
 

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

الدرس الثالث والعشرون بعد المئة من دروس الثمافة البٌئٌة )) 
مصادر التلوث المائً وأثرهُ على ... للدٌممراطٌة الخضراء حول 

((الفرد والمجتمع   

 
  الجزء األول

 
تلن ال سٌما الكثٌر ٌعلم من أن مشاكل البٌئة على كوكبنا األرض أصبحت كثٌرة جداً ، ومن 

المشاكل هو تلوثات البٌئة المائٌة ، وألصد هنا فً األنهار والبحار ، تلن التلوثات التً أصبحت 
إن المخلولات المائٌة . تهدد حٌاة المخلولات الحٌوانٌة ، وبالنتٌجة الى تهدٌد حٌاة البشر ال محالة
، وذلن عبر السلسلة  أو البحرٌة إذا ما تؤثرة ومرضت فؤنها تإثر على صحة األنسان عند تناولها

إن التلوثات المائٌة تعتبر الٌوم مشكلة بٌئٌة عالمٌة حٌث تخص جمٌع دول العالم بغض . الغذائٌة 
النظر إن كانت تلن الدول تمتلن أنهاراً أو بحار على جوانبها ، وذلن ألنها تشترن مع بعضها فً 

ة غذائٌة ال نستطٌع األستغناء عنها ، السلسلة الغذائٌة ، وما تمتلكهُ تلن األنهار والبحار من ثرو
ناهٌن عن ذلن أهمٌة ماء الشرب والتً تؤخذ مباشرةً وبعد التصفٌة من تلن األنهار واآلبار 

الجوفٌة ، والتً تعود أساسها الى تلن األنهار والبحار ، ولمد ذكرنا أهمٌة الماء كوسٌلة عٌش 
.أساسٌة فً دروسنا السابمة ألكثر من مرة  

  
زء اآلخر فهو ٌخص الموارد الطبٌعٌة ، إضافةً الى ذلن إستعمال تلن المٌاة للتنمل النهري أما الج

إن وطننا العربً والشرق األوسط تحٌط به ثرواٌت . أو البحري ، كالمالحة الدولٌة والسٌاحة مثالً 
لنا  نهرٌة وبحرٌة وٌجب المحافظة علٌها مهما كلف الثمن ، ألنها مصٌر أمتداد عٌشنا ووجودنا

فمثالً هنان روافد النهران العظٌمان دجلة والفرات فً العراق ، والنٌل العظٌم . وألجٌالنا المادمة 
فً مصر والسودان ، واللٌطانً وغٌرها الكثٌر ، وتحٌط بنا أٌضاً البحار ومنها البحر األبٌض 

ٌط الهادي والهندي ، المتوسط ، البحر األحمر ،البحر المٌت ،البحر األسود ،الخلٌج العربً ، المح
ونتٌجة ألستغالل األنسان تلن الموارد الطبٌعٌة بشكل عشوائً وربحً وغٌر مسإول  بالدرجة 
األولى ، نتٌجةً للتطور الصناعً  وخاصةً فً الفترة األخٌرة من المرن المنصرم ، بدأت تظهر 

الفحم والنفط وطرق  وتتفالم مشكلة التلوث المائً نتٌجة المخلفات والفضالت الصناعٌة كصناعة
التخلص من تلن النفاٌات الصناعٌة ، وبالتالً طرحها فً مٌاه األنهار والبحار والمحٌطات والتً 

تلن المخلفات التً تحتوي على مواد . أدت الى زٌادة التلوث بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة 
تلوث البٌئً وبالذات على وعناصر سامة جداً ، حٌث تعتبر النفط الخام ومشتماته من أهم مشاكل ال

البٌئة البحرٌة ، حٌث أن مخلفات التصنٌع فً عملٌة تكرٌر النفط تطرح الى البحر مباشرةً بعد 
عملٌة المعالجة ، حٌث أن تلن المٌاه الخارجة من عملٌة التكرٌر تحتوي بحد ذاتها على نسب 

شرة أو غٌر مباشرة على كبٌرة من الملوثات العضوٌة والغٌر عضوٌة ، والتً تإثر بصورة مبا
الكائنات الحٌة البحرٌة والبرٌة التً توجد من حولها  ، والتً تإدي الى موت العدٌد منها ، 

لٌس من السهل إتباع ومعرفة ما إذا كان هذا الحٌوان متؤثر بتلن المادة . وإنمراض البعض اآلخر 
اولها من لبل األنسان ، فمد تكون السامة أم ال فً نفس اللحظة ، مما ٌإدي بالتالً بعد صٌدها وتن



تلن الحٌوانات محتوٌة فً تراكٌب ألٌافها وأجسامها مواد تحتوي على تراكٌز عالٌة من السموم 
.والتلوثات مما ٌإدي إنتمالها الى جسم األنسان بعد تناولها   

  
صاص ، هنان بعض المركبات أو العناصر تعتبر سامة جداً مثل المعادن الثمٌلة ومن أهمها الر

ومن المواد العضوٌة أٌضاً هنان مادة ال بً سً بً ، وهً من المواد العضوٌة السامة جداً 
وأهمها مادة البنزوبٌرٌن ، وهً مادة أشد خطورة على البٌئة البحرٌة والمائٌة حٌث أنها تنتمل 

ان الى جسم األنسان عن طرٌك السلسلة الغذائٌة والتً أشرنا لها آنفاً ، حٌث تسبب لؤلنس
إننا نحاول من خالل تلن الدراسة التعرف على نسب وتراكٌز بعض المعادن . األمراض الخطٌرة 

الثمٌلة وبعض المواد العضوٌة فً مٌاه الصرف الصناعً لموانئ ومصافً العراق والعالم ، 
.وللولوف على مدى حجم التلوث وما هً السبل للحد من تلن التلوثات البٌئٌة خدمةً للبشر  

حث فً هذا الموضوع ثالثة أمور وبثالثة أجزاء إنشاء هللا ، ونؤخذ فً هذا الجزء النمطة سوف نب
 ألف أي الجزء األول فً بابه األول والثانً  

  
أسباب ومصادر التلوث المائً البحري* أ   
  
أسباب ملوثات مٌاه الصرف الصناعً* ب   
  
ضوٌة فً مٌاه الصرف أسباب وتحدٌد وجود المعادن الثمٌلة والمركبات الع* ج   

 
أسباب ومصادر التلوث المائً البحري: أوالً * أ   
 
من الواضح أننا لو أخذنا عٌنات من مٌاه الصرف الصناعً أو ما ٌُسمى عادةً بمٌاه أو فضالت  

، لمعرفة ودراسة تركٌز المعادن ( لشركة من شركات المصافً فً العراق مثالً ) مٌاه المعامل 
فً مٌاه الصرف الصناعً ، ولمعرفة مدى التلوث الحاصل والتً تساهم به تلن الثمٌلة ووجودها 

الشركات من خالل طرح ُمخلّفاتها على سطح البٌئة وفً مٌاهها ، وبالتالً إضرار المواطنٌن 
 بسبب ذلن  

 المعادن التً نود دراستها هنا هً مثالً 
Ni , Co , Fe , Pb , Cr , Cu , Zn , Mn , Cd  

النٌكل ، الكوبلت ، الحدٌد ، الرصاص ، الكروم ، النحاس ، الزنن ، المنغنٌس : بالتوالً وأسمائها 
 ، والكادمٌوم 

 
من خالل هذِه الدراسة ٌمكننا التعرف على مدى خطورة هذِه المركبات على حٌاة األنسان 
 والحٌوان ، وسوف نحاول شرح الطرق العلمٌة الحدٌثة المتبعة فً الكشف عن تراكٌز تلن
 المعادن الثمٌلة الموجودة فً مٌاه ، األنهار والبحار والتً ُخلطة بمٌاه الصرف الصناعً

 

 الباب األول
توجد هنان الكثٌر من التلوثات البٌئٌة منها مثالً التلوث الطبٌعً ، التلوث الصناعً ، التلوث  

وث بالمبٌدات الحشرٌة ، بالمواد المشعة ، التلوث بالمخلفات البشرٌة الصلبة منها والسائلة ، التل
إن التلوث المائً . التلوث الحراري وأخٌراً التلوث بالنفط ، وهو الذي سوف نحاول شرحهُ هنا 



والبحري بالنفط ، ٌعتبر من أخطر الملوثات وأكثرها شٌوعاً ، والمشاكل المتعلمة بتلن الحالة 
كرٌر وتصنٌع وتخزٌن ظهرت منذ إكتشافه وأمتدت خالل جمٌع مراحل األنتاج ، من نمل وت

وكلما . والتسوٌك الى أن وصلت للتخلص من المنتجات المستعملة أو المصنعة من هذِه المادة 
أزدادت أنشطة األنتاج النفطً ، كلما كثرة وظهرت كمٌات متزاٌدة من التلوثات النفطٌة على سطح 

المٌاه والبحار األرض وعلى شكل مستنمعات صناعٌة ، ونراها أٌضاً على الشواطئ وحافات 
لمد أثبتت الدراسات أن مٌاه األنهار والبحار والمحٌطات تتلوث سنوٌاً بعدة مالٌٌن . والمحٌطات 

من األطنان من النفط ، وخاصةً إن معظم تلن المصانع والمصافً بنٌت أو شٌدت بجانب الشواطئ 
ر بشكل مباشر على ، األمر الذي بات ٌهدد وٌنذر بمشاكل بٌئٌة خطٌرة جداً ، والتً لد تإث
إن الذي ٌدعو لؤلضطراب . التوازن البٌئً على سطح األرض وفً البحار واألنهار على حٍد سواء 

والملك هو أنهُ من الصعب السٌطرة على تلن المخلفات من جانب التلوث النفطً النهري والبحري 
وائم المتحركة والتً تتحكم أو منع إنشار تلن التلوثات الى مناطك أخرى ، ألنهُ ٌُعتبر من أخطر الع

 فٌه عوامل المد والجزر وأتجاه الرٌاح وشدة األمواج ، ولذلن لٌس من السهل السٌطرة علٌه  
 

هنان أسباب عدٌدة ومنها: أسباب التلّوث المائً والبحري   
  
تسرب النفط الى المٌاه والبحر أثناء عملٌة التحمٌل والتفرٌغ فً الموانئ النفطٌة*  1  
  
سرب النفط الخام بسبب مشاكل التآكل التً تحدث فً أنابٌبهت*  2  
  
الحوادث التً تحدث أثناء عملٌات الحفر والتنمٌب والتً تسبب تلوث المٌاه بكمٌات كبٌرة *  3
 جداً 
  
أشتعال النٌران والحرائك ، وغرق تلن الشاحنات البحرٌة فً عرض البحر*  4  
  
فً عرض البحر ، حٌث أن نالالت النفط تسبب لوحدها تسرٌب تلن النالالت للنفط الخام *  5

 ً  تسرب النفط الى المٌاه والبحار حوالً ملٌون طن سنوٌا
  
الحروب واألرهاب والذي ٌإدي بصورة مباشرة على لتل وإضعاف البٌئة ، والى ظهور *  6

ئر أمراض خطٌرة تنتج عن ذلن والتً تإدي الى تدمٌر حٌاة البشر ، وتإدي أٌضاً الى خسا
هنان مثال حً على تلن الحالة وهو أنه وبسبب . ألتصادٌة بسبب العالجات الناجمه عن ذلن 

أعمال التخرٌب من لبل النظام البائد فً العراق ، ومنها تفجٌر آبار النفط فً دول الجوار ومنها 
ة الغٌر الكوٌت ، فمد ظهرت اآلن حاالت سرطانٌة بكال الطرفٌن الكوٌتً والعرالً بسبب تلن الحال

 مسإولة ، وحتى أصناف النباتات والطٌور بادة وماتت أٌضاً 
 

هنان مكونات عدٌدة وسوف نؤخذ : أهم مكونات النفط والمواد المضافة إلٌه
 منها التالً

  
، إن تلن المواد البارافٌنٌة ( المٌثان والبروبان والبٌتان ) هنان المركبات البارافٌنٌة مثل *  1

وٌة والمراهم عادةً ، ولمد أتضح الدراسات األخٌرة الى أن إستعمال تلن تدخل فً صناعة األد



 المادة بكثرة ٌسبب أمراض خطٌرة أٌضاً 
  
( ذرات كربون  6) النفتٌنات وهً مثل مادة البنتان الحلمً حٌث : المركبات الحلمٌة وتنمسم *  2

(ذرات كربون  5) ، والهكسان الحلمً حٌث   
  
وهً مثل األثٌلٌن والبروبلٌن والبٌوتٌلٌن: ٌنٌة المركبات األولٌف*  3  
  
هنان مركبات أخرى خالف الهٌدروكربونات وتحتوي جزٌئاتها على ذرات عناصر األوكسجٌن *  4

من وزن الخام%  5أو النتروجٌن أو الكبرٌت وهً ال تزٌد عادةً عن   
  
المعادن الثملٌة أو الفلزات ، كالنٌكل والفاندٌوم*  5  
  
ع إثٌالت الرصاص الذي عادةً ٌُضاف الى البنزٌن فً عملٌة التكرٌر لتحسٌن النوعٌة ، راب*  6

والذي ٌعتبر من الفلزات السامة جداً ومن الملوثات الخطٌرة  ( الرصاص ) وٌنتج عن تلن المادة   
 

أن تؤثٌر التدفك النفطً ٌكمن : نتائج تدفك النفط فً مٌاه األنهار والبحار 
ة فً النماط التالً  

  
بسبب خفة وزن الزٌت فؤنهُ ٌطفوا عادةً على سطح الماء ، ولهذا فؤنها تنتج عملٌة تصاعد *  1

وتسامً الكثٌر من األبخرة المختلفة من تلن البمع النفطٌة ، وبالتالً فؤن تٌارات الهواء تحول أو 
والزراعٌة أٌضاً ، تنمل بهذِه األبخرة بعٌداً عن المولع الذي تلوث بالنفط الى األماكن السكنٌة 

وحتى على سواحل وشواطئ المناطك الساحلٌة ، فٌكون الهواء مشبعاً بتلن األبخرة الضارة ، 
وتكون عادةً تلن الضغوط الهوائٌة تتشبع فوق المستوى الممبول مما ٌإثر على النظم البٌئٌة 

 والبحرٌة والمائٌة وحتى البرٌة منها 
  
من المواد العضوٌة والذي ٌعتبر الكثٌر منها ساماً للكائنات تحتوي مادة النفط على العدٌد *  2

بولً كلور فٌنولس ) الحٌة ، ومن أخطر تلن المركبات مركب الفٌنوالت ومركبات ال بً سً بً 
  .) 
  
إن كثافة النفط ألل من كثافة الماء ، فهو ٌطفوا على سطح الماء مكوناً طبمة رلٌمة عازلة *  3

جوي ، وهذِه الطبمة تنتشر فوق مساحة كبٌرة من سطح الماء وتمنع التبادل بٌن الماء والهواء ال
الغازي بٌن الهواء والماء فتمنع ذوبان األوكسجٌن فً مٌاه األنهار والبحار مما ٌإثر على 

 2400إن اللتر الواحد من النفط المتسّرب ٌُغطً بؤنتشارِه مساحة تزٌد على ) التوازن الغازي 
، ولس على ذلن ( طحٌة متر من المٌاه الس  

  
إن إنتشار النفط على سطح الماء ٌإدي الى منع وصول الضوء الى األحٌاء المائٌة فتعٌك *  4

بذلن عملٌات التمثٌل الضوئً ، والتً تعتبر هً المصدر الرئٌسً لؤلوكسجٌن والتنمٌة الذائبة 
الف فً السلسلة الغذائٌة لتلن للماء مما ٌإدي الى موت الكثٌر من الكائنات الحٌة البحرٌة ، وإخت

 الكائنات 



  
بسبب أختالط جزء من النفط بالماء مكوناً مستحلب ٌختلط بالماء األكثر عمماً وٌركز الملوثات *  5

األخرى األكثر عمماً كالمبٌدات وبماٌا المنظفات الصناعٌة و العناصر الثمٌلة والمركبات 
البحرٌة إما جوعاً أو تسمماً  الهٌدروكربونٌة والذي ٌإدي الى هالن الحٌاة  

  
الروائح الكرٌهة التً تبمى فً الماء بسبب إختالط النفط فٌه ، حتى وصلت الحالة الى مٌاه *  6

الشرب فً األنهار ، ظهور رائحة كرٌهه لماء الشرب ، عادةً ٌكون الماء النمً عدٌم الرائحة 
 والطعم 
  
ب فً تلوٌث الشواطئ الساحلٌة ، نتٌجة إنتماله إن التسرب الدائم للنفط فً المٌاه ٌتسب*  7

لمسافات بعٌدة بفعل التٌار البحرٌة والمائً وحركة المد والجزر ، كما تتجمع بعض أجزاء النفط 
وتكون على شكل كرات صغٌرة سوداء تعٌك حركة الزوارق وعملٌات الصٌد بالشبان وتُفسد من 

والشعاب المرجانٌة ، وبالتالً تإثر أٌضاً على جمال الشواطئ الرملٌة وتتلف األصداف البحرٌة 
 الحٌاة السٌاحٌة فً تلن المناطك 

 
إن المركبات النفطٌة عند إتحادها فً المٌاه تصبح أكثر ثباتاً وتنتمل للٌالً فملٌالً عن طرٌك *  8

ها آثار السلسلة الغذائٌة للحٌوانات المائٌة البحرٌة ، وتختزن فً أكباد ودهون الحٌوانات ، وهذِه ل
بعٌدة المدى والتً ال تظهر على البشر إآلّ بَعَد عدة سنوات ُمسببه بذلن عدة أمراض خطٌرة 

 وممٌتة 
 

   الباب الثانً

 

إن تلن : مٌاه الصرف الصناعً المستخرج من أو مع عملٌة التكرٌر وغٌرها 

 المٌاه تُعرف 
على شكل سوائل تتكون من  بؤنها مٌاه التصرٌف للمنشآت الحرفٌة أو الصناعٌة ، وهو ٌكون

خالل أستخدام المٌاه فً العملٌات المختلفة لتصنٌع المواد األولٌة مثالً وتحوٌلها الى منتجات 
صناعٌة ، وأٌضاً من خالل إستعمالها فً مراحل تصنٌع بضائع إستهالكٌة مثالً وما ٌصحب هذِه 

وٌة وإستعمالها فً عملٌات المٌاه من تغٌٌر جذري أو جزئً فً خواصها الطبٌعٌة أو الكٌمٌا
التبرٌد والغسل والتمطٌر والتنمٌة والترشٌح ، أٌضاً فً عملٌات غسل األجهزة الصناعٌة وفً 

 عملٌات المعالجة وغٌرها الكثٌر 
 

الممصود هنا : مٌاه الصرف الصناعً العضوٌة والغٌر عضوٌة   

ة ، وهً تتكون عند إستخدام إنهُ المٌاه التً تحمل فً ذاتها الملوثات العضوٌة والغٌر عضوي
المٌاه فً الصناعات ومنها الصناعات البترملٌة أو البتروكٌمٌاوٌة ، الورق وصناعة الطالء ، 
وتحتوي هذِه على مركبات عضوٌة مثل الفٌتوالت ، الكحوالت ، المركبات األروماتٌة ، الدهون 

الثمٌلة كالرصاص ، الزنن ، والزٌوت ، وعلى المركبات الغٌر عضوٌة مثل الفلزات أو المعادن 
الكروم ، الخارصٌن ، النحاس والحدٌد ، وكذلن تحتوي على اآلٌونات السالبة وكلورٌدات ، 

 كربونات ، نترات والكبرٌتات 
 



هنان أنواع عدٌدة لعملٌات : درجة تلوث المٌاه المستعملة فً الصرف الصناعً 

ي النفطً الصرف الصناعً ، لنؤخذ منها هنا صرف المٌاه الصناع  
إن العملٌات . هنا أود شرح ملّخص عن عملٌة معالجة المٌاه لبل طرحها الى األنهار والبحار 

المعروفة والمعمول بها فً تلن الطرٌمة هً معالجة عملٌة الفصل بالكثافة ، حٌث تُجمع المٌاه 
فط عن العائدة من وحدات التكرٌر فً أحواض تسمى بؤحواض الفصل والتً ٌتم فٌها فصل الن

المٌاه بالكثافة ، ألن كثافة النفط ألل من كثافة الماء فهو ٌطفوا على سطح الماء وٌتم بذلن شفطه 
أو سحبه بواسطة مضخات خاصة لهذا الغرض ، حٌث تؤخذهُ الى أحواض تجمٌع الزٌت أو النفط  

والبحار أو  ، وبذلن تخرج المٌاه من أسفل األحواض لكً تُعاد الى منبعها الرئٌسً وهً األنهار
 البحٌرات بعد أن تلوثت كلٌاً ، والتً تؤخذ معها دائماً نسبه كبٌرة من الملوثات النفطٌة  

 

هنان العدٌد من الملوثات وسوف أتطرق الى : أهم ملوثات مٌاه الصرف الصناعً 

 بعٍض منها وذكر خطورتها وسلبٌاتها على البٌئة 
 
لة فً مٌاه الصرف الصناعً ، تسبب زٌادة الترسبات إن تلن المواد العال: المواد العالمة * أ 

وتكوٌن ظروف غٌر مالئمة وغٌر صحٌة تسمى بالتكوٌنات الآلهوائٌة فً البٌئة المائٌة عند 
 صرفها الى منابعها 

 
ٌعتبر النتروجٌن والفوسفات من المغذٌات األساسٌة للنمو بجانب الكربون ، : المواد المغذٌة * ب 

المٌاه الى منابعها  من دون معالجتها ٌإدي الى نمو كائنات مائٌة غٌر  ولهذا فؤن صرف تلن
مرغوب فٌها ، أما إذا ُصرفة أو أرجعت على سطح الٌابسة فؤنها لد تإدي الى موض األرض 

 الخصبة أو تدخل الى أعماق األرض فتؤثر على المٌاه الجوفٌة 
 
ت ذات الخطورة المصوى على جسم هنان تلن الملوثا: الملوثات الخطرة أو السرطانٌة * ج 

) األنسان ، وتسمى بالمركبات العضوٌة والمركبات الغٌر عضوٌة ، إن تلن المواد المسرطنة
أو التً تسبب تشوهات خلمٌة أو جنٌنٌة أو تغٌر فً الجٌنات البشرٌة ( تسبب مرض السرطان 

ي كمٌات كبٌرة فً مٌاه مثالً بسبب كونها تحتوي على سموم عالٌة الدرجة والتً عادةً توجد ف
 الصرف الصناعً 

 
إن تلن المواد سمٌت بذلن نظراً الى صعوبة تحللها ، وهً : المواد العضوٌة معمدة التركٌب * د 

تلن المواد التً لها المدرة على مماومة طرق المعالجة التملٌدٌة مثل المنظفات الصناعٌة ، الفٌنول 
 والمبٌدات الزراعٌة والحشرٌة 

 
لكبر وخطورة تلن المعادن فؤنهُ غالباً ما ٌتم صرف المعادن الثمٌلة الى : معادن الثمٌلة ال* هـ 

المٌاه عن طرٌك األنشطة التجارٌة والصناعٌة وفً حالة إعادة إستخدام المٌاه ٌجب إزالتها تماماً 
واب الى أٌن سوف تُزال أو تُخزن أو تطرح ؟ الج: ، ولكن هنان سإاٌل ٌطرح نفسهُ هنا ؟ وهو 
 هو إلٌنا نحُن البشر لكً نمرض أكثر فؤكثر 

 
هنان األمالح الغٌر عضوٌة الذائبة ، مثالً أمالح الكالسٌوم ، الصودٌوم والكبرٌتات : األمالح * و 

وهذِه األمالح أٌضاً توجد فً تلن المٌاه بسبب إستعمالها كمٌاه الصرف فً مصانع تكرٌر النفط 



كانت تلن األمالح تُزال أو تُعالج من المٌاه أم ال ؟ بسبب تسابك مثالً ، وال نعرف حمٌمة إذا ما 
هإالء البشر على إنتاج الكمٌات الهائلة من برامٌل النفط لزٌادة الربح ولجمع الدوالرات دون 

 األكترات الى أرواح البشر 
 

( مٌاه الصرف الصناعً  ) الصناعات التً تدخل فٌها إستعمال المٌاه 
توجد هنان بعض الصناعات والتً ال شن فٌها تدخل فً  :ة الضارةوموادها الكٌمٌاوي

أطار تدمٌر البٌئة والفرد والمجتمع على حٍد سواء ألنها تستعمل المٌاه للصرف الصناعً فٌها  ، 
ومن تلن الصناعات مثالً صناعة السٌارات ، صناعة النسٌج ، األلبان ، الصلب والحدٌد ، تكرٌر 

األسمدة ، التعلٌب ، صناعة الكٌمٌاوٌات العضوٌة ، صناعة الكٌمٌاوٌات البترول ، المشروبات ، 
... الغٌر عضوٌة ، تشطٌب المعادن ، منتاجات اللحوم ، صناعة الورق واللب  وصناعة البالستٌن 

األوكسجٌن الحٌوي : إن تلن الصناعات تدخل فٌها مواد كٌمٌاوٌة كثٌرة نذكر منها ما ٌلً . ألخ 
جٌن الكٌمٌاوي المستهلن ، الكربون الكمً العضوي ، األس الهٌدروجٌنً ، الممتص ، األوكس

األسبست ، المواد الصلبة العالمة والكلٌة ، المواد الصلبة المابلة للترسٌب ، المواد الصلبة الذائبة 
، المواد الصلبة العالمة المتطاٌرة ، المعادن الثمٌلة ، الزٌوت والشحوم ، النٌكل ، الرصاص ، 

اس ، الكروم ، الزرنٌخ ، الحدٌد ، الزنن ، الزئبك ، الكادمٌوم ، المصدٌر ، وهنان مواد النح
السٌانٌد ، األمونٌا ، الكبرٌتات ، الصودٌوم ، الكلورٌدات ، السلٌكات ، : كٌمٌاوٌة سامة أٌضاً منها

لمولونٌة ، الكبرٌتٌت ، الفسفور ، النترات ، الفلورٌدات ، اللون ، الحد األحتمالً للمجموعة ا
البكترٌا المولونٌة ، المواد السامة ، درجة الحرارة ، الرغاوة ، العكارة ، الروائح ، الفٌنوالت ، 
الٌورٌا أو النتروجٌن العضوي ، البنزات المكلورة ، المركبات األروماتٌة ، الكبرٌتٌد و المركبنتات 

ا البعض فً تلن الصناعات ، ومما ذكرُت آنفاً فؤن كل تلن المواد تدخل فً بعضه. ألخ ... 
... (( وخلمنا من الماء كل شًٍء حً : )) ... بسم ميحرلا نمحرلا هللا... وعاملها المشترن هو الماء 
ولكن هللا سبحانهُ وتعالى أراد منا أن نجعل من الماء األشٌاء المفٌدة ... صدق هللا العلً العظٌم 

ٌة شٌئاً فشٌئاً  من خالل لضائها على أمنا فمط ولٌست األشٌاء التً تمتل وتمضً على البشر
، فٌا تُرى هل هذِه %  5وهل تعلم أن نسبة الماء الصالح للشرب فً العالم هو ألل من ... األرض 

! النسبة كبٌرة لكً تروي عطش بلٌارات البشر والنباتات والحٌوانات على سطح كوكبنا األرض ؟ 
وعند صحوتنا وفً مكان عملنا ، وفً كل لحظة من  سإاٌل ٌجعلنا نُفكر جٌداً لبل أن ننام... 

إذا كنت تفكر فً نفسن ؟ فهل فكرت فً أوالدن وأوالد أوالدن كم سوف ٌبمى ... لحظات الحٌاة 
أو حتى خمسون عاماً ؟ وهل سوف ٌحدث  20أو  10من المٌاه الصالح للشرب بعد %  5من ال 

ذِه المرة ؟ وهل سوف نستمر فً الطوفان ؟ أم سوف ٌحدث جفاف األرض وموت النبات ه
الحروب ولتل بعضنا البعض مثل الوحوش الضارٌة؟ وهل تعلم إنهُ حتى الوحوش الضارٌة ال 

أسئلةٌ ... تفترس إآلّ إذا جاعت ؟ ولكن البشر ٌفترس بعضنا البعض عندما ٌكون أحدنا شبعاناً 
 ضمٌرٌة كثٌرة تحتاج الى جواب 

 
والعالم أجمعٌناللهم أحفظ العراق وأهل العراق   

 بملم 
 أخوكم وخادم العراق الجرٌح 
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