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ممخص إداري
ال شؾ أف طبيعة المياه المحالة وخصائصيا ال تضاىي تماماً طبيعة

وخصائص المياه العذبة الطبيعية الف المياه المحالة تنتج بعمميات تتصؼ بالسرعة
والقسر تحت ضغوط عالية وباستخداـ طاقات ىائمة ح اررية أو ميكانيكية أو كيربائية،
ويتـ تصفيتيا وتعقيميا عمى عجالة بمواد كيميائية سبؿ ميكانيكية واشعاعية .كما أنيا
خالؿ ذلؾ تفقد ما فييا مف أكسجيف ومف أمالح معدنية نافعة وتجري في أنابيب وتمر
بأوعية معرضة لمتفاعؿ الكيميائي مع المياه فتنتج ذرات دقيقة مف مواد ضارة تتعمؽ
بالمياه المنتجة أو تذوب فييا .كما تجرؼ المياه المحالة في طريقيا إلى المستيمؾ
كميات ضئيمة مف المواد الضارة المتخمفة عف عممية التحمية والتقنية والتعقيـ .إلى
جانب ذلؾ فاف المياه المحالة خالية تماماً مف األكسجيف ،أي أنيا مياه ميتة تحتاج إلى
سبؿ إلنعاشيا .

ومما ال مراء فيو أف المياه العذبة الطبيعية أفضؿ مف المياه المحالة إذا تـ
تنقيتيا وتعقيمو أو كاف مف الممكف المحافظة عمى نقاوتيا في مجارييا الطبيعية .
كما أف مياه البحر تختمؼ في خصائصيا وتركيبيا الكيميائي عف مياه المصادر العذبة،
ليذا فاف عمميات تنقية وتعقيـ المياه قبؿ استخداميا تختمؼ باختالؼ مصدر المياه الخاـ .ىذا
الف مياه البحر تحتوي عمي معاد ثقيمة ومركبات وكائنات حية مجيريو مغايرة لما في المياه
الحموة العكرة ،مثاال ليذا أف الكائنات الحية المجيرية الممحية التي تعيش في المياه المالحة لدييا
مقاومة لدرجات الح اررة العالية .كما أف
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المياه المالحة تحتوي عمى معادف تتسامى عند درجات الح اررة المرتفعة وقد تترسب عند تكثيؼ
المياه لتقطيرىا.
أما المياه المموثة التي تمفظيا محطة التحمية بكميات كبيرة ،تكاد تصؿ إلى حجـ المياه
المنتجة ،فيي مياه مركزة باألمالح ومميئة بنفايات مركبات كيميائية وعضوية مف عمميات التحمية
ومراحؿ معالجة الماء وبعد التحمية .كما أف المياه الخارجة مف محطة التحمية تعاد إلى البحر
خالية مف األكسجيف ،وعمى درجات ح اررة مرتفعة بالمقارنة بمياه السواحؿ التي تتمقاىا .وىذا
يعرض البيئة البحرية لمتموث الكيميائي والحيوي والحراري ،وقد يؤدي بمرور الوقت إلى إخالؿ في
التوازف البيئي مما يؤثر عمى الجو في المنطقة وعمى فناء بعض الكائنات الحية البحرية النافعة
وتكاثر الكائنات الحية البحرية الضارة.
أما المياه المموثة التي تنجـ عف غسيؿ أحواض التنقية ومعدات التعقيـ في إعداد المياه
العذبة الطبيعية لمشرب فال تحتوي إال عمى كميات صغيرة مف النفايات ال تمثؿ أي خطر عمى
البيئة .
بناء عمى دراسة مستفيضة الحتماالت وقوع مضار مف المياه المحالة
ومحطات تحميو مياه البحر عمى البشر فاف معظـ األضرار المذكورة يمكف تالفييا أو الحد منيا
باتخاذ االحتياطات الالزمة واتباع معايير متشددة لممياه التي تزويدىا المحطات لممستيمكيف .ىذا
سواء كانت األضرار بصورة مباشرة نتيجة شرب المياه المحالة أو بصورة غير مباشرة لما ينجـ
عف محطات التحمية مف مخاطر عمى البيئة قد تمحؽ األذى بصحة األىالي في المنطقة .
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ثـ إف تقنية التحميو المستخدمة في الوقت الحاضر قد نجحت في عالج بعض األضرار
المتوقعة في شرب المياه المحالة وذلؾ بإضافة األمالح المعدنية التي تنزعيا عممية التحمية مف
المياه ولمقياـ بتيوية المياه إلنعاشيا باألكسجيف .ىذا واف أغفمت
مصالح المياه التموث بالبكتريا الذي قد يعتري المياه أثناء التوزيع وىذا ىو التموث
الشائع في كثير مف مدف ومجتمعات العالـ والذي يسبب اإلسياؿ وقد يؤدي إلى
اإلصابة بنوع مف الديزنطاري .ولعؿ عدـ االىتماـ بيذا النوع مف التموث الشائع أف المواطنيف في
موقع التوزيع يكتسبوف مناعة ضد نوع البكتريا أو الفمور المتواجدة في
مياه شربيـ بعد أف تجد طريقيا إلى أمعائيـ .ثـ أف المصالح المسئولة عف توزيع مياه الشرب
تكتفي بوضع معايير لجودة مياه الشرب في مصدرىا وتتغافؿ عف تحميؿ المياه
في مراكز االستخداـ.
أما األضرار الصحية التي ما زالت تقنية التحمية عاجزة عف تحاشييا فتشمؿ التخمص مف
فمو ار البحر الممحية القادرة عمى التعايش في درجات ح اررة عالية
وفمو ار الصدأ التي قد تنجرؼ مع المياه المحالة مؤدية إلى اضطرابات في األمعاء
والجياز اليضمي .كذلؾ تموث المياه المحالة بكميات ضئيمة مف المعادف الثقيمة
المسئولة عف التسبب في الفشؿ الكموي ،وكميات محسوسة مف المياه الثقيمة التي
يصعب تحديد ضررىا عمى اإلنساف ،والمواد السامة التي تسامى في درجات الح اررة العالية
والمسئولة عف أضرار الجياز التناسمي واألجنة .ىذا باإلضافة لمتغير في بنية
المياه التي تؤدي إلى اإلصابة بأنواع مختمفة مف الحساسية وانتاج الشقوؽ الحرة
المسئولة عف تكويف نواة االوارـ الخبيثة.
مثؿ ىذه األضرار التي ال تيتـ بيا تقنيات التحمية الحديثة مثؿ ما تيتـ بخفض
تكاليؼ المحطات وزيادة كفاء أدائيا مف الممكف استخداـ التقنيات الحديثة لفصؿ المياه
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الثقيمة والمعادف الثقيمة عف مياه الشرب ،وابتكار تقنيات جديدة لمحد مف مضارىا أو
تالفيو نيائياً في المياه المحالة .وحتى يمكف ابتكار تمؾ التقنيات يمزـ الدأب عمى زيادة المعرفة
بطبيعة المموثات وخصائصيا واجراء العديد مف التحاليؿ والتجارب .إال أف

كؿ ىذا لو ثمنو.
وبالنسبة ألخطار تأثير عمميات ألتحميو عمى البيئة فال شؾ أف األخطار قائمة
نتيجة رفع درجة الح اررة وزيادة المموحة قرب الساحؿ ،واقرب المخاطر حدوثاً ىو القضاء عمى
الثروة البحرية وتشجيع تكاثر البكتريا الممحية الضارة باإلنساف وأبعدىا

حدوثا ىو التأثير عمى المناخ المحمي وتعجيؿ وقوع التدفئة العالمية.
إال أف ىناؾ سبؿ لمحد مف تمؾ األخطار مثؿ تيوية المياه العائدة إلى الخميج قبؿ التخمص
منيا إلنعاشيا ،والقياـ بعمميات خمط وانتشار تضمف عدـ تركيز آثارىا في
مكاف واحد ،والقياـ بفصؿ المعادف واألمالح عف المياه الممفوظة قبؿ دلؽ النفايات في الخميج.
كما يمكف االستفادة مف تمؾ المنتجات الف أغمبيا مف المواد التي تحتاجيا
الصناعة .وىذا أيضا لو ثمف.
وبحساب ما يمزـ لتأميف سالمة صحة المواطنيف والحفاظ عمى البيئة قد تتساوى تكمفة
المياه المحالة بالمياه المستوردة.
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تقدمي
تنوي الكويت استيراد المياه العذبة مف إيراف ،إذ أف ىناؾ خططا طموحة

إلقامة أطوؿ خط أنابيب في العالـ لنقؿ مياه الشرب مف إيراف إلى الكويت 4.ومف
المقرر أف ينقؿ خط األنابيب الذي يصؿ طولو إلى خمسمائة و أربعيف كيمومت ار مائتي مميوف لتر
مف المياه إلى الكويت يوميا مف سد كرخو في شماؿ إيراف إلى سواحؿ
جنوب الكويت ،ما ار عبر األراضي اإليرانية و أسفؿ مياه الخميج .وسوؼ تتولى
مجموعة شركات أوروبية وعربية ويابانية تنفيذ المشروع الذي تصؿ تكمفتو إلى
ممياريف مف الدوالر خط األنابيب.
كما نقمت صحيفة الرأي العاـ الكويتية مسبقا 5أف "الكويت ال تمانع في قبوؿ

عرض إيراني ببيعيا  :8:مميوف لتر يوميا 6مف مياه الشفة شرط أف يكوف سعر المتر مناسبا".

 1أنابيب لنقل ادلياه من إيران إىل الكويت .جريدة البيان  .اجلمعة  29ذي القعدة
1421ىـ ادلوافق  23فرباير .2001
 2إيران ترفض بيع الكويت مياىا  ,ناصر الصباح إىل طهران اليوم  .جريدة البيان
دولة اإلمارات العربية ديب  .اإلثنني  23ربيع اآلخر  1421ىـ ادلوافق  24يوليو . 2000
 200 3مليون جالون يوميا.
 4ىذا رغم أن إيران عانت من جفاف ال سابق لو يف سنة  2000اجتاح  18إقليما من  28بينما يفتقر  12مليون نسمة من سكان
ادلناطق الريفية و ادلدن إىل مياه الشرب.
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7

وقد أبدت إيراف في وقت الحؽ إمكانية تصدير مميار متر مكعب مف المياه في

السنة إلى دوؿ جنوب الخميج المجاورة لمشواطئ و بدأت ذلؾ بتقديـ خطة إلى حكومة قطر.8
والخطة ىي أف تصدر إيراف المياه بسعر الجممة في أنابيب تصؿ إيراف بالدولة المستوردة .وقد
قدرت تكميؼ نقؿ المياه باألنابيب بحوالي  8958إلى  :833ألؼ
لاير سعودي .وستكمؼ المياه المصدرة إلى الكويت  895ىممة إلى  :83ىممة لممتر المكعب
الواحد لمدة ثالثيف سنة  .ومف المخطط إكماؿ مشروع لنقؿ  93مميوف لتر في اليوـ خالؿ خمسة
أعواـ بواسطة اتحاد مف المستثمريف مف إيراف وبريطانيا والكويت؛ حيث يتكفؿ المستثمروف
اإليرانيوف بنسبة  %68مف اإلستثمار الكمي الذي يبمغ
 :833مميوف لاير سعودي.
والمشروع ييدؼ إلى مد  783كيمو مت ار مف خط األنابيب مف سد كرخة في
جنوب شط عباس في والية خزستاف بحيث يمر  663كيمومتر مف الخط في إيراف
بتكمفة تقدر بػ 6مميار لاير سعودي  .ىذا إلى جانب إنشاء  43كيمومتر مف الخط
تحت البحر.

 5وكالة أنباء قطر ,الدوحة؛ ٌ 82ناٌر  .8002إمكانٌة تصدٌر ملٌار متر مكعب من المٌاه فً السنة من إٌران إلى دول الخلٌج .
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ومازالت الكويت تدرس جوانب المشروع مف الوجيات السياسية واالقتصادية واألمنية.

9

وحالياً تقوـ الكويت بتحمية مياه الخميج لتزويد  56مميوف نسمة بالمياه ،أما

المياه الجوفية القميمة فتستيمؾ في ري المزارع البسيطة في الشماؿ والجنوب.
وعمى الرغـ مف أف نقؿ مياه الشرب مف إيراف سيكمؼ الكويت أكثر مف تكمفة

تحميو مياه البحر ،إال أف الخط سيجعؿ الكويت اقؿ اعتماداً عمى تحميو مياه البحر،

التي يعتقد أنيا تضر بالبيئة في المناطؽ الساحمية .كما أف االعتقاد الرائج باف المياه
المحالة مف البحر مضرة باإلنساف كاف مبر اًر لمكويت لعقد اتفاقية.
بناء عمى ىذا يتناوؿ ىذا التقرير البحث في احتماالت وقوع مضار مف المياه المحالة

ومحطات تحميو مياه البحر عمى البشر سواء بصورة مباشرة نتيجة شرب
المياه المحالة أو بصورة غير مباشرة لما ينجـ عف محطات التحمية مف مخاطر عمى
البيئة قد تمحؽ األذى بصحة األىالي في المنطقة .وسييتـ البحث بخصوصيات منطقة الخميج
العربي عموماً ،والكويت عمى وجو الخصوص نظ اًر لما تختص بو مف ظروؼ بيئية وحاجات
لممياه تختمؼ عف سواىا مف الدوؿ التي تنتج وتستيمؾ مياه التحمية.

وسيقتصر البحث في تناولو لمخاطر المياه المحالة عمى المستيمؾ عمى
األضرار المتعمقة بعممية التحمية دوف تناوؿ المخاطر الممكف حدوثيا في عممية خزف
المياه المحالة أو توزيع المياه مف المحطة إلى المستيمؾ أو في عممية سحب المياه في
مكاف االستيالؾ .ىذا عمماً باف كثير مف المخاطر التي يتعرض ليا المواطنيف في أي

مكاف في العالـ تنجـ عف تموث المياه عقب تصفيتيا وتعقيميا أي بعد ولوجيا في شبكة

Associated Press, Sunday 4 February 2001. Kuwait considering a project to ( 6
)transport water from Iran.
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التوزيع .ليذا فاف شرب مياه الصنبور يمثؿ أخطا ار صحية كبيرة في جميع المدف
الكبيرة وخاصة العواصـ المكتظة بالسكاف ،رغـ المعايير المتشددة التي تفرضيا بعض الدوؿ
والتوجييات التي تصدرىا منظمة الصحة العالمية .وىذا ال يقتصر عمى الدوؿ
النامية وال عمى الدوؿ ذات الدخؿ القومي المحدود .فمياه الصنبور في باريس ولندف ونيويورؾ
وروما ليست فقط غير صالحة لمشرب بؿ تسبب وعكة صحية قد تنتيي بأمراض غير محمودة
العواقب مثؿ الدزنطاري .واقؿ تمؾ الوعكات الصحية ضر اًر

ىو اإلسياؿ الذي قد يؤدي إلى جفاؼ في الجياز اليضمي مف أنواع مف األميبا أو

الفمو ار :التي تسبب التيابات حادة في االمعاء الغميظة .غير أف أىالي المدينة عادة ما يكتسبوف

مناعة بمرور الوقت فال يتأثروف صحياً ولو ظاىرياً بالتوعكات التي تصيب الوافديف عمى المدينة

مف أو جرعة ماء يشربونيا فالبكتريا تعيش في أجساميـ
ويتعودوف عمييا.

أما مياه الشرب في بعض المدف األخرى مثؿ نيودليي ومكسيكو سيتي
فتسبب أمراضا خطيرة ،حتى أف المسافريف لتمؾ المدف مف الواليات المتحدة األمريكية يتمقوف
تعميمات مف الحكومة األمريكية بتفادي شرب المياه العامة أو تعاطي أي طعاـ مغسوؿ في تمؾ
المياه تفادياً لألمراض .بؿ أف تحميؿ مياه الصنبور في بعض تمؾ

المدف اثبت أف مياه الشرب تحتوي عمى جراثيـ التيفود.

في المقابؿ تعتبر مياه شيكاغو مياىا عالية الجودة رغـ تموث بحيرة ميتشجاف
التي ىي مصدر المياه وخاصة بعد التحقؽ مف وجود نوع مف القواقع المسببة ألمراض
مثؿ مرض البميارسيا الشائع في أفريقيا والياباف وبعض دوؿ أمريكا الجنوبية.

 7بكترٌا أو كائه حً مجهري ٌىجد فً المٍاه وبها جم االمعاء الغلٍظة.
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والسبب الرئيسي لمضار الشرب في أغمبية المدف الكبرى ناجـ عف سوء
التخطيط واف شبكات التوزيع المياه وشبكات تصريؼ المجاري ال تستوعب النمو
السكاني .وتجاوز شبكتي المياه والمجاري يؤدي إلى تسرب البكتريا مف أنابيب
المجاري إلى أنابيب المياه بصرؼ النظر عف المواد المستخدمة في تصنيع األنابيب
فميس ىناؾ مادة تعوؽ سح المياه المحممة بالبكتريا وتمويثيا لمتربة ونفاذىا إلى شبكة
الشرب خاصة لو كاف الضغط عالياً في األنابيب نتيجة سرعة سرياف السوائؿ المموثة والمركزة

بالنفايات.

;

وال يقتصر تأثيره سوء توزيع مياه الشرب أو تموثيا عند مركز االستيالؾ عمى المدف
الكبيرة المكتظة بالسكاف ففي بعض ضواحي المدف في الواليات المتحدة
األمريكية التي تعتمد عمى مياه اآلبار الحموة قامت شركات التعمير واإلنشاء ببناء
بيوت متقاربة كؿ منيا بئر مياه وصيريج لخزف مياه المجاري المموثة .ولـ يمر وقت طويؿ حتى
نضجت مياه المجاري المركزة في التربة ولوثت آبار مياه الشرب.
كذلؾ كاف الحاؿ في بداية القرف العشريف في مقاطعة برجاندي بفرنسا حيث
تموثت مياه الشرب بالتيفود رغـ أف المقاطعة غير مكتظة بالسكاف ،واضطر األىالي
إلى شرب النبيذ تحاشياً لألخطار الكامنة في مياه الشرب.

<

ال حياً ألضرار المياه المحالة عمى الصحة والناجمة عف التموث أثناء
ومثا ً

التوزيع وفي مراكز االستيالؾ مياه جزيرة سردينيا بايطاليا التي تعتمد كمية عمى المياه

 8من أسس الطبٌعة انه إذا مر مجرى مٌاه المركزة بالشوائب إلى جوار مجرى مٌاه نقٌة تنتقل الشوائب إلى
المجرى النقً حتى ٌتساوى التركٌز فً كال المجرٌٌن.
 9لهذا تشتهر المقاطعة بإنتاج النبٌذ.
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التي تنتجيا محطة التحمية في الجزيرة .فرغـ أف كؿ التحاليؿ تثبت أف مياه المحطة
نقية ومعقمة إال أف مياه الشرب تسبب المغص واإلسياؿ إلى جانب أف طعميا غير مستساغ.
ولعؿ األسباب المؤدية لتفاقـ أضرار مياه الشرب حوؿ العالـ ىو أف المؤسسات
التي تزود الناس بمياه الشرب تقتصر ميمتيا عمى التأكد مف جودة المياه المنتجة وتقوـ بالتحاليؿ
الالزمة لممياه المنتجة لمراعاة العمؿ بمعايير المنطقة لجودة المياه .إال أنيا ال تشغؿ نفسيا بالتأكد
مف جودة ما يصؿ إلى المستيمؾ مف المياه ،وقياميا بتحميؿ المياه
في مراكز االستيالؾ أمر ال يحدث بصورة رتيبة أف حدث عمى اإلطالؽ.
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مداخالت
عقب ما أذيع خبر تفضيؿ الكويت استيراد المياه مف إيراف عف االستمرار في
توسعة مقدرتيا عمى تحميو مياه البحر بسبب األضرار المحتممة المياه المحالة مف
البحر باإلنساف ،نشرت الكثير مف المداخالت ،منيا:


اإلشاعة الخاصة باحتماؿ وقوع الضرر عمى البشر الذيف يشربوف المياه المحالة ما

ىي إال فزعة سرعاف ما تتالشى الف أسبابيا مبنية عمى غير
أساس .ثـ أف جزيرة كوراكاو في االنتيمز اليولندية قد استخدمت المياه المحالة
في تزويد مياه البمدية منذ عاـ ; ،4<5دوف أف يسجؿ أي تأثير غير محمود
مف شربيا.

43

إال أف كثير مف الناس يحتاجوف إلى ما يشغميـ ويقمقيـ .أنو مف الممكف

المراىنة عمى أف جودة المياه المزودة لمناس في الكويت أعمى عف كؿ متطمبات الجودة
المنشورة ،بؿ أنيا أفضؿ مف جودة المياه المتاحة لما يزيد
عمى  %<8مف مواطني العالـ.

44

ثـ أف بيف ابرز العامميف في مجاؿ البيئة

والصحة في الكويت بعض النشطيف في مجاؿ تحميو المياه .واذا ما كاف ىناؾ
أسس ليذه الموجة مف الفزع فعمى الذيف يؤيدوف ىذا القوؿ أف ينشروا البيانات

 10عند شح المٌاه العذبة وتعذر الحصول علٌها قلما ٌشتكً المستهلكون ،فلٌس فً حولهم من بدٌل آخر .هذا إلى
جانب أن رصد األحوال المرضٌة المعزولة غٌر موجودة فً الكثٌر من البالد ناهٌك عن رصد أسباب العلل والبحث
عن سبل للتقلٌل من حوادث المرض إال إذا كانت الحاالت المرضٌة وبائٌة.
 11كاتب المداخلة ٌرأس شركة لتورٌد وإنشاء محطات تحلٌه.
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والنتائج التي حصموا عميو في المجالت العممية والحمقات العممية المفتوحة
ويعززوىا بالمنطؽ حتى يقيـ المختصوف أعماليـ ،وحبذا لو عرضوا النتائج
لممناقشة في مؤتمر عالمي مختص بتقنية التحمية.

45

 ربما تصبح المياه المحالة خط اًر عمى اإلنساف عندما تتعرض لمعبث بيا
46

عف قصد.



منذ أكثر مف  63عاماً مضت ،عندما كانت محطات التحمية صغيرة،

قامت موجة مماثمة مف تييب استخداـ المياه المحالة في الشرب .وفي نياية
العقد السادس مف القرف العشريف كاف االىتماـ مركز عمى مشكمة الطعـ الغير مستساغ
لممياه المقطرة ،إال أف إضافة كمية صغيرة مف المياه المالحة النظيفة
إلى منتج المياه حؿ المشكمة .كما أف استخداـ المياه المحالة قد انتشرت بصورة واسعة
بحيث أف ىذا الموضوع قد جرى نقاشة في منتديات عديدة .ومف
األحداث الطريفة المتعمقة بالموضوع ،انشغاؿ الناس عمى إحدى الجزر

Robert Kadaj, Friday 2 March 2001. Private Communicatios.( 12
) Westneck@aol.com
Larry Keating, Monday 5 March 2001. Private Communications.( 13
) wsdir@civb.org
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اليونانية الصغيرة لفترة وجيزة مف الوقت في الجداؿ حوؿ تأثير المياه المحالة
عمى رجاؿ الجزيرة ،لكف نتيجة الجداؿ كانت ايجابية.

47

 أغمب الظف أف المياه التي ستوردىا إيراف ستكوف أكثر فساداً مف مياه
البحر سواء كانت محالة أـ ال.

48

لو أف أكثر مف  :8عاماً مف استخداـ

عمميات تحميو مياه البحر عمى السفف الحربية وغيرىا وفي المنشئات العديدة
عمى الشواطئ غير كافية كشاىد كاؼ عمى سالمة المياه المحالة في الشرب
فال يبدو أف ىناؾ دليؿ آخر يمكف استخدامو إلقناع مف يشؾ في صالحية المياه المحالة
49

لمشرب.

 مف خالؿ خبرة طويمة بالتحميو تبيف أف أغمبية المخاوؼ تنحصر في توجيو
نفايات المياه الشديدة المموحة الممفوفة مف محطات التحمية إلى برؾ مفتوحة،
مما قد يؤدي إلى التسرب في التربة واختراقيا إلى المياه الجوفية تحت التربة وتمويثيا .وقد
جرت العادة عمى عدـ توجيو مياه النفايات الممفوظة إلى نير أو
بحيرة لتالفي أي إشكاليات بيئية .والمشكمة الثانية التي تدعو إلى القمؽ ىي
النفايات المختمطة بالكموريف الحتوائيا عمى مركبات الكموريف

Tom A. Lawand, Monday 5 March 2001. Private Communications. Solargetics ( 14
;Ltd., 20385 Lakeshore Road, Baie Durfe, Quebec, Canada H9X1R2
); Telephone: 1-514-457=6968 tlawand@videotron.co
 15مه الىاضح وىع مه التحامل على إٌران .
John N. DeBoice, Saturday 3 March 2001. Private Communications, ( 16
)h2obear@northcoast.com
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الييدروكربونية السامة،

4:

وال سيما في األماكف البحرية .أما بالنسبة لمتخمص

مف النفايات المالحة في البحر فميس ىناؾ ما يدعو إلى القمؽ سواء مف مفعوؿ
الح اررة الكامنة في تيار النفايات المتدفقة أو مف التموث الكيميائي المصاحب
ليا وذلؾ لفاعمية عممية تخفيؼ التركيز التي تجري في البحر نتيجة ىطوؿ
األمطار.

;4

يشيد عمى ذلؾ التغيرات الضئيمة الغير ممحوظة في مموحة مياه

البحر في المنطقة المتآخمة لمحطات التحمية.


<4

التفكير في عدـ سالمة المياه المحالة واضرارىا بصحة الناس غريب

بالنسبة لمكويت التي ليس لدييا أي نوع مف مصادر المياه الحموة سواء مف
انيار أو أي طبقات جوفية تحتوي مياىاً عذبة فيي تعتمد أساسا عمى التقطير الحراري

ولحد بسيط عمى الضخ األسموزي العكسي.


53

مشكمة أضرار المياه المحالة مف البحر لإلنساف نوقشت سابقاً في إحدى المنتديات

االلكترونية ،حيث كاف االىتماـ األكبر بتأثير المياه المحالة عمى

ال
الصحة جراء خموىا مف األمالح ،أي أف كؿ مف يشرب المياه المحالة بد ً

 17التً تستخدم فً إبادة الحشرات )organochlorine( .)DDT( ،
18

هطول األمطار ٌعتمد على موقع المحطة وفً حالة الكوٌت ال توجد أمطار كافٌة

لتخفٌف تركٌز النفاٌات .غٌر أن التٌارات البحرٌة والخلط أو المزج قد ٌساعد على
تخفٌف ملوحة المٌاه المجاورة للمحطة إال فً حالة المٌاه الهادئة.
Radihka Vonkat, Sunday 4 March 2001. Private Communications. ( 19
)Radhivenkat@hotmail.com
Dr. Irving Moch, Jr. Sunday, 4 March 2001. Private Communications. Imoch@aol.com 20
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مف المياه الطبيعية يتناوؿ كمية أقؿ مف األمالح .ولعؿ اإلجابة األكثر إقناعا
ليذه القضية ىو أف اإلنساف يحصؿ عمى األمالح مف الطعاـ الذي يتناولو

54

وأف ما قد يفوتو مف كميات ضئيمة مف األمالح باستيالؾ المياه المحالة ليس
لو أىمية كبيرة.


55

ليس مف صالح احد القياـ برعاية أو نقؿ شائعات غير قائمة عمى حقائؽ ثابتة.

56

فاليوـ تنتج عمميات التحمية سواء الح اررية أو المستخدمة لألغشية
مئات المالييف مف األمتار المكعبة مف المياه يومياً ،خاصة في الشرؽ األوسط ،وىذه
العمميات تجري لمدة تزيد عف خمسيف عاماً دوف أف نرى أي أضرار

 21هذا فرض لٌس صحٌحا ً فً كل مكان أو لكل شخص فهو ٌعتمد على نوعٌة الطعام الذي ٌستهلكه الفرد .
Nicolas (Nick) Swain, Senior Chemical Engineer, Sunday 4 March 2001. Private ( 22
communications. Arup Stokes, Level 2 Optus Centre, 431-439 King William Street, Adelaide,
)SA 5000. Phone: + 618 8212 5580.

 23اإلشارة هنا إلى ضرر المٌاه المحالة باإلنسان .
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صحية مزعجة خالؿ تمؾ العقود،
المنقطعة النظير.


58

تعترض إحدى المنظمات

59

57

لكننا شاىدنا نمواً اقتصادياً وسكانياً يتميز بالحيوية

الميتمة بصحة المواطنيف في والية فموريدا ،عمى

مشروع إلنشاء محطة تحميو لمياه البحر في الوالية إلى جوار محطة كيرباء

5:

تحرؽ

الفحـ .ىذا رغـ أف تصميـ المحطة يتبع أكثر التقنيات
الحديثة تقدماً وباألخص مف ناحية تخفيؼ حدة التأثير عمى البيئة .والمخطط
القائـ ينتوي التخمص مف النفايات بضـ مسرى نفايات محطة تحميو المياه

المالحة مف تصريؼ المياه المسخنة مف محطة الكيرباء ،ويتـ التخمص مف
المياه المموثة بتفريغيا في مصب (فـ) "خميج تامبا" .وفـ الخميج ضحؿ المياه
ما عدا األجزاء التي تـ جرؼ قنوات فييا لعبور مراكب الشحف ،والمياه التي
فيو ال تتدفؽ إلى خميج المكسيؾ .وىناؾ مخاوؼ مف أف فـ خميج تامبا الفاسد

 24فً الواقع انه لٌس هناك إحصائٌات عالمٌة أو محلٌة بخصوص مقارنة بٌن من
ٌشرب المٌاه المحالة ومن ٌشرب المٌاه الطبٌعٌة حتى ٌمكن التحقق من وقوع الضرر
أو عدمه.
.)Dr. Irving Moch, Jr. Monday, 5 March 2001. Private Communications. Imoch@aol.com( 25
26

Save Our Bays, Air, and Canals (SOBAC) Apollo Beach, Florida, USA.

) (www.ij.net/anglers/antigua; www.SOBAC.orgمنظمة أنقذوا أوالدنا ،والهواء والقنوات .
)TECO (Tampa Electric Company)( 27
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سيزداد تمفاً بإضافة النازح إليو مف محطة التحمية المقترحة لما فييا مف مياه مركزة

المموحة وغاصة بالكيماويات .ثـ أف مستويات األكسجيف الذائبة

أصبحت مصدر قمؽ بالنسبة لسالمة الثروة المائية ،ومسألة تفريغ نفايات
المحطة يومياً في المنطقة يعتبر مشكمة أعوص.


;5

لعؿ الخطر الوحيد الذي يخطر عمى الباؿ مف أضرار المياه المحالة ىو

أف في التقطير التاـ لممياه المالحة غياب األمالح المعدنية التي يتعاطاىا
اإلنساف مع مياه الشرب ،وطوؿ استعماؿ المياه المقطرة قد يؤدي إلى نقص
في حاجات الجسـ (عمى أسوأ الفروض) ،إال أف الحؿ سيؿ ،إذ يمكف إضافة
كمية ضئيمة مف األمالح المعدنية المفيدة حسب الحاجة إلى منتج المياه
<5

المحالة .وىذا ما يحدث في واقع األمر.


أف االعتقاد الرائج باف المياه المحالة مف البحر مضرة باإلنساف ما ىو إال

شائعات.

63

Member )Jeanett Doyle, Friday 2 March 2001. Private Communcations. Educator, Board ( 28
. of Save Our Bays, Air, and Canal (SOBAC) Apllo Beach, Florida, USA
F. Marc de Piolenc, Saturday 3 March 2001. Private Communications. ( 29
. )piolenc@mozcom.com
Professor Ibrahim S. Al-Mutaz, Chairman of Chemical Engineering Department, College ( 30
. )of Engineerring, King Saud University, P.O. Box 800, Riyadh 11421, Saudi
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ىناؾ كثير مف التساؤالت تثيرىا األنباء الواردة مف الكويت والتعميقات التي أعقبتيا،

منيا :ما ىي مصادر اإلشاعات القائمة باف المياه المحالة تسبب
مشاكؿ صحية؟ ما ىي األضرار عمى البيئة التي يسببيا تدفؽ نفايات عمميات التحمية
العائدة مف محطات الضغط األسموزي المعاكس إلى البحر؟ ماىي محتويات السوائؿ
التي تتدفؽ خارجة مف المحطات؟ وأي تمؾ السوائؿ أكثر
ضر اًر عمى البيئة؟ (مثؿ ،مستوى األوكسجيف الذائب في مياه البحر ،درجة المموحة،
المعادف ،المواد الكيميائية ،الخ) .ما ىي العواقب البيئية الناجمة مف التخمص مف

المنتجات المركزة مف األمالح في البيئة المحيطة بالمحطة؟ ىؿ
64

يمكف إعطاء أمثمة مف المحطات وموقعيا في ىذا الشأف؟


مياه البحر التي تحتوي عمى  68ألؼ جزء في المميوف مف المواد الصمبة المذابة

غير صالحة لمشرب .وفي الجانب اآلخر ،فاف المياه المتناىية النقاوة
التي ال تحتوي عمى أي كمية يمكف قياسيا مف المواد الصمبة المذابة ،ىي
األخرى غير صالحة لمشرب .أما مياه الشرب المتعارؼ عمييا فعادة ما
تحتوي عمى  533إلى  :33جزء مف المميوف مف المواد الصمبة المذابة ،وال تحتوي عمى
أي مواد سامة حتى لو كاف ذلؾ بنسب ضئيمة .إال أف اإلشاعات القائمة عف ضرر
المياه المحالة لإلنساف قد تتعمؽ بالمياه المتناىية النقاوة التي

تستخدـ في صناعة األدوية وبعض العمميات الصناعية وفي تبريد المفاعالت النووية.
إنتاج مثؿ ىذه المياه مكمؼ لمغاية كما أنيا أكالة بشراىة لكؿ ما
Jeanette Doyle, Tuesday 6 March 2001. Private Communications. Educator.( 31
. ) Board Member of Save Our Bays, Air. And Canal (SOBAC) Apollo Beach, Florida, USA
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تالمسو ،أي أنيا تحاوؿ إذابة أي شيء تمر عميو ،كما أنيا قطعاً غير مالئمة
لمشرب.
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William Hanna, P.E., Tuesday 6 March 2001. Private Communications. ( 32
)hanabill@tcsn.net
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خلفيات
المصادر الطبيعية والصناعية لممياه العذبة
مما ال شؾ فيو أف ىناؾ تبايف بيف طريقة تكويف أو إنتاج المياه المحالة التي
تنتجيا محطات ووحدات تحميو المياه المالحة وبيف الطريقة التي تتكوف بيا المياه العذبة الطبيعية
التي يحصؿ عمييا اإلنساف مف مصادر المياه العذبة الطبيعية ،مثؿ مياه
األنيار والبحيرات الحموة والمياه الجوفية ومياه العيوف وفي بعض الحاالت مياه
المطر .وبيذا فاف المياه المحالة والمصفاة والمعقمة التي يشربيا الناس قد تختمؼ في تركيبيا
ومكوناتيا وخصائصيا عف محتويات المياه الطبيعية التي يشربيا اإلنساف بعد تصفيتيا وتنقيتيا
مف المموثات الدخيمة عمى مصادرىا الطبيعية.

المياه الطبيعية العذبة
المياه العذبة الطبيعية تتكوف خالؿ مرورىا بدورة طبيعية دائبة
المخزوف الطبيعي لممياه المالحة واآلسنة ومعالجة المياه الراكدة

67

66

يتـ فييا تحميو جزء مف

المفتقرة لألكسجيف تنقية المياه

المموثة سواء لوثيا النشاط اإلنساني أو الحيواني عمى األرض،

 33دورة المٌاه أو الدورة الهٌدرولوجٌة.
 34بعض المٌاه الراكدة تعتبر مٌاها ً مٌتة الفتقارها إلى كمٌات كافٌة من األكسجٌن الذي ٌساعد على نمو الطحالب
وتواجد األحٌاء المائٌة.
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أو عكرتيا التربة وما فييا مف نباتات ،أو اعتراىا الركود ففقدت حيويتيا .وبيذا تتجدد مصادر
المياه العذبة وتستعيض تمؾ المصادر عما فقدت خالؿ عمميات االستيالؾ المتواصمة والتبخر
الطبيعي.
ىذه الحركة الدائبة ىي التي تحفظ جودة المياه الصالحة لمشرب ومالئمتيا
لسقيا اإلنساف ،فالماء الخامد المخزوف لفترة طويمة يعتريو التمؼ وتقؿ محتوياتو مف األكسجيف
حتى انو ييمؾ ما قد يعيش فيو مف األسماؾ والنباتات .ويعد مف المحاؿ عمى اإلنساف خزف المياه
عمى المدى الطويؿ ،فاف كاف المخزوف مفتوحاً فالتبخر لف يبقى منو كثير أو قميؿ إال إذا أضيؼ
إلى الخزاف مياه عذبة بصورة متواصمة لتعويض ما

يتسرب وما يتبخر .أما المخازف المغمقة فستشغؿ مساحات شاسعة ويفسد الطف ما
فييا مف المياه المخزونة .قاؿ تعالى} :وأنزلنا مف السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتـ لو بخازنيف،
،
.

68
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وقاؿ تعالى} :وأنزلنا مف السماء ماء بقدر فأسكناه في األرض وانا عمى ذىاب بو لقادروف{،
ودورة المياه الطبيعية تعمؿ عمى اإلنتاج المتواصؿ لممياه ،وتبدأ مف سطح

األرض ثـ تمر بتغيرات عديدة تط أر عمييا في األجواء المحيطة بيا حتى تعود إلى
األرض مياه عذبة نقية .قاؿ تعالى} :أفرأيتـ الماء الذي تشربوف ،أأنتـ أنزلتموه مف

( 35الحجر ,اآلٌة.)88 :
( 36المؤمنون ,اآلٌة.)22 :
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المزف أـ نحف المنزلوف ،لو نشاء جعمناه أجاجاً فمو ال تشكروف،{،
أرسؿ الرياح بش ار بيف يدي رحمتو وأنزلنا مف السماء ماء طيو اًر{.

6:

;6

وقاؿ تعالى} :وىو الذي

ورغـ ما يحيؽ بالناس مف ىمع العواصؼ الممطرة واألعاصير المزعجة فاف
غياب المطر ييدد الحياة عمى األرض بالفناء .قاؿ تعالى} :وأنزلنا مف المعصرات ماء
ثجاجا.{،

<6

في دورة المياه الطبيعية تتبخر المياه المالحة في البحار والمحيطات واألنيار والبحيرات
والمياه الراكدة في البرؾ والمستنقعات أو المياه المختمطة بالمموثات
والنفايات ،والمكتظة باآلفات والطفيميات .ويتصاعد البخار لتكويف غماـ وضباب
وسحب مرتفعة في المناطؽ العميا مف الجو .وتحت تأثير تغيرات الح اررة والضغط
الجوي والرياح ،تسقط المياه عمى شكؿ أمطار وبرد (حب المزف) وثموج تكاد تكوف
خالية مف الشوائب األرضية .فمف آيات هللا } :تصريؼ الرياح والسحاب المسخر بيف السماء
واألرض{،

73

}هللا الذي يرسؿ الرياح فتثير سحاب ًا{،

( 37الواقعة ,اآلٌة.)70 – 62 :
( 32الفرقان ,اآلٌة.)42 :
( 39عم ,اآلٌة.)24 :
( 40البقرة ,اآلٌة.)264 :
 ( 42سورة الروم اآلٌة .)42
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74

}وهللا الذي أرسؿ الرياح

فتثير سحاب ًا{،

75

}وىو الذي يرسؿ الرياح بش ار بيف يدي رحمتو حتى إذا أقمت سحاباً

ثقاالً سقناه لبمد ميت فأنزلنا بو الماء{.

76

ومف آيات هللا أف الرياح تقوـ بدور تمقيح السحاب حتى يولد األمطار الغزيرة
فتسقط حيثما تيب الرياح .قاؿ تعالى} :وأرسمنا الرياح لواقح فأنزلنا مف السماء ماء
فأسقيناكموه.{،

77

وفي محاولة لتقميد ما يحدث في الطبيعة مف تمقيح الرياح لمسحاب

حتى ييطؿ المطر تقوـ الطائرات بنشر مادة نترات الفضة عمى السحب حتى تخصبيا فينزؿ مف
المعصرات ماء ثجاجا حيث يتـ اإلخصاب.

78

بؿ أف المقدرة عمى خفض

ح اررة الجو في منطقة مثؿ السواحؿ الغربية لمممكة قد ينجـ عنيا تحويؿ مجري
الرياح الموسمية التي توجو ىطوؿ المطر إلى المحيط بحيث تيب عمى الجزيرة
العربية وتؤدي إلى غ ازرة المطر في الحجاز.

79

( 42فاطر ,اآلية.)9 :
( 43سورة األعراف ,اآلية.)57 :
( 44احلجر ,اآلية.)22 :
 45ىذه العملية ىي اليت يطلق عليها "تعديل اجلو" وهتدف إىل إنزال ادلطر على
النزول يف مكان بعينو (قبل أوانو) بدالً من النزول يف وقت الحق على مكان بعيد
(مثل البحر ,حيث ال ميكن االستفادة منو) .وىناك اعًتاضات سياسية على ذلك.
Husseiny AA,1977.Iceberg Utilization, Proceedings of the First International ( 46
Conference and Workshops on Iceberg Utilization for Fresh Water Production,
)Weather Modification and Other Applications. Pergamon Press, New York, USA
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وبعد ىطوؿ المطر تسري المياه بقوة عمى سفوح الجباؿ جارفة ما يعترضيا
مف أمالح المعادف تجرفيا إلى األنيار واألودية ،وتجري عمى سطح األرض في مجار
مف طمي أو رمؿ فيتسرب منيا الكـ الكثير إلى باطف األرض ليعوض المياه الجوفية
ما افتقدت مف ماء في االستيالؾ البشري وحتى تغذي العيوف فتنبثؽ الينابيع .قاؿ
تعالى} :أنزؿ مف السماء ماء فسالت أودية بقدرىا فاحتمؿ السيؿ زبداً رابياً{،

تعالى} :ألـ تر أف هللا أنزؿ مف السماء ماء فسمكو ينابيع في األرض{.

7:

;7

وقاؿ

والمياه النقية التي تنزؿ مف السماء تشؽ مسافات طويمة في الجو حتى تتساقط
عمى األرض ،وفي رحمتيا الطويمة تتشبع باألوكسجيف الذي يعمؿ عمى إنعاشيا لمدى
قصير .وقد تعترييا الشوائب أثناء ىطوؿ المطر ومرورىا بالجو أف كاف مموثاً .إذ أف

تموث الجو بأكاسيد النيتروجيف والكبريت والكربوف يؤدي إلى ظاىرة المطر الحمضي.
كما أف سرياف المياه عمى سفوح الجباؿ وجريانيا عمى سطح األرض يساعد عمى تغير
خصائصيا بما يختمط بيا مف بقايا معادف وشوائب ،قد يكوف بعضيا مفيداً وبعضيا
ضا اًر باإلنساف.

غير أف البرؽ والرعد يقوماف بدور تطيير المياه اليابطة مف السماء مف
البكتريا والمواد العضوية المتطايرة التي قد تعمؽ بيا في اليواء ،وذلؾ عف طريؽ
التفريغ الكيربائي الذي ينتج غاز األوزوف الذي يقوـ بدور تعقيـ مياه الشرب .قاؿ
تعالى} :ىو الذي يريكـ البرؽ خوفاً وطمعاً وينشئ السحاب الثقاؿ ،ويسبح الرعد بحمده

( 47الرعد ,اآلية .)17 :
( 48الرمز ,اآلية .)21 :
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والمالئكة مف خيفتو ويرسؿ الصواعؽ فيصيب بيا مف يشاء{،
آياتو يريكـ البرؽ خوفاً وطمعاً وينزؿ مف السماء ماء{.

83

<7

وقاؿ تعالى }:ومف

كما أف دورة المياه الطبيعية تتـ تحت سيطرة قوى الطبيعة السمسة التي
تستغرؽ وقتاً كافياً يتيح الفرصة لعمميات تبخر المياه السطحية بفعؿ ح اررة الشمس،

ويتصاعد البخار إلى الطبقات العميا المنخفضة الح اررة والضغط فتكوف طبقات مف
ضباب رقيؽ ،يتكاثؼ ليكوف سحباً مكتظة بذرات المياه ،تتمقفيا الرياح فتزداد ثقالً

فتنزؿ إلى األرض بقوة الجاذبية األرضية بينما تعمؿ الصواعؽ بما فييا مف برؽ وما
يصاحبو مف رعد عمى تطيير المياه مف كؿ خبث .كما أف ىبوب الرياح وىطوؿ
المطر الغزير عمى مياه األنيار والبحيرات والبحار يساعد عمى حركة المياه وتجددىا وتنشيطيا
حتى يتخمؿ األوكسجيف طبقاتيا ليعوض ما افتقدت في تغذية األحياء المائية.
كما يساعد عمى ذلؾ اختالؼ درجات الح اررة في طبقات المياه وعمى طوؿ امتدادىا إذ
تخمؽ التيارات المائية التي تساعد عمى خمط المياه بأكسجيف الجو.
وفي غياب التموث البيئي لميواء والتربة ومجاري المياه يمكف لمصادر المياه
العذبة أف تحتفظ بنقاوتيا ،فقد كاف سكاف أمريكا الشمالية خاصة في المناطؽ الباردة
يعتمدوف تماماً عمى مياه اآلبار في الحصوؿ عمى كؿ احتياجاتيـ لممياه العذبة الغنية
باألمالح المعدنية النافعة ،إذ كانت المياه الجوفية غير مموثة وباردة مما جعميـ

يفضمونيا عمى المياه البمدية والمدف .كذلؾ اعتمد سكاف بعض الجزر الغزيرة المطر
عمى جميع مياه المطر لمشرب .ومازاؿ ىناؾ العديد مف مصادر المياه العذبة النقية في

( 49الرعد ،اآلية .)21-21 :
( 50الروم ،اآلية .)14 :
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المناطؽ الباردة ،ففي أيسمندا مثالً بحيرات ال ينمو فييا طحالب وال تعيش فييا كائنات

حية مجيريو ويغذييا ذوباف الثموج ،ومف الممكف اغتراؼ الماء مباشرة مف البحيرة

وشربو دوف التعرض ألي مخاطر فالمياه شديدة النقاوة وخالية مف البكتريا .وكذلؾ
حاؿ مياه الثموج في المناطؽ القطبية الغنية باألوكسجيف.

ادلياه احملالة
أما بالنسبة لممياه التي تنتجيا أجيزة التحمية فاف المياه العذبة تتكوف خالؿ
مرور المياه المالحة

84

بدورة صناعية معجمة تعمؿ تحت سيطرة قوى دفع صناعية ال

تتيح الفرصة لدورة المياه أف تجري مجراىا الطبيعي ،ففصؿ األمالح عف المياه يجري باإلكراه ويتـ
في ومضات خاطفة مف الوقت سواء تحت تأثير قوى كيربائية أو
ميكانيكية أو ح اررية ىائمة ،ثـ يتـ تنقيتيا بعد ذلؾ بقوى إشعاعية وميكانيكية وتفاعالت
كيميائية مركزة.

عجز يف ادلياه
إلى جانب ذلؾ فاف الكثير مف العامميف في مجاؿ تقنية تحميو مياه البحر
يتوقعوف وقوع كارثة نقص في المياه في القريب المنظور في الدوؿ التي تعتمد عمى
تحميو مياه البحر ذات التكمفة المرتفعة ،والوضع في المستقبؿ القريب يتجو إلى تفاقـ

 51سواء كان مصدر ادلياه اخلام ىي مياه البحر أو ادلياه اجلوفية أو السطحية اآلسنة.

-ادلياه احملالة من البحر صفحة - 31 -

األزمة.

85

ولقد بمغ استيالؾ الفرد اليومي في الكويت مف المياه العذبة  7;6لت اًر ومف

المياه قميمة المموحة  483لت اًر أي أف استيالؾ الفرد اإلجمالي اليومي مف المياه بمغ

 966لت اًر .وذكر التقرير مف باب التيويؿ والمبالغة أف ىذا يعادؿ أكثر مف ضعفي
ونصؼ استيالؾ الفرد في البالد الصناعية (المتقدمة)

86

كبريطانيا (؟!).

 52عيد الرميزان  ,الكويت  .2000/11/5 ,توقع تقلص ادلتوسط السنوي للفرد إىل 600
مًت مكعب عام  ,2025مؤمتر عادلي يف الكويت ذحذر من كارثة نقص ادلياه يف
الدول اليت تعتمد على حتليو البحر  ,معهد الكويت لألحباث العلمية ,الكويت 1 ,نوفمرب
 .2000الشرق األوسط.
 53ىذا ليس صحيحاً بالنسبة لدولة مثل الواليات ادلتحدة األمريكية حيث العناية
بالنظافة الشخصية جزء من التقاليد والعادات القومية ,فادلساكن رلهزة بادلرافق
ادلياه الوفرية .كما تستخدم ادلياه يف ري النجيل واألشجار وأحواض الزرع
ادللحقة بغالبية ادلنازل  ,ناىيك عن أن العرف األمريكي يشجع شرب ادلاء على انو
من العوامل ادلساعدة على ازدىار الصحة وىناك توصيات طبية شائعة بان ال يقل
استهالك الفرد اليومي يف الشرب عن  4لًت ويفضل أن يرتفع ادلعدل إىل  16لًت
يف اليوم .ذلذا تنتشر نافورات مياه الشرب يف كل مكان.
 54ىذا متوقع نتيجة االختالف البني بني الكويت وبريطانيا يف التقاليد وحرارة
اجلو ,فمن ادلعروف عن الربيطانيني أهنم مازالوا يعيشون حياة بدائية يف منازذلم
يف غياب ادلرافق ادلائية ادلتعارف عليها يف البالد األخرى مثل احلمامات ,وكثري
من ادلنازل ليس فيها دورات للمياه .كما أن شرب ادلياه ضار يف عرف
الربيطانيني .
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إال انو مف المقدر أف يتقمص المتوسط السنوي لنصيب الفرد مف المياه المتجددة
إلى حوالي  933متر مكعب عاـ  5358في الوقت الذي يتوقع فيو أف يتضاعؼ
الطمب اإلجمالي عمى مياه الشرب خالؿ الفترة نفسيا ليصؿ إلى حوالي  96مميار متر
مكعب في السنة .كما انو مف المتوقع أف يزداد إجمالي الطاقة اإلنتاجية اليومية
لمحطات التحمية في الدوؿ العربية إلى  88مميوف متر مكعب في اليوـ عاـ  5358مما سيتطمب
استثمارات ضخمة في ىذا المجاؿ تقدر بحوالي  78مميار لاير سعودي.
ليذا أصبح الترشيد في استخداـ المياه ضرورة ،كما أف مف الالزـ البحث عف
تقنيات جديدة ،ذات كفاءة إنتاجية مرتفعة ،وغير مكمفة ،إلنتاج مياه عذبة ولتحميو
المياه .وفي خضـ البحث عف تقنيات جديدة وتطوير تقنيات يعتمد عمييا لتحميو مياه
البحر مف الضروري األخذ في االعتبار أف مياه البحر ىي المصدر الرئيسي لمحصوؿ
عمى المياه العذبة ومصدر رئيسي لمغذاء وعميو يمزـ المحافظة عمى نظافتيا وانتاج
المياه منيا بأقؿ اآلثار الجانبية الضارة عمى البيئة البحرية.

معايري جودة مياه الشرب
مياه الشرب الطبيعية
المعايير المتعارؼ عمييا دولياً لمياه الشرب تتعمؽ بالمذاؽ المستساغ ،والموف

والرائحة ،وحدود قصوى لنسبة المواد الكيميائية المختمفة التي تدخؿ في تركيب مياه
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الشرب التي يتـ الحصوؿ عمييا مف مصادر المياه العذبة الطبيعية،

89، 88

وفؽ التأثيرات المرتقبة

عمى صحة اإلنساف .ىذا إلى جانب خمو مياه الشرب مف البكتريا الضارة
بالصحة العامة والميكروبات والفيروسات والمموثات الحيوية .وقد تختمؼ الحدود
العميا لمشوائب المسموح بيا في مياه الشرب مف دولة إلى دولة وفؽ الموائح اإلقميمية
التي فييا المتشدد والمتساىؿ ،إال أف ىناؾ معايير دولية لجودة مياه الشرب توصي بيا
منظمة الصحة العالمية.
عادة ما تنحصر معايير جودة مياه الشرب في تحديد النسب المسموح بيا مف
أمالح وتركيز أمالح معدنية مثؿ الكبريت والكموريد ودرجة صعوبة المياه .وتمؾ
المعايير مستقاة مف دراسة عالقة التغيرات الصحية لجماىير مف الناس في الماضي أو
في مناطؽ محدودة وزيادة ما تحتويو مياه الشرب مف أمالح أو مستوى أمالح معينة.

 55ىناك مصادر طبيعية دلياه الشرب النقية يف ادلناطق الباردة والعيون اليت مل
يلحق هبا تلوث من األنشطة الصناعية والزراعية والبشرية .إال أن ادلياه اليت
ذحصل عليها اإلنسان من مصادر ادلياه العذبة الطبيعية عادة ما حتتاج إىل تصفيتها
وتنقيتها لتاليف وجود ملوثات دخيلة على ادلياه الطبيعية.

56

مياه األهنار والبحريات احللوة وادلياه اجلوفية ومياه العيون ويف بعض احلاالت

مياه ادلطر.
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كما يجري التأكد مف صالحية تمؾ المعايير بالممارسة ويتـ تطوير المعايير الصحية
لمياه الشرب عمى أساس البيانات الميدانية التي يمكف جمعيا.

8:

جودة مياه الشرب عموما
عند تحديد جودة مياه الشرب عموماً يمزـ العناية بتحديد نوعية المقادير

الضئيمة مف المواد الموجودة فييا ،إذ أف ىناؾ بعض المواد التي يجب التشدد في إتباع
معايير تواجدىا في مياه الشرب حتى لو كانت بكميات متناىية في الضآلة ،نظ اًر

لنشاطيا الحيوي إذا ما دخمت في الجسـ مثاالً ليذا الفضة والمنجنيز والحديد والزنؾ
والنحاس والسترونشيـ والزرنيخ والموليبدنيـ والسمينيـ واالرسنيـ والبمريـ والفموريف.

;8

المياه المحالة
أما بالنسبة لممياه التي تنتجيا أجيزة التحمية فربما كاف لزاماً وضع معايير

إضافية لجودة مياه الشرب التي تنتجيا وحدات تحميو المياه المالحة سواء كاف مصدر

 57عادة ال جتمع بيانات عن التأثري الصحي دلياه الشرب حىت حتدث حاالت مرضية
تعزي إىل مياه الشرب أو تتعاىل الضجة من شكاوي ادلستهلكني أو الدوائر الصحية
عن خلل بني يف تركيبة ادلياه أو يف تأثريىا على األفراد.
 58وكالة محاية البيئة األمريكية ,ديسمرب  .1999ادلعايري القومية الرئيسية دلياه
الشرب U.S. EPA, December 1999. National Primary Drinking Water Standards, (.
.)EPA 810-F-94-001
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المياه الخاـ مياه البحر أو المياه الجوفية أو السطحية اآلسنة ،ىذا نظ اًر الف المياه

المحالة التي يشربيا الناس قد تختمؼ في تركيبيا عف مياه الشرب التي تزودىا مصادر
المياه العذبة الطبيعية.
ولقد قامت أكاديمية العموـ الطبية في االتحاد السوفيتي السابؽ بدراسة تأثير
المياه المحالة مف البحر عمى صحة الناس

<8

بيدؼ وضع معايير إضافية لجودة المياه

تتعمؽ بالمياه المحالة مف مياه البحر والمياه الجوفية المالحة.
ومف أمثمة المعايير التي يتـ وضعيا آنذاؾ ما وضع لمواد البوروف والبوروميف
الذي لـ يدخال في الحسباف عند وضع معايير لمياه الشرب مف المصادر الطبيعية.
وذلؾ لما ليما مف خواص سامة وتأثيرات صحية ضارة عمى اإلنساف .والمعايير
تقضي بأنو ال يجوز أف تزيد نسبة المادتيف في المياه المحالة عف:
 الحد األقصى لمبوروف  3.8ممميجراـ في المتر.
 الحد األقصى لمبروميف  3.5ممميجراـ في المتر.

 59سدور نكو ورمخانني  .1978 ,األسس الصحية لتقنية إنتاج ادلياه احملالة لتزويد
اجملتمع واستخدامات الشرب .حيثيات مؤمتر ادلياه من البحر Sidorenko GI, ( .
Rakhmanin UA, 1978. Hygienic Principles For the Technology of the Desalted
Water Production for the Communal Water Supply and Drinking. Proceedings 6th
International Symposium, Fresh Water from the Sea, Volume 1, Pages 65-74,
Editor A. Delyannis and E. Delyannis, Athens, Greece. A. N. Sysin Institute of
General and Communal Hygiene, the USSR Academy of Medical Sciences,
.)Moscow, USSR
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جتارب لدراسة صالحية ادلياه احملالة للشرب
التجارب
أجريت عدة دراسات طويمة المدى في المعمؿ

93

عمي أجناس مختمفة مف

الحيوانات ،ولتشخيص الحالة الصحية لجميور مف الناس في ظروؼ طبيعية ،بما في
ذلؾ دراسات إكمينيكية

94

ودراسة لوظائؼ األعضاء أجريت عمي متطوعيف في

المستشفيات بيدؼ دراسة تأثير المياه المحالة عمي  :جياز الوعاء القمبي  ،والجياز
اليضمي ،وجياز اإلفراز ،وتبادؿ المحموؿ الكيربائي،
ركود الدـ

96

95

والخصائص المتعمقة بو مف

والتفاعالت لجرعات مف مياه الشرب التي تنتجيا وحدات التحمية في

حاالت التعطيش الصناعي ،وحيوية الغدة الدرقية  ،وتركيز األمالح المعدنية في النسيج العظمي
،ونسبة الحيز المائي في األعضاء ،وتسرب المياه مف األغشية الخموية  ،وبنية األنسجة
األعضاء الداخمية واألغشية .

نتائج التجارب

60التجارب أجريت يف معمل مؤسسة الصحة العامة واالجتماعية التابعة األكادميية
العلوم الطبية باالحتاد السوفييت السابق .
 61دراسات طبية جتري حتت الرقابة والعناية الطبية .
 62الكًتوليت (. ) electrolyte
.) homeostasis( 63
 64بنية مرفولوجيا األغشية () histomorphological structure
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97

في

أسفرت التجارب عف أف المياه المقطرة

98

والمياه المحالة التي تحتوي عمي

نسبة قميمة مف األمالح المعدنية غير صالحة لمشرب ألف استخداـ ىذه األنواع مف المياه
يؤدي إلي العديد مف التغيرات الضارة مف بينيا الخموؿ

99

الناتج عف غياب المحموؿ

الكيربائي ؛وىذا ينجـ أساسا مف أف المياه المقطرة الخالية مف األمالح المعدنية تغسؿ
بعض األمالح مف أعضاء الجسد.

9:

وقد نجـ عف تمؾ التجارب وضع حد أدني ألمالح في المياه المحالة التي
تستخدـ في الشرب  ،بناء عمي شواىد عممية:
نسبة األمالح الكمية  433ممميجراـ في المتر
نسبة الكالسيوـ  48ممميجراـ في المتر

 65اليت تنتجها وحدات التحلية اليت تعمل عن طريق تبخر ادلياه ادلاحلة وتكثيفها
كمياه مقطرة.
 66ركود الدم .
 67من الظواىر الطبيعية والكيميائية أن األمالح تنتقل من اجلانب الذي ذحتوي علي
أمالح إيل اجلانب األقل تركيزا يف األمالح  ,وعليو فإن إحاطة نسيج اخلاليا الذي
ذحتوي أمالحا مبحلول مثل ادلياه ادلقطرة اليت ال حتتوي علي أمالح بادلرة جيعل
ادلياه شرىة إيل نزع األمالح من اخلاليا حىت يتعادل الًتكيز يف اخلاليا وما
ذحيط هبا من ماء يتجدد باستمرار حيث يتخلص منو اجلسم ومبا ذحتوي من أمالح .
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ىذا باإلضافة إلي وضع الحد المثالي ألمالح المعدنية في مياه الشرب وىي
كاآلتي:
 كموريد  -كبريت  -صوديوـ  533إلي  733ممميجراـ في المتر .
 أمالح ىيدروكربونات  -كالسيوـ مف  583إلي  833ممميجراـ في المتر .
ولقد أدت ىذه المعايير إلي تقنية جديدة في إنتاج مياه الشرب مف التقطير وذلؾ
بإضافة األمالح المعدنية الصناعية أو "تصحيح محتويات األمالح "؛ وذلؾ عف طريؽ
ثالثة سبؿ متفؽ عمييا صحيا:
() 4

مزج المياه المحالة الناتجة مف عممية التقطير بكميات مف خميط األمالح
وبجرعات محددة مف األمالح كؿ عمي حدة .

() 5

تصفية محموؿ مياه مخصبة بأمالح واضافتيا.

() 6

مزج المياه المحالة بمياه طبيعية عالية المموحة أو قميمة المموحة
<9

;9

بعد

معالجتيا .

واستخداـ السبيؿ الثالث مع تخصيب جزئي لممياه الطبيعية  ،ىي الطريقة
المتبعة في محطات التحمية الكبيرة .

 68آسنة (.) brackish
 69أي تنقيتها لضمان خلوىا من مواد ضارة .
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مصادر ادلياه احملالة
مف الياـ البحث في مخاطر المياه المحالة عمي صحة اإلنساف معرفة
طبيعة المياه المالحة الخاـ وباألخص مياه الخميج العربي الذي يستخدـ في الكويت
كمصدر لممياه الخاـ الذي تقوـ محطات التحمية بتحميتيا.

ادلياه الساحلية وادلياه احملصورة
الكويت كغيرىا مف الدوؿ والمناطؽ التي تقع مباشرة عمي سواحؿ الخميج
العربي عادة ما تسمي "المناطؽ الساحمية "

:3

؛ وىذا يشمؿ دوؿ اتحاد اإلمارات العربية،

والكويت ،وقطر ،وعماف ،والبحريف ،والمناطؽ الواقعة عمي سواحؿ الخميج مف إيراف والعراؽ.
إلي جانب ىذا فمياه الخميج العربي مياىا محصورة وال تعتبر مف نوعية مياه البحر أو
المحيط المفتوح .

ادلياه الساحلية
المياه الساحمية

:4

ىي مباه المواني  ،واألنيار ‘والثغر البحري "والشرـ"،

والجوف ،والخور ،ومداخؿ ،البحار ،والخميج ،والمياه المحصورة باألرض مثؿ

70

()Littoral Region or Littoral Countries

71

(.)Littoral Waters
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البحيرات واليور  ،المياه التي تصؿ إلي حوالي < 4كيمو متر بحري

:5

في البحر

المفتوح مف مداخؿ المجاري المائية .

خصائص ادلياه الساحلية
كؿ المياه الساحمية وخاصة المياه المحصورة التي ال تتعرض لعمميات الخمط والمزج
المتواصمة التي تنشطيا التيارات التحتية  ،وىبوب الرياح و العواصؼ ،وىطوؿ األمطار
الغزيرة ؛ والتي تغص بحركات المالحة المتواصمة تعتبر مياىا مموثة ؛ مكتظة بمبيدات
الحشرات ومبيدات األعشاب والسموـ مثؿ الزرنيخ والمعادف الثقيمة مثؿ
الزئبؽ والزنؾ  ،والبتروؿ المراؽ أو الذي يأتي مف ماكينات الديزؿ في البواخر.،

تلوث ادلياه
مقاييس تلوث ادلياه
جودة المياه الساحمية والمياه التي يتـ التخمص منيا في البحار عمي السواحؿ
يجري تحديدىا بإجراء التحميالت الالزمة لتعييف عدة خصائص منيا:
 الطمب الحيوي لألكسجيف:

:6

الكائنات المجيرية في المياه سرعاف ما

تستيمؾ األكسجيف الذائب في المياه عند تواجد مواد عضوية سيمة األكسدة

 12 72مٍل بحري (.)nautical miles
.)B O D; biological oxygen demand) 73
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(طعاـ) .فإذا تواجدت كمية وفيرة مف المواد القابمة لمتأكسد استيمكت الكائنات المجيرية
كؿ األكسجيف المتاح ليا وتتطمب المزيد  ،أي أنيا ستمتص كؿ ما
يتاح ليا مف األكسجيف و تطالب بالمزيد :
 الطمب الكيميائي ألكسجيف:

:7

الكيميائيات التي تتطمب أكسجيف

:8

ىي

المركبات التي يسيؿ أكسدتيا ؛مثؿ الكربوىيدرات (أنواع السكر المختمفة
والنشويات ) ،البروتينيات  ،والدىوف  ،والحوامض الحيوية.
 مجموع جزيئات المواد الصمبة المعمقة في المياه.

:9

::

كمية الفوسفات والنيتروجيف والمعادف الثقيمة.

نفايات حمطات التحلية
المياه التي تمفظيا محطات التحمية كنفايات تبمغ  %78إلي  % 83مف كمية
المياه التي تغذي المحطة والتي يجري تحميتيا وىذا يعتمد عمي التقنية المستخدمة في
المحطة  .ومحتويات المياه الخارجة مف المحطة والعائدة إلي البحر تشمؿ كميات كبيرة مف
المواد الصمبة الذائبة في المياه ،والمواد الصمبة العالقة بالمياه مف غسؿ المصفيات،
والمخثرات مثؿ كموريد الحديد ،وأحماض البولي اكريميؾ المستخدمة لمحد مف التقشير،
والكموريف والكيميائيات األخرى التي تقضي عمى الكائنات الحية الدقيقة المستخدمة في معالجة
المياه قبؿ تحميتيا بالضخ األسموزي المعاكس ،والمواد العضوية والمعادف التي تتخمص منيا
)COD: chemical oxygen demand( 74

 75مصادر الكيميائيات اليت تتطلب أكسجني ىي نفايات ادلزارع (براز وبول احليوانات) ,مخائر ادللف ,النفايات الصناعية (ادلذابح ومصانع
األطعمة وادلغاسل ,اخل) ,ادلياه اليت تغسل الطرق (حتتوي على نفايات الطيور واحليوانات).
 76ىي األمحاض ادلوجودة يف اخلاليا احلية والفريوسات (.)mucleic acids
)TSS: total suspended solids( 77
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عممية الضخ األسموزي المعاكس .وبيذا فاف تركيز المياه التي تتخمص
منيا المحطة يصؿ إلى  ;3ممميجراـ في المتر بالمقارنة بتركيز  68ممميجراـ في المتر
لممياه التي يتـ تحميتيا.

;:

مياه اخلليج العريب
طبيعة الخميج العربي تعرض مياىو لمتموث بسيولة ،وىذه عموماً حالة أي

خميج في المناطؽ الحارة خاصة إذا كانت المياه خامدة نسبياً وليس ىنالؾ مف سبؿ لتحريكيا

أو تجديدىا بسرعة .كما أف مياه الخميج ضحمة في المتوسط .إال أف لمخميج العربي حالة
خاصة تتضمف وجود حقوؿ البتروؿ وما يمحؽ بيا مف نشاط التصفية
والشحف واحتماؿ إراقة البتروؿ ،والنشاط المالحي سواء التجاري أو العسكري،
ووجود محطات التحمية وصناعة البتروكيماويات .وبال شؾ أف حرب الخميج
الثانية

<;3، :

أضافت مصادر جديدة مف التموث نتيجة إىراؽ البتروؿ وشب نيراف حريؽ

البتروؿ في الكويت وما صاحبيا مف مواد متطايرة ترسبت في مياه الخميج ،والمواد
الكيميائية والمشعة التي ترسبت في مياه الخميج كجزيئات أو ذرات متطايرة امتزجت
بمياه الطبقة العميا مف مياه الخميج أو طفت وما زالت تطفو عمى سطحيا.
US Environmental Protection Agency (EPA), January 24, 2001. Ocean Discharge Criteria ( 78
)Regulations. 40CFR Parts 122, 123 and 125, RIN-204-AD60
The Economic and Environmental Impact of the Gulf War on Kuwait and the Persian ( 79
)Gulf. www.american.edu/Kuwait.html
Kemp Penny, 1991. For Generations to Come. In Phyllis Bennis, Michael ( 80
)Moushabec, Beyond the Storm. Brooklyn, New York: Olive Branch Press.
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ولقد وجدت المنظمة اإلقميمية لحماية البيئة البحرية في الشرؽ األوسط أف ىناؾ
تغي اًر محسوساً في درجة ح اررة المياه ودرجة المموحة والمموثات في الخميج.

;4

ىذه

التغيرات المفاجئة تعزى بطريقة مباشرة إلى التموث مف النشاط الصناعي في المنطقة

وبطريقة غير مباشرة إلى الدؼء العالمي.

;6، ;5

ىذا التغيير ييدد الحياة البحرية كما

ظير مف موت األسماؾ في المناطؽ الشمالية مف الخميج.

;7

وانتاج النفط في دوؿ الخميج يالـ عمى الكثير مف مشاكؿ البيئة نتيجة التسرب
مف حامالت النفط ،وحوادث إراقة النفط ،والقياـ بقمب النفايات المخالفة لمقانوف في
الخميج ،والمياه الفاسدة التي تسري إلى المياه مف عمميات تصفية النفط .كما تشترؾ
األنشطة البشرية األخرى في تفاقـ الموقؼ .والسدود التي أنشئت عمى انيار المنطقة

تمنع سرياف المياه العذبة إلى الخميج .كما أف محطات التحمية التي يعتمد عمييا العديد
مف دوؿ المنطقة بالدرجة األولى ليست براء مف زيادة مموحة المياه ،خاصة في
المناطؽ المتآخمة لمساحؿ.
)Sudeshna Sarkar, 1999. Arabian Gulf Turning Hot, Salty, Oily.( 81
)Zimmer Carl, 1992. Ecowar. Discover, January, page 37.( 82
Epstein Paul R, August 2000. Is Global Warming Harmful to Health? Scientific ( 83
.)American
Environmental News Service, September 30, 1999. Middle East Facing ( 84
)Environmental Problems.
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وحديثاً أدت إحدى حوادث إراقة النفط في البحر إلى حرماف إمارة الشارقة مف

مياه الشرب ألنيا تسببت في محطة التحمية.

;8

إلى جانب تموث البيئة فمف المعروؼ أف مياه الخميج تحتوي عمى نسبة عالية
مف المياه الثقيمة.

ادلياه ادليتة
المياه عالية الجودة سواء كانت عذبة أو مالحة يمزـ أف تكوف منعشة باألمالح
المعدنية واألكسجيف ىذا عكس المياه الحية التي تتحرؾ جزيئاتيا في حضور
األكسجيف .فعمى سبيؿ المثاؿ أف غمياف المياه العذبة يخمصيا مف األكسجيف فتتحوؿ إلى
مياه ميتة .وفي حضور الكموريف يتفاعؿ الكموريف مع الحمض الدبالي

;9

ليكوف

مركبات سامة ،كما أف غمياف الماء ال يخمصيا مف المعادف الثقيمة أو الروائح الكريية
أو الشوائب.
ومف أمثمة المياه الميتة البرؾ واليور التي تستخدـ لجمع المياه والنفايات مف
حظائر الماشية والدواجف في المزارع الكبيرة لتربية الحيوانات .وقد كانت بحيرة ايري

التي توجد في واليات بنسمفانيا ونيويورؾ بالواليات المتحدة األمريكية مف اكبر
البحيرات الميتة لفترة طويمة مف الزمف نتيجة ما يسري إلييا مف نفايات صناعية
وزراعية وبشرية .وحديثاً تـ إحياؤىا بمنع التخمص مف النفايات فييا واتخاذ السيؿ
)http://www.uaeinteract.com/uaeint_main/newsreport/19980919.htm( 85

 86الدبال ىي مادة تشكل اجلزر العضوي من الًتبة.
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الالزمة لزيادة األكسجيف فييا .ومف السبؿ المعروفة مف قديـ الزمف إلحياء أجساد
المياه ىو زرع بعض أنواع الطحالب واألعشاب البحرية ،ويمعب الخرتيت دو اًر كبي اًر

في إحياء ماء الميؿ بحركتو الدائبة في أحراش النباتات المائية التي تكاد تسد مجري

النيؿ.
ومف الموضوعات التي طالما أثيرت عمى مدى سنيف طويمة والتي تتعمؽ
بسالمة المياه المحالة وصالحيتيا لمشرب ،ىي مسالة المياه الميتة .فيناؾ اعتقاد شائع
بيف الميتميف بتأثير مياه الشرب عمى صحة وحيوية اإلنساف باف محاولة لمحصوؿ عمى
مياه نقية باستخداـ أجيزة تقطير المياه أو استخداـ الضخ األسموزي المعاكس خطأ
فادح فيو ضرر بالصحة ،إذ أف تمؾ المياه النقية غير صحية ،بؿ أنيا مياه ميتة ،ال
يستطيع أف يعيش فييا السمؾ.
كما يعيب بعضيـ عمى اعتقاد بعض الناس باف المياه األفضؿ ىي المياه التي ال
تحتوي عمى شيء عمى اإلطالؽ .وبيذا يتناسوف أف المياه المقطرة والمياه الناتجة مف
الضخ األسموزي المعاكس ال تحتوي عمى أكسجيف ،واف غياب األكسجيف يسبب جميع
أنواع السرطاف.

;:

ولما كانت اشتداد حمضية الماء ىي التي تؤدي إلى غياب األكسجيف فدرجة
الحموضة مقياس لصالحية مياه الشرب الذي يجب أف تميؿ إلى القموية .إذ أف الدـ لو

)Sang Y. Whang, January 1991. Reverse Aging. Amazon.( 87
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درجة حموضة تتراوح بيف  :.6و ،:.78

;;

ليذا فعندما تقؿ درجة حمضية الجسـ

عف  :يموت اإلنساف .كما أف دـ لو درجة حموضة  :.78يحتوي عمى <%97.
أكسجيف أكثر مف دـ لو درجة حموضة . :،6

موت السمك
دبت حديثاً حالة مف اليمع وسط مستيمكي األسماؾ في الكويت بعد ظاىرة موت

أعداد ضخمة منيا في المياه اإلقميمية،

<;

األمر الذي أدى إلى عزوؼ السكاف عف

شراء أو تناوؿ أي نوع مف أنواع األسماؾ بالرغـ مف تأكيدات المختبرات التي تعزى
سبب الظاىرة إلى نقص األوكسجيف الذي أدى إلى اختناؽ األسماؾ.

<3

ونقص

األوكسجيف كاف مف معقبات وجود ىوائـ بحرية بنسبة مف  9إلى ; مالييف خمية في
لتر الماء الواحد .بينما شيدت إحدى شركات استزراع األسماؾ موت ما يقارب مف
 84طناً مف اسماؾ البمطي كاممة النمو .وقد قامت الشركة بإعداميا في محرقة

الصميبية عمى الفور .وقد بمغ عدد األسماؾ التي نفقت في يوـ واحد فقط  4;3ألؼ

سمكة باإلضافة إلى أكثر مف  <3ألفا مف اليرقات.

 88درجة احلموضة  7تناظر حالة التعادل أي احلد الفاصل بني احلمضية ( 1إىل )7
والقلوية ( 7إىل .)14
 89أنور الياسني  ,الكويت  ,الثالثاء  3من رجب 1420ىـ ادلوافق  12أكتوبر .1999
ادلختربات تعزي الظاىرة لنقص األوكسجني  ,األمساك النافقة تثري قلقاً يف الكويت .
جريدة البيان .
 90ما مسي ظاىرة ادلد األمحر يف مياه اخلليج واليت تسببت يف نفوق األمساك .
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كما تحولت جزيرة عوىة إلى (مجزرة) ألسماؾ الصبور والبياح والنويبي ،فقد
تحوؿ لوف البحر إلى لوف اصفر مائؿ إلى االحمرار ،مما زاد تخوؼ البعض مف
احتماؿ تعرض األسماؾ لمتموث .وع از البعض أسباب تفوؽ اسماؾ الميد إلى النمو
الموسمي الكبير لألعشاب البحرية التي زادت بشكؿ ممحوظ والتي مف المتوقع أف
يستمر تأثيرىا عمى األحياء البحرية إلى أف تتغير الظروؼ المناخية يتوقؼ معيا مثؿ
ىذا االنتشار واالزدىار.
وقد شوىدت ظاىرة موت األسماؾ في المياه الشمالية مف الخميج ولـ تحدث في
الجنوب وعمت كؿ مف الكويت وايراف .كما أف المشاىدات المباشرة وصور األقمار
الصناعية أكدت زيادة كبيرة في كميات اليوائـ البحرية وارتفاع نسبة الكموروفيؿ
وبصورة خاصة (المد األحمر) .وقد أدت زيادة وازدىار ىذه النباتات البحرية
بالكميات الكبيرة عمى غير عادتيا السنوية إلى تقميؿ نسبة األوكسجيف في المياه
السطحية بعمؽ متر واحد تقريباً مما أدى إلى مقتؿ األسماؾ التي تسبح فييا ،كما أف

ذلؾ حدث أيضا في أحواض زراعة األسماؾ التي تعرضت لمثؿ ىذا المد األحمر
الخانؽ.

واالحتماؿ األكبر لمقتؿ األسماؾ يرجع إلى االختناؽ نتيجة ظاىرة انخفاض
نسبة األوكسجيف في المياه .وربما ال يوجد بيا أية مؤثرات مف أكؿ ىذه األسماؾ عمى
صحة اإلنساف باستثناء تعفنيا قبؿ صيدىا وجمعيا في الشباؾ.
أما ظيور فيروس مشابو لميكروب الكولي ار في بعض األسماؾ فأمر يحتاج إلى
استقصاء صحي لمراحؿ الصيد وتجميد ومداولة ىذه األسماؾ التي تنقؿ إلييا العدوى
وتصبح غير صالحة لالستيالؾ .ونفت بعض الجيات الرسمية وجود تموث أو أمراض
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في األسماؾ الكويتية ،أو وجود خطورة مف معظـ األسماؾ المجاورة لشواطئ دولة
الكويت ،غير انو تـ التحذير مف أكؿ سمؾ الميد عمى وجو التحديد.
وتتابع الييئة العامة لمبيئة الكويتية ظاىرة مقتؿ األسماؾ لتحديد األسباب ورصد
جميع المتغيرات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية في مياه البحر وحوؿ السواحؿ
والتعرؼ عمى ظاىرة زيادة وكثافة اليوائـ النباتية عمى طوؿ السواحؿ الكويتية والتي
قد تقوـ بفرز مواد قد تؤدي إلى موت األسماؾ والكائنات األخرى التي تتغذى عمييا .كما يجري
المزيد مف التحاليؿ المخبرية عمى عينات كبيرة مف األسماؾ الكويتية (خياشيـ،
كبد ،شرائح لحـ) مف الميد وأنواع أخرى لدراسة أسباب الظاىرة.
كما تجري عمميات المسح البحري والجوي لمشواطئ الكويتية وعمى طوؿ
المياه اإلقميمية ألخذ عينات أخرى واجراء المزيد مف التحاليؿ ،ولقد دلت الصور
الجوية التي تـ الحصوؿ عمييا عمى وجود كميات ىائمة مف مادة (الكموروفيؿ) عمى
مساحات كبيرة في الخميج العربي .كما تـ التأكيد بوجود ظاىرة نفوؽ األسماؾ في
المنطقة الشمالية مف الشواطئ اإليرانية القريبة مف مقاطعة خوزستاف عمى مساحة
 4833كيمو متر مربع شماؿ إيراف.
وموت األسماؾ بكميات ضخمة ظاىرة عالمية تحدث في كثير مف البحيرات
الصغيرة واألنيار البطيئة السرياف

<5، <4

في المناطؽ الساحمية.

North Carolina Department of Environment and Natural Resources (NCDENR), Science ( 91
Advisory Council on Water Resources and Coastal Fisheries Management, May 14, 1998.
)Neuse River Estuary Water Quality and Fish Kills Advisory for Summer/Fall 1998.
Winn R, Knott D, 1992. An evaluation of the survival of experimental populations ( 92
exposed to hypoxia in the Savannah River Estuary. Marine Ecology Progress Series: 88:161)179.
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ادلخاطر ادلرتقية علي صحة اإلنسان من اإلنسان من ادلياه احملالة
خصائص ادلياه احملالة
تركيب ادلياه احملالة
المخاطر الصحية لممياه عمي اإلنساف تنجـ عموماً مما تحتوي مياه الشرب مف

عناصر عضوية أو غير عضوية تعرض صحتو لمخطر سواء عف طريؽ التعاطي
المباشر أو بولوج ما قد يدخؿ فييا مف مواد ضارة في السمسمة الغذائية أو المياه

الجوفية أو في وسائؿ نقؿ وتوزيع المياه  .وفي حالة المياه المحالة قد تتسرب مركبات
جديدة مف المياه البحر الخاـ إلي مياه الشرب ،منيا:
 البكتريا الممحية التي تعيش في المياه المالحة والتي قد ال تتخمص منيا
عممية التحمية.
 المواد العضوية الخاصة بمياه البحر .
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 المياه الثقيمة التي تدخؿ مع مياه البحر الخاـ والتي قد تخرج مع منتج
المياه.

خلل يف ادلياه احملالة
مف الخمؿ الذي قد يؤدي إلي مخاطر متفاوتة التأثير غمي صحة اإلنساف ىو ما
ليس في تركيبة المياه المحالة؛ أو المواد الحيوية الغائبة مف المياه ،سواء أمكف
تعويضيا مف مصادر أخري أـ لـ يمكف التعويض عنيا .أىـ ما ينقص المياه المحالة:
 األمالح المعدنية.
 األكسجيف.
حالة المياه المحالة
حالة المياه المحالة ليا تأثير عمي صحة المستيمؾ؛ مف بيف تمؾ المؤثرات:
 درجة ح اررة المياه .
 بنية المياه .
 درجة الحموضة.
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ملوثات ادلياه احملالة
ادلواد الصلبة العالقة وادلذابة
مف الياـ جداً في حالة المحالة تحديد كميات المواد الضئيمة المقادير إلي

جانب المعادف الثقيمة التي يمكف أف توجد بمقادير محسومة في المياه المحالة والمياه
التي تضاؼ إلييا أمالح لتصحيح نسبة األمالح في الشرب .ىذا ألف تنقية المياه
مف المواد الضئيمة المقدار و المعادف الثقيمة ليس في مقدور عممية التحمية .عمي سبيؿ المثاؿ
قد تحقؽ أف النشاط الحيوي مرتفع لمغاية لمادتي البوروف والبروميف المتاف
تتواجداف في مياه البحر بكميات كبيرة لمغاية  .ومف خصائص ىاتيف المادتيف:
 لدي كالىما المقدرة عمي الولوج مع المياه بغاية السيولة خالؿ األغشية
الشبة نفاذة؛ في حالة استخداـ التحمية بعممية الضغط األسموزي المعاكس.
 كالىما لو خاصية الخموؿ

<6

في حالة الفصؿ بالتيار الكيربائي عند استخداـ

عمميات التحمية بالتحميؿ الكيربائي .

 93ىناك العديد من ادلواد (الغازات النبيلة ) اليت ال تتفاعل كيميائيا مع ادلواد
األخرى مثل اذلليوم والنيًتوجني واألرجون والكريبتون والرادون واألكتنون
ومواد صلبة ال تتفاعل بسهولة مع ادلواد لتكون مركبات أخرى وقد ال تدخل يف أي
مركب كيميائي .
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 في مقدور كؿ منيما التسامي

<7

مع بخار الماء عند استخداـ التبخر الذي

يعقبو التكثيؼ ألومضي .
أما البوروف فإلي جانب خواصو السامة فيو قابؿ عمي الفتؾ بأنسجة الجياز
التناسمي واألجنة وفي تشويو األجنة.
ليذا يمزـ وضع معايير صارمة تضع قيودا شديدة عمي استخداـ طرؽ التحمية
التي توظؼ األغشية مثؿ تقنيات الضغط األسموزي المعاكس والتحميؿ الكيربائي؛

<8

إذ

يمزـ القياـ بعمميات تنقية إضافية لممياه الناتجة مف تمؾ العمميتيف .وقد تبيف مف بعض
األجيزة القادرة عمي حجر البوروف والبروميف أف عممية االمتصاص

<9

مفيدة كعممية

تنقية تعقب تحميو المياه بتقنيات األغشية .

السالمة من األوبئة
إف سالمة مياه الشرب مف األوبئة تعمد عموما عمي معايير غير مباشر ؛ مثؿ
معدؿ انتشار البكتريا ومحتويات المياه مف عصبات أو باسيميات القولوف

<:

غير أف

ىناؾ معايير أخري لمنع التموث بالميكروبات قد تكوف عمي درجة مف األىمية في
 94بعض ادلركبات الكيميائية (اذليدرات أو ادلاءات) ذلا خواص مشاهبة للمياه وذلذا
يصعب التخلص منها إذا ما امتزجت بادلاء.
95

(.)electrodialysis

96

(.)sorption

97

(.)collibacilli
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بعض األحواؿ مثؿ التموث بالفيروسات والبكتريا المعوية المسببة ألمراض والبكتريا الحديدية
والبكتريا الكبريتية ومتعضات (فمو ار )البحر المجيرية

;<

الممحية.

<<

التحلية باألغشية
في حالة التحمية بالضغط األسموزي المعاكس مف الممكف لألغشية الجيدة حبس مختمؼ
أنواع البكتريا والكائنات الحية المجيرية غير أنو مف الممكف لمفيروسات والفيروسات
البكتيربة

433

أف تتسرب خالؿ األغشية وتموث المياه المحالة.

التحلية بالتقطري
أما في حالة استخداـ التحمية بالتقطير؛ فعممية التحمية فعالة لمغاية بالنسبة
لمفيروسات لكنيا عمي عكس المتوقع تعجز في بعض األحواؿ عف التخمص مف نسبة
لمحررة التي تصؿ إلي المياه
ا
كبيرة مف المموثات الحيوية؛ مثؿ البكتريا المقاومة
المنتجة؛ خاصة في حالة التقطير عند درجات ح اررة منخفضة نسبيا .ففي تمؾ األحواؿ

98

()microflora

 99كائن حي يعيش يف بيئة ماحلة.
 100فريوسات تصيب البكًتيا بالعدوى وتؤدي إىل حتللها.
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تتصاعد متعضات البحر المجيرية المحمية مع البخار .وتأثير ىذا النوع مف الفمو ار
عمي عدوي اإلنساف يكاد يكوف غير معرؼ.

434

أمور ما زالت غامضة
إلي جانب الغموض الذي يحيط بفمو ار البحر الممحية؛ ىناؾ العديد مف األسئمة المحيرة
والميمة في صدد تموت المياه المحالة نتيجة التموث الميكروبي والعضوي
المتزايد في مياه البحر وخاصة مياه الشواطئ ونتيجة لمقدرة الكائنات الحية المجيرية
عمي البقاء والتكيؼ في أحواؿ الزيادة المطردة مف تموث مياه البحر بالمواد العضوية.
معقبات ىذه االحتماالت ىامة لمغاية في حالة التحمية بالتحميؿ الكيربائي وفي حالة
إصالح المياه المقطرة بإضافة مياه بحر.
كما أف مف الخصائص اليامة لمياه الشرب (عندما يكوف معيار توازنيا
منخفض) ىو احتوائيا عمي البكتريا الكبريتية والبكتريا الحديدية .فقد ثبت عمميا تواجد
ىذه الكائنات الحية المجيرية بكميات ىائمة في ترسبات الصدأ خاصة في أوعية
وأنابيب محطات التحمية بالتقطير وأنابيب التوزيع .بؿ إف كمية تمؾ الكائنات الحية المجيرية
في األنابيب تستخدـ كمعيار لمدى استشراء الصدأ .ليذا يمكف استخداـ ىذا المعيار كمعيار
لجودة المياه الناتجة .وىذا يقتضي أيضا تقيـ حيوي دقيؽ وشامؿ
لتأثير تمؾ الفمو ار المجيرية عمي اإلنساف .

 101الفلورا تكاد تكون موجودة يف كل مياه الشرب ,إال أن فلورا البحر ادللحية يعزي
إليها كثري من األمراض.
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ادلياه الثقيلة
مف األمور اليامة؛ وجود كمية كبيرة مف "الدتريـ"

435

أو الييدروجيف الثقيؿ في

مباه البحر؛ وخاصة في مياه الخميج .وليذا يمزـ الحد مف ارتفاع نسبتيا في المياه المحالة؛
ألف المياه الثقيمة

436

ليا تأثير واضح عمي الخاليا الحية.

437

احملتويات العضوية
الشوائب الصناعية
لعؿ مف أىـ الشوائب التي تعمؽ بالمياه المحالة ىي شوائب العضوية مثؿ
المبردات والمواد الكاشفة والمواد الكيميائية التي تغسؿ مف مواد البوليمر المستخدمة؛ وكذلؾ
المواد المستخدمة في صناعة مصافي المياه المنتجة في محطات التحمية .فمياه

 102الدترمي من نظائر اذليدروجني الذي ذحتوي على بروتون واحد ونيوترون
واحد.
 103ادلياه الثقيلة تتكون من دترمي وأكسجني وادلياه الثقيلة من ادلنتجات الثانوية
لعملية التحلية.
 104ىناك احتمال أن زيادة نسبة ادلياه الثقيلة يف جسم اإلنسان تؤدي إىل اذلرم
ادلبكر.

-ادلياه احملالة من البحر صفحة - 55 -

الشرب قد تختمط بشوائب مثؿ الفريوف
الفثاليؾ

;43

والديمثيمستاميد

<43

438

والبيوتيف

والتريتثنوالميف.443

439

والستيريف

43:

وحامض

وال شؾ أف المواد البوليمرية المختمفة المستخدمة في وحدات التحمية تتأثر
بمركبات المياه المالحة مف ميكروبية وكيميائية؛ وكذلؾ تتأثر بعمميات التحمية

نفسيا ،444ىذا إلي جانب تأثير العمميات الطبيعية مثؿ االستيالؾ الناجـ مف طوؿ
االستعماؿ والذي يؤدي إلي تمؼ مواد البوليمر.

الشوائب البيئي
كما يمزـ تقييـ تأثير منتجات عممية التمثيؿ (االيض) البيئي العضوية؛
وباألخص في بيئة البحر .ىذا ألف بزيادة المعرفة عف طبيعة الحياة البحرية يمكف
التكيف بكمية الكربوف الكمية والمواد السامة التي تفرزىا بعض الطحالب المائية .حيث
أف تمؾ المواد قد تؤثر عمي تركيبة المياه المحالة وتؤدي إلي عواقب غير معروفة.

.)Freon( 105
.)butylenes( 106
.)styrene( 107
.)phthalic acid( 108
.)dimethyacetamide( 109
.)triethanolamine( 110
 111حرارة وتيار كهربائي وضغط وتفاعالت نشطة ,اخل.
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نقص ادلياه احملالة
كما أف مركبات المياه المحالة قد يكوف ليا تأثير ضار عمي صحة اإلنساف فإف
غياب بعض المواد منيا قد يشكؿ خط ار خفيا عمي اإلنساف .فالمياه التي تنتجيا عمميات التحمية
ينقصيا األمالح المعدنية األزمة لنشاط اإلنساف إال أف ىذا النقص عادة ما
يصحح بإضافة مياه مالحة إلي المياه المنتجة .كما يغيب األكسجيف عف المياه المنتجة
مما يؤدي إلي نقص في حيويتيا وقد يسبب أض ار ار ال يجوز إنكار ىا إال أنو مف
الصعب التكيف بيا.

حالة ادلياه احملالة
بنية ادلياه
المياه في جسـ اإلنساف ىي التي تتحكـ في كثير مف أنشطة األعضاء فيي التي
توجو التفاعالت الكيميائية الحيوية ووظائؼ األعضاء .وخصائص المياه كغيرىا مف
المواد تعتمد عمي تكوينيا الكيميائي .وبناء عمي ىذا فقد أجريت دراسات عديدة عمي
بنية المياه ونجـ عنيا نموذج البنية الثنائية لممياه الذي القي اىتماما عمميا واسعا .في
ىذا النموذج تتكوف المياه مف.
 بنية تضاىي الثمج وتمثؿ بالتقريب بنية ثمجية فييا فجوات ال تممؤىا ذرات
المياه.
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 بنية غير منتظمة (مكثفة) تناظر تركيبة المياه؛ حيث الفجوات ممتمئة بذرات
مياه مخمخمة.
والمياه في البدف ترتبط باألنسجة الخموية الحية وتغطييا بطبقو مف ذرات
أحادية ذات بنية تضاىي الثمج حيث يجمع الذرات تنظيـ رباعي يصاحبو أواصر
ىيدروجينية .ليذا فإف بنية المياه في الجسد ىامة؛ إذ أف الفجوات في بنية المياه
المضاىية لمثمج تمتمئ بالحامض النووي

445

والبروتينات وغيرىا .كما أف وظيفة المياه

ذات البنية المضاىية لمثمج ىي دور الحافز لبعض التفاعالت الكيميائية الحيوية .ليذا
فإف التحوؿ ألبنياني لممياه يؤكد توصيؿ المعمومات الحيوية لألعضاء حيث تمعب المياه
المنتظمة البنية دو ار مخصوصا وتنظيـ معدؿ التفاعؿ؛ الخ .
ومف وجية نظر سالمة مياه الشرب؛ فإف العديد مف النتائج اليامة يمكف
الحصوؿ عمييا مف دراسة الدور الحيوي لمياه ناتجة عف ثمج بعد تجميد المياه (مياه
منتظمة البنياف)

446

ومياه ناتجة مف بخار الماء (قطر غير منتظـ) ومياه تـ الحصوؿ

عمييا مف معالجة ح اررية دوف تغيير لحالتيا اإلجمالية (مثؿ التحميؿ الكيربي العالي
الح اررة ) .وعمي ىذا فقد تبيف أف التغير في بنية المياه الناتجة مف التقطير عند درجات ح اررة
مرتفعة قد يسيؿ حدوث تفاعالت إعوارية

447

أو استيدافية

448

في األعضاء

عندما ثمج الجسـ عف طريؽ الفـ في مصاحبة بروتيف مولد لمتحسس .

449

.)DNA( 112
 113حيوان الرنة أو الوعل القطيب ال يشرب إال ادلياه السائلة من الثلوج.
 114العوار ىو حساسية عالية دلادة خاصة مثل بروتني أو عقار حتدث عند التعرض ذلا)anaphylaxis( .
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وفي تجربة أجريت عمي خنازير ىندية؛ استخدـ فييا مصؿ جياد كالمادة
المولدة لمحساسية تبيف أف إصالح المياه المنتجة بوحدات التحمية بالتقطير بإضافة
أمالح معدنية لـ يقمؿ مف حدة الحساسية بينما القياـ بتجميد وصير المياه المقطرة أدي
إلي وقؼ التأثير.

44:

حرارة مياه الشرب
يجب أف ال تزيد درجة ح اررة مياه الشرب عمي  58درجة مئوية ألف المقدرة
عمي نضج العطش (االرتواء) تقؿ؛ كما أف بعض التغيرات تط أر عمي الجياز العصبي المركزي

(كما تحقؽ مف الكشؼ الطبي بتسجيؿ نشاط الموجات الكيربية في المخ;.)44
ليذا يمزـ تبريد المياه المحالة بالتقطير.

 115الصدمة االستهدافية حتدث نتيجة احلساسية.
116

(.)allergen

 117ىذه النتيجة تؤيد تفضيل حتليو ادلياه عن طريق التجميد من وجهة نظر سالمة
ادلياه ادلنتجة.
.)EEG( 118
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احلموضة
المياه المحالة بطريقة التقطير تميؿ إلي الحموضة مما قد ينجـ عنو تفاقـ في
نقص األكسجيف.غير أنو مف السيؿ تغيير حالة المياه بإضافة األمالح المعدنية وضبط درجة
الحموضة.

التأثري ادلرتقب للمياه احملالة علي صحة اإلنسان
تأثير شوائب المعادف الثقيمة
مف المعروؼ أف المناطؽ التي تستخدـ مياه شرب فييا نسبة كبيرة نسبيا مف
المعادف الثقيمة يستشري فييا الفشؿ الكموي؛ مثاال ليذا مناطؽ في والية لويزيانا حيث يحجـ
الناس عف شرب مياه غير المياه التي تزودىا البمديات وحيث تتأثر أنابيب توزيع المياه بمياه
البرؾ والمستنقعات في المنطقة.

<44

كذلؾ الحاؿ في المناطؽ التي تعتمد

عمي المياه الجوفية التي تحتوي عمي نسبة مف المعادف الثقيمة .ومف الممكف أف يؤدي تعاطي
كميات ضئيمة مف المعادف الثقيمة في مياه الشرب إلي أنواع مف السرطاف.
وىناؾ شوائب معدنية سامة مثؿ البوروف والبروميف تؤثر عمي األجيزة
التناسمية واألجنة.

 119غالبية ارض لويزيانا تقع حتت مستوى البحر.
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كذلؾ فاف وجود سبائؾ النيكؿ

453

في مياه الشرب يعرض اإلنساف إلى أمراض

تتراوح مف االلتيابات الجمدية إلى سرطاف الرئة .ووجوده في حضرة ثاني أكسيد
الكربوف يؤدي إلى تكويف مادة كاربونيؿ النيكؿ الذي قد يؤدي إلى الموت .ومف
أعراض التسمـ بالنيكؿ الصداع النصفي والتقيؤ والغثياف والدوخة .وأما األعراض
الالحقة فتشمؿ ضيؽ الصدر.
والنيكؿ مستخدـ في صناعة الفوالذ والسبائؾ األخرى المضادة لمصدأ وأنابيب
النحاس والنيكؿ المستخدمة في محطات التحمية.
ورغـ عدـ الدراية بتأثير المياه الثقيمة عمى جسـ اإلنساف فاف تفاعمو مع خاليا
الجسـ قد يؤدي إلى تغييرات في عممية االيض.

455،454

كما أف المياه الثقيمة تحتوي

عمى نظير مشع لمييدروجيف (تريتيـ) بنسبة ضئيمة.

 120النيكل من ادلواد الالزمة لتغذية اإلنسان ولكن تعاطيو بكميات كبرية يؤدي إىل
تسمم اإلنسان .
Kushner DJ, Baker Alison, Dunstall TG, 1996. Biotechnological Potential of ( 121
Heavy water and Deuterated Compounds. Department of Botany, University of
)Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
Baker MT, Ronnenberg, Jr WC, Ruzicka JA, Chang C-K, Tinker JH (1993). ( 122
Inhibitory effects of deuterium subsituation on the metabolism by the rat. Drug
)Metabolism and Disposition 21: 1170-1171.
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تأثري شوائب البكرتيا
البكتريا الموجودة في مياه الشرب مسئولة عف العديد مف أمراض الجياز

اليضمي العارضة ،وقد تتفاقـ الحالة ويتعرض اإلنساف ألمراض خطيرة بسبب الفمو ار

المقاومة لمح اررة.

تأثري غياب األمالح ادلعدنية
غياب األمالح المعدنية التي يحتاجيا الجسـ لنشاطو الحيوي مف مياه الشرب

يؤدي إلى الخموؿ واالكتئاب .ورغـ إضافة بعض األمالح لممياه المنتجة مف عمميات

التحمية فقد ال تكوف كافية.

تأثري غياب األكسجني
ىناؾ توقعات باف شرب المياه الميتة التي ال تحتوي عمى األكسجيف قد يؤدي

إلى السرطاف أو الموت البطيء .وعمى أحسف الفروض فاف طعـ المياه الميتة غير مستساغ
وربما أدت إلى اضطرابات في الخاليا الممتصة لممياه وفي الجياز اليضمي.
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تأثري بنية ادلياه
إلى جانب الحساسية فاف التغير الطارئ عمى تركيب بنية المياه قد يؤدي إلى

إنتاج الشقوؽ الحرة
قصير لمغاية

457

456

في الجسـ .ورغـ أف عمر تمؾ التركيبات الكيميائية المعقدة

فيي مسئولة بالدرجة األولى عف بداية تكويف األوراـ الخبيثة.

.)free radicals( 123
 124قد ال يتعدى ميكرو ثانية.
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خماطر حمطات التحلية على البيئة
تأثري حمطات التحلية على البيئة
ىناؾ العديد مف اآلثار السمبية لمحطات التحمية عمى البيئة وخاصة البيئة

البحرية ،يظير بعضيا عند بداية تشييد المحطة عمى الشاطئ وبناء المداخؿ والمخارج

داخؿ البحر حيث يتـ تغيير صفة استعماؿ األراضي في تمؾ المنطقة ،وتقوـ اآلليات

والمعدات بدمؾ الرماؿ مما يؤثر عمى الكائنات الدقيقة المتواجدة عمى الشاطئ .باإلضافة

إلى ذلؾ فاف الحفريات تعمؿ عمى تفتيت التربة وزيادة المواد العالقة

والراسية في المياه ،والتي بدورىا تحجب ضوء الشمس عف النباتات المائية وتمنعيا

مف إتماـ عممية التمثيؿ الغذائي ،كما أف وجود ىذه المواد يرفع منسوب "الطمب الحيوي

عمى األكسجيف" ،وبشع األكسجيف في المياه تختنؽ األسماؾ واألحياء البحرية .ليذا فاف
مف األىمية القياـ بدراسة مفصمة لتأثير محطات التحمية عمى البيئة بعد اختيار مواقعيا

والعزـ عمى إنشائيا كجزء مف عممية التخطيط ليذه المحطات ومرو اًر باختيار التقنية
المناسبة واستخداـ المواد الرفيقة بالبيئة وانتياء بعممية تشغيؿ المحطة.

مياه النفايات
أياً كانت التكنولوجيا المستخدمة في التحمية ،فاف المجاري الرئيسية لعممية

التحمية تكاد تكوف واحدة ،فيي تتكوف مف المجري الداخؿ والمجري الخارج لممحطة .حيث
تضخ مياه البحر المالحة مف مدخؿ سطحي لمياه البحر أو مف آبار عمى الشاطئ،
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ويتـ إدخاليا إلى محطة التحمية ،وحيث تخضع لعمميات فيزيائية وتفاعالت كيميائية

معقدة مثؿ الضغط والتبخر واضافات كيميائية لتعديؿ درجة الحموضة  pHوالتطيير ومواد
منع التآكؿ والرواسب وتكوف الرغوة وخالفيا ،ليتـ بعد ىذه العمميات فصؿ

المياه المحالة عف األمالح التي تتركز في سائؿ يسمى بالمياه المرفوضة أو الراجعة،

ويكوف تركيز المياه عادةً ما يقارب ضعؼ تركيزىا في مياه البحر العادية التي تحوي عمى
ما يقرب مف  73.333 – 68.333جزء بالمميوف مف األمالح .باإلضافة

لألمالح فاف المياه الراجعة تحوي عمى معظـ المواد الكيماوية واإلضافات التي

تستعمؿ أثناء عممية التحمية .ويتـ غالباً إعادة ىذه المياه إلى البحر مف خالؿ مخرج

المحطة وذلؾ بما تحويو مف تركيز عالي مف األمالح والكيماويات .كما أف درجة
ح اررة المياه الراجعة تكوف عادةً أعمى مف درجة ح اررة مياه البحر الطبيعية بحوالي
 43 – :درجات مئوية وذلؾ في حالة التحمية عف طريؽ التقطير.

تلوث البيئة بادلياه الراجعة
عند بدء تشغيؿ محطة التحمية فاف المياه الراجعة مف المحطة تحوي تركي اًز

عالياً مف األمالح ،مما يؤدي مع الوقت إلى زيادة مموحة مياه البحر في منطقة مخرج
المحطة والمناطؽ المحيطة بيا وخاصة في وجود معدالت تبخر عالية كما ىو الحاؿ

في المناطؽ الحارة ،مما يؤثر عمى بعض األحياء المائية التي ال تحتمؿ المموحة

الزائدة .ثـ أف ضخ كميات مف المياه الراجعة ذات الح اررة األعمى مف ح اررة مياه
البحر يعمؿ عمى خفض كميات األكسجيف المذاب في ماء البحر والالزـ لتنفس

الكائنات البحرية مما يؤدي إلى فناءىا أو ىجرتيا والتأثير عمى التنوع الحيوي .كما أف
وجود كميات مف المواد الكيماوية العضوية في المياه الراجعة أيضاً يعمؿ عمى
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استنزاؼ كميات مف األكسجيف الحيوي أثناء تحمؿ ىذه المواد إلى مركبات بسيطة
ويساىـ مع ارتفاع درجة الح اررة في تقميؿ نسبة األكسجيف المذاب بالمياه.

كما أف المياه التي تمفظيا المحطة مياه خالية مف األكسجيف مما يؤثر عمى قتؿ

األحياء المائية في مساحة كبيرة حوؿ مخرج المياه الراجعة.

ىنالؾ مركبات ذات أثر ساـ مثؿ الكموريف ومشتقاتو مف التي تستخدـ في

عمميات تطيير المياه وكذلؾ ىناؾ احتماؿ لظيور مركبات التراي ىالوميثناف ()THM

والتي تتكوف نتيجة تفاعؿ الكموريف مع المواد العضوية وىي ذات أثر مسرطف إذا ما

تواجدت بتركيز معيف.

ىناؾ فرصة الف تحوي المياه الراجعة معادف ثقيمة نتيجة عمميات التآكؿ في

األجزاء المعدنية لمحطة التحمية ،خاصة في مجرى المياه الداخمة وأنابيب توصيؿ

وأوعية المياه المالحة وكذلؾ في مجرى المياه الخارجة وما يتصؿ بو مف أنابيب

وأوعية لسرياف المياه الممفوظة مف المحطة والتي تحتوي عمى أمالح مركزة ،وفي
حالة التقطير فاف المياه المقطرة تآكؿ وتنحر كؿ سطح تحتؾ بو.

وتتميز المعادف الناجمة عف الصدأ والنحر بآثارىا السامة حيث تتراكـ في

أجساـ الحيوانات البحرية ومف الممكف أف تصؿ لإلنساف مف خالؿ السمسمة الغذائية.
تستعمؿ األحماض الكيميائية عادةً لغسؿ الغاليات وأنابيب التكثيؼ وإلزالة الرواسب
التي تتكوف نتيجة عممية التقطير ،وىذه األحماض يجري تصريفيا إلى البحر مع المياه مما
تعمؿ عمى خفض درجة الحموضة  pHلمياه البحر وتحويميا إلى وسط غير مناسب لنمو

بعض الكائنات البحرية.
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اضطراب البيئة
إلى جانب التأثير عمى البيئة المتآخمة لمكاف التخمص مف المياه المموثة التي

تنتجيا المحطة فإف التغير المحمي في درجات الح اررة والمموحة يؤدي إلى آثار بعيدة المدى

لما يسببو مف خمؿ في التوازف البيئي في الخميج .إذ أف المياه المشبعة بالنفايات الكيميائية

والعضوية ستقتؿ بعض الكائنات البحرية المفيدة في إنعاش مياه الخميج وستشجع تواجد

وتكاثر أنواع مضرة بالبيئة مف كائنات حية مجيريو ونباتات قد تسبب أذى غير مباشر

لمناس ،مثاالً ليذا أنيا ستؤدي إلى تغيير في تركيبة المياه الداخمة
لممحطة سواء مف الناحية الكيميائية أو الحيوية.

إلى جانب ذلؾ فاف التموث الميكروبي والعضوي المتزايد في مياه البحر

وخاصة مياه الشواطئ يشجع تكاثر بعض البكتريا مثؿ فمو ار البحر الممحية والكائنات الحية

المجيرية األخرى التي تممؾ المقدرة عمى البقاء والتكيؼ في أحواؿ الزيادة المطردة في تموث
مياه البحر بالمواد العضوية.

كما أف خمؿ التوازف البيئي الذي يسببو إعادة المياه الممفوظة إلى الخميج ربما

أدي إلى خمؿ في الدورة الكربونية والى احتباس ثاني أكسيد الكربوف بما قد يؤثر عمى
المناخ في المنطقة وعمى الثروة البحرية.
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تعقيب
أف المعرفة الدقيقة األضرار التي قد تنجـ مف المياه المحالة عمى صحة

المستيمكيف أو المخاطر الناجمة مف عممية تحميو المياه عمى البيئة ،ال يعني بالضرورة عدـ
المقدرة عمى تالقي تمؾ األخطار واألضرار ،بؿ يكوف حاف اًز عمى ابتكار تقنيات جديدة
لمعالجة المشاكؿ التي تتعرض ليا عممية تحميو المياه.
عمى سبيؿ المثاؿ:
 نقص األمالح المعدنية المفيدة في المياه المحالة يستمزـ إضافة أمالح

معدنية وىذا ىو الجاري تنفيذه اآلف في محطات التحمية بإضافة مياه مالحة

إلى المياه المنتجة .وربما أمكف تحديد األمالح التي يحتاجيا الجسـ والتي قد ال
تتوفر فيما يضاؼ مف مياه مالحة واضافتيا بطريقة أخرى.

 غياب األكسجيف في المياه المحالة يتطمب تيوية المياه كما يجري اآلف في

محطات التحمية .كما يمكف ضخ األكسجيف في صياريج المياه أو استخداـ األوزوف
في تعقيميا.

 وجود معادف ثقيمة في المياه المحالة قد يقتضي إضافة مرحمة إضافية

لمتخمص مف تمؾ المعادف بناء عمى نسبة تواجدىا في المياه المنتجة والسترداد

ما يمزـ ليذه المرحمة مف تكاليؼ يمكف فصؿ المعادف لالستفادة منيا ،وىناؾ تقنيات

ليذا الغرض .أما المياه الثقيمة فيمكف فصميا أيضا لالستفادة منيا.
-ادلياه احملالة من البحر صفحة - 68 -

 وجود بكتريا مقاومة لمح اررة وأخرى مصاحبة لمصدأ يستمزـ تقنية خاصة لمتخمص
منيا .فيناؾ حاجة ماسة لمبحث عف تقنية خاصة لمتخمص مف فمو ار

البحر الممحية ،والكائنات الحية المجيرية األخرى مثؿ البكتريا الكبريتية

والبكتريا الحديدية التي توجد بكميات ىائمة في ترسبات الصدأ .وىذا يقتضي

تقييـ حيوي دقيؽ وشامؿ لتأثير الفمو ار المجيرية عمى اإلنساف.

 ارتفاع درجة ح اررة المياه الناتجة يمزـ إدخاؿ مرحمة تبريد ،وفي الواقع أف تزويد
المستيمؾ بالمياه الباردة يضمف نقاوتيا في مراكز االستيالؾ .وىناؾ

بعض شبكات التوزيع تحرص عمى ىذا حتى في حالة المياه الطبيعية

المكررة.

 حمضية المياه المحالة يمكف عالجيا بسيولة إذا شكؿ ذلؾ مشكمة

لممستيمكيف.

 التغير في بنية المياه قد يتطمب تجميد المياه المنتجة وصيرىا لعودة المياه
إلى بنيتيا الطبيعية.

ولتالفي المخاطر الصحية لممياه عمى اإلنساف يمزـ إجراء تحاليؿ رتيبة

وعشوائية عمى المياه التي يستخدميا الناس في أي وقت سواء في الشرب أو االغتساؿ

أو الزراعة أو الصناعة وذلؾ لمتأكد مف أف ما تحتويو مف عناصر عضوية أو غير عضوية

لف تعرض صحتيـ لمخطر سواء عف طريؽ التعاطي المباشر أو بولوج ما قد يدخؿ فييا مف

مواد ضارة في السمسمة الغذائية أو المياه الجوفية أو في وسائؿ نقؿ وتوزيع المياه.
ولإلستفادة مف نتائج التحاليؿ يجب أف تيدؼ جميع التحميالت إلى

التحديد الكمي لمحتويات المياه مف مركبات أمالح ،وعنصر مجيريو ،وميكروبات أو
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بكتريا ،ومواد عضوية ،إلى جانب التعرؼ عمى أي تغيير في بنية المياه وعمى ما ينقصيا

مف مكونات ضرورية.

وفي حالة تحميو المياه المحالة ،مف الضروري القياـ بسمسمة مف التحاليؿ عمى

المياه مف بداية ضخيا مف مصدرىا الطبيعي حتى وصوليا إلى المستيمؾ كمياه محالة

وعودتيا إلى البحر كمياه مركزة تمفظيا محطة التحمية ،أي:

 تحميؿ مياه البحر الخاـ التي تتغذى المحطة لمتأكد مف كفاءة مرحمة المعالجة
التي تسبؽ عممية التحمية والتخاذ الخطوات الالزمة لمعالجتيا حتى ال تتسرب

أي مكونات ضارة إلى مراحؿ التحمية.

 تحميؿ عينات مف المياه المنتجة عقب انتياء مراحؿ التحمية حتى يمكف
التأكد مف أف مرحمة معالجة المياه المنتجة لتحويميا إلى مياه شرب ستوفر
مياىاً صالحة لمشرب.

 تحميؿ المياه المالحة النظيفة التي قد تضاؼ إلى المياه المنتجة إلثرائيا
باألمالح المعدنية ،قبؿ إضافتيا لمتأكد مف نقاوتيا وسالمتيا.

 تحميؿ المياه المعدة لالستيالؾ لمتأكد مف أف جودتيا في حدود مواصفات
المياه الصالحة لالستيالؾ البشري قبؿ توزيعيا عمى مراكز االستيالؾ.

كما يفضؿ إجراء التحاليؿ اآلتية لحماية صحة المستيمؾ وحماية البيئة:
 التحميؿ العشوائي لمياه الشرب في مراكز االستيالؾ خاصة المنازؿ لمتأكد
مف عدـ تموثيا أثناء نقميا أو توزيعيا.
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أما بالنسبة إلزالة مخاطر التأثير عمى البيئة فيمزـ اتخاذ الخطوات التالية:
 تحميؿ المياه الفائضة مف مراحؿ التحمية والمعالجة مف تنقية وتصفية وتعقيـ والتي
سيتـ التخمص منيا بإعادتيا إلى البحر لمعالجتيا إذا اقتضت الحاجة

حتى ال تسئ إلى البيئة المحيطة .ىذا الف المياه الفائضة ستحمؿ معيا إلى

جانب الشوائب واألمالح التي تـ انتزاعيا مف المياه الخاـ مواد إضافية تدخؿ عمييا
في مراحؿ التحمية والمعالجة مف مركبات كيماوية ومواد عالقة ومذابة تولدت في
معدات المحطة نتيجة إضافات تتطمبيا العممية أو نتيجة النحر والصدأ في

المعدات أو نتيجة تكاثر البكتريا في مخارج المحطة.

 القياـ بتيوية المياه الفائضة قبؿ إعادتيا إلي الخميج إلنعاشيا.
 القياـ بتوزيع المياه الفائضة عمي نطاؽ واسع بعيدا عف الساحؿ بحيث

تختمط بالمياه العميقة وال تسبب تغيرات محمية في مكاف قمب النفايات عمي الساحؿ.

ىذا يقتضي مد مواسير لمسافات كبيرة تحت المياه بصورة ال تتدخؿ مع المالحة .
 تصميـ مخارج األنابيب التي تنقؿ المياه الفائضة بحيث يتـ خمطيا بمياه
الخميج عمي عمؽ مناسب؛ وربما أمكف تنشيط الخمط بطرؽ ميكانيكية.

 استخداـ بعض التقنيات الموجودة أو ابتكار سبؿ حديثة لمعالجة النفايات قبؿ
التخمص منيا كما يحدث في كثير مف الصناعات وذلؾ لضماف أف المياه التي
ستعود إلي الخميج لف تسبب أي أذى لمبيئة.
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 استخالص ما يمكف االستفادة منو مف أمالح في المياه الممفوظة قبؿ دلقيا
في الخميج مثؿ ما يجري في بعض محطات التحمية .458

وبال شؾ أف ىناؾ حاجة ماسة إلي ابتكار تقنيات جديدة لمتأكد مف سالمة

استيالؾ المياه المحالة إلي جانب ما تبذلو شركات التحمية مف مجيودات كبيرة في

خفض تكاليؼ المحطات وزيادة كفاءة أدائيا لمتوسع في السوؽ .كذلؾ يمزـ البحث عف سبؿ
لتخفيؼ حدة البطش بالبيئة مف جراء التخمص مف النفايات في مياه الخميج؛ إال أف كؿ ذلؾ

مكمؼ وقد يؤدي إلي ارتفاع في تكمفة إنتاج المياه ،واذا تـ إحصاء كؿ

التكاليؼ الالزمة لمتحسيف مف جودة المياه المحالة وضماف سالمتيا ولحماية البيئة
فربما كاف استيراد الكويت لممياه مف إيراف أقؿ تكمفة أو مساو في التكمفة لخيار

التحمية.

 125زلطة يف جزر الكناري األسبانية تستخلص ملح الطعام من ادلياه اخلارجة
من احملطة .
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