
 تلوث المياه
 

إلى  المياه وھي ظاھرة خطيرة تؤدي ثبثالوويتعرض الماء لعدة عوامل تسبب ما يسمى 
التي ترميھا المصانع  ونعلم أن النسب العالية من المخلفات. انخفاض كميات الماء الصالح للشرب

سببھا نسمة يموتون سنويا بسبب تسممات ي مليون 20كما نعلم كذلك أن . في المياه تسبب تلوثه
 .ماليين طفل الماء الملوث منھم أكثر من خمسة

الماء ففي الوقت  وحده سبب قلة الماء بل التبذير أيضا يسبب مشاكل ناتجتھا قلة ثالثالوليس 
اخر مات من شدة العطش فلم ال  الدي يترك فيه شخص الصنبور مفتوحا يكون اخر لم يجد ماء او

 .نتوقف عن تبدير الماء
من مكونات الجسم بالنسبة للبالغين % 60د للعالم فھو مفيد للجسم حيت يشكل مثلما الماء مفي

 .لألطفالبالنسبة % 70و
 

 خصائص الماء
 

للماء عدة خصائص جعلت له قيمة كبيرة في الحياة، والصناعة، والزراعة، وغيرھا من مجاالت 
 :الحياة، ومنھا

  التعادل الحمضي
وھذا يعني أنه ال يمكن  ،7جة الحموضة أو القاعدية فيه ھي أن در إذالماء سائل متعادل كيميائيا، 

  .متعادلة كيميائيا أعتبار الماء مادة حمضية أو قاعدية، ألنه مادة
 

  اإلذابة

الماء . والمواد في الماء الكثير من األمالح إذابةالماء مادة مذيبة، وھذا يعني أنه من الممكن 
بسبب وجود األمالح والغازات في الماء  وذلك% 100 الموجود في الطبيعة ال يوجد بشكل نقي

الماء يجب أن تحتوي على أيونات حرة، أو أن تكون مادة  لكي تذوب مادة في. الموجود بالطبيعة
  .(للمواد والماء مادة متقطبة لھذا السبب يعتبر الماء مذيب جيد" يذوب بالمثل المثل"ألن (متقطبة 

 

  التوصيل للكھرباء

األمالح في الماء، أو  إذابة موصلة سيئة للكھرباء، ولكن بما أن الماء مادة مذيبة، فعندالماء مادة 
 إذابة مواد أخرى، يصبح الماء موصل جيد للكھرباء

 

 الماء في الديانات

. للتطھر، وللتحلل من الذنوب بالماء االغتساليعد الماء في العديد من الديانات مادة طاھرة، ويتم 
في القران أن الماء أساس الحياة حيث ذكر تحت  ى الماء بمكانة كبيرة، إذ ورد، يحظاإلسالمففي 
آية، كما أن الماء يستعمل للتطھر والوضوء  34في ) مياه(ذكر باسم  آية كما 17في ) الماء(اسم 

للتطھر  وكذلك في الديانة اليھودية، يستعمل الماء. صالة و لغسل األموات قبل الدفن في كل
 .في الديانة المسيحية، يستعمل الماء للتعميدو. واالغتسال
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