
 
 

 1026لعام  مياه الشرب لثقة المستهلك تقرير
وحدة الدعم للقاعدة البحرية االمريكية في 

 البحرين 
 ( الجفير - االولى القاعدة) 

 
 صالحه للشرب؟ اهناميهل 

 
يوفر مياه آمنه  (الجفير –االولى  القاعدة) في البحرين ةميركيألا ةالبحري نظام الشرب في وحدة الدعم للقاعده

المدينه  التي تضخ عبر شبكة توزيع المياه فيالمياه  أن الرغم منعلى   ,(الشرب) ك البشري ستهاللإل صالحه
األيدي  لغسلغرض  صالحه مياه تعتبر ,في المحرق ووحدة الطيرانمنطقة بانز  الى المستودعات في

ينصح ,  .4102فبراير  01بناء على قرار المسجل من الكابتن والمؤرخ في تاريخ  ,  فقط ستحمامواإل
 المياه الصالحه للشرب والمياه المعبأهبشراء  ومنطقة بانز األشخاص المتواجدين في وحدة الطيران في المحرق

 . ومعتمدة من شركات محلية
 

ة عضاء الخدمألآمنه وموثوق بها بتوفير مياه شرب  هالتزامفي إ نحن فخورون بدعم القوات البحرية األمريكية
جميع لتثقيف  تهلك يشمل معلمومات عامه وملزمةا التقرير السنوي المقدم والموثوق للمسذه. لديهم وألسرهم

 التأكيد لكم بأنعلى  يه وتافصيل أخرى للمساعدةالقياسعايير الم, عمليات المعالجه, حولنا لمصادر المياه من
 .ه للشربمياهنا صالح

 
ة المطابق( اس. يج.اف ) ةاألمريكي ةدفاع في الواليات المتحدير وزارة اليمستمده من معامعايير مياه الشرب 

( دي. جي . بي. اي . او ) البحريه لوزارة الدفاع األمريكية ه لمعاير البيئهوالموجه لمعاير األسياسيه الموثوقة
وفي حالة  .ير مملكة البحرين لمياه الشربومعاي( ا. بي . اي ) المتحدةحماية البيئه في الواليات وكالة ير يمعاو

يتم وألكثر حماية ر اختالف بين المعايير في البحرين والواليات المتحدة االمريكية فإنه يعتمد على المعياوجود إ
 اجراء انبجب, هذا التقرير يشمل قائمة مفصلة عن مكونات مياه الشرب لدينا ,(اس. ج.اف ) في اعتمادة

 .ريالمعاي للشرب لعامة الجمهور بهذه منهرنه للمستويات القصوى اآلمقا
 

 ؟وكيف تتم معالجتها, من أين تاتي المياه لنا
 

وزارة الكهرباء والماء في  من المعالجةمياه الفي البحرين تشتري  وحدة الدعم للقاعدة االميركية البحرية 
المحطه   هذه, لتحلية الماء المحيط ويتم عملية معالجتها في محطة الحد من ه المياه مصدرهاهذ(. إوا) البحرين
من محطة  الماء الموزود الى مدينة الجفير. عملية التقطير المتتابع المراحل عن طريق هعلى تنقية الميا تعمل

مره اخرى في محطة تحلية المياه التي تعمل بعملية التناضح العكسي في ثالث مراحل لجعل  امعالجتهالحد يتم 
يتم تخزين المياه الصالحه ثم , وريتم عملية تعقيم المياه بواسطة الكل . سييامقالة عالي ذات جودةشرب المياه 

جميع  افد المختلفه علىللمن ةلتوزيع المباشرامرافق مضمونة وخاضعة للرقابة في كل للشرب في خزانات 
 .االمريكية البحرية شبكة توزيع الماء في القاعدة أنحاء 

 

  ملوثات في مياه الشرب ؟ما هو سبب وجود 
 

مياه . ئها على كميات صغيرة من الملوثاتمن المعقول والمتوقع احتوا رب والمياه المعبأهالمياه الصالحه للش
عملية التقطير ليست فعاله بنسبة , و مع ذلك إال أن مياه مقطرهوحدة الدعم في القاعدة االمريكية مصدرها 

يحمل أن يكمن  الغير معالجلملوث ا قطرات من السائل( 0: في عملية أزالة الملوثات لألسباب التاليه %  011
الماء  مع و تكثيفها تقطيرهاانها مماثله للماء ويتم تبخيرها, بعض الملوثات تكون نقطة غلي( 4في التقطير 

كمية معينة من الملوثات في المياه التى  القوانين تحد, للشرب مياه صالحهللتأكد بأن مياه الصنابير . المقطر
 . المياه العامه توفرها شبكات

 



 :قد توجد بعض الملوثات الموجودة في مياه الشرب مثل, لكبناء على ذ

 ومحطات معالجة مياه الصرف  ,الحيوانات البريةلتي قد تأتي من ا, والبكتيريا, ميكروبيةالملوثات ال
 والثروة الحيوانية, لصرف الصحيوأنظمة ا, الصحي

 للمنتجات مثل الكلور  والكلورامين تستخدم ألزالة مسببات األمراض من الماء معقمات والمطهراتال  

 الزراعة  مثل, تي من مجموعة  متنوعة من المصادرالتى قد تأ, بيدات اآلفات ومبيدات األعشابم
 واألستخدامات المنزلية, طار في المناطق الحضريةوجريان مياه األم

   ,المناطق  في تنتجأو يطبيعي تظهر بشكل التيالملوثات غير العضوية, مثل األمالح والمعادن
 تصريف مياه الصرف الصحي عندصناعية, أوفي المناطق الجريان مياه األمطار, و عند الحضرية
 .إنتاج النفط والغاز والتعدين, أو الزراعةعند , وفي المنزل

  هي ميائية العضوية المتطايرة, والملوثات الكيميائية العضوية, بما في ذلك االصطناعية والمواد الكي
 تأتي أيضا من محطات الغاز, و , وقد إنتاج النفطمن من العمليات الصناعية و الثانويه من المنتجات

 ., وأنظمة الصرف الصحيه األمطارمياجريان  عند المناطق الحضرية

    النفط والغاز  التابعه إلنتاجألنشطة ا عبر تنشأطبيعيا أو  تنشأالملوثات المشعة, التي يمكن أن
 .والتعدين

 
 صالحهالمياه  بأنالتأكد من أجل ة أن الماء يشكل خطرا على الصحة, إنما وجود الملوثات ال يعني بالضرور

وتؤخذ العينات . كمية معينة من الملوثات في المياه التي توفرها شبكات المياه العامة القوانين للشرب, تحد

 التنظيمية, سيتم المعاير إذ كانت النتائج فوق حدود. العادية للكشف عن مستوى الملوثات في نظام توزيع المياه

 في في وحدة الدعم للقاعدة البحريه األمريكية عن طريق البريد اإللكتروني واإلعالم العام المستهلك إعالم

 إللكترونيصحية المحتملة عن طريق زيارة موقع اة المزيد عن الملوثات وأي آثار معرف ويمكن. البحرين

:كالة حماية البيئةفي ومعايير مياه الشرب ل  

http://permanent.access.gpo.gov/lps21800/www.epa.gov/safewater/standards.html 

مصدر المياهتقييم   

تقرير وتقييم شامل لنظام مياه  وبعمل دراسه في البحرين   ت هندسة قيادة المرافق البحريةقام 4106 ابريلفي 

ي ر التقرير النهائي لتلك الدراسة فوتم أصدا ةاألمريكي البحرية في وحدة الدعم للقاعدة الشرب والمسح الصحي

  . 4109خر في أبريل وسوف يتم أجراء دراسه وتقرير آ .4106يوليو

عملية الشرب والمرافق والمعدات ومدى كفاية مصدر مياه يوضح  مفصلتقييم وتقرير قدمت هذه الدراسة  

.للشربه التشغيل والصيانة إلنتاج وتوزيع المياه الصالح                           

تحسين نظام مياه الشرب بناء على التوصيات الواردة ببشكل مستمر  قيادة المرافق البحرية رة هندسة تقوم ادا

.تقرير مياه الشرب والصرف الصحيفي   

 حتياطات خاصهأأخد  توجب عليهمبعض األشخاص ي

كاالشخاص المصابين بضعف . ناسللملوثات في مياه الشرب من عامة ال التأثر يسريع لك أناس قد يكونواهنا

األشخاص الذين ويخضعون للعالج الكيميائي,  من و السرطانب , مثل األشخاص المصابينفي جهاز المناعة

 ااإليدز أو غيره/  بفيروس نقص المناعة المكتسبه  المصابون  األعضاء, واألشخاص ةعاضعوا لعمليات زرخ

معرضون  بشكل خاص ومن اضطرابات الجهاز المناعي, وبعض كبار السن, واألطفال الرضع يمكن أن يكون

ه الشرب من مقدمي الرعاية الصحية, المشورة حول ميا واطلبي عليهم أن يجب هؤالء األشخاص. لخطرالعدوى

لها مبادئ توجيهية  التي (سي. دي. سي ) لى األمراض مراكز السيطره عمن و وكالة حماية البيئة وفي

 ه المتوفرة في الصفحه اإللكترونيةووسائل مناسبه لتقليل خطر العدوى األبواغ وغيرها من الملوثات الميكروبي

البيئهلمياه الشرب األمنة في وكالة حماية   

www.epa.gov/safewater/sdwa. 

http://permanent.access.gpo.gov/lps21800/www.epa.gov/safewater/standards.html
http://www.epa.gov/safewater/sdwa


الزرنيخ معلومات إضافية عن  

 الملوثات بكثرة قصى منحد األال جاوزيت و الناس الذين يشربون الماء الذي يحتوي على الزرنيخ بعض 

الدورة الدموية, وربما يزيد  في تلف الجلد أو مشاكل مع النظام الخاص بهم يواجهوالسنوات عديدة يمكن أن 

الطبيعية في األرض أو من  مصادرالزرنيخ يدخل إمدادات مياه الشرب من ال. لديهم خطر اإلصابة بالسرطان

كنك ملومات عن الزرنيخ في مياه الشرب مع الخطوات التي يمعللمزيد من ال. الزراعية والصناعية األنشطه

:كالة حماية البيئةفي وللشرب  هلمياه الصالحل األلكتروني موقعال في وفرمت ,للخطر إتخاذها للحد من العرضة  

http://water.epa.gov/drink/contaminants/basicinformation/arsenic.cfm 

بروماتال عن علومات إضافيةم  

بعض . وجودها ينتج عنه مشاكل صحية خطيرة فإن ,ده بمستويات عالية في الماءالبرومات موجوإذا كانت 

على مدى  بنسبه تتجاوز الحدود القصوى للملوثاتبرومات الالناس الذين يشربون المياه التي تحتوي على 

رومات في مياه الشرب مع بالمعلومات عن للمزيد من ال. سنوات عديدة قد يزيد لديهم خطر اإلصابة بالسرطان

 في لمياه الصالحة للشرباإللكتروني لموقع ال في وفرمت ,للخطر يمكن اتخاذها للحد من العرضة التي خطواتال

:وكالة حماية البيئة  

www.epa.gov/safewater/sdwa 

الحديد نعلومات إضافية عم  

في  غيرت أو لون الماء  تغيرفي كالة الحماية البيئية, ألنه قد يسبب و واسطةب ثانويةالحديد كمادة ملوثة  يصنف

مستوى لل معيارال تجاوز. للماء  رائحة كريهة أو طعم قد يضيف :المثكللشرب,  اء الصالحلمل ظاهريالشكل ال

يتم . للشرب م من أن الماء في الواقع صالحعلى الرغ ماءال توقف عن شرب و استخدامت يجعل الناس  الثانوي 

ئية إلى زالة هذه المواد الكيمياإلشبكات المياه العامة  في اتم التوجيهيقدالثانوي ل لمستوىل معاييرالتعيين 

وتشمل األنشطة المتخذة للحد من تركيز الحديد في .  معظم الناس وظ عندن المستوى الملحقل ماأل المستويات

 شبكة مياه الشربعلى  نظام التوزيع في (فالشينغ) الغسيل بماء دافقاألولى في الجفير بالقيام بعملية  القاعدة

ات التي يمكن اتخاذها معلومات عن الحديد في مياه الشرب والخطو. شكبة التوزيعالعالقه في  إلزالة الجسيمات

:وكالة حماية البيئة في الصالحة للشرب مياهلل اإللكتروني موقعال في وفرمت واألصابه به رضةعللحد من ال  

www.epa.gov/safewater/sdwa 

الرصاص عنمعلومات إضافية   

 

مشاكل بسبب تي نأ من الرصاص المرتفع المستوى ا لهذ , يمكنبنسبة مستوى عالي موجودا الرصاص إذا كان

من الرصاص في مياه الشرب  مصدر يكون .للنساء الحوامل واألطفال الصغارصحية خطيرة, خاصة بالنسبة 

 األشغال العامة دارةإ .والسباكة المياه خدمات ى من المواد والمكونات المرتبطة والمستخدمه فياألول لدرجها

السيطرة مسؤولة عن توفير مياه الشرب ذات جودة عالية, ولها في الجفير  في القاعدة البحرية األمريكية

على عدم وجود مكونات هذا يضمن . تمنشأالمكونات السباكة على باشرة على المواد المستخدمة في الم

كنت  -وأينما  -ممارسة السالمة العامة, كلما  منظور من.  نظام مياه الشرب الرصاص في شبكات المياه في

خالل جعل مياه  ت التعرض للرصاص منتخطط الستخدام مياه الحنفية للشرب أو الطبخ, يمكنك تقليل احتماال

معلومات عن الرصاص في مياه الشرب . دقيقة 4ثانية إلى  01لمدة  استخدام الماء قبل الصنبور يتدفق 

لمياه اإللكتروني ل موقععلى ال روفمت واألصابه بالرصاص عرضةوالخطوات التي يمكنك اتخاذها للحد من ال

:وكالة حماية البيئة في الصالحة للشرب  

www.epa.gov/safewater/lead 

http://water.epa.gov/drink/contaminants/basicinformation/arsenic.cfm
http://www.epa.gov/safewater/sdwa
http://ww.epa.gov/safewater/sdwa
http://www.epa.gov/safewater/lead


 يتالنيتر عنعلومات إضافية م

 
عن الحد األقصى لمستوى  ء الذي يحتوي على النتريت الزائدالما يشربون من الذينالرضع أقل من ستة أشهر 

. الى الوفاةقد تؤدي  همتجالعمتم تلم حالة مرضية خطيرة, وإن ب يصابوايمكن أن ( ال. سي. ام )الملوثات 
المصادر الرئيسية للنترات في مياه . ضيق في التنفس ومتالزمة الطفل األزرق األصابه به عراضاألوتشمل 
ت الصرف الصحي, مياه الصرف الرشح من خزانا. استخدام األسمدة من جريان المياه في أمكانالشرب 
حد معلومات عن النتريت في مياه الشرب والخطوات التي يمكنك اتخاذها لل. الطبيعية مصادروتآكل ال الصحي

 :وكالة حماية البيئةفي  للشرب لمياه الصالحة اإللكتروني ل موقععلى ال واألصابه متوفر من العرضة
http://water.epa.gov/drink/contaminants/basicinformation/nitrite.cfm 

 األولى في الجفير ةبيانات جودة المياه في القاعدة البحرية األمريكيجدول 

 طة في مياه الشرب والتي تم جمعها من عينات الماء المرتبة لملوثات البيئيا ةعلى قائم التالي يحتوي الجدول

وجود الملوثات ال يعني بالضرورة أن الماء يشكل خطرا . (ما لم يذكر خالف ذلك)  4106 بالسنة التقويمية

األولى ال  تي تم الكشف عنها في القاعدة البحرية االمريكيةال في مياه الشرب كل الملوثات البيئية .على الصحة

معايير  ووزارة الدفاع  و( اس. جي . اف )معايير المسموح بها في ( ال. سي . ام ) تتجاوز الحدود القصوى 

 .ويتم تطبيق الشروط واألحكام الخاصة بها  (ا. بي . اي )وكالة حماية البيئه في الواليات المتحدة 

.ال.سي.ام) الملوثات
ام ) او( جي

 (جي.دي.ار.

( ال. سي.ام)
 (تي. تي)او 

تاريخ أخذ  وحدة القياس ياهنام
 العينة

 المصدر المخالفات

لرواسب  التعريه ال توجد 4106-يناير-01 لتر/مليجرام 04 ال يطبق ال يطبق صوديوم
 الطبيعه والرشح

التعريه لرواسب  ال توجد 4106-يوليو-00 لتر/مليجرام 1و102 ال يطبق ال يطبق بورون
 الطبيعه والرشح

التعريه لرواسب  ال توجد 4106-كتوبرأ-45 لتر/مليجرام 1و46 ال يطبق ال يطبق السيليكا
 الطبيعه والرشح

التعريه لرواسب  ال توجد 4106-يوليو-00 لتر/مليجرام 0و5 ال يطبق ال يطبق الكالسيوم
 الطبيعه والرشح

التعريه لرواسب  ال توجد 4106-بريلأ-41 لتر/مليجرام 1و19 ال يطبق ال يطبق المغيسيوم
 الطبيعه والرشح

الجريان السطحي  ال توجد 4106-أبريل-41 لتر/مليجرام 1و55 ال يطبق 451 الكبريتات
لرواسب الطبيعة 

 والرشح

الجريان السطحي  ال توجد 4106-أكتوبر-45 لتر/مليجرام ال يوجد ال يطبق ال يطبق البوتاسيوم
لرواسب الطبيعة 

 والرشح

يوجد في التربة  ال توجد 4106-أكتوبر-45 لتر/مليجرام 1 1و10 ال يطبق الزرنيخ
والمعادن وقد 

ينتقل الى الهواء 
والمياه واألرض 
عن طريق الرياح 

 وجريان الماء

الجريان السطحي  ال توجد 4106-أكتوبر-45 لتر/مليجرام ال يوجد 1و10 ال يطبق البرومات
لرواسب الطبيعة 

 والرشح

يوجود بصورة  ال توجد 4106-أكتوبر-45 لتر/مليجرام 1و10 1و0 ال يطبق الحديد
في التربة طبيعية 

والصخور والمياه 
 الجوفية

تآكل ألنظمة  ال توجد 4106-أكتوبر-45 لتر/مليجرام ال يوجد 0و0 0و0 النحاس
السباكة المنزلية 
 ورواسب الطبيعة

تآكل ألنظمة  ال توجد 4106-أكتوبر-45 لتر/مليجرام ال يوجد 1و105 ال يطبق الرصاص
السباكة المنزلية 

http://water.epa.gov/drink/contaminants/basicinformation/nitrite.cfm


 ورواسب الطبيعة

الجريان السطحي  ال توجد 4105-أكتوبر-00 لتر/مليجرام 1و04 01و1 ال يطبق النتريت
لرواسب الطبيعة 

 والرشح

مجموعة التري 
 هالو مثيان

منتج ثانوي ينتج  ال توجد 4106-أبريل-41 لتر/مليجرام 1و112 1و11 ال يطبق
من المواد المعقمة 
والمطهره التي 
تستخدم لمالجة 
 مياه الشرب

منتج ثانوي ينتج  ال توجد 4105-أبريل-49 لتر/مليجرام 1و14 ال يطبق يطبق ال الكلوروفورم
من المواد المعقمة 
والمطهره التي 
تستخدم لمالجة 
 مياه الشرب

والمواد  ثنائي الفنيل متعدد الكلور, المبيدات الحشرية, الغير عضوية, جميع المركبات األخرى العضوية : مالحظة
 .لم يتم العثور عليها ومجموع القولونيات,المشعة 

 

  ال تتواجد الن القيمة اقل من بي كيو ال= دي/ ان

 حدود الكميات العملية ألفضل الطرق=بي كيو ال 

 تعريف الوحدات

 التعريف المصطلح

( م ج ف) ppm (لتر/لغم)لكل لتر أو ملليغرام, جزء في المليون 

ppb  (ب ج ف)  أو ميكروجرام لكل لتر, جزء في البليون 
 (لتر/ ميكروغرام )  

  وحدة قياس النشاط األشعاعي pCi/L وحدة قياس األشعاع 

 اليطبق:أن آ  أن آ

 لم يتم العثور عليها في أختبار الماء: ان دي  ان دي

 ولكن موصى بها,  ةمطلوب تالرصد أو المراقبه ليس: أن ار  أن ار

 

 البحرية األمريكية ضافية تدار من قبل وحدة الدعممرافق اإلالعن  معلومات

 :وحدة الطيران

ويوجد . بالقرب من مطار البحرين الدولي " يات قسم اللوجست" تقع وحدة الطيران كما يشار اليها رسميا بأسم 

ضخ عبر شبكة توزيع المياه ذي ين الماء الإ .في الوحدة جنود عسكرين وجنود أحتياط ومدنين ومدنين محلين 

فوق سطح  الشكل نيةالطيران يتم تخزينها في موقع وحدة الطيران في خزانات أسطوافي المدينه الى وحدة 

طريق  يتم تزويد المياه الغير صالحه للشرب في وحدة الطيران عن. جالون 6111و  5111األرض سعتها 

 .في الوحدة  شبكة توزيع المياه الموجودة

 . لوحدة الدعم البحرية األمريكية  ةتابعفي وحدة الطيران ال ال توجد وحدة لمعالجة المياه حاليا  

 تم سردها باألسفل نتائج التحليل لمياه المدينة

 في اإلستخدام لتزامحالة اإل المكان

 الماء صالح لغسل األيدي واألستحمام فقطيبقى  وحدة الطيران

 

 



 جدول بيانات جودة المياه في وحدة المطار

الملوثات البيئية في مياه الشرب والتي تم جمعها من عينات الماء المرتبطة   التالي على قائمةيحتوي الجدول 

وجود الملوثات ال يعني بالضرورة أن الماء يشكل خطرا ( . ما لم يذكر خالف ذلك)  4106 بالسنة التقويمية

تجاوز الحدود كل الملوثات البيئية في مياه الخزانات التي تم الكشف عنها في وحدة الطيران ال ت .على الصحة

معايير وكالة حماية  ووزارة الدفاع  و( اس. جي . اف )المسموح بها في معايير ( ال. سي . ام ) القصوى 

 .ويتم تطبيق الشروط واألحكام الخاصة بها  (ا. بي . اي )البيئه في الواليات المتحدة 

.ال.سي.ام) الملوثات
ام )او ( جي

 (جي.دي.ار.

( ال. سي.ام)
 (تي. تي)او 

وحدة  ياهنام
 القياس

 المصدر المخالفات تاريخ أخذ العينة

التعريه لرواسب  ال توجد 4106-فبراير-40 لتر/مليجرام 01 ال يطبق ال يطبق صوديوم
 الطبيعه والرشح

التعريه لرواسب  ال توجد  4106 -يونيو-00 لتر/مليجرام 1و100 ال يطبق ال يطبق بورون
 الطبيعه والرشح

التعريه لرواسب  ال توجد 4106-فبراير-40 لتر/مليجرام 1و21 ال يطبق ال يطبق السيليكا
 الطبيعه والرشح

التعريه لرواسب  ال توجد 4106-فبراير-40 لتر/مليجرام 22 ال يطبق ال يطبق الكالسيوم
 الطبيعه والرشح

التعريه لرواسب  ال توجد 4106-ديسمبر-4 لتر/مليجرام 2و9 ال يطبق ال يطبق المغيسيوم
 الطبيعه والرشح

الجريان السطحي  ال توجد 4106-فبراير -40 لتر/مليجرام 41 ال يطبق 451 الكبريتات
لرواسب الطبيعة 

 والرشح

الجريان السطحي  ال توجد 4106-سبتمبر-4 لتر/مليجرام 0و0 ال يطبق ال يطبق البوتاسيوم
لرواسب الطبيعة 

 والرشح

يوجد في التربة  ال توجد 4106-ديسمبر-4 لتر/مليجرام اليوجد 1و10 1 الزرنيخ
والمعادن وقد ينتقل 
الى الهواء والمياه 

واألرض عن 
طريق الرياح 
 وجريان الماء

الجريان السطحي  ال توجد 4106-ديسمبر-0 لتر/مليجرام اليوجد 1و10 ال يطبق البرومات
لرواسب الطبيعة 

 والرشح

يوجود بصورة  ال توجد 4106-سبتمبر-0 لتر/مليجرام 1و04 1و0 ال يطبق الحديد
طبيعية في التربة 
والصخور والمياه 

 الجوفية

تآكل ألنظمة  ال توجد 4106-فبراير-40 لتر/مليجرام 1و15 0و0 0و0 النحاس
السباكة المنزلية 
 ورواسب الطبيعة

تآكل ألنظمة  ال توجد 4106-ديسمبر-2 لتر/مليجرام اليوجد 1و105 1 الرصاص
السباكة المنزلية 
 ورواسب الطبيعة

الجريان السطحي  ال توجد 4106-ديسمبر-2 لتر/مليجرام 1و0 1و01 ال يطبق النتريت
لرواسب الطبيعة 

 والرشح

مجموعة التري 
 هالو مثيان

منتج ثانوي ينتج من  ال توجد 4106-فبراير-40  لتر/مليجرام 1و119 1و11 ال يطبق
المواد المعقمة 
والمطهره التي 
مياه تستخدم لمالجة 

 الشرب

منتج ثانوي ينتج من  ال توجد 4106-فبراير-40 لتر/مليجرام اليوجد ال يطبق ال يطبق الكلوروفورم
المواد المعقمة 
والمطهره التي 



تستخدم لمالجة مياه 
 الشرب

منتج ثانوي ينتج من  ال توجد 4106-فبراير-40 لتر/مليجرام 1و119 1و11 ال يطبق البوروفرم
المواد المعقمة 
والمطهره التي 

تستخدم لمالجة مياه 
 الشرب

والمواد  ثنائي الفنيل متعدد الكلور, المبيدات الحشرية, الغير عضوية, جميع المركبات األخرى العضوية : مالحظة
 .لم يتم العثور عليها ومجموع القولونيات,المشعة 

 4106-ابريل -41    

 ال تتواجد الن القيمة اقل من بي كيو ال= دي/ ان

 حدود الكميات العملية ألفضل الطرق=بي كيو ال 

 تعريف الوحدات

 التعريف المصطلح

( ج ج م) ppm (لتر/لغم)أو ملليغرام لكل لتر, جزء في المليون 

ppb  (ج م ب)  أو ميكروجرام لكل لتر, جزء في البليون 
 (لتر/ ميكروغرام )  

  األشعاعيوحدة قياس النشاط  pCi/L وحدة قياس األشعاع 

 اليطبق:أن آ  أن آ

 لم يتم العثور عليها في أختبار الماء: ان دي  ان دي

 ولكن موصى بها, الرصد أو المراقبه ليس مطلوبا : أن ار  أن ار

 

 :لتخفيف األضرار ةمتخذوالتدابير ال الطيرانمياه في وحدة الحية أسباب عدم صال

تعتبر هذه المياه صالحه لغرض غسل الطيران الى مؤجر المنشأة وتعود ملكية شبكة توزيع المياه في وحدة 

حسب ما ورد في معاير ( الشرب) لإلستهالك البشري المياه م صالحيةتعود أسباب عد.  األيدي واإلستحمام فقط

 : مبنية على التالي 4104مارس   الصادر في (اس. جي . اف )

يأتي من شبكة توزيع المياه لمدينة المحرق المزود من وزارة  مصدر المياه في وحدة الطيران .0

التوزيع  شبكةالمياه المزودة في  افتراضأن على الرغم من , لمملكة  البحرين( ايوا)ء والماء الكهربا

حسب القوانين العسكرية ال تعتبر هذه المياه ب وستخدام, لإلصالحه المعالجه في محطات المملكة 

توزيع قد تتعرض للتلوث عندما ال المياه في شبكة .ستخدامهاعلى إ موافقةعد الب حة للشرب إالصال

 .في شبكة النقل وكذلك عندما تكون خزانات المياه ملوثهتنكسر بعض أنانبيب المياه 

 رتاجع اإلمنع من  الوقايةتقاطع وال جنات المياه في وحدة الطيران وبرنامال يوجد برنامج صيانة لخزا .4

 .في شبكة النقل للحد من التلوث الخلفي للمياه

 

وحدة الطيران في المحرق األشخاص المتواجدين في  ينصح ,المخاطر  قائيه  لتخفيف من األجراءات الو

ة من شركات محلية ومعتمدة من قبل الطب البيطري في وحد المياه الصالحه للشرب والمياه المعبأهبشراء 

 .للواليات المتحدةتوجيهية الجيش األمريكي تلبية لمبادئ ال

 

 :المستودعات في منطقة بانز

ودعات تقع مست( . سي.اس .ب )تعتبر مستودعات بانز منشأة  مؤجرة وتعود ملكيتها وأدارتها لمجموعة بانز  

.  (الجفير –القاعدة االولى )وحدة الدعم للقاعده البحرية األميركية في البحرين بانز في الجنوب الغربي من 

ال توجد محطة . مستودعات بانز يتم امدادها بالماء عن طريق شبكة توزيع المياه في المدينة عن طريق وصلتين

ري الزراعي ولالستخدام الماء من أنظمه منفصلة للحريق واليتكون نظام توزيع . لتحلية الماء في منطقة بانز



المسؤلة عن وحدة الدعم للقاعده البحرية األميركية   وحدة العالقات العامة في. ل األيدي واألستحمامغسكاليومي 

يتم ضخ المياه التي تزود من شبكة توزيع المياه في المدينه الى خزانات فوق سطح األرض تصل . نظام الحريق

 .04و  1جالون تقريبا تقع بالقرب من  مستودع رقم  009و111سعتها األجماليه الى 

 . التابعة لوحدة الدعم البحرية األمريكية  ي مستودعات بانزفحاليا  ال توجد وحدة لمعالجة المياه 

 نتائج التحليل لمياه المدينة تم سردها باألسفل

 حالة اإللتزام في اإلستخدام المكان

 يبقى الماء صالح لغسل األيدي واألستحمام فقط مستودعات بانز

 

 :مياه في مستودعات بانزجدول بيانات جودة ال

يحتوي الجدول التالي على قائمة الملوثات البيئية في مياه الشرب والتي تم جمعها من عينات الماء المرتبطة  

وجود الملوثات ال يعني بالضرورة أن الماء يشكل خطرا ( . ما لم يذكر خالف ذلك)  4105بالسنة التقويمية 

ال تتجاوز الحدود  مستودعات بانزكشف عنها في كل الملوثات البيئية في مياه الخزانات التي تم ال .على الصحة

معايير وكالة حماية  ووزارة الدفاع  و( اس. جي . اف )المسموح بها في معايير ( ال. سي . ام ) القصوى 

 .ويتم تطبيق الشروط واألحكام الخاصة بها  (ا. بي . اي )البيئه في الواليات المتحدة 

.ال.سي.ام) الملوثات
ام )او ( جي

 (جي.دي.ار.

( ال. سي.ام)
 (تي. تي)او 

وحدة  مياهنا
 القياس

 المصدر المخالفات تاريخ أخذ العينة

/مليجرام 00 ال يطبق ال يطبق صوديوم
 لتر

التعريه لرواسب  ال توجد 4106-فبراير -40
 الطبيعه والرشح

/مليجرام 1و100 ال يطبق ال يطبق بورون
 لتر

لرواسب التعريه  ال توجد 4106-يوينو-00
 الطبيعه والرشح

/مليجرام 1و01 ال يطبق ال يطبق السيليكا
 لتر

التعريه لرواسب  ال توجد 4106-أغسطس-01
 الطبيعه والرشح

/مليجرام 20 ال يطبق ال يطبق الكالسيوم
 لتر

التعريه لرواسب  ال توجد 4106-يوينو-00
 الطبيعه والرشح

/مليجرام 5و1 ال يطبق ال يطبق المغيسيوم
 لتر

التعريه لرواسب  ال توجد 4106-ديسمبر-2
 الطبيعه والرشح

/مليجرام 2و0 ال يطبق 451 الكبريتات
 لتر

الجريان السطحي  ال توجد 4106-فبراير -40
لرواسب الطبيعة 

 والرشح

/مليجرام 0و0 ال يطبق ال يطبق البوتاسيوم
 لتر

الجريان السطحي  ال توجد 4106-ديسمبر-2
لرواسب الطبيعة 

 والرشح

/مليجرام اليوجد 1و10 1 الزرنيخ
 لتر

يوجد في التربة  ال توجد 4106-ديسمبر-2
والمعادن وقد ينتقل 
الى الهواء والمياه 

واألرض عن 
طريق الرياح 
 وجريان الماء

/مليجرام اليوجد 1و10 ال يطبق البرومات
 لتر

الجريان السطحي  ال توجد 4106-ديسمبر-2
لرواسب الطبيعة 

 والرشح

/مليجرام 1و04 1و0 يطبقال  الحديد
 لتر

يوجود بصورة  ال توجد 4106-سبتمبر-0
طبيعية في التربة 
والصخور والمياه 

 الجوفية

/مليجرام 1و10 0و0 0و0 النحاس
 لتر

تآكل ألنظمة  ال توجد 4106-ديسمبر-0
السباكة المنزلية 



 ورواسب الطبيعة

/مليجرام اليوجد 1و105 ال يطبق الرصاص
 لتر

تآكل ألنظمة  ال توجد 4106-ديسمبر-2
السباكة المنزلية 
 ورواسب الطبيعة

/مليجرام 4و0 01و1 ال يطبق النتريت
 لتر

الجريان السطحي  ال توجد 4106-سبتمبر-0
لرواسب الطبيعة 

 والرشح

مجموعة التري 
 هالو مثيان

/مليجرام اليوجد 1و11 ال يطبق
 لتر

منتج ثانوي ينتج من  ال توجد 4106-ديسمبر-2
المعقمة المواد 

والمطهره التي 
تستخدم لمالجة مياه 

 الشرب

/مليجرام اليوجد 1و111 ال يطبق الكلوروفورم
 لتر

منتج ثانوي ينتج من  ال توجد 4106-ديسمبر-2
المواد المعقمة 
والمطهره التي 

تستخدم لمالجة مياه 
 الشرب

والمواد  ثنائي الفنيل متعدد الكلور, الحشريةالمبيدات , الغير عضوية, جميع المركبات األخرى العضوية : مالحظة
 .لم يتم العثور عليهاومجموع القولونيات ,المشعة 

 ال تتواجد الن القيمة اقل من بي كيو ال= دي/ ان

 حدود الكميات العملية ألفضل الطرق=بي كيو ال 

 تعريف الوحدات

 التعريف المصطلح

( ج ج م) ppm (لتر/لغم)لتر أو ملليغرام لكل, جزء في المليون 

ppb  (ج م ب)  أو ميكروجرام لكل لتر, جزء في البليون 
 (لتر/ ميكروغرام )  

  وحدة قياس النشاط األشعاعي pCi/L وحدة قياس األشعاع 

 اليطبق:أن آ  أن آ

 لم يتم العثور عليها في أختبار الماء: ان دي  ان دي

 ولكن موصى بها, الرصد أو المراقبه ليس مطلوبا : أن ار  أن ار

 

 :للتخفيف من االضرار التدابير المتخدة بانز و مستودعاتأسباب عدم صالحية المياه في 

( ايوا)ة الكهرباء والماء من وزار ةالمزود بكة توزيع المياهش أتي منت مستودعات بانزفي در المياه امص

 صالحهمعالجه في محطات المملكة و الشبكةالمياه المزودة في  على الرغم من أن افتراض, البحرين  لمملكة

 . بعد الموافقة على استخدامها حة للشرب إالانه حسب القوانين العسكرية ال تعتبر هذه المياه صال لإلستخدام إال

توزيع قد تتعرض للتلوث عندما تنكسر بعض أنانبيب المياه في شبكة النقل وكذلك عندما تكون الالمياه في شبكة 

 .ملوثهخزانات المياه 

 (الشرب)ك البشري صالح لإلستهالبانه غير  ال توجد محطة لتحلية الماء في منطقة بانز لذلك يصنف الماء

 .ويبقى فقط صالح لغسل األيدي واألستحمام فقط

المياه ينصح األشخاص المتواجدين في مستودعات بانز بشراء , من األجراءات الوقائيه  لتخفيف  المخاطر 

من شركات محلية ومعتمدة من قبل الطب البيطري في وحدة الجيش األمريكي  والمياه المعبأهالصالحه للشرب 

 .تلبية لمبادئ التوجيهية للواليات المتحدة 

 أهم التعاريف للماء الشرب

 التعريف المصطلح

ياه الشرب  الذي مستوى الملوثات في م:الحد األقصى لمستوى الملوثات الهدف( جي .ال.سي.ام) (جي.ال.سي.ام)



 .هامش األمان ( ام سي ال. )أدناه ال يتوقع وجود أخطار على الصحه 

أعلى نسبه من الملوثات التي يسمح بها في مياه : الحد األقصى لمستوى الملوثات  (ال. سي.ام) (ال. سي.ام)
الجيه  بأستخدام التقنيات الع( اس. جي.ال.سي . ام )تضبط قريبة ل  (ال. سي . ام ). الشرب 
 .المتاحه

 .العملية المطلوبة التي تهدف الى خفض مستوى الملوثات في مياه الشرب : تقنية العالج (تي. تي) (تي. تي)

تركيز الملوثات التى اذا تجاوزت تؤدي الى متطلبات العالج أو متطلبات : مستوى العمل (ال. اه ) (ال. اه )
 .أخرى 

الفروق و 
 األعفاءات

 .حماية البيئة لعدم تلبية تقنية العالج تحت شروط معينة أذن من وكالة 
 

الذي ادناه  مستوى مطهر مياه الشرب: ر األقصى المتبقية  الهدفالمستوي التطهي (جي.دي.ار.ام ) (جي.دي.ار.ام )
ال تعبر عن فوائد أستخدام المطهرات ( جي.دي.ار.ام .  )توجد أي أخطار متوقعه على الصحة  ال

 .للسيطرة على الملوثات الميكروبية 

من المطهرات المسموح أعلى مستوى : الحد األقصى لبقايا مستوى المطهرات ( :ال.دي .ار . ام ) (ال.دي .ار . ام )
قنعه على انه أضافه زايده من المطهرات ضروري للسيطرة ال توجد أدلة م. به في مياه الشرب 

 .على الملوثات المكروبية 

 .المراقبة ال تخضع للضوابط (: ار. أن. أم ) (ار. أن. أم )

 لمستوى األقصى المسموح به في الدولةالحد ا(: ال. بي . أم ) (ال. بي . أم )

 

 : عينات الماءنتهاكات و التجاوزات وعدم أّخذ األ

لقاعده األختبار  جودة الماء  في   4105ال توجد أي أنتهاكات أو تجاوزات أو عينات ماء لم تأخذ خالل عام 

 .ومستودعات بانز  في المحرق  و وحدة الطيران (الجفير –القاعدة االولى )البحرية األميركية في البحرين 

 :ستفسار أالشخص المعني ألي 

 :الرجاء األتصالللماء لألستفسار على اي أسئلة بخصوص هذا التقرير أو حول عمليات المعالجة 

 السيد باتريك سميث

 المديرالبيئة األقليمي لمنطقة الجنوب الغربي ألسيا

 منسق لوحدة الدعم في المجلس البيئي لتوعية الماء

  00974-27-85-3604:هاتف

 : البريد األكتروني

Patrick.g.smith @me.navy.mil 

 

 

 

 

  

 


