب

 ]8[المشكلة.لھذهحلولوضعومحاولةأسبابھومعرفةالعراقفيالموجودالتلوث

بوالیةالحضریةالمیاهومشكالتأبعاد:"بعنوان)2009(حمیدةھاجر:دراسةالرابعةالدراسة

الخرطوم".

علياألساسیةالدراسةأھدافوركزت،الخرطوموالیةفيالشربمیاهمشكلةالدراسةھذهتناولت

ونوعھاالمشاكلھذهعلىالتعرفبھدفالخرطوموالیةفيالمیاهاالستخداماتونوعیةكمیةمشاكل

وكمیة إنتاج المیاه وكمیة االستھالك والعجزفي المیاة .

فيوتدنيللمیاهوھدرللمیاهاالستخداموسوءاإلنتاجكمیةفيتدھورھناكبأنالدراسةھذهخرجت

وتلوثالمیاهإلمدادمستمرةقطوعاتفيتظھرمؤشراتعدةخاللمنواضحاًذلكویبدو،خدماتھا

سبیلعليمنھاالمقترحاتبعضالدراسةقدمت،النیلنھرھودائممائيموردتوفرمنبالرغمالمیاه

بالموردواالھتماماإلنتاجمنأوفركمیةتعطيكيوتوسعھاالمحطاتوتحدیث:تطویرالحصرالالمثال

اجھزةطریقعنالمیاهالستخدامالوعيونشرالمنتجةالكمیةعليوالمحافظةاإلنتاجوزیادةالمائي

 ]9[.اإلعالم

علىوتاثیرھاالمیاةتلوثمصادر:بعنوانواخرون)Madhay(مادھافدراسة:الخامسةالدراسة

البیئة وصحة األنسان.

لذلكبأسرھااألنسانلحیاةوضروريأساسيوالماءالحي.الكائنفيالحیاةدعممكوناتأھمھوالماء

أنواعمننوعأيمنوخاٍلومناسبإلیھالوصول،وسھلآمًناللمیاهاإلنساناستھالكیكونأنیجب

فھناكالمائي،البیئيالنظاموكذلكاإلنسانصحةعلىخطیًراتھدیًداتشكلأنالممكنمنالتيالتلوث

األمراضومسبباتعضویةوملوثاتعضویةغیرملوثاتإلىتصنیفھاتمالتيالمیاهملوثاتمنعدد

ویعتمد،علىھاللتعرفجھدبذلتم،الدراسةھذةفيذلكإلىوماالمشعةوالملوثاتالحراريوالتلوث
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والمنشأالمصدرأساسعلىالمیاةملوثاتالىالمیاهویصنفوكیمیائيبیولوجيمؤشرعلىالتلوث

المختلف.

السالبةاالیوناتمثلالتقلیدیةالمیاهملوثاتبعضحولموجزةمناقشةإجراءایضاالدراسةھذهفيتم

)NO3وPO4(والھالوجین)Cl، Br ، F(الثقیلةالمعادنو)Fe ، Mn ، Al ، Cu ، Zn ، Pb ، Cd ، Cr

، Ni ، Hg(،الملوثاتالعضویةوالملوثات)والملوثات،االحشریة)والمبیدات،الثابتةالعضویة

البالستیكبمخلفاتواالنھارالبحارمیاةتلوثمثلحدیثاظھرتللمیاةملوثاتھناكالمیكروبیة.

ھذهفيوالرواسبالعالقةالصلبةبالموادالتلوثتضمي��تمكماواإلشعاعيالحراري،والتلوث

]10[ .الدراسة

الصغیرةالتجمعاتفيالمیاهلتنقیةلتقنیةبسیطةدراسة)2019(منیرالھامدراسة:السادسةالدراسة

والمناطق المعزولة باستخدام مواد طبیعیة.

میاهمنالملوثاتالستخالصوالرملالمورینجانباتبذورمسحوقاستخدامإلىالدراسةھذهھدفت

وانھارسدودمناطقمنمختلفةمصادرمنالمیاهلتنقیةالطبیعیةالموادھذهاستخدامدراسةتمالشرب.

والمناطقالقرىفيخاصةالمیاهلتنقیةالطبیعیةالموادھذهاستخدامفعالیةالدراسةھذهوأثبتتوینابیع

��]11[المعزولة.

واعدةكأداةالمسامیةالسلیكاحبیباتاستخدام)2021(الجرادةمحمددراسة:السابعةالدراسة

الستخالص الملوثات من المیاة.

علىالطریقةھذهوتعتمدالشرب،میاهمنالملوثاتالستخالصجدیدةطریقةتطویرتمحدیثةدراسةفي

تعملعضویةبمادةكیمیائیااسطحھازراعةبعدمترنانو130بحجمالمسامیةالسلیكاحبیباتاستخدام

الحجمبھذاالسلیكاحبیباتوجود).1(شكلالماءمنالغیرعضویةالملوثاتالستخالصكخالب

لھذهبراونحركةبسببمكیانیكيلرجتحتاجالعالقةكموادالماءفينشرھاالسھلمنیجعلالنانومتري

تثقلالسلیكاحبیباتبسطحالملوثالتصاقبعدالشحنة.المتشابھةالجزیئاتبینوالتنافرالغرویةالمواد

التخلصالسھلمنذلكبعدثمالماء.فيالموجودةالملوثاتبھاالتص��مابعدالماءقعرفيوتترسب
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ھذهاستخدامبالفعلتمالترویق.أوالمركزيالطرداوبالترشیحالملوثاتعلىالمحتويالراسبمن

]12[ %.100بنسبةاستخالصھنجاحالنتائجوأظھرتالماءمنالنحاسأیوناتالستخالصالطریق

مخالبذاتعضویةبمادةكیمیائیااسطحھازراعةبعدالنانومتریةالسلیكالحبیباتااللكترونيالمجھرمنصورة:1شكل
الستخالص الملوثات الغي�� عضوية من الماء.

المبحث األول : ملوثات میاه الشرب

.المطلب األول: ماھیة میاه الشرب و مصادرھا

أوالفیزیائیةالعناصرومنوالطفیلیاتوالبكتیریاالفیروساتمنالخالیةالنقیةالمیاهھيالشربمیاه

الجوفیةوالمیاه،األمطارمنالمیاهھذهوتستمد،اللونأوالطعمتغیرالتيالموادومن،الضارةالكیمیائیة

صالحةلتصبحالمناسبةبالطرقمعالجتھاینبغيالمیاهھذهوجمیع،المحالةالبحرومیاه،األنھار،

ص��ةعلىضرراًیحدثالذيالحدإلىالملوثاتتركیزفیھایصلالبحیثاألدميلالستھالك

معدالتفيسریعازدیادومتابعةمنالعصرھذایشھدالذيوالتقنيالصناعيللتقدمونظراًاإلنسان

ومیاهالصناعیةالمخلفاتنتیجةالمصادرتلكلبعضتلوثمنیحدثلماونظراً،المیاھالنقیةاستھالك
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جدیداًمساراًتأخذبدأتقدالمعالجةعملیاتفإن،األخرىالبیئیةالحوادثوبعضالصحيالصرف

 ]13[.التقلیدیةالمعالجةمسارعنتطبیقاتھمنكثیرفيیختلف

و تتنوع مصادر میاه الشرب علي النحو التالي:

میاه البحار والمحیطات :-1

الالماءھذاولكن،األرضسطحعلىالموجودالكليالمیاهحجممن%97حواليالمحیطاتمیاهتشكل

الكرةمساحةمعظمتغطيالتيوالبحارالمحیطاتفيالمیاهكمیةوتصل،الشربفيلالستخدامیصلح

الھادي(وھيالثالثةالرئیسیةالمحیطاتعليمقسمة،مكعبمتركیلوملیار1,8عنیزیدمااألرضیة

جداعالیةالذائبةاالمالحنسبةوتكونالمالحةالمحیطاتبقیةإلىباإلضافة)والھنديوال��طلسي

.األستخدامقبلمعالجتھامنالبدبلمباشرةبصورةاألدميلالستخدامصالحةغیرالمیاةمنالنوعوھذا

]14[ 

میاه األمطار :-2

إلىالسحبھذهالریاحتسوقحیثالسحبمكونةالسماءإلىترتفعوالمحیطاتالبحارمیاهتتبخرعندما

نزعوتستطیععذبماءوھوالھطولفياألمطاروتبدأالبخارقطراتتتكثفاألمطارسقوطأ��اكن

تستخدمومطھرةمعقمةمادةالماءھذایعتبرلذلك،العاديالماءمنأكثراألنسانجلدعليمناألوساخ

]16 ، 15[.الطبفي

میاه البحیرات :-3

ھناكولكنفقط،واألنھاروالمحیطاتعلیالبحاراألرضسطحالمائیةعليالمسطحاتتقتصرال

،األرضسطحعلىالمیاهمصادرمنجیدامصدراًتمثلالتيوالمالحةا��عذبةالبحیرات

تجمعمنالبحیراتھذهتنشأوقد،الجوانبجمیعمنبالیابستحاطمائیةمسطحاتعنعبارةوالبحیرات

المیاه في األراضي المنخفضة المحصورة بین ارض مرتفعة .
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الحوضبمساحةاألولیمثلأساسیینبعاملینمساحتھاوترتبط،المائیةالمصادرمنتعتبرفالبحیرات

معاًاألثنینأوالمطرتساقطأوالثلوجذوبانخاللمنالحوضتغذىالتيالمیاهكمیةبینبالعالقةوالثاني

األنھار،مصباتأوواألمطارالسیولمیاهتجمعنتیجةھومافمنھاالمتجمعةالمیاهھذهمصدر،ویختلف

 ]17[.العذبةللمیاهالھامةالمصادرأحدالبحیراتتُعدالحالةوبھذه

المیاه الجوفیة :-4

توجدالتيللدولحتیبالنسبةیستخدمھااإلنسانالتيالمیاهأھممصادرأحدالجوفیةالمیاهتع��د

العربیةالمملكةفياألدميلالستخدامالصالحةللمیاةالرئیسيالمصدرھيوتعتبركبیرةفیھاأنھار

التيالصخورالمساموالشقوقفيوتمألالتربةتحتالتیتكونطبقةالمیاهتلكھيالجوفیة،فالمیاهالسعودیة

خاللمنالجويوالغالفاألرضالمیاھبینالمتمثلةبحركةالمائیةالدورةفيوتشكلحلقةرئیسیةتحتھا

ثمومنمشبعةالتربةمنالعلیاالطبقةتصبحلكياألرضسطحعليتھطلالمیاهأنبماالتبخرواألمطار

تصل إلى مستوي المیاه الجوفیة .

وتوفرالجوفیةالمیاهتخزنالتيالمنطقةعلىویطلقعدیدةجیولوجیةتكویناتفيالجوفیةالمیاهوتخزن

 ]18[.الجوفيبالخزانوالینابیعاآلبارإلمدادكافیةبكمیاتالمیاه

المطلب الثاني :ماھیة ملوثات المیاه

مباشرة،غیرأوحالتھبطریقھمباشرةتغییرالمیاھأومكوناتمجرىفيتغییرالمیاھبأنھوجودبتلوثیقصد

،للشربالمخصصةالطبیعیةلالستعماالتصالحیةالمیاھاقلتصبحبحیثاإلنساننشاطوذلكبسبب

تلوثزادةنسبةالحیاتیةالجوانبمنكثیرفيوالتنمویةوالزراعیةالصناعیةالنشاطاتازدیادوبسبب

المیاه.

 ]19[:االتيفيالمیاهلتلوثاألساسیةالمصطلحاتوتتمثل

كمیاتإلىالنموذجحاجةلمديقیاسیُعدوھو،لألكسجین)كیمیائيالبایوأو(الحیوياالحتیاج-

غیردلیلفھووبذلك،لتكبرالمجھریةاألحیاءحاجةلسدالماءفيالذائباألوكسجینغازمن

15



تأثیرتحتالحیويللتحلیلالقابلةالعض��يةالموادمنالماءنموذجمحتويعلىمباشر

البكتریا .

pH(الھیدروجیني)(الرقمالحامضیةالدالة- Number:(اوحامضیةعلىرئیسيمؤشرھو

زادومامتعادل)7(المقبولالرقمیكونأنوینبغي)14-0(بینمامحصوراًویكونالمیاهقاعدیة

اخطروھوحامضیاًالماءیكونالرقمھذاعنانخفضاذاوالقاعدیةالصفةالىالماءیحولعنھ

علي البیئة المائیة من  الصفة القاعدیة.

فيالعالقةالدقائقمنوغیرھاالغرویةوالموادالغریندقائقبھاویقصدالصلبةالموادمجموعة-

ناتجةمخلفاتوھيوالشحومالزیوتبعضبفعلتزدادقدولكنطبیعيمنشأذاتومعظمھاالماء

فيالمعدنیةال��يوتتستخدمالتيلألنشطةالعرضیةالحوادثأوالصناعاتبعضعن

عملیاتھا اإلنتاجیة والمعادن الثقیلة مثل الخارصین والنحاس والحدید والرصاص .

األوكسجینغازمنكمیاتإلىالنموذجحاجةلمديقیاسوھولألوكسجینالكیمیائياالحتیاج-

الذائب في الماء والالزم ألكسدة المواد الكیمیائیة القابلة للتأكسد .

أمالحأنواعوجودعنالناتجةالكلیةالملوحةعنتعبیروھيالذائبةاألمالحم��موعة-

مختلفة واغلبھا من منشأ طبیعي .

النتروجینعلىالمحتویةاألمالحمجموعةوھيوالنتراتالفوسفاتمثلالجذورمجموعة-

وتسببالمائیةالنباتاتنموتشجعفإنھاالمیاةمصدرالىوصولھاوعند،تركیبھافيوالفسفور

مشكالت أخري .

للمیاهالملوحةتسببوالتيالماءفيالمنتشرةالكلوریدیةاألمالحمجموعةوھيالكلوریدات-

ومعظمھا طبیعي المنشأ و یزداد تركیزھا بالتبخیر .

التكویناتمنوناتجاًالنشأطبیعيیكونقدبعضھاالمختلفةاألمالحمنمجموعةالكبریتات-

الطبیعیة للتربة.

تنقسم الملوثات حسب طبیعة تأثیرھا إلى التالي :و
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:بیولوجیةملوثات-1

أضرارتسببمناسبغیربكمزمانأومكانفيوجدتالتياألحیاءعنتنتجالتيالملوثاتوھي

وتسببالماءفيتنتشرالتيوالفیروساتالبكتیریامثلكیفاًأوكماًوالنباتاتوالحیواناتلإلنسان

أضرارمختلفة .

:كیمیائیةملوثات-2

والجسیماتبأنواعھاالمصانعمنالثقیلةوالمعادنوالمبیداتالسیاراتمنالمتصاعدةالغازاتوتشمل

یسببمماالتربةأوالماءفيتلقيالتيالسائلةوالكیماویاتوالجبساإلسمنتمصانعمنتنتجالتيالدقیقة

إضرار بالكائنات الحیة جمیعھا .

:الفیزیائیة-الملوثات3

التفاعالتعنتنتجالتيوخاصةبأنواعھاواإلشعاعاتوالضوضاءالحراريالتلوثمثلتكونوھي

سرطانأوالجلدسرطانوتسبباإلنسان،لجسمالحیةالخالیاتحطمفيتتسببقدالمنبعثةفاألشعةالنوویة

 ]20[.الوراثیةالصفاتفيأیضاًوتؤثر،العظامسرطانأوالدم

الطرق المختلفة لعملیات تعقیم المیاه ومعالجتھا وتنقیتھا  وخاصة من البكتیریا:

یوجد العدید من الطرق المختلفة لعملیة تعقیم میاه الشرب وھي كالتالي :

غاز األوزون .-1

الكلور  .-2

ثاني أكسید الكلور.-3

األشعة فوق البنفسجیة.-4

الیود.-5
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مستويعلىفیھالكلوراستعمالتمعامأولھوم1894عامویعد،المھمةالتعقیمطرقاحدوالكلور

 ]21[.الممرضةالبكتیریاعلىللقضاءوذلكالمیاهلتعقیمالعالم

متبقیاتتكوینعلىلقدرتھوذلك،المیاهتعقیمعملیاتفيشیوعاًاألكثرھوالكلورانفيالسببویرجع

یمكنلذا،المیاهفيالجراثیمنموعلىیؤثروھذا،الشربمیاهفيطویلةفترهیبقيبحیثالماءفيلھ

العناصراكثرمنالكلوریعتبر،حیثالمدنفيالمیاهشبكھخطوطعبرنقلھاأثناءالتلوثمنالمیاهحمایة

عناصرمعمتحداًبلالطبیعةفيحرةحالةفيیوجدالأنھإال،األرضعليشیوعاًالموجودةالكیماویة

.Caوالكالسیوم)Mg(والمغنیسیوم)K(والبوتاسیوم)Na(الصودیوممنأخري [22[ 

والجراثیمالشوائبمنالخاليالنقيالماءإلىالكلورإضافةتعنيوھي)بالكلورة(العملیةھذهوتعرف

وصولھوحتي،والتخزینالضخأثناءللشربالصالحالماءسالمةعليللحفاظوذلك،الممرضة

للمستھلك.

فيالكلورمنحراًفائضاتحتويأنفینبغي،الشربمیاهلتطھیرالكلورمركباتأحداستخدامحالةوفي

 ]23[.الظروفكلوفيلتر/ملجم1عنیزیدوال/لتر،ملجم0.2عنیقلالالتوزیعشبكة

لھاقاتلویكونأنواعھابجمیعالبكتریاوبخاصةفعالبشكلالحیةالكائناتعليالكلورةعملیةتؤثرحیث

بعملیةكبیربشكلال��فیلیاتتتأثروالالفیروساتحالةفيأقلفعالیةذوتأثیرللكلوركذلك،

المؤكسدةالعواملمنومركباتھالكلورأنحیثمنالبكتیریاعليالقضاءفيالكلورآلیةوتعتمد،الكلورة

القویة حیث یعتر أیونھ عامالً ساماً لبروتوبالزم الخالیا .

وبالرغم أن عملیة الكلورة مھمة لتطھیر میاه الشرب إال أنھا ال تخلو من بعض األضرار مثل :

تكوین مواد مسرطنة في البیئة المحیطة .-

الشیفرةعليتؤثركیمیائیةموادتتكونحیث،الشربمیاهنوعیةعليیؤثرالكلورةاستخدامسوء-

]24[ .السرطانأمراضإلىیؤديبدورهوذلك،لإلنسانالوراثیة
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المطلب الثالث : أنواع الملوثات المائیة :

التلوث الطبیعي :-1

والنباتاتالحیةالكائناتظھورمنذالماءفيوجدتالعضویةفالمخلفات،دائماًموجودتلوثوھو

الحیةالكائناتأجسامعنالناتجةالطبیعیةالمخلفاتتأخذإذا،األرضسطحعليوال��يوانات

ھطوللديوخصوصاً،الجاریةالمیاهفیھاتتدفقمرةكلفيالماءفيوطریقھاالمیتةالعضویةوالمواد

اإلنسانیكونفربما،ذلكومع،المعدنیةوالرواسبالعضویةوالفضالتوالصخورالتربةفوقاألمطار

وأشكالالغاباتعليلتعدیاتھنتیجةوذلك،الطبیعيالتلوثزیادةعنالحاالتمنالكثیرفيمسؤول

الغطاء النباتي المختلفة .

التلوث بالمبیدات :-2

ویؤد،انتشارھاوأكثرھاالملوثاتأخطرأحدالزراعیةاآلفاتمكافحةفيالمستخدمةالمبیداتتُعد

،التربةفيالمبیداتھذهمنكبیرجزءیبقيمافغالباً،الزراعیةالتربةتلوثإلىاستخدامھافياإلسراف

،المائیةالمجاريإلىالتربةمنالمبیداتبعضاألمطارمیاهتحملوقد،سنواتبعدإالآثارھاتزولوال

وھكذاتمتص،واإلنسانالحیواناتتضرقدوأیضا،بھاالحیةالمرجوةللكائناتكبیرةأضرارتسببحیث

إلىتنتقلثمومن،أنسجتھافيبتخزینھاوتقوم،الملوثاتھذهمنجزءبالتربةالمزروعةالنباتات

 ]27,26,25[.النباتاتذلكعليالتیتتغذيالحیوانات

التلوث البكتیر�� :-3

الالنقيأوالصافيالماءإلىتصلالتيالبكتیریاأنمعظمإالالغذائیة،العناصرإلىفقرالماءعنبعیداً

الممرضةأمااألنواع،شھورعدةإلىتصلقدمتفاوتةلفتراتتعیشأنیمكنأنھاغیر،فیھالنموتستطیع

الشربمیاهلتلوثالوحیدالمصدرھيالصرفمیاهوتُعد،المائيالوسطھذافيالنموتستطیعالفإنھا

علىتحتويالالغالبفيفإنھاأصحاءأناسامصدرھاكانإذاالمیاهوھذه،الممرضةبالمیكروبات

ومن،للعدويخطیرمصدرتشكلفإنھامرضيأشخاصعنناتجةكانتإذاولكن،ممرضةمیكروبات
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Salmonella(السالمونیالجنسھيعنھالمسؤولةوالبكتیریاالتیفود:ھياألمراضاھم typhi(،

تلقیفيالتيوالبحیراتاألنھارمیاهیستخدموناألشخاصفإنلذا،والدوسنتاریاوالباراتیفود،والكولیرا

إلىبئرالمجاريمیاهمنتسربحدث،وإذااألمراضمنبالعدیدعرضةلإلصابةیكونونالمجاريمیاه

الماءاختباروالضروريالطبیعيمنلذلكفإنھ،للشربغیرآمنبأنھللشربفإنھینصحمائيأومصدر

 ]28[لضمانسالمتھ.وكیمیائیامیكروبیولوجیا

:الصحيالصرفبمیاهالتلوث-4

ومنظفاتوشوائبمنفضالتعضویةتحتویھبماالمیاهدوراتفضالتتحملوالتيالملوثةالمجاريمیاه

استخدمتالتيھیالمیاهوكذلك،الدقیقةوالكائناتالفیروساتو،وبكتیریاطبیةصناعیةومخلفات

خاللتصریفھاالدولمنمنالكثیرفيالمیاهھذهمنالتخلص،ویتممصانعوخالفھمنفیاألغراضالمختلفة

حیث،العملھذاخطورةوبالرغممنالثالث،العالمدولفيخاصةمعالجتھاالمائیةبدونالمسطحاتإلى

باإلضافةإلى،الضارةالبكتیریاأنواعالكیمیائیةوبعضوالموادالعضویةبالموادملوثةالمیاهھذهتكون

نسبةتقلیلمثلحدوثإضرارجسیمةإلىذلكالھیدروكربونیة،ویؤديوالمركباتالسامةالثقیلةالمعادن

انتقالفيتساھموایضا،المیاهوتلوثالمائیةواألحیاءلألسماكالجماعيوالموتالماءفياألوكسجین

بالكثیروتصیبھاإلنسانإلىتصلأنیمكنوالتيالمیاهعبرالمنتقلةالخطیرةاألمراضمسبباتمنالكثیر

 ]29[.المجاريبمیاهالمیاهمصادرتلوثجراءمناالمرا��من

التلوث بالطحالب :-5

الرائحة–الطعم(المیاهطبیعةمنتغیرالتيالنباتیةالحیةالكائناتمنالكثیرعليالسطحیةالمیاهتحتوي

المعروففمن،الكریھةالروائحانبعاثعنھینتجمما،المیاهأسطحفوقتوجدحیثونوعیتھا،)–اللون

تعملالمخلفاتألن،المشكلةھذهمنیزیدوالبحیراتوالمحیطاتاألنھارفيالمجاريمیاهصرفأن

20



إذاالسفنإتالففيمتمثلةاقتصادیةأضرارللطحالبأنكما،كبیرةبدرجةنموھاوتزیدللطحالبكسماد

مما،السفنجدرانفيبكثرةالطحالبعلیھتسربإذاالمراكبتلفباسمیعرفماتكوینفيتساعدھم

یؤدي إلى خفض سرعتھا وزیادة استھالك الوقود .

:التلوث اإلشعاعي-6

للتجاربنتیجةالمیاهإلىتصلالمشعةفالمواد،الخطورةالشدیدةالتلوثصورأح��بھاالتلوثیعتبر

حفظوبسبب،المشعةالنفایاتحفظوبسبب،ذریةالكھروالطاقةومحطاتالمفاعالتوعملالنوویة

 30المیاه.[[فيالموادھذهتركیزرفعإلىیؤديماوھو،والمحیطاتالبحارأعماقفيالمشعةالنفایات

المخلفات الصناعیة :-7

تواجھالتيالمشكالتأعقدمنواحدةالمختلفةالصناعاتعنالناتجةالكیمیائیةبالموادالماءتلوثیعتبر

والزنكوالنحاسالكادمیوم،الرصاص:الثقیلةالمعادنالكیم��ئیةالملوثاتھذهاھمومن،اإلنسان

]32،33 ، 31[.وموادمعادنمنوغیرھم

المبحث الثاني: الطرق المختلفة الستخالص الملوثات من میاه الشرب

.المطلب األول: استخالص الملوثات باستخدام بذور نبات المورینجا

توجدحیث،مجتمعاتھاأفرادإليالنظیفةالمیاهلتوفیرالجھدمنالعدیدإليتحتاجالالمتقدمةالدولإن

المشكلةتكمنلكنو،میسرةبصورةالمیاهتنقیةعليتساعدھاالتيالوسائل��األدواتمنالكثیر

ملوثاتمنفیھابماالمیاهشربإليالفقیرةالمجتمعاتأفرادیضطرحیث،تقدماًاألقلالمجتمعاتفي

تقنیاتیتطلبالشربمیاهمنالجراثیموالملوثاتإزالھأنخاصة،األمراضمنالعدیدلھمیسببمما

میاةلتنقیةالمعقماتاستخداماتفإنذلكإليباإلضافةو،الفقیرةوالنائیةالمناطقفيتتواجدالحدیثة

نتیجةشخص90حواليتسممالب��رةفيالمثالسبیلفعلي،األمراضمنالعدیدیسببالشرب

فالكور،الكلوراستخدامنتیجةاألشخاصمئاتتسمممصرفيأیضاًو،التعقیمفيالكلوراستخدام
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الجھازسرطانو،العصبيالجھازسرطانو،الكبدسرطانأھمھامناألمراضمنالعدیدیسبب

 ]34[).1(جدولالتناسلي

الجسمأعضاءعليالمیاهتعقیمموادأثر:1جدول

صحةعليالمختلفةاألضرارمنالعدیدعلىالشربمیاةفيللمعقماتالخاطئاالستخدامعلىیترتبلذا

استخدامخاللمنالشربمیاهمنالملوثاتاستخالصطریقةاستخدامحدیثاتملذلكالمجتمعات،أفراد

المناطقفيأشجارھاتنمووالتي،المورینجانباتبذرةمسحوقفيتتمثلضارةغیرطبیعیةمواد

تمیزھاإليإضافة،األمطارمیاهمنقلیلةكمیةإلينموھایحتاجوللجفافمقاومةإنھاحیث،النائیة

]11،35[ .الجفافمواسمفيحتيالدائمةالخضرةوالنموبسرعة

و،اللونوالرائحةوالكلورإزالھخاللمنالمیاهتنقیةفيالمورینجانباتبذرةمسحوقیستخدمو

و،االمتزازعملیةخاللمنالحشریةالمبیداتوالعضویةالموادواألوزونإزالةوالطعمتحسین

منحنیاتاالمتزازعملیةتتبعوللشرب،لتنقیتھاالمیاهفالترفيالمورینجانباتاتبذوروضعیمكن

[المستقبل.أوالصلبالوسطعليالمادةتركیزبینالعالقةعنتعبرالتيھيو)(األیسوثیرمالتوازن

37,36[
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والتجلطھمخاصیتینخاللمنالمیاهمنالملوثاتاستخالصفيالمورینجانباتاتبذورتعتمدو

"الشحنةالموجبةالجسیماتتجلطخاللمنتعملالمورینجابذورأنحیث،المیكروباتمضادة

و،الطینو،(الطميالشحنةالسالبةبالجزیئاتترتبطالتيو،المیاهفيللذوبان"البروتونات

 ].38[الترشیحطریقعنإزالتھاوالقاعفيبالتسربالملوثاتوللعكارةیسمحمماالبكتیریا)

.المطلب الثاني: استخالص الملوثات من خالل استخدام السلیكا

الطبیعةفيیوجدو،األرضیةالقشرةتتضمنھاالتيالعناصرأكثرمنوالفلزيعنصرھوالسلیكون

والزجاجأنواعمعظمفيأساسيمكونوھو،الكوارتزوالرمالفيالسیلیكونأكسیدثانيشكلعلي

صخورعنعبارةھيو،السلیكامادةتتضمنالتيالعناصرأكثرمنالكوارتزرمالتعدو،الخرسانة

 ]39[.السلیكامنعالیةنسبةعليتحتوين��يةبیضاءرملیة

وسھلالثمنورخیصةسامةغیرمادةكونھا،المیاةتنقیةفيالسلیكااستخدامأھمیةوتكمن

تنقیةفي(الرمل)الطبیعیةالسلیكاصوراحداستخدمفقدالطبیعیة،مصادرھامنعلیھاالحص��ل

منالرملحبیباتسطحتفعیلاعادةالممكنومنالرمل.منطبقةعلىالمیاةتمریرخاللمنالمیاة

خالل تفاعلھا كیمیائیا مع مواد عضویة لھا قدرة على استخالص الملوثات من الماء .

بالحجمالسلیكاحبیباتتحضیرأالسھلمنالمعالجالرملاستخداممنبدالانھحدیثةدراساتفيوجد

منجعلالسلیكاحبیباتسطحعلىالھیدروكسیدمجموعاتوجودالمرغوبة.والمواصفاتالمطلوب

تعملعضویةمجموعةعلىالطرفیةنھایتھافيتحتويمجموعاتمعالمجموعةھذةمفاعلةالسھل

وتمالنانوحجمفيالسلیكاتحضیرحبیباتفیھاتمعدیدةدراساتالمیاة.منالملوثاتالستخالصكالقط

أیزو(تیتاتیوممادةمعاستخدامھایتمحیث،الشربمیاهمنالملوثاتاستخالصتطبیقاتفيتوظیفھا

استخدامیتمو،الضوئيالتحلیلتقنیةاستخدامخاللمناألصباغمنالمیاهتنقیةأجلمن)بروكسید
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یتمو،الملوثاتمنالمیاهلتنقیةأغشیةتصنیعأجلمن)أباتیدھیدروكسي(مادةمعالسلیكاجزیئات

المیاهمنالبترولیةالمنتجاتوالزیوتفصلاجلمن)سلفونبولي(مادةمعالسلیكاجزئیاتاستخدام

.]12،38[

: میاه الشرب و األمن الوطنيالمبحث االثالث

المطلب األول : مفھوم األمن الوطني وجوانبھ

والسعادةالنفسیةالراحةمحورویعتبر،الحیةوالكائنات،اإلنسانوبقاءللحیاةالفقريالعموداألمنیُعد

،الطرقبشتيعنھویبحثاولویاتھ،أھماحداألمنیضعالعصورأقدممنذاإلنسانظلفلقد،والطمأنینة

 ]40[.للبقاءوتأمیناًالنفسعندفاعاًعلیھ،ویؤثربھیتأثر،بھویھتديلھوي��قاد

التعریف اللغوي :

مفھومةومنواألمانة،اإلیمانومنھالخوفالطمأنینةواألمانوزوالیقید،الخوفنقیضھو"األمن

الخوفوالعدل"منوالتحرراألمانةعلىیقومالذيھواألمنقوامھاألفرادواألمةونماءبقاءأنھذانستخلص

.]41[ 

التعریف االصطالحي :

"یعرفھإذ،تعریفھومرجعیاتأشكالتعددتكما،األمنمفھومحولوالتصوراتاألطروحاتتتعدد

ھذاویشیر،البقاءفيحقھحفظإلىخاللھامنالمجتمعیسعيالتيالتصوراتھو:كیسنجر"ھنري
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األمنعلىالحفاظأجلومنالبقاءأجلمنوذلك،المختلفةعناصرالقوةإلىاستخداممباشرةالتعریف

 ]42[.علیھاوالحفاظالنفسعنوالدفاع

جوانب األمن الوطني :

الجانب العسكري :-1

كمرادفیوصفمازمنفيكانوالذي،الوطنياألمنلمفھومبروزاًالجوانبأكثرالعسكرياألمنیُعد

والقوةالقدرةفيینحصرالوطنياألمنأنیعتقدونالمفكرینمنالعدیدزالوما،الوطنياألمنلمفھوم

ھدفاًتصبحعسكریاًالضعیفةفالدولة،تھدیدأيتواجھأنیمكنبھاوالتي،الدولبھاتتمتعالتيالعسكریة

 ]43[.للخطرأمنھایتعرضوبذلك،األقوىللدول

الجانب االجتماعي :-2

والقوة،االجتماعيالتماسكإلىمباشرةألنھیدعوالھامةالجوانبأحداالجتماعيالجانبیعتبر

أيالھدامةوالقوياالنحرافاتمنالخاليللمجتمعوالمقبولةالجدیدةالصورةعكسوذلك،االجتماعیة

فإنوبھذا،والتفككاالنحالللمقاومةتؤھلھوتقالیدعاداتمنالتماسكمقوماتكلیملكالذيالمجتمع

القیممنمجموعةتملكالوقتذاتوفي،لماضیھاتتنكرالوالتيلھاالممیزةبھویتھاتتمسكالتياإلمة

الذيبالقدرللمواطنینوالطمأنینةاألمنتوفیرإلىدائماًیسعيوالذي،واستقراراھااستمرارھاوتحمي

یزید من الشعور باإلنتماء للوطن ، وبذلك یكون إمنھا الوطني في منأى عن أي تھدیدات ومخاطر .

الجانب السیاسي :-3

علیالكیانالحفاظیمكنخاللھمنحیث،الوطنياألمنفيوالمؤثرةالجوانبالھامةمنیعتبرالجانبھذا

وھو،والشعببینالسلطةفسادالعالقةعدموسالمتھاوضمانالدولةأسرارعليوالحفاظللدولة،السیاسي
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بینمنالبعضیعتبرهالذيالسیاسياالستقرارالداخلیوعليالدولةعلیأمنالمحافظةیتحولمنبذلك

]44[ .الوطنياألمنلتحقیقالعناصر

الجانب الثقافي :-4

ثقافةعلىیشتماللحرصفھو،الوطنياألمنلمفھومبالنسبةالمھمةمعنویاًالجوانبمنالجانبالثقافيیعتبر

لذا،وطائفیةعنصریةدخیلةوأخريثقافاتمواجھةثقافیةفيواستقاللیةثقافي،وتكاملوموحدةواحدة

وتراثھاوقیمھاواالعتزازبتاریخھاواللغةالسلوكواالستھالكوأنماطالحفاظعلیثقافتھافيالدولةفھیقدرة

خطورةاألكثریعتبرالجانبوھذاتھدید،أوخطرأيألبنائھالمواجھةدفاعاًوتكونبھاوحدتھاتقويوالتي

 ]45[.البلدھویةفيمباشرةیؤثركونةالوطنياألمنعلي

الجانب االقتصادي :-5

منأصبحتوالتي،الراھنةالدولیةالتغیراتظلفيخاصة،الوطنياألمنجوانبأھمأحدیعتبروھو

أواألدنىالحدتوفرخاللمننلمسھأنیمكنماوھو،الوطنياألمنتواجھالتيوالتحدیاتالتھدیداتأھم

وعدمالذاتعليباالعتمادناجحةمستقلةاقتصادیةتنمیةعلیھیترتبوالذياالقتصاديالذاتياالكتفاء

المائياألمنمنكالًتفاعلحاصلخاللمناالقتصادي��ألمنمفھومویصاغ،االقتصادیةالتبعیة

 ]46[.الصناعيواألمن،الغذائيواألمن،

المطلب الثاني :  فائدة میاه الشرب  لألمن الوطني

ذلكیعنيمما،الخطرمنوالتخلصوالطمأنینةاالستقراریعنيوھوالخوفنقیضھواألمنیعتبر

مفھومإالأنوالمستقبل،الحاضرفيومصالحھاكیانھاعلىلتحافظالدولةتتخذھاالتياإلجراءاتبأنھھو

ألن،سطحيأمروھووخارجیاًداخلیاالعسكريالدفاععلىموضوعالجانبیقتصرھذافيالوطنياألمن

الدفاعوزیر"مكنمارروبرت"یقولكما،الكبرىاألمنلمسألةضیقوجھھوالعسكرياألم��

األمنلمعالجةعامتوجھویوجد،أمنیوجدالالتنمیةوبدونالتنمیةیشملبأنھیريفھواألسبقاألمریكي

العصرفياألمنمظاھریشملوھذا،والداخلیةالخارجیةالتھدیداتضوءعليشموليأساسعلي
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،الغذائيواألمن،المائيواألمن،الصناعيواألمن،والطاقة،البشریةالقويأمن:فیھابماالحدیث

الجوانبمنالكثیرفیوجد،متبادلوتأثیرتكاملیةعالقةبینھماوتربطلألمنمختلفةمكوناتباعتبارھما

تأتيلذا،والغذائياألمناالقتصاديمسألةاألمنالوطنیومنھابمسألةالمرتبطةارتباطاًوثیقاالعسكریةغیر

مما،المائيبتحقیقاألمنمرھونالغذائياألمنألنتحقیقوذلك،الجوانبتلكرأسعليالمیاهمسألة

السبلبكل،والسعيوالريوالصناعةالشربفيواستخدامھا،المائیةالمتوفرةالمواردعلىیعنیالحفاظ

المائیةالمواردبینالتوازنلتأمین،استثمارھاطاقاتورفعوتطویرھاجدیدةمائیةمصادرعنللبحث

ھيالمیاهإنالقولیمكنأنھبل،سواهعماتقلالالمیاهأھمیةفأنثمومنعلیھا،المتزایدوالطلب

غذاؤهیملكفمن،مختلفةوزراعیةصناعیةبطرقالغذاءمنالمزیدتحقیقإلمكاناألساسنظراً

للزراعةاألساسيالعنصرألنھالماءمسألةبالضرورةتفجرالغذائیةفالمسألة،قراراهیملكبالضرورة

فھو،الزراعةمسألةعلىأھمیتھتقتصرال،وبالطبعالغذائیةالفجواتتلكسدعنبدروھاالقادرة

وغیرھاوغسلشربمیاهمنالمباشرةالبشریةاالستھالكاتلتلبیةأھمیتھعنفضال،للتصنیعضروري

وتعاليسبحانھهللاوقول،المیاهمصادرحولنشأتالحضاراتمعظمتكونأنالصدفةمنولیس،

َماَواِتأَنََّكَفُرواالَِّذیَنَیَرأََوَلْم:"المیاهأھمیھیلخص ُكلَّاْلَماِءِمَنَوَجَعْلَناَۖفَفَتْقَناُھَماَرْتًقاَكاَنَتاَواْألَْرَضالسَّ

سھولةبكلالمجتمعشرائحلكافةالملوثاتمنوخالیةنظیفةشربمیاةوتوفیر.ُیْؤِمُنوَن"أََفَالَۖحيٍَّشْيٍء

ویسر یعتبر ركیزة اساسیة من ركائز أمن االوطان.

الخاتمة :

الشربمیاهمنالملوثاتالستخالصالمختلفةالطرقوھوأالھاملموضوعالبحثھذاخاللمنتطرقنا

معالجةوطرقالشربمیاهملوثاتومصادرأنواععلىالتعرفخاللمنوذلك،الوطنيلألمنوفائدتھا

ھذه الملوثات .

االقتصادیةاألنشطةجمیععلیھاترتكزالتيالطبیعیةالموارداھمأحدباعتبارھاالمیاهألھمیةنتیجةوذلك

القطاعاتمختلفمنالمیاهاستھالكازدیادومع،والزراعیةالصناعیةالمجاالتمختلففيواالجتماعیة

فيجدیدةمائیةأزماتوظھورالحاليالقرنمنالثانيالنصففيسریعاًتطوراًشھدتالتيالتنمویة
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ھيالمائیةالمواردإنمفاداھاالمیاهبمواردالمتعلقةالمفاھیمفيواضحتغیرإلىأديممامتعددةمناطق

فيالدراسةولفتت.للتلوثعرضھأصبحتالمیاهمصادرمنالكثیروانلالستنزافوقابلةمحددةموارد

نھایتھا الى االرتباط الوثیق بین توفیر میاة صحیة لجمبع أفراد الوطن وأمنھ الوطني.

التوصیات :

وفي ختام الدراسة ، ��جدر بنا أن نذكر أھم التوصیات التي خلصت إلیھا ، وھي كما يلي :

الشربمیاهتلوثأخطارتوضحالعملوورشالمملكةداخلوالوطنیةاإلقلیمیةالمؤتمراتعقد-1

وآلیات التخلص منھا وإیجاد افضل ��لطرق الستخالص الملوثات من المیاه .

استبدال األنابیب التالفة لمنع اختالط میاه الشرب ��لمعمقة بالمیاه الجوفیة الثقیلة .-2

صیانة وتطویر شبكات نقل وتوزیع المیاه .-3

یؤديالحتىالزراعیةوالھجرالقرىفيخاصةالصحيالصرفشبكاتأنشاءفيالتوسع-4

تصریف ھذا النوع من المیاه في باطن األرض إلي تلوث المیاه الجوفیة.

أنشاء المزید من السدود باعتبارھا رافدا اساسیا لسد احتیاجات المجتمع من میاة الشرب.-5

األمنبرنامجمنجزءاًذلكواعتبارالحكومةقبلمنالشربلمیاهالشاملةللحمایةمخططإعالن-6

الوطني .
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