
        مىذر حمشة راضي. د                                 التلىث البيئي                  

                            

 

 -1-  
 

لقد خلق هللا األنسان وجعله فً األرض :-  Ecological pollutionالتلوث البيئي 

خلٌفة لٌعمرها وٌصونها بعد أن هٌأ له بٌئة متوازنة ونقٌة ، ولكن األنسان بطبٌعته 

التً فطره هللا علٌها وتدخله فً مختلؾ مكونات هذه البٌئة سواء أكان هذا التدخل 

بقصد أو بؽٌر قصد أدى الى حدوث مشكلة التلوث والتً أرتدت بتأثٌراتها السلبٌة 

 .الٌه 

     أن مشكلة التلوث لم تبدأ قبل عشرات السنٌن كما ٌعتقد البعض وإنما أبتدأت منذ 

أن قام األنسان بقطع األشجار ألستخدامها فً حٌاته الٌومٌة من بناء المساكن 

والقوارب واألستخدامات األخرى ،ونستطٌع أن نتلمس بداٌتها أٌضاً منذ أن عرؾ 

األنسان النار وأستخدمها ألؼراضه المختلفة مثل الطهً وصهر المعادن واألنارة 

والتدفئة وما الى ذلك بحٌث بدأت البٌئة المحٌطة به تتؽٌر ، ولكن رؼم ذلك فأن هذا 

التلوث كان محدوداً الٌتعدى المحٌط الذي ٌعٌش فٌه األنسان اذ سرعان ماتنقً البٌئة 

 .ذاتها 

    لقد بدأت ظاهرة التلوث تأخذ أبعاداً بٌئٌة وأقتصادٌة وأجتماعٌة خطٌرة خصوصا 

بعد الثورة الصناعٌة الحدٌثة فً أؼلب بلدان العالم مدعومة بالتكنولوجٌا الحدٌثة 

والتً ترافقت فً كثٌر من األحٌان مع تلوث خطٌر ٌؤدي عادة الى تدهور المحٌط 

 . الحٌوي والقضاء على البٌئات المحلٌة والعالمٌة 

ٌختلؾ علماء :-  Definition of Ecological pollutionتعريف التلوث البيئي 

البٌئة والمهتمٌن اآلخرٌن مثل علماء المناخ و الصحة و الكٌمٌاء وؼٌرها من 

األختصاصات اآلخرى فً تعرٌؾ دقٌق للتلوث ، وفً نظر بعض المهتمٌن فأن 

التلوث ٌعنى بكافة الطرق التً ٌتسبب النشاط البشري فً الحاق الضرر بالبٌئة 

 بأنه التؽٌٌر ؼٌر المرؼوب فٌه لبٌئتنا عبر التلوث البيئي ويعًرفالطبٌعٌة ،  

تأثٌرات مباشرة وؼٌر مباشرة لتحوالت من أنماط الطاقة ومستوٌات األشعاع 

 pollutantsالملوثات أما . والقوام الفٌزٌاوي والكٌمٌاوي ووفرة الكائنات الحٌة 

فتًعرؾ بأنها المواد أوالماٌكروبات أو الطاقة التً تسبب أذى بٌئً لألنسان أو 

 . الحٌوان أو النبات أو التً تحدث خلالً فً التوازن الموجود فً النظام البٌئً 

حدد علماء   :- Degrees of Ecological pollutionدرجات التلوث البيئي 

 :- البٌئة ثالث درجات للتلوث البٌئً وهً 

وهً درجة من درجات  :-  The acceptable pollutionالتلوث المقبول  -1

التلوث التً الٌتأثر بها التوازن البٌئً وال ٌكون مصحوب بأي أخطار أو 
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مشاكل بٌئٌة رئٌسٌة حٌث التكاد تخلو منطقة من مناطق الكرة األرضٌة من 

هذه الدرجة من التلوث نظرا لسهولة نقل التلوث بأنواعة المختلفة من مكان 

الى آخر سواء كان ذلك بواسطة العوامل المناخٌة أو البشرٌة أو عوامل 

 .اخرى 

وهذه الدرجة من التلوث تعانً  :- The risk pollutionالتلوث الخطر  -2

منها كثٌر من الدول الصناعٌة وٌعود بالدرجة األولى الى النشاط الصناعً 

وزٌادة النشاط التعدٌنً واألعتماد بشكل رئٌسً على الفحم والبترول 

كمصدر للطاقة ، وهذه المرحلة تعد مرحلة متقدمة من مراحل التلوث حٌث 

أن كمٌة ونوعٌة الملوثات تتعدى الحدود المسموح بها ، حٌث ٌبدأ معه 

التأثٌر السلبً على العناصر البٌئٌة الطبٌعٌة والبشرٌة ، كما وتتطلب هذه 

المرحلة أجراءات سرٌعة للحد من التأثٌرات السلبٌة وٌتم ذلك عن طرٌق 

معالجة التلوث الصناعً ٌأستخدام وسائل تكنولوجٌة حدٌثة كأنشاء وحدات 

معالجة كفٌلة بتخفٌض نسبة الملوثات لتصل الى الحد المسموح به دولٌاً ، أو 

عن طرٌق سن قوانٌن وتشرٌعات وضرائب على المصانع التً تساهم فً 

 . زٌادة نسبة التلوث 

وتمثل هذه الدرجة :- The devastating pollutionالتلوث المدمر  -3

المرحلة التً ٌنهار فٌها النظام البٌئً وٌصبح ؼٌر قادر على أعادة التوازن 

نظراً ألختالؾ مستوى األتزان بشكل جذري ولعل حادثة تشرنوبل التً 

وقعت فً المفاعالت النووٌة فً األتحاد السوفٌتً سابقاً خٌر مثال لهذا النوع 

من التلوث ،حٌث أن النظام البٌئً انهار كلٌاً وٌحتاج الى سنوات طوٌلة 

 .ألعادة اتزانه بواسطة تدخل العنصر البشري وبتكلفة أقتصادٌة باهضة 

تشمل الملوثات مدى  :- The nature of the pollutantsطبيعة الملوثات 

واسع من المواد ،فقد تكون ملوثات طبٌعٌة كبعض األشعاعات أو قد تكون مواد 

مصنعة من قبل األنسان فً بعض األحٌان وقد تكون مواد ضرورٌة لحٌاة 

الخ لكنها قد تكون ذات سمٌة عالٌة 00الكائنات الحٌة كالحدٌد والنحاس والزنك 

عند وجودها بكمٌات وتراكٌز عالٌة وألجل دراسة هذه المواد والتعرؾ علٌها 

 :- علٌنا األخذ باألعتبار المواصفات األتٌة 

 

حٌث ٌمكن تقسٌمها الى  :-   Chemical compositionتركٌبها الكٌمٌاوي -1

 :نوعٌن 
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مثل المبٌدات الحشرٌة كالـ  :- Organic materials  مواد عضوٌة - أ

DDT  و أأللدرٌن والكلوردٌن الؽنٌة بالكلور والـمالثٌون والبراثٌوم 

  الخ00الؽنٌة بالفسفور

قد تكون على هٌئة  :- Inorganic materialsمواد ؼٌر عضوٌة  - ب

الخ أو 00أٌونات كالفوسفات ،النترات ، النحاس ،الخارصٌن ،الحدٌد 

على هٌئة ؼٌر أٌونٌة كالعناصر الثقٌلة كالرصاص ،النحاس ،الكادمٌوم 

 .الخ 00الزئبق والزرنٌخ 

 :-وتقسم الى نوعٌن  :- The degree of degradationدرجة تحللها  -2

وهً المواد التً  : - Biodegradable materialsمواد قابلة للتحلل  - أ

ٌمكن نحللها فً البٌئة من قبل المحلالت كالبكترٌا والفطرٌات ، وتكون 

هذه المواد أقل خطورة فً تلوث البٌئة ، حٌث ممكن ان تتحلل تحلالً 

 .كامال مما ٌؤدي الى زوال تأثٌرها السلبً 

وتشمل  : Non- Biodegradable materialsمواد ؼٌر قابلة للتحلل  - ب

المواد الكٌمٌاوٌة والصناعٌة ذات التأثٌر التراكمً فً البٌئة والتً الٌمكن 

تحللها كالمبٌدات الحشرٌة ومبٌدات الفطرٌات ومواد البالستك والناٌلون 

 على صفحتها euro newsذكرت وكالة . الخ 000وبعض المنظفات 

قامت اٌطالٌا بحضر استخدام  ) 1/2010ك /30على األنترنٌت  فً 

 والتً تحتاج الى 2/2011ك/1اكٌاس الناٌلون فً التسوق اعتباراً من 

فترة طوٌلة للتحلل فضالً عن خطورته على البٌئة ، حٌث ان كل سنة 

 كٌس بالستٌكً ، وأن أحد المؤسسات 400ٌستخدم كل فرد اٌطالً 

 20األٌطالٌة المدافعة عن البٌئة تقول أن األٌطالٌٌن ٌستخدمون نحو

ملٌاركٌس بالستٌكً سنوٌا  ، كذلك فرضت اٌرلندا ضرٌبة على أستخدام 

 وهو ماخفض أستخدام 2002سنت فً العام 15أكٌاس الناٌلون قدرها 

 %( .90تلك األكٌاس بنسبة 

وتتفاوت المواد السمٌة فً  :-  The degree of toxicityدرجة سمٌتها  -3

تأثٌرها على وفق تركٌبها الكٌمٌائً وتركٌزها المؤثر وٌقصد بها هً تلك 

المواد التً تسبب  عرقلة واٌقاؾ الفعالٌات األٌضٌة من خالل التأثٌر 

المباشر والفعال على الفعالٌات الفسٌولوجٌة للكائن الحً وقد تؤدي الى موت 

 .الكائن 
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  الملوثات ٌمكن أن تنتقل لمسافات بعٌدة حٌث توجد أمثلة كثٌرة تشٌر الى 

ان العدٌد من انواع الملوثات ٌمكن ان تتوزع فوق جمٌع مناطق الكرة 

األرضٌة خالل فترة قصٌرة نسبٌاً كالنشاط األشعاعً من التجارب النووٌة 

الجوٌة حٌث ٌمكن أكتشافه فً كل مكان من العالم ضمن أٌام أو أسابٌع ، 

وهنالك مثال آخر هو التوزٌع العالمً للهٌدروكاربونات المكلورة مثل مبٌد 

 ، فهذه الهٌدروكاربونات تتوزع بشكل واسع فً كل مكان من DDTالـ 

 فً أجسام الدب القطبً DDTأنظمة البٌئة البحرٌة ، فقد وجدت متبقٌات الـ 

 .فً القارة القطبٌة الجنوبٌة 

ٌعبر عن تراكٌز  :-  Concentration of pollutionتراكيز الملوثات 

الملوثات فً كثٌر من األحٌان باألجزاء الصؽٌرة جداً فتركٌز جزء بالملٌون 

(ppm 1)  ٌطابق جزء واحد من الملوث فً ملٌون جزء من خلٌط الؽاز أو

السائل أو الصلب الذي ٌوجد فٌه الملوث ، وعلى اٌة حال فتراكٌز الملوثات 

على صؽرها تكون ذات تأثٌر خطٌر ، فمثالً جزء واحد بالملٌون من الفٌنول 

 جزء 0,2فً الماء ٌكون ممٌتاً لبعض األحٌاء المائٌة ومنها األسماك ، كذلك 

 ٌمكن أن ٌؤدي (Smog ) بالملٌون من نترات بٌروكسً بنزوٌل فً ضبخن 

 HF جزء بالملٌون من ؼاز 0,001الى تهٌج شدٌد فً عٌون األنسان ، و 

 . ٌتلؾ نباتات حساسة كالخوخ 

تبقى بعض الملوثات خطرة الى األبد كالبرٌلٌوم :-   Persistenceالثبوتيـة 

والرصاص مثالً ، أما البعض اآلخر فتتجزء الى مركبات ؼالبا ماتكون ؼٌر 

مضرة ، فثبوتٌة المبٌدات مثالً تًعرؾ بأنها الوقت الالزم لمستوى المبٌد ألن 

من المستوى األصلً للمبٌد ، وعلى سبٌل المثال تكون % 25ٌختزل الى 

% 25ٌعنً أن الكلوردٌن ٌختزل الى  ) سنوات 5هذه الثبوتٌة  للكلوردٌن 

 سنوات وللبكلوران سنة DDT 4وللـ  ( سنوات 5من مستواه األصلً خالل 

 .ونصؾ 

بٌن اطالق الملوثات  ( time lag) فً بعض األحٌان ٌوجد تأخر زمنً 

وبٌن بداٌة تأثٌرها ، ومن األمثلة على ذلك مركبات الزئبق ؼٌر العضوٌة 

 سنة 100 – 10وخاصة فً ترسبات األنهار والبحٌرات حٌث تحتاج من 

تتحول الى مثٌل الزئبق العضوٌة والتً تعتبر ذات خطورة كبٌرة على 

 . األحٌاء المختلفة 
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من الصفات المهمة  :-     Biological concentrationالتركيز الحياتي 

للملوثات هً أنها ٌمكن أن تتركز حٌاتٌاً بحٌث تكون المستوٌات فً جزء من النظام 

البٌئً أكبر بكثٌر من األجزاء األخرى ، وٌحصل ذلك بصورة نموذجٌة فً السلسلة 

. الؽذائٌة بحٌث تكون مستوٌات الملوثات فً كائن ما أعلى مما هً علٌه فً ؼذائه 

 كلما تقدمنا فً DDTبٌنت أحد الدراسات وجود تراكٌز أعلى للمبٌد : -   مثال 

 :-السلسلة الؽذائٌة وكانت النتائج كاآلتً 

ppm 0.014 فً ترسبات طٌن بحٌرة  

0.14 ppmفً قشرٌات  Crustaceansتتؽذى على القعر  

3 – 6 ppm فً أسماك البحٌرة   

  فً النورس اآلكل للسمك ppm 2400أكثر من 

وٌعنً وجود المواد الملوثة  :-    Biological discriminationالتمييز الحياتي 

بتراكٌز أقل كلما تقدمنا فً سلسلة الؽذاء بسبب وجود آلٌة لتنظٌم هذه المواد فً 

داخل أجسام الكائنات الحٌة تمنعه من زٌادة التركٌز أكثر من المستوٌات الطبٌعٌة 

 .وبذلك ٌبقى الملوث فً المحٌط بتركٌز أكبر مما هو علٌه فً جسم الكائن الحً 

قد نجد متبقٌات مبٌد حشري فً أنسجة النبات أوطأ من التربة التً ٌنمو :  -  مثال

 :علٌها  كاآلتً 

  -  ppm 0.48التربة التً تنمو علٌها نباتات الجزر والبطاطا والجت تحوي 

8.36 ppm من متبقٌات األلدرٌن   . 

 من  ppm – 0.32 ppm 0.009نباتات الجزر والبطاطا والجت تحتوي على 

 .متبقبات األلدرٌن 

) UNEP(     : United Nations Environment Programme  

هو جهة النشاط المعنً بالبٌئة والتابع  :- (ٌونٌب  )برنامج األمم المتحدة للبٌئة 

لمنظمة األمم المتحدة  ، انشأ الٌونٌب وقت أنعقاد مؤتمر األمم المتحدة لبٌئة األنسان 

 وٌقع مقره فً نٌروبً فً كٌنٌا 1972فً مدٌنة ستوكهولم فً السوٌد فً ٌونٌو عام 

 .ولدى البرنامج ستة مكاتب اقلٌمٌة فً مناطق مختلفة من العالم 



        مىذر حمشة راضي. د                                 التلىث البيئي                  

                            

 

 -6-  
 

برنامج األمم المتحدة تأسس لتشجٌع قٌام شراكات لرعاٌة البٌئة على نحو ٌتٌح لألمم 

المتحدة والشعوب تحسٌن نوعٌة حٌاتها دون األضرار بنوعٌة حٌاة األجٌال المقبلة، 

 ٌونٌو من كل 5كما ٌقٌم األحتفاالت الدولٌة والفعالٌات مثل ٌوم البٌئة العالمً قً 

 :-وأولٌاته الرئٌسٌة تشمل . عام 

 

 لدى البرنامج نظام الرصد واألنذار المبكر فً مجال البٌئة حول العالم  -1

 تشجٌع النشاط البٌئً حول العالم وزٌادة الوعً المجتمعً بالقضاٌا البٌئٌة  -2

 تبادل المعلومات حول التكنولوجٌا السلٌمة وأتاحتها للجمٌع  -3

 تقدٌم المشورة القانونٌة والتقنٌة والمؤسساتٌة للحكومات والمنظمات األقلٌمٌة  -4

 

   :-The effects of environmental pollution تأثيرات التلوث البيئي  

   للملوثات البٌئٌة بمختلؾ أنواعها تأثٌرات مهمة على األنسان والحٌوان والنبات 

:-   وكذلك المواد وسنستعرض بعض من هذه التأثٌرات 

 The effect of pollutants on humansتأثٌر الملوثات على البشر   -1

 :  ٌمكن مالحظة ذلك من خالل  Carcinogenicityأحداث السرطانات  - أ

  تسجبل معدالت عالٌة من سرطان المثانة فً األشخاص الساكنٌن

 .قرب مصانع األصباغ واألدوٌة والعطور 

  تسجٌل معدالت عالٌة من سرطان الرئة قرب معامل الؽازات

. الصناعٌة وصناعة المنظفات والمطاط الصناعً 

  معدالت عالٌة من سرطان الكبد قرب معامل تصنٌع بعض

 .الكٌمٌاوٌات ومواد التجمٌل وحبر الطباعة 

 Mutagenicity أحداث الطفرات  - ب

 Teratogenecity أحداث التشوهات الخلقٌة   - ت

 . أمراض نفسٌة وتنفسٌة وتسممات مختلفة قد ٌؤدي بعضها الى الموت  - ث

 The effect of pollutants on animalsتأثٌر الملوثات على الحٌوانات  -2

قد تؤدي بعض الملوثات فً الماء ومنها النفط والتلوث الحراري الى  - أ

موت مالٌٌن األسماك سنوٌاً ، كما ان امالح الرصاص التً تخرج من 

ؼازات العادم تسبب تسمماً للمواشً والخٌول  بصورة خاصة ، وعموماً 
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فأن الكثٌر من الحٌوانات تتأثر بصورة أسرع من البشر وعلٌه فأنها قد 

 . تتحسس لتراكٌز واطئة من الملوثات 

 تتأثر الحٌوانات المختلفة وخاصة الطٌور ببعض الملوثات ومنها  - ب

 .المبٌدات مما ٌؤدي الى تقلٌل التكاثر فً هذه األحٌاء 

 تحدث بعض الملوثات تهٌجاً فً عٌون بعض الحٌوانات فضالً عن  - ت

 .صعوبات فً التنفس 

 تسبب بعض الملوثات مثل الفلورٌدات عرجاً وكساحاً فً الهٌاكل  - ث

العظمٌة للمواشً فً المناطق التً تسقط فٌها الفلورٌدات ، وكذلك فأن 

 .ثانً أوكسٌد الكبرٌت قد ٌؤدي الى نفوق الماشٌة 

   The effect of pollutants on plantsتأثٌر الملوثات على النباتات  -3

ٌؤدي التلوث بصورةعامة الى أعاقة النمو فً النباتات ، كما ٌؤدي الى تلوث 

الهواء بصورة خاصة الى تشوٌه بعض أجزاء النباتات أو تلؾ األوراق 

، كما أن بعض  (فً هذه الحالة تكون األصابة أو التلؾ جزئٌة  )والثمار 

الملوثات لها آثار ؼٌر مرئٌة اذ تتداخل هذه الملوثات مع الوظائؾ 

فً هذه الحالة  )الفسٌولوجٌة للنبات ومن ثم تؤثر فً نموه وازهاره واثماره 

وبذلك ٌؤدي الى انخفاض األنتاج الزراعً  (تكون األصابة للنبات شاملة 

علماً ان بعض الملوثات قد تساهم فً زٌادة ))مسبباً خسائر أقتصادٌة كبٌرة 

 ( .(نمو بعض انواع النباتات مثل الطحالب الضارة 

  The effect of pollutants on materialsتأثٌر الملوثات على المواد  -4

ٌمكن أن تعجل بعض الملوثات من تلؾ بعض مواد البناء كثانً أوكسٌد  - أ

 .الكبرٌت واكاسٌد النٌتروجٌن 

 تؤثر بعض ملوثات الماء مثل بعض المركبات العضوٌة فً عمل  - ب

 . المضخات والمعدات الصناعٌة 

 التلوث الصوتً الناتج عن الطائرات ممكن ان ٌتسبب فً تكسٌر الزجاج  - ت

 . المستخدم لألؼراض المختلفة 

  : Sources  of pollutionمصادر التلوث  

:-  هنالك مصدرٌن رئٌسٌٌن للتلوث البٌئً هما 

الطبٌعة عرضة الى التؽٌر  :-   Natural sourcesالمصادر الطبيعية -1

المستمر بسبب العوامل المناخٌة كالرٌاح واألمطار والسٌول وحرائق 
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الؽابات وثورات البراكٌن والزالزل والمد والجزر وماتفرزه من ملوثات 

:- أهمها 

 Small particles in the airالدقائق الصؽٌرة فً الهواء  - أ

 Suspended matter in the water المواد العالقة فً الماء  - ب

 Soil erosion تعرٌة التربة  - ت

  زٌادة تركٌز تركٌز األمالح فً المٌاه والتربة - ث

 الؽازات السامة المنبعثة من البراكٌن والعٌون المعدنٌة - ج

 مصادر التلوث التي تنتج من أنشطة األنسان  -2

Sources of pollution that result from human activities 

وهً مصادر التلوث األكثر خطورة حٌث ٌزداد تأثٌرها ٌوما بعد ٌوم كلما 

:-  أزداد تقدم األنسان العلمً والتكنولوجً وتشمل مجاالت متعددة 

وتشمل المخلفات الناجمة :- Household waste المخلفات المنزلٌة   - أ

الخ 000عن النشاطات المنزلٌة ومخلفات الوقود المنزلً والمنظفات 

 

كمخلفات الصناعات :-  Industrial wasteالمخلفات الصناعٌة  - ب

الكٌماوٌة كصناعة االسمدة ،الورق ،النفط ، المطاط ، استخراج المعادن 

 الخ 0000، صناعة الحدٌد ، الكبرٌت ، الفوسفات 

وتشمل بقاٌا المحاصٌل  :- Agricultural waste المخلفات الزراعٌة  - ت

والمخلفات الحٌوانٌة واألسمدة الكٌمٌاوٌة والمبٌدات ومخلفات المجازر 

الخ  00

ٌنتج عن  :-  Wastes of vehicles (وسائط النقل) مخلفات المركبات  - ث

عوادم السٌارات ملوثات كالرصاص وأول اوكسٌد الكربون واكاسٌد 

 .النٌتروجٌن والهٌدروكاربونات 

والتً تؤثر على التركٌز الفكري وتجعل األنسان  :- Noiseالضوضاء  - ج

سرٌع الؽضب وقد تؤدي الى االصابة بالقرحة اما الشدٌد منه فقد ٌؤدي 

 . الى الصمم 

كالمواد الناتجة من :-  Radioactive materialsالمواد المشعة  - ح

 .المفاعالت النووٌة واالنفجارات النووٌة 

 

 Air pollutionتلىث الهىاء 
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:-     Structure of atmosphereمكونات الغالف الجوي 

كلنا نعرؾ حاجة الكائنات الحٌة للهواء فهو عنصر اساسً من عناصر الحٌاة ، 

ؼازات % 1أوكسجٌن وعلى حوالً % 21نٌتروجٌن ، % 78وٌتألؾ الهواء من 

، أما كمٌة ثانً اوكسٌد الكاربون فتصل (هٌلٌوم ،أركون ، نٌون وكرٌبتون )خاملة 

وٌحتوي أٌضاً على بخار ماء وؼازات تتؽٌر حسب الشروط المحلٌة  % 0,33الى 

 فً األجواء القرٌبة من مصانع التعدٌن ، وٌظهر ؼاز األمونٌا  SO2،اذ ٌظهر ؼاز 

NH3  فً األماكن التً تتفكك فٌها الفضالت العضوٌة كما وتنتشر أٌضا كمٌات من 

الخ  00الؽبار والدقائق الصلبة واألحٌاء المجهرٌة وحبوب اللقاح 

    ٌعتبر علماء البٌئة تلوث الهواء من الظواهر السلبٌة الناتجة من التقدم والتنمٌة 

أما اذا تحدثنا عن . عدا الضرر البالػ الذي ٌلحق بالتربة والماء نتٌجة تلوث الهواء 

تأثٌره على صحة األنسان فأول ماٌتذكره المرء بشكل واضح الضباب الكبرٌتً 

 حٌث 1966 ،1963 ، 1953 ونٌٌورك عام 1962 ، 1952الذي أصاب لندن عام 

. أدخل االؾ االشخاص الى المستشفٌات نتٌجة أألصابات فً الجهاز التنفسً 

:-   ٌقسم الؽالؾ الجوي الى الطبقات التالٌة 

وهً طبقة الهواء الضروري لحٌاة ) Troposphereطبقة الجو األدنى  -1

 . (من كتلة الهواء % 75األنسان وتضم حوالً 

 (من كتلة الهواء  % 24وتضم حوالً)  Stratosphereطبقة الجو األعلى  -2

   Mesosphereطبقة الجو األوسط  -3

  Thermosphereطبقة الجو الحراري  -4

 Exosphereطبقة الجو الخارجً  -5
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طبقات الؽالؾ الجوي 

 

 

  :-Major pollutants of airالملوثات الرئٌسٌة للهواء 

ٌشار الى الهباء السائل والمادة  :- Particulate matterالمادة الدقائقية  -1

الصلبة العالقة فً الجو بالمادة الدقائقٌة ، وتشمل الدقائق الكبٌرة  كالً من 

 فً حٌن تشمل الدقائق dust والؽبارashوالرماد grit الحبٌبات الرملٌة 

،              aerosol والهباء الجويmist والضباب smokeالصؽٌرة كالً من الدخان 

 مٌكرون ، تتطاٌر فً الهواء 1000 – 0,001ٌتراوح قطر هذه الدقائق بٌن 
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وتحملها الرٌاح الى مصادر بعٌدة عن مصدرها بٌنما تتساقط الجزٌئات 

. الكبٌرة فً منطقة قرٌبة من مصدرها 

 أن الؽالبٌة العظمى منها ذات منشأ طبٌعً مثل الدقائق الترابٌة :-مصادرها 

والرملٌة المتطاٌرة من األراضً الجرداء والصحاري ، أما المصادر الؽٌر 

طبٌعٌة فتشمل عملٌات حرق الوقود فً الصناعة ومعامل االسمنت وطحن 

الحبوب  ومعظم الفعالٌات الصناعٌة االخرى فضالً عن وسائل المواصالت التً 

 .تنبعث منها الدقائق الكربونٌة 

ٌتناسب مدى الرؤٌة عكسٌاً مع المادة الدقائقٌة وذلك ألن -  1  :-تأثيرها 

بأمكانها ان تشتت وتمتص ضوء الشمس ، وبصورة عامة تتسلم المدن اشعاعاً 

%  20 – 15شمسٌاً اقل من المناطق الرٌفٌة بـ 

  تحدث ضرراً لألجهزة التنفسٌة كنتٌجة ألستنشاقها مع الهواء  وممكن أن  -2

:-  تؤدي الى أربعة اعتالالت بشرٌة رئٌسٌة وهً 

 Chronic bronchitisالتهاب القصبات المزمن            - أ

 Bronchial asthmaربو قصبً                           - ب

 Emphysema  (انتفاخ االكٌاس الهوائٌة)انتفاخ الرئة    - ت

 Lung cancer سرطان الرئة                               - ث

 (الدقائق الصؽٌرة أكثر ضررا  )

 تأكل الفلزات عند كون الهواء رطبا ً وتوسٌخ البناٌات -3

 تسبب ضرراً للنباتات وخاصة الخضراوات نظراً لوزنها الثقٌل -4

 

World Commission on Environment and Development (WCED)  

 (اللجنة العالمية للبيئة والتنمية )

 , 1983أن اللجنة العالمٌة للبٌئة والتنمٌة التً شكلتها األمم المتحدة عام 

وأوصت بأعداد إعالن عالمً لحماٌة  1987 والتً اصدرت تقرٌرها عام

. البٌئة 

 :-  اعتمدت اللجنة مجموعة من المبادئ القانونٌة لحماٌة البٌئة ومنها 

 . ـ ُغ٤ٔغ اُجْو اُؾن ك٢ ث٤ئخ ر٤ِن ثٖؾزْٜ ٝهفبئ1ْٜ

ـ رِزيّ اُلٍٝ ثبُٔؾبكظخ ػ٠ِ اُج٤ئخ ٝأُٞاهك اُطج٤ؼ٤خ ٝرَزقلٜٓب ُق٤و     2

 .أع٤بٍ اُؾبٙو ٝأَُزوجَ  
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  .ـ رٌق اُلٍٝ ػٖ اُْ٘بٛبد اُز٢ رز٘بك٠ ٝا٧ُزياّ اُل٢ُٝ ارغبٙ اُج٤ئخ 3

ـ رؾبكع اُلٍٝ ػ٠ِ ا٧ٗظٔخ ٝاُؼ٤ِٔبد اُج٤ئ٤خاُٚوٝه٣خ ُؼَٔ أُؾ٤ٜ  4

. ٝرٖٕٞ اُز٘ٞع اُج٤ُٞٞع٢ , اُؾ٤بر٢ 

ٝروٕل اُزـ٤واد اُز٢ رؾلس ك٢ ,  ـ رؾلك اُلٍٝ ٓؼب٤٣و ٝاك٤خ ُؾٔب٣خ اُج٤ئخ 5

 . ٗٞػ٤خ اُج٤ئخ ٝاٍزقلاّ أُٞاهك ، ٝرْ٘و اُج٤بٗبد أُ٘بٍجخ ػٜ٘ب

 

EPA)) Environment Protection Agency   (وكالة حماية البيئة) 

 

تابعة الى حكومة الوالٌات المتحدة ومكلفة بحماٌة صحة االنسان والبٌئة ،تم 

رئٌس الوالٌات المتحدة السابع )اقتراحها من قبل الرئٌس رٌتشارد وٌلسون 

 التعتبر وزارة ولكن المسؤول علٌها 1970 ٌسمبر عام 3فً  (والثالثٌن

 ( موظؾ بدوام كامل 18000تضم )برتبة وزٌر

 

 :-  ٝرَْٔ Gases pollutants اُـبى٣خالملىثبث - 2 

  اؽل  SO2 ٝSO3 رؼزجو اًب٤ٍل اٌُجو٣ذ  :- SOx))أًب٤ٍل اٌُجو٣ذ  - أ

ؿبى ػل٣ْ  )SO2 ٖٓبكه رِٞس اُٜٞاء اُغ١ٞ ٣ٝؼل صب٢ٗ أ٤ًَٝل اٌُجو٣ذ 

ٛٞ ا٧ْٛ ٖٓ ث٤ٖ ٓوًجبد اٌُجو٣ذ ، ام رج٤ًٖ إ  (إُِٞ ،ؿ٤و هبثَ ٨ُّزؼبٍ 

 . SO2ٖٓ اٌُجو٣ذ أُ٘زْو ك٢ اُغٞ ٛٞ ػجبهح ػٖ % 75

  :ٖٓبكهٛب 

ٓزٔضِخ ك٢ رؾَِ أُٞاك اُؼ٣ٞٚخ ًٝنُي ٗٞارظ اُجوا٤ًٖ  :-ٖٓبكه ٛج٤ؼ٤خ  -1

 (H2S ) اُْ٘طخ اُز٢ رؼزجو أُٖله ا٧ٍب٢ٍ ُـبى ًجور٤٤ل ا٤ُٜلهٝع٤ٖ

  . SOx))اُن١ ٣زؾٍٞ ثب٧ًَلح ا٠ُ ؿبىاد اًب٤ٍل اٌُجو٣ذ 

ٖٓ ٝىٗٚ  % 7 – ٣0.2ؾز١ٞ اُلؾْ اُؾغو١ ػ٠ِ ٓب ث٤ٖ : اؽزوام اُلؾْ  -2

ٍٝ ثٌَْ أٍب٢ٍ ػ٠ِ اٗجؼبصبد ؿبىاد اًب٤ٍل إًجو٣ذ ٓٔب ٣غؼِٚ أٌُ

 ( (SOxٖٓ ؿبىاد % 87اٌُجو٣ذ ػ٘ل اؽزواهٚ ؽ٤ش ٝعل إٔ ؽٞا٢ُ 

 .    عامهأُ٘جؼضخ ا٠ُ اُغٞ ٣وعغ ا٠ُ اؽزوام اُلؾْ ثٖلخ

رَبْٛ اُؼ٤ِٔبد اُٖ٘بػ٤خ أُقزِلخ ٓضَ : اُؼ٤ِٔبد اُٖ٘بػ٤خ أُقزِلخ  -3

اٍزق٬ٓ أُؼبكٕ ٕٝ٘بػخ ؽٔ٘ اٌُجو٣ز٤ي ٝػ٤ِٔبد رٌو٣و اُ٘لٜ 

 .ثٌَْ صب١ٞٗ ك٢ اٗجؼبصبد ٛنٙ اُـبىاد



        مىذر حمشة راضي. د                                 التلىث البيئي                  

                            

 

 -13-  
 

 ( :-  SOx)رؤص٤وؿبىاد اًب٤ٍل اٌُجو٣ذ 

٢ٚٓ ٝاُز٢ رؼط٢ ٓغ ارؼزجو ؿبىاد اًب٤ٍل اٌُجو٣ذ ٖٓ اُـبىاد ماد ا٤َُٔ اُؼ

ٓٔب ٣غؼَ ٛنٙ اُـبىاد ماد  (H2SO4) ٓ٘ اٌُجو٣ز٤يآٚبً ه٣ٞبً ٛٞ ػاأُبء ػ

 :-فطٞهح ٝٙوه ثبُج٤ئخ ٣ٝزٔضَ ٛنا اُٚوه ك٢ ا٥ر٢

ماد ٤َٓ  ( SOx) ًٔب أّوٗب إٔ ؿبىاد اًب٤ٍل اٌُجو٣ذ: ٤ٚٓخ اا٧ٓطبه اُؼ -1

٢ٚٓ ؽ٤ش ٣زؾل ؿبى صب٢ٗ أ٤ًَل اٌُجو٣ذ ك٢ ٛجوبد اُغٞ اُؼ٤ِب ٓغ اػ

ًَغ٤ٖ ك٢ ٝعٞك ٙٞء أٌُْ ٌٓٞٗبً صبُش أ٤ًَل اٌُجو٣ذ اُن١ ٣زؾل ٓغ ٝا٧

 :- د ا٫ر٤خ ٓ٘ اٌُجو٣ز٤ي ؽَت أُؼبك٫اثقبه أُبء ٌٓٞٗبً ػ

 

 

O3  → O2 + O                                                                      

SO2 + 1/2O2 → SO3                                                            

SO3 + H2O → H2SO4                                                         

 

ٓ٘ ٣نٝة ك٢ ٓبء اػ٘لٓب ٣ٖجؼ اُغٞ ٤ٜٓئبً َُوٞٛ ا٧ٓطبه كبٕ ٛنا اُؼ

ٟ ٢ٚٓ ٝاُن١ ثلٝهٙ ٣ئصو ػَاأُطو ٣َٝوٜ ػ٠ِ ا٧هٗ ػ٠ِ ٤ٛئخ ٓطو ػ

فٞآ اُزوثخ ٝفٞآ ا٤ُٔبٙ أُٞعٞك ػ٠ِ ٍطؼ ا٧هٗ ٝثبُزب٢ُ ٣ئصو 

  ًنُي ٣زِق ٓٞاك اُج٘بء ًَ اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ اُجؾو٣خ ٝاُ٘جبر٤خ ٝاُؾ٤ٞا٤ٗخ ،ٟػَ

  رل٤ٓو اُـبثبد ٣ٝئك١ ا٠ُ رآًَ ٓؼظْ اُلِياد ٝكولإ إُِٞ ك٢ ا٧هْٔخ ٝ

 .ُزقو٣ت ا٥صبه اُزبه٣ق٤خ ثب٩ٙبكخ

 

ؽ٤ش ٣ؼَٔ ؿبى صب٢ٗ أ٤ًَل اٌُجو٣ذ : ى٣بكح أٓواٗ اُغٜبى اُز٘ل٢َ  - 2

ػ٠ِ رقو٣ِ ا٧ؿ٤ْخ أُقب٤ٛخ َٓججبً اَُؼبٍ ٝا٧ُْ ثبُٖله ٝاُزٜبة 

اُوٖجبد ٤ٙٝوبً ك٢ اُز٘لٌ ٣ٝؼل َٓئ٫ٞ ٝا٠ُ ؽل ًج٤و ػ٠ِ ى٣بكح ٓؼل٫د 

 .اُوثٞ ٝا٫ُزٜبثبد اُوئ٣ٞخ

 

ُٞؽع إٔ ُـبى صب٢ٗ أ٤ًَل اٌُجو٣ذ رؤص٤واد ٓقزِلخ : اُزؤص٤و ػ٠ِ اُ٘جبد  - 3

ػ٠ِ اُ٘جبد كٜٞ ٣ي٣َ إُِٞ ا٧فٚو ُٞههخ اُ٘جبد ٣ٝزؾٍٞ ُٜٞٗب ثبُزله٣ظ 

ا٠ُ ا٧ٕلو ًٔب ٣٘قل٘ ٓؼلٍ اُج٘بء اُٚٞئ٢ ثلهعخ ًج٤وح هل رَٖ ا٠ُ 

  .اُزٞهق

  ( :-NOx)أًب٤ٍل ا٤ُ٘زوٝع٤ٖ  - ة
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 رزٌٕٞ أًب٤ٍل °1100ّػ٘لٓب رورلغ كهعخ ؽواهح اُٜٞاء ا٠ُ اًضو ٖٓ 

ٝٛنا ٣ؾَٖ ػبكح  ( (NOا٤ُ٘زوٝع٤ٖ ٝفبٕخً اٍٝ ا٤ًَٝل ا٤ُ٘زوٝع٤ٖ 

٣ؾز١ٞ اُغٞ ػ٠ِ . ثٔؾوًبد ا٤َُبهاد ٝٓؾطبد ر٤ُٞل اُطبهخ اٌُٜوثبئ٤خ 

ٓي٣ظ ٖٓ أًب٤ٍل ا٤ُ٘زوٝع٤ٖ ٝاُز٢ ٣طِن ػ٤ِٜب ػٔٞٓبً ك٢ كهاٍبد اُزِٞس 

 ٝاُز٢ رؼط٢ اَُ٘ت أُئ٣ٞخ ٌَُ ٖٓ أٍٝ ا٤ًَٝل ا٤ُ٘زوٝع٤ٖ NOxاُج٤ئ٢ 

NO ٖٝصب٢ٗ أ٤ًَٝل ا٤ُ٘زوٝع٤  NO2 ٝا٤ًَٝل اُ٘زوٝى N2O ٟٞثَٔز 

.  ا٣بّ 4 – 3ؿ٤و ٓؼوٝف ثبُٚجٜ ، أٓب ىٖٓ ثوبئٜب ك٢ اُغٞ ك٤زواٝػ ث٤ٖ 

 عيء ٖٓ ٤ِٕٓٞ ك٢ اُغٞ 0,30 – 0,20ٛنٙ اُـبىاد ٍبٓخ علاً ٝرٞعل ثَ٘جخ 

 .اُطج٤ؼ٢ ٝرَبْٛ ا٣ٚبً ك٢ ر٣ٌٖٞ ا٧ٓطبه اُؾب٤ٚٓخ 

 ( :-  NOx)رؤص٤وؿبىاد اًب٤ٍل ا٤ُ٘زوٝع٤ٖ 

   ٣ظٜو رؤص٤وٛب ػبكح ػ٠ِ اُوٖجخ اُٜٞائ٤خ ؽ٤ش رزؾٍٞ ٛنٙ اُـبىاد ا٠ُ ؽبٓ٘ 

ػ٘لٓب رٌٕٞ . اُن١ ٣ؾلس اُزٜبثبد ٓقزِلخ ك٢ اُوٖجخ اُٜٞائ٤خ  ( HNO3)اُ٘زو٣ي 

 اُن١ ٣ؼزجو أًضو اُـبىاد فطٞهح ػ٠ِ ؽ٤بح NO2 ا٠ُ NOأٌُْ ْٓوهخ ٣زؾٍٞ 

ا٧َٗبٕ ٝٛٞ مٝ هائؾخ ًو٣ٜخ علاً ٍٝبّ ٌَُ أٗٞاع اُؾ٤ٞاٗبد ٝاُ٘جبربد ، ؽ٤ش 

٣َجت رِق ا٧ٝهام ك٢ اُ٘جبربد ٝأٗقلبٗ  ك٢ ٓؼلٍ اُ٘ٔٞ ، أٓب رؤص٤وٙ ػ٠ِ أُٞاك 

 .ك٤َجت ثٜزبٕ ُٕٞ إٔجبؽ ا٤َُ٘ظ ٝرِق اُوطٖ ٝرآًَ اُلِياد  

     :-COأٍٝ أ٤ًَٝل اٌُبهثٕٞ - ط

     ٝٛٞ أؽل اُـبىاد اَُبٓخ اُقطوح اُز٢ ر٘جؼش ٖٓ ٍٝبئٜ اُ٘وَ ، ام ٣ْ٘ؤ ٖٓ 

ا٧ؽزوام ؿ٤و اٌُبَٓ ُِٔٞاك اٌُوث٤ٗٞخ ، ٝٛٞ ؿبى ػل٣ْ إُِٞ ٝاُطؼْ ٝاُوائؾخ 

٣ٝياٍ ٛنا اُـبى ٖٓ اُغٞ ثؼلح كؼب٤ُبد  (ّٜو أٝ أهَ )ٝىٖٓ ثوبئٚ ك٢ اُغٞ ه٤ٖو 

 :- ٜٓ٘ب 

 هل ٣ٔزي أٝ ٣ئًَل               -1

 رَزقلٓٚ اُؾ٤ٞاٗبد ٝاُ٘جبربد  -2

 رْزوى ػ٤ِٔبد ٤ٔ٤ًبئ٤خ ٝٙٞئ٤خ ك٢ أىاُزٚ  -3

هل ٣ياٍ ػٖ ٛو٣ن اُزوثخ ثَجت كؼب٤ُبد ثؼ٘ ا٧ؽ٤بء أُغٜو٣خ اُز٢ رؼ٤ِ  -4

 .ك٢ اُزوثخ 

  ريكاك ٤ًٔخ ٛنا اُـبىَٗج٤بً ك٢ اُْٞاهع أُيكؽٔخ ثب٤َُبهاد ٝهل ٣َجت ٝكبح ًض٤و 

ٖٓ اُ٘بً ٣ٍٞ٘بً ُٔب ُٚ ٖٓ ٤َٓ ٨ُرؾبك ٓغ ٤ًِٛٔٞٞث٤ٖ اُلّ ك٤٘زظ ػ٘ٚ ٓوًت 

إٔ .  اُن١ ٣ؼ٤ن اٗزوبٍ ا٧ًَٝغ٤ٖ Carboxy-Hb ًبهث٢ًَٞ ٤ًِٛٔٞٞث٤ٖ 
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٤ًُِِٜٔٞٞث٤ٖ اُلخ ٧ٍٝ أ٤ًَٝل اٌُبهثٕٞ اًجو ثٌض٤و ٖٓ اُلزٚ ٨ًَُٝغ٤ٖ ، ًٔب إ 

ٛنا اُـبى ٣وَِ ٖٓ اٗلٖبٍ ا٢ًَٝ٧ ٤ًِٛٔٞٞث٤ٖ ا٠ُ أًَٝغ٤ٖ ٤ًِٛٝٔٞٞث٤ٖ ثؾ٤ش 

هؿْ إٔ اُلّ ٣ؾَٔ ٤ًٔخ ٖٓ  ( ٫anoxiaأ٤ًَٝخ )٣ٌٖٔ إٔ ٣٘زظ عٞع أًَٝغ٢٘٤ 

 رقزِق ؽَت COٝإٔ أػواٗ اُزَْٔ ثـ . ا٧ًَٝغ٤ٖ رلٞم اؽز٤بعبد اُغَْ 

اُزوا٤ًي ؽ٤ش رجلأ ثٖؼٞثخ اُز٘لٌ ٕٝلاع ٝٙؼق ػ٢ِٚ ٝؿض٤بٕ ٝكٝاه ٬ًّٝ 

 . ؿ٤و ٝاٙؼ ٝرَٖ ك٢ اُؾب٫د اُقطوح ا٠ُ كولإ اُٞػ٢ ٝأُٞد  

 :- اُٜلهًٝبهثٞٗبد - ك

٢ٛ ٓوًجبد ٤ٔ٤ًبئ٤خ ػ٣ٞٚخ رؾ١ٞ ًبهثٕٞ ٤ٛٝلهٝع٤ٖ كوٜ ، ر٘زظ ٖٓ ٖٓبكه 

 :-ٛج٤ؼ٤خ ٖٓ رؾَِ ثؼ٘ أُٞاك اُطج٤ؼ٤خ ، ٝهل رٌٕٞ ماد  

ٝٛٞ إٌُٔٞ )ْٓجؼخ ٓضَ اُجوٝثبٕ ٝا٤ُٔضبٕ  (ؿ٤وؽِو٤خ)٬ٍٍَ ٓلزٞؽخ  -1

اُوئ٢َ٤ ُِـبى اُطج٤ؼ٢ ٝٛٞ ػل٣ْ إُِٞ ٝاُوائؾخ ٝرؼيٟ هائؾخ اُـبى 

 .،  أٝ ؿ٤و ْٓجؼخ ٓضَ ا٧ص٤ِٖ  (اُطج٤ؼ٢ ا٠ُ ٓوًجبد اٌُجو٣ذ أُٚبكخ 

  .(اُج٘ي٣ٖ )٬ٍٍَ ؽِو٤خ  -2

  

ٖٓ رؤص٤وارٜب ػ٠ِ اُ٘جبربد ٝعل إٔ ٨ُص٤ِٖ كٝه ٓضجٜ ُ٘ٔٞ اُ٘جبد ، :-   اُزؤص٤واد 

ث٤٘ٔب ٝعل إٔ ا٤ُٔضبٕ ٣ئك١ ا٠ُ ا٧فز٘بم ك٢ ا٧َٗبٕ ثبُزوا٤ًي اُؼب٤ُخ ، ًٔب إٔ ثؼ٘ 

 .  أُوًجبد اُٜب٣لهًٝبهث٤ٗٞخ رٌٕٞ ٤ٜٓغخ ُِٚجبة اُلفب٢ٗ ا٤ٌُٔٞٙٞئ٢ 

  :-  Lead pollution اُزِٞس ثبُوٕبٓ - ٛـ 

  ٣َزؼَٔ اُوٕبٓ ك٢ اُٖ٘بػخ ك٢ ٓغب٫د ػل٣لح ٜٓ٘ب رٔل٣لاد ا٤ُٔبٙ ك٢ أُ٘بىٍ 

، ٓٞاك اُلٛبٕ ، ٖٓبٗغ اُؾل٣ل ٝاُِٖت ،أُ٘ظلبد ا٤ٔ٤ٌُب٣ٝخ ٝاُجطبه٣بد، ٝأّل 

ام  . (هاثغ أص٤َ اُوٕبٓ ٝهاثغ ٓض٤َ اُوٕبٓ )ْٓزوبد اُوٕبٓ ٙوهاً 

٣ٚبف اؽلٛٔب ػبكح ا٠ُ اُج٘ي٣ٖ ٤ُِطق ٖٓ ؽلح ا٧ٗلغبه ك٢ أُؾوى ، ُنا كول ّبع 

اٗزْبه ٛنا أُِٞس ك٢ اُؼبُْ ًبكخ ٝافزِلذ َٗجزٚ ك٢ اُغٞ اػزٔبكاً ػ٠ِ ًضبكخ ٤ٍو 

ٝريكاك َٗجزٚ ك٢ أُٞاك اُـنائ٤خ أُؼِجخ ام ٣ؾٌْ اؿ٬م ٛنٙ اُؼِت . أُوًجبد 

ٖٝٓ . ثبُوٕبٓ ك٤زَوة  هَْ ٓ٘ٚ ا٠ُ كافَ اُؼِت ٣ٝ٘زوَ ٜٓ٘ب ا٠ُ ا٫َٗبٕ 

أػواٗ اُزَْٔ ثبُوٕبٓ اٍٜبٍ ٝرؼت ٝاهم ٝػٖج٤خ ًٔب ٣ؾلس اُٜن٣بٕ اما 

 .رغبٝى ا٫ؿ٤ْخ أُؾ٤طخ ثبُلٓبؽ 
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٫روزٖو ِٓٞصبد اُٜٞاء ػ٠ِ ٓبمًو ٍبثوبً كٜ٘بى ِٓٞصبد :-  ِٓٞصبد ٛٞاء أفوٟ - ٝ

آفوٟ ٓضَ ا٧ثقوح اُؼ٣ٞٚخ ٝاُلفبٕ ٝثؼ٘ اٗٞاع اُِوبؽبد اُ٘جبر٤خ ٝاُلِٞه٣لاد 

 . اُـ 000ٝاٌُِٞه٣لاد ٝا٤ٗٞٓ٫ب ٝأُج٤لاد ٝا٫ّؼبع 

ٝٙؼذ ٛنٙ أٌُِخ ُٕٞق  :- Smog ( Smoke + Fog = Smog )الضبخه 

 اُٚجبة ، ٝك٢ ًض٤و ٖٓ ا٧ؽ٤بٕ ٣ْبه ا٠ُ رِٞس اُٜٞاء ك٢ أُ٘بٛن –ؽب٫د اُلفبٕ 

 :- اُؾٚو٣خ ثبُٚجبة اُلفب٢ٗ ٝٛ٘بُي ٗٞػ٤ٖ ٖٓ اُٚجبة اُلفب٢ٗ 

ٝٛٞ ٜٗٔ اُٚجبة اُلفب٢ٗ : Classical smogاُٚجبة اُلفب٢ٗ ا٢ٌ٤ٍ٬ٌُ   -1

 ك٢ ُ٘لٕ 

ٝٛٞ ٜٗٔ : Photochemical smogاُٚجبة اُلفب٢ٗ ا٤ٌُٔٞ ٙٞئ٢  -2

اُٚجبة اُلفب٢ٗ ك٢ ًُٞ اٗغًِٞ ٧ٗٚ ٣زٌَْ ػٖ  ٛو٣ن رلبػ٬د ٤ٔ٤ًب٣ٝخ 

رزٖٚٔ ٙٞء أٌُْ ، ٝاُغلٍٝ اُزب٢ُ ٣ٔضَ ٕلبد اُٚجقٖ ا٢ٌ٤ٍ٬ٌُ 

 :ٝاُٚجقٖ ا٤ٌُٔٞٙٞئ٢ 

 

 

 

Table below lists some of the characteristics of the two types of 

smog :- 

Photochemical smog Classical smog Characteristics 

Los Angelos London First occurrence 

noted 

Nitrogen oxides (NOx) , 

Carbon monoxide, 
Hydrocarbons, 

Ozone , 

Free radicals  
 

Sulfur oxides (Sox) 

Particulate matter 

Principle pollutants 

Motor vehicle Fuel 

combustion 

Industrial fuel 

combustion 

Principle sources  

Eye irritation Lung & throats 

irritation 

The effects on 

humans 
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Oxidizing Reducing The effects on 

compounds 

summer months 
(Around mid day ) 

Winter months 
(especially in early 

morning ) 

Time of occurrence 
of worst episodes 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Food and Agriculture Organization (FAO) = (الفاو)منظمة األغذية والزراعة 

والتي تقود الجهود  لألمم المتحدةهي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة      
 .جاك ضيوف السنغاليويقوم بإدارتها حاليًا . لمقضاء عمى الجوع في العالم الدولية

وتقوم بمساعدة البمدان النامية والبمدان في مرحمة التطور عمى تطوير وتحسين 
واألمن ، كافمة بذلك التغذية الجيدة األسماكومصايد  الغابات، الزراعةممارسات 

والذي يترجم إلى العربية  fiat panis هو  باالتينية شعار المنظمة .لمجميع الغذائي
 السادس عشر من  كتوبر تم تأسيس منظمة األغذية والزراعة في "! وجدوا خبزاً "

 . والمقر الرئيسي لها اآلن روما في ايطاليا .كندا، كويبيكفي مدينة   1945 عام 

 

ٌعتبر الؽالؾ الجوي للكرة االرضٌة  :-  ملوثات الهواء ذات الطابع العالمي

مشتركاً عالمٌاً تقوده حركة الكتل الهوائٌة المتؽٌرة ، فالملوثات الؽازٌة واالشعاعٌة 

ٌمكن ان تصل الى كل مكان من الكرة الالرضٌة وفٌما ٌلً بعض االمثلة على 

 :-ملوثات الهواء ذات الطابع العالمً 

هو أحد  :-   Global warming (األحترار العالمً )األحتباس الحراري / أوالً 

اآلثار المباشرة لتلوث الهواء ، حٌث ترجع ظاهرة األحتباس الحراري الى ارتفاع 

 green house)نسبة الملوثات من الؽازات الدفٌئة أوؼازات البٌوت الخضراء 

gasses )  ثانً أوكسٌد الكاربون ، المٌثان ، أوكسٌد النٌتروزN2O  ، 

الكلوروفلوروكاربون ، بخار الماء باألضافة الى الجسٌمات العالقة المتباٌنة األصل 

لقد أخل التقدم التكنولوجً لألنسان بتوازن ؼاز ثانً اوكسٌد . والخصائص 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B6%D9%8A%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B6%D9%8A%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B6%D9%8A%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
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الكاربون فً الطبٌعة الى حد كبٌر ، حتى ان عملٌة التمثٌل الضوئً لم تعد كافٌة 

للتخلص من الزٌادة الهائلة فً تراكمه ،أحتراق الوقود ٌطلق لوحده مامقداره  

 بلٌون طن سنوٌاً    18

                         C  + O2 →  CO2أحتراق الفحم               

              CH4 + O2 → CO2 + H2oًأحتراق الؽاز الطبٌع               

   إٔ اُقطو ك٢ ى٣بكح َٗجخ ؿبى صب٢ٗ ا٤ًَٝل اٌُبهثٕٞ ك٢ اُغٞ ٛٞ ك٢ ًٜٞٗب 

ٍزئك١ ا٠ُ رو٤َِ اٗزْبه اُؾواهح ٖٓ عٞ اٌُوح ا٧ه٤ٙخ ا٠ُ اُلٚبء اُقبهع٢ ثلؼَ 

 ٓٔب ٣زَجت ك٢ أهرلبع The green house effectرؤص٤و ظبٛوح اُج٤ذ اُيعبع٢ 

   رٔزٔ ا٧هٗ اُطبهخ . ٓؼل٫د كهعخ اُؾواهح ػ٠ِ ٍطؼ اٌُوح ا٧ه٤ٙخ 

أُ٘جؼضخ ٖٓ ا٫ّؼبػبد ا٤َُْٔخ ٝرؼٌٌ عيء ٖٓ ٛنٙ ا٫ّؼبػبد ا٠ُ اُلٚبء 

 ٣ٔزٔ ٖٓ (ا٧ّؼخ رؾذ اُؾٔواء ) ٝعيء ٖٓ ٛنٙ اُطبهخ اٝ ا٫ّؼبػبد, اُقبهع٢

 ٝرؾجَٜب ك٢ اُـ٬ف اُغ١ٞ ف٬ٍ ثؼ٘ اُـبىاد أُٞعٞكح ك٢ اُـ٬ف اُغ١ٞ

 ٝٛنٙ اُـبىاد ٢ٛ اُـبىاد اُلك٤ئخ اُز٢ رِؼت كٝها ؽ٣ٞ٤ب ٝهئ٤َ٤ب ك٢ ا٧ه٢ٙ ،

ُزؾبكع  رلكئخ ٍطؼ ا٧هٗ َُِٔزٟٞ اُن١ رغؼَ اُؾ٤بح ٌٓٔ٘خ ػ٠ِ ٍطؼ ا٧هٗ

 ،ً °15أ١ ثؾلٝك " ػ٠ِ كهعخ ؽواهح ٍطؼ ا٧هٗ صبثزخ ٝثٔؼلُٜب اُطج٤ؼ٢ 

  .ً رؾذ اُٖلو°41-٫ُٞٝ ٛنٙ اُـبىاد ُِٕٞذ كهعخ ؽواهح ٍطؼ ا٧هٗ ا٠ُ 

 :-رؤص٤واد ا٧ؽزجبً اُؾواه١ 

 مٝثبٕ اُغ٤ِل ٤ٍئك١ ا٠ُ أهرلبع َٓزٟٞ ٍطؼ اُجؾو -1

 ؿوم اُغيه أُ٘قلٚخ ٝأُلٕ اَُبؽ٤ِخ -2

 أىك٣بك اُل٤ٚبٗبد -3

 ا٧هَٗٓبؽبد ًج٤وح ٖٓ  رٖؾوؽلٝس ٓٞعبد علبف ٝ -4

 ى٣بكح ػلك ّٝلح اُؼٞإق ٝا٧ػب٤ٕو -5

 اٗزْبه ا٧ٓواٗ أُؼل٣خ ك٢ اُؼبُْ -6

 اٗوواٗ اُؼل٣ل ٖٓ اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ -7

 ؽلٝس ًٞاهس ىهاػ٤خ ٝكولإ ثؼ٘ أُؾب٤َٕ -8

 ؽزٔب٫د ٓزيا٣لح ثٞهٞع أؽلاس ٓزطوكخ ك٢ اُطوٌأ -9

 ؽوائن اُـبثبدى٣بكح  -10

  رؼزجو ٓوًجبد اٌُِٞهٝكِٞهًٝبهثٕٞ  ( :-O3)األوسون  /  ثبويبً 

(Chlorofluorocarbons )  َٞٓئُٝخ ؽب٤ُبً ػٖ اُضوت ك٢ ٛجوخ ا٧ٝىٕٝ ك٢ اُغ ,

 (اُؼطٞه)ٝر٘زظ ٛنٙ أُوًجبد ٖٓ ٕ٘بػبد ػل٣لح أٜٛٔب ٓ٘زغبد ػِت اُوُ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1


        مىذر حمشة راضي. د                                 التلىث البيئي                  

                            

 

 -19-  
 

ٝاَُٞائَ أَُزؼِٔخ ك٢ اُض٬عبد ٤ٌٓٝلبد اُٜٞاء ،  ًنُي اؽبك١ ا٤ًَٝل اُ٘زوٝع٤ٖ 

اُن١ ٣٘طِن ٖٓ اُطبئواد اُ٘لبصخ اُؼ٬ٔهخ ٤ٍ٫ٝٔب ٛبئواد اُ٘وَ أُل٤ٗخ اُز٢ رلٞم 

 ٍوػزٜب ٍوػخ اُٖٞد  ، أ٣ٚب رزؾَٔ أُوًجبد اٌُِٞه٣خ اُؼ٣ٞٚخ ٓضَ ٓج٤لاد اُـ 

DDT ٝاٌُِٞهك٣ٖ ٝا٧ُله٣ٖ عيء ٖٓ أَُئ٤ُٝخ ، ٝػ٘لٓب ر٘طِن ٛنٙ أُوًجبد 

ٝػ٘ل رؼوٜٙب ٨ُّؼخ  (Stratosphere)كؤٜٗب رورلغ ُطجوخ اُغٞ اُؼ٤ِب اَُزوارٍٞل٤و

كؤٜٗب رزؾَِ ا٠ُ مهاد اٌُِٞه ٝاُلِٞه ّل٣لح  ( Ultraviolet )كٞم اُج٘لَغ٤خ 

اُزلبػَ أَُئُٝخ ػٖ رؾط٤ْ ا٧ٝىٕٝ ، ام إ مهح ًِٞه ٝاؽلح رَزط٤غ إ رؾطْ 

 :- ٓئبد اُغي٣ئبد ٖٓ ا٧ٝىٕٝ ٝرؾُٜٞب ا٠ُ أًَٝغ٤ٖ ؽَت أُؼبك٫د اُزب٤ُخ 

 

Cl + O3  −  (UV) → ClO + O2      

 

ClO + O  −  (UV) → Cl + O2                                   

 ٣َٝزلٍ ٖٓ ٛنا اُزلبػ٬د إ مهح اٌُِٞه أٝ اُلِٞه هبكهح ػ٠ِ أَُبٛٔخ ك٢ رؾ٣َٞ 

ا٧ٝىٕٝ ا٠ُ أًَٝغ٤ٖ ، ٝرَؼ٠ أُلٕ اُٖ٘بػ٤خ ا٠ُ اٍزجلاٍ ٛنٙ أُوًجبد  ثؤفوٟ 

 . ؿ٤و ٙبهح ثطجوخ ا٧ٝىٕٝ 

   ٛجوخ ا٧ٝىٕٝ ػجبهح ػٖ أًَٝغ٤ٖ ص٬ص٢ اُنهاد ٝٛٞ اؽل أٌُٞٗبد اُطج٤ؼ٤خ 

عيء ثب٤ُِٕٔٞ ُٝٚ اُوبث٤ِخ ػ٠ِ آزٖبٓ  ( 0.02)ُِٜٞاء ، ام رجِؾ َٗجزٚ اُؾغ٤ٔخ 

اُوبكّ ٖٓ  (ا٧ّؼخ كٞم اُج٘لَغ٤خ ) ٗب٤ٓٞٗزو  300ا٤ٛ٧بف أُٞع٤خ ا٧هٖو ٖٓ 

ٝهؿْ رو٤ًي اُـبى اُٚئ٤َ ا٫ اٗٚ ٣ؼل ًبك٤بً ٝٙوٝه٣بً ُؾٔب٣خ اٌُبئ٘بد . أٌُْ 

اُؾ٤خ ػ٠ِ ٍطؼ اٌُوح ا٧ه٤ٙخ ، ٣ٝزٞاعل ٛنا اُـبى ك٢ أػ٠ِ ٛجوخ اَُزوارٍٞل٤و ، 

 ؽ٤ش اّبهد 1985ُول ثلأد أُقبٝف ٖٓ فطو ر٘بهٔ ٛجوخ ا٧ٝىٕٝ ك٢ ػبّ 

اُزوبه٣و أُوٍِخ ٖٓ ا٧هٔبه اُٖ٘بػ٤خ ػٖ ٝعٞك صـوح ك٢ ٛجوخ ا٧ٝىٕٝ ٓزٔوًيح 

ٝهل ُٞؽع ى٣بكح % 40كٞم اُوطت اُغ٘ٞث٢ ًٝبٗذ َٗجخ ر٘بهٔ ا٧ٝىٕٝ ؽٞا٢ُ 

ٝهل رج٤ٖ . ارَبع اُضـوح ٍ٘خ ثؼل ٍ٘خ ؽز٠ إجؾذ هو٣جخ ٖٓ ؽبكخ آو٣ٌب اُغ٘ٞث٤خ 

 ثلا٣خ رٌٕٞ صـوح ك٢ ٛجوخ ا٧ٝىٕٝ كٞم اُوطت أُْب٢ُ ثز٘بهٔ هلهٙ 1990ك٢ ٍ٘خ 

. ا٧ٓو اُن١ هل ٣ٌَْ فطٞهح كبكؽخ ُؾ٤بح ا٧َٗبٕ ٝا٧ٗظٔخ اُج٤ئ٤خ اُطج٤ؼ٤خ % 17

٣ٝئًل اُؼِٔبء إ اُزؼوٗ اُيائل ٨ُّؼخ كٞم اُج٘لَغ٤خ ٖٓ ّؤٗٚ إ ٣ئك١ ا٠ُ فَِ 

ك٢ عٜبى ٓ٘بػخ ا٧َٗبٕ  ٝا٧ٙواه ثبُؼ٤ٕٞ ٝاهرلبع ا٧ٕبثخ ثَوٛبٕ اُغِل ، آب 

ثبَُ٘جخ ُِ٘جبربد كول صجذ إ اُزؼوٗ ٤ٌُٔبد ٖٓ ا٧ّؼخ كٞم اُج٘لَغ٤خ رِؾن اُٚوه 

ثبٌُِٞهٝك٤َ ٝثبُزب٢ُ ك٢ اٗقلبٗ اُولهح ا٧ٗزبع٤خ ٓٔب ٣ٜلك ا٧ٖٓ اُـنائ٢ ػ٠ِ ٍطؼ  

اٌُوح ا٧ه٤ٙخ ك٢ ٝهذ ٣جؾش ك٤ٚ اُؼِٔبء ػٖ ى٣بكح ا٧ٗزبع٤خ اُـنائ٤خ ٗظواً ٨ُىك٣بك 

 .اُجْو١ أُزَبهع ػ٠ِ ا٧هٗ 
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ٝرز٤ٔياُؾ٤ٞاٗبد اٌُج٤وح ٝاُز٢ رٔزبى ثٞعٞك اُْؼو اٝ اُو٣ِ ثؤٜٗب اهَ إبثخ 

ثَوٛبٕ اُغِل ٖٓ اُؾ٤ٞاٗبد ا٧فوٟ ، ٌُٜٝ٘ب ك٢ ؽبُخ رؤصوٛب ث٤ٌٔخ اّؼبع ٓورلؼخ 

كبٜٗب اؿِت اُظٖ ٍٞف رؼب٢ٗ ٖٓ اُٚوه ٓضَ إبثبد اُؼ٤ٕٞ ٝاُغِل ػلا اُزـ٤واد 

 اُغ٤٘٤خ اُز٢ رؾلس ٛلواد ػل٣لح 

 : التلىث األشعبعي / ثبلثبً 

       ٖٓ افطو ِٓٞصبد اُغٞ ك٢ اُؼٖو اُؾل٣ش ٛٞ اُزِٞس ثبُٔٞاك أُْؼخ أُقزِلخ 

اُز٢ رَزؼَٔ ك٢ اُو٘بثَ ا٣ُٝٞ٘خ ٝاُٜب٣لهٝع٤٘٤خ ، ٝك٢ ا٧كوإ اُنه٣خ اُؾواه٣خ ٢ٛٝ 

٣ؾلس اُزِٞس . رئك١ ا٠ُ اَُوٛبٕ ، ٝرئصو ػ٠ِ اُٖلبد اُٞهاص٤خ ٨ُع٤بٍ اُوبكٓخ 

ٖٓ ا٧ٝػ٤خ ااُز٢  (اُِٖجخ ، اَُبئِخ أٝاُـبى٣خ )ا٧ّؼبػ٢ ػ٘ل رَوة أُٞاك أُْؼخ 

رؾز٣ٜٞب ٖٓ ف٬ٍ صوٞة أٝ ّوٝؿ ثٜب أٝ ٗز٤غخ ٧ٗلغبهٛب ، ر٘لٓظ أُٞاك أُْؼخ ثؼل 

رَوثٜب ك٢ ػ٘بٕو اُج٤ئخ ٓضَ أُبء ٝاُزوثخ ٝاُٜٞاء ُز٘زوَ ثؼل مُي ا٠ُ ا٧َٗبٕ ، 

ٝػ٘ل رِٞس اُٜٞاء ٣ئك١ مُي ا٠ُ أٗزْبه ػبّ ُِزِٞس ك٢ ٓ٘بٛن ّبٍؼخ اما ُؼجذ 

، ٝهل  (ًٔب ؽلس ك٢ ؽبكس رْوٗٞثَ )اُو٣بػ كٝهٛب ك٢ رؾو٣ي اَُؾبثخ أُْؼخ 

٣٘ز٢ٜ اُزِٞس اُٜٞائ٢ ثزَبهٜ اُـجبه أُْغ ػ٠ِ ٓ٘بٛن ٓقزِلخ ٓٔب ٣ئك١ ا٠ُ رِٞس 

  .(٣وبً ثـ ؿوا١ ، هاك ، ه٣ْ ، ٤ٍلود ، ث٤ٌوٍ ).ا٧هٗ ٝأُبء 

 : مصبدر األشعبع 

ع٤ٔؼ٘ب ٓؼوٕٙٞ ٨ُّؼبع اُطج٤ؼ٢ ًب٧ّؼخ ا٤ٌُٗٞخ اُز٢ : ٖٓبكه ٛج٤ؼ٤خ  -1

رَٖ ا٠ُ ٍطؼ اٌُوح ا٧ه٤ٙخ ٝاُز٢ ٖٓلهٛب اّؼخ أٌُْ، ٖٝٓ 

اُٖقٞهاُز٢ ٣ؾز١ٞ ثؼٜٚب ٤ًٔبد ُٝٞ ه٤ِِخ ٖٓ أُٞاك أُْؼخ ًبُجٞرب٤ٍّٞ 

أُْغ ، ٝٗظواً ٧ٕ ٛنٙ ا٧ّؼخ ُْ رٌٖ ماد رو٤ًي ػب٢ُ كول رؤهِٔذ اٌُبئ٘بد 

 .اُؾ٤خ ٓؼٜب 

ٖٓ أُٖبكه اُٖ٘بػ٤خ أُٜٔخ أُٞاك أُْؼخ اُ٘برغخ ٖٓ : ٖٓبكه ٕ٘بػ٤خ  -2

اٍزؼٔب٫د ا٫ّؼخ ك٢ ػ٤ِٔبد اُزْق٤ٔ اُطج٢ ٖٝٓ ر٤ُٞل اُطبهخ 

اٌُٜو٣ٝٞٗٝخ ٝأُٞاك أُْؼخ اُ٘برغخ ٖٓ ر٤ٖ٘غ اُٞهٞك ا١ُٝٞ٘ ٝأُٞاك 

اُ٘برغخ ٖٓ رؼل٣ٖ ٝٛؾٖ ا٤ُٞها٤ّٗٞ ٝأُٞاك اُ٘برغخ ٖٓ فيٕ ٝهكّ اُ٘لب٣بد 

أُْؼخ ٖٝٓ ْٓ٘آد اُجؾٞس ا٣ُٝٞ٘خ ٖٝٓ اُجؾٞس اُيهاػ٤خ ٝاُل٤ي٣ب٣ٝخ 

 .  اُـ 00ٝا٤ٔ٤ٌُب٣ٝخ ٝاُجؾٞس اُٖ٘بػ٤خ 

 :- أوىاع األشعبعبث 

      ر٘زظ أُٞاك اُْ٘طخ اّؼبػ٤بً اٌّب٫ً ٓقزِلخ ٖٓ ا٧ّؼبػبد ، ٝإ ٟٗٞ اُنهاد 

ؿ٤و أَُزووح ر٘ؾَ مار٤بً ،  ٝإ ٛنا ا٧ٗؾ٬ٍ ٣٘زظ ػ٘ٚ اّؼبع ، ٣٫ٝزٞهق ا٫ٗجؼبس 

إ ا٫ٗؾ٬ٍ ا١ُٝٞ٘ ٣ُٞل اّؼبػبً . ا٫ّؼبػ٢ ا٫ إ ٣زْ اٗؾ٬ٍ ع٤ٔغ ٟٗٞ اُنهاد 

 :-٣زٌٕٞ ٖٓ ع٤َٔبد اُلب ٝع٤َٔبد ث٤زب ٝاّؼخ ًبٓب ٝاّؼخ اًٌ ٝا٤ُ٘زوٝٗبد 
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٢ٛٝ ٗٞاح مهح ا٤ِ٤ُّٜٞ أُْؾٞٗخ اُطبهخ  :  Alpha particlesع٤َٔبد اُلب  -1

ٝأُزٌٞٗخ ٖٓ ٤ٗٞرو٤ٖٗٝ ٝثوٝر٤ٖٗٞ ، ٢ٛٝ رطوػ اُغيء ا٫ًجو ٖٓ ٛبهزٜب 

ف٬ٍ كزوح ه٤ٖوح كافَ ا٫َٗغخ اُؾ٤خ ، ٣ٌٖٝٔ ا٣وبف َٓبهٛب ثٞاٍطخ 

هطؼخ ٖٓ اُٞهم أٝ ثٞاٍطخ عَْ ا٧َٗبٕ ، ٌُٖٝ ُٞ رْ اٍزْ٘بم اثقوح أُبكح 

اُز٢ رْغ ٜٓ٘ب كهبئن اُلب اٝ ثِؼٜب اٝكفُٜٞب اُغَْ ٗز٤غخ ٝعٞك عوػ كؤٜٗب 

 .رٌٕٞ ٓئم٣خ علاً 

٢ٛٝ اٌُزوٝٗبد ماد ّؾ٘خ ٍبُجخ ٍو٣ؼخ  : Beta particlesعَٔبد ث٤زب  -2

اُؾوًخ ٢ٛٝ اٍوع ٖٓ ع٤َٔبد اُلب ثؾٞا٢ُ صٔبٕ ٓواد ، ٝرَزط٤غ اُلفٍٞ 

ا٠ُ ػٔن ػلك ه٤َِ ٖٓ ٛجوبد اُق٣٬ب اُؾ٤خ ، ٣٫ٌٖٔ ا٣وبف كهبئن ث٤زب 

ثٞاٍطخ هطؼخ اُٞهم ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ ا٣وبكٜب ثٞاٍطخ هطؼخ ٖٓ اُقْت ، هٞح 

ٗلبمٛب اًجو ٖٓ ع٤َٔبد اُلب ٢ٛٝ ّل٣لح اُقطٞهح اما رْ اٍزْ٘بم اثقوح اٝ 

 .ثِغ أُبكح اُز٢ رجؼش اّؼخ ث٤زب 

٢ٛٝ ٖٓ افطو اٗٞاع ا٫ّؼبػبد ُٜٝب هٞح  : Gamma raysاّؼخ ًبٓب  -3

افزوام ػب٤ُخ علا ، ٣ٌٖٝٔ ا٣وبف ٍو٣بٜٗب ثٞاٍطخ ؽبعي ٖٓ اٌٌُٞٗو٣ذ 

٣ٌٜٔ٘ب ثَُٜٞخ افزوام عَْ ا٫َٗبٕ ٝآزٖبٕٜب ٖٓ هجَ ا٧َٗغخ ُٝنُي )

  .(٢ٛ رٌَْ فطواً اّؼبػ٤ب ػب٤ُب ػ٠ِ ا٫َٗبٕ 

فٞإٜب ّج٤ٜٚ ثقٞآ اّؼخ  : X – Rays (ا٫ّؼخ ا٤٘٤َُخ )اّؼخ اًٌ  -4

ًبٓب ٌُٜٝ٘ب رقزِق ك٢ أُٖله ؽ٤ش ر٘جؼش اّؼخ اًٌ ٖٓ ػ٤ِٔبد فبهط 

اُ٘ٞاح ث٤٘ٔب اّؼخ ًبٓب ر٘جؼش ٖٓ كافَ اُ٘ٞاح ، هٞح ا٧فزوام ٝاُ٘لبم٣خ ٧ّؼخ 

اًٌ اهَ ٖٓ اّؼخ ًبٓب ٝرؼزجو ٖٓ اًضو ٖٓبكه رؼوٗ ا٫َٗبٕ ٨ُّؼبع 

٣ٌٖٔ ا٣وبف  ).ؽ٤ش ٣زْ اٍزقلآٜب ك٢ ػل٣ل ٖٓ اُؼ٤ِٔبد اُٖ٘بػ٤خ ٝاُطج٤خ 

  (هلهرٜب ػ٠ِ ا٫فزوام ثٞاٍطخ ّو٣ؾخ ٖٓ اُوٕبٓ ٌٍٜٔب ٤ِٓٔزواد ه٤ِِخ 

٢ٛٝ اؽل ٌٓٞٗبد اُنهح ٫ٝرؾَٔ ّؾ٘خ ًٜوثبئ٤خ ًٔب إ : ا٤ُ٘ٞروٝٗبد  -5

 .هلهرٜب ػ٠ِ ا٫فزوام ػب٤ُخ ٝر٘طِن ٖٓ اُزلبػ٬د ٝاُزلغ٤واد ا٣ُٝٞ٘خ 

رئصو ا٧ّؼبػبد ك٢ ٓقزِق اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ :- رؤص٤و ا٧ّؼبع ػ٠ِ اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ 

٣ٝؼزٔل رؤص٤وٛب ػ٠ِ ٗٞع اٌُبئٖ اُؾ٢ ٝكهعخ ا٧ّؼبع ٝاُلزوح اُي٤٘ٓخ ُِزؼوٗ ، 

ٝػٔٞٓبً ٣ٌٕٞ اُزؤص٤و اًجو ك٢ أُواؽَ أُجٌوح ُِؼٔو ٗظواً ُْ٘بٛ اُق٣٬ب اٌُج٤و ، 

ٝرئك١ ا٠ُ رـ٤٤و ك٢ رور٤ت ا٧ؽٔبٗ ا٤٘٤ٓ٧خ ك٢ أُبكح اُٞهاص٤خ ٝا٧ٗي٣ٔبد ٣ٝ٘زظ 

ػٜ٘ب اٙواه ٝهاص٤خ ر٘زوَ ا٠ُ ا٧ع٤بٍ اُوبكٓخ أٝ أٙواه عَل٣خ رئصو ٓجبّوح ك٢ 

اٌُبئٖ اُؾ٢ ، ٣ٌٕٝٞ رؤص٤و ا٧ّؼبع ػ٠ِ اُ٘ظْ اُج٤ئ٤خ اُطج٤ؼ٤خ ثٌَْ ػبّ ػٖ ٛو٣ن 

رـ٤٤و ٌٓٞٗبرٚ اُؾ٤خ ، كول ٝعل إ رؼوٗ ٗظبّ ث٤ئ٢ ٛج٤ؼ٢ ا٠ُ ا٧ّؼبع ثزوا٤ًي   
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 – 20 هاك ٣ئك١ ا٠ُ رو٤َِ ػلك اٗٞاع اُؾ٤ٞاٗبد ، آب اُزؼوٗ ا٠ُ اّؼبػبد 2-3

 . هاك كول هِِذ ٖٓ ٓ٘بػخ ا٧ّغبه ٙل اُؾْواد 30

 :-ٛ٘بُي ٗٞػ٤ٖ ٖٓ اُزؤص٤واد ٛٔب  :- التأثيزاث الببيىلىجيت على البشز

  Acute effectsاُزؤص٤واد ه٤ٖوح ا٧ٓل أٝ اُزؤص٤واد اُؾبكح  -1

٣ظٜو ٛنا اُزؤص٤و ٍو٣ؼبً ثؼل اُزؼوٗ ا٠ُ ا٧ّؼبع ٝف٬ٍ ٍبػخ أٝ ٍبػز٤ٖ ُٝوثٔب 

ثؼل ػلح كهِئن ٖٓ اُزؼوٗ ا٠ُ ا٧ّؼبع اُؼب٢ُ علا ، ٌُٖٝ أُٞد ثَجت اُزؼوٗ 

هل ٣٫ؾلس ا٫ ثؼل ٓوٝه ّٜو٣ٖ ؽ٤ش اٍزلٍ ػ٠ِ مُي ٖٓ ٙؾب٣ب اُو٘بثَ اُنه٣خ ك٢ 

ٖٝٓ اْٛ اػواٗ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُزؤص٤واد ٛٞ ؽلٝس ٓوٗ ا٧ّؼبع اُن . ا٤ُبثبٕ 

 .رٌٕٞ اػواٙٚ ا٧ثزلائ٤خ كولإ ا٤ُْٜخ ُِطؼبّ ٝاُـض٤بٕ ٝاُٖلاع 

 ؿوا١ ٣ٌٕٞ ٍججٚ ا٫ٍب٢ٍ 5 – 1        إ أُٞد اُ٘برظ ٖٓ اُزؼوٗ ا٠ُ عوع ٖٓ 

رِق ا٫َٗ٘غخ أُُٞلح ُِلّ ، ٝك٢ اُغوع ا٧ػ٠ِ ٣وعغ ٍجت اُٞكبح ا٠ُ ؽلٝس فَِ 

ك٢ اُغٜبى ا٢ُٜٔٚ ، ٝػ٘ل اهرلبع اُغوع اًضو كؤٕ أُٞد ٣ٌٕٞ ٍجت رِق اُغٜبى 

 . اُؼٖج٢ أُوًي١ 

     إ اُزؤص٤و اُوبرَ اُوئ٢َ٤ ٨ُّؼبع ٣ؾلس ثٞاٍطخ اُلؼَ أُزِق ُِق٣٬ب ، ػ٘لٓب 

رٌٕٞ اُغوع ا٧ّؼبػ٤خ ػب٤ُخ كؤٕ اُطبهخ اُلافِخ ا٠ُ اُق٣٬ب رٌٕٞ ًبك٤خ ُزؾط٤ٜٔب 

ٛ٘بُي رؤص٤واد ؽبكح . ٤ًِبً  ، ٌُٖٝ اُغوع ا٧هَ هل رئك١ ا٠ُ ا٣وبف ا٧ٗوَبّ اُق٤ط٢ 

ػ٠ِ اُغِل ٓضَ رَبهٜ اُْؼو ٝرؤص٤واد افوٟ ك٢ اُغٜبى اُز٘ب٢ٍِ ٓٔب ٣ئك١ ا٠ُ 

 .اُؼوْ ، ًٔب إ ا٫ّؼبع هل ٣َجت رِلبً ٣٫ٌٖٔ ا٬ٕؽٚ ك٢ اُق٣٬ب أُُٞلح ُِج٤ٞٗ 

  Chronic effectsاُزؤص٤واد أُيٓ٘خ  -2

٣٫ئك١ اُزؼوٗ ا٠ُ اُغوع ا٧ّؼبػ٤خ اُٞاٛئخ ا٠ُ ظٜٞه اػواٗ ٓجٌوح ، ُٜٝنا 

كول ًبٕ ٣ظٖ إ ٛنٙ اُغوع ٫رَجت ٙوهاً ، ا٫ اٗٚ إ ٛنا اُظٖ ك٢ ؿ٢ ٓؾِٚ 

اؽش ػ٠ِ ر٣ٌٖٞ : كبُغوع ا٧ّؼبػ٤خ اُٞاٛئخ رئك١ ا٠ُ ػلك ٖٓ اُزؤص٤واد ٜٓ٘ب 

اَُوٛبٕ ،ٝاُؾش ػ٠ِ ؽلٝس ػزٔخ ػلٍخ اُؼ٤ٖ اُز٢ رٌٕٞ ُٜب ؽَب٤ٍخ ًج٤وح 

 .٬ُّؼبع ، ك٬ًٚ ػٖ رو٤ٖو اُؾ٤بح اُزؤص٤واد اُٞهاص٤خ ا٧فوٟ 

 :- المعبلجت و التخلص مه المخلفبث األشعبعيت 

 اُ٘ظبئو أُْؼخأْٛ أٛلاف ٓؼبُغخ أُقِلبد ا٩ّؼبػ٤خ ٢ٛ اُزقِٔ ٖٓ أٝ رل٤ٓو    

رقل٤ق )ٝا٩َٗبٕ، ٣ٝزْ مُي ػجو ػيٍ أٝ روه٤ن  اُج٤ئخُٔ٘غ ٙوهٛب ٝٝهب٣خ 

، ٝؽز٠ ا٥ٕ كبٕ أًضو ٛنٙ اُطوم هبث٤ِخ ُِزؾو٤ن  أٝ رل٤ٓو أُقِلبد اُ٘برغخ (اُزو٤ًي

، اُٜلف ا٧ٍب٢ٍ (ػجٞاد فبٕخ  ) ػ٤خاًبٕ ٝٓب ٣ياٍ اُلكٖ اُؼ٤ٔن ُِٔقِلبد ا٩ّغ

ٖٓ ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ ٛٞ ػيٍ أُقِلبد ا٩ّؼبػ٤خ ٝٓ٘غ رَوثٜب ُِ٘ظبّ اُج٤ئ٢ ؽز٠ ٣يٍٝ 

 أُٞعٞكح كافِٚ اُؼ٘بٕو أُْؼخًَ  رزؤ٣ٖاُ٘برظ ػٜ٘ب ثؤٕ  اُْ٘بٛ ا٩ّؼبػ٢

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%B9
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 ٣ٝؼوف ػ٠ِ اٗٚ عِٔخ إٔٞاد ( :- Noise pollution)اُزِٞس اُٚٞٙبئ٢ 

َٓزٜغ٘خ ،رؾلس رؤص٤وا ٓٚب٣وب ٝٓض٤وا ُِؼٖج٤خ  ، ٝػ٤ِٔب ٢ٛ إٞاد ماد 

اٍزٔواه٣خ ؿ٤و ٓوؿٞة ك٤ٜب ٝرؾلس ػبكح ثَجت اُزولّ اُٖ٘بػ٢ ، ٣ٝورجٜ اُزِٞس 

٣ٝقزِق . اُٚٞٙبئ٢ اهرجبٛب ٝص٤وب ثب٧ٓبًٖ أُزولٓخ ٝفٖٕٞب اُٖ٘بػ٤خ ٜٓ٘ب 

ػٖ ثبه٢ اٗٞاع اُزِٞس ك٢ اٗٚ ٣٫زوى رؤص٤واد ٓٚوح ػ٠ِ  (اُٚغ٤ظ)اُٚٞٙبء 

 .اُج٤ئخ ٝ ٣٘ز٢ٜ اُزِٞس ثزٞهق ٖٓله اُٚغ٤ظ 

مثنثخ )    ٣٘زوَ اُٖٞد ك٢ اُٜٞاء ػ٠ِ ٌَّ ٓٞعبد ٓززب٤ُخ ٣ٝؼجو ػ٘ٚ ػبكح ثبُزوكك 

، ٝرز٤ٔي ًَ ٓٞعخ ٕٞر٤خ ثزوكك فبٓ ، ٝرزٌٖٔ ا٧مٕ اُجْو٣خ ا٤َُِٔخ ٖٓ  (صب٤ٗخ / 

ٝرؼوف . صب٤ٗخ /  مثنثخ 20000 ٝ 16ٍٔبع  ا٫ٕٞاد اُز٢ ٣زواٝػ روككٛب ٓبث٤ٖ 

صب٤ٗخ ثبُٔٞعبد رؾذ اُٖٞر٤خ ، /  مثنثخ 16أُٞعبد اُٖٞر٤خ اُز٢ روككٛب اهَ ٖٓ 

صب٤ٗخ ثبُٔٞعبد كٞم اُٖٞر٤خ ، /  مثنثخ 20000ث٤٘ٔب أُٞعبد اُز٢ روككٛب ٣ي٣ل ػٖ 

  Decible( dB . )آب ّلح اُٚٞٙبء كزوبً ثبُل٣َجَِ 

 :-ٝروَْ ؽَت أُٖله ٝهٞح رؤص٤وٙ ا٠ُ :- أٗٞاع اُزِٞس اُٚٞٙبئ٢ 

ٛٞ رؼوٗ كائْ َٝٓزٔو ُٖٔله اُٚٞٙبء ٝهل ٣ؾلس ٙؼلبً : رِٞس ٓيٖٓ  -1

 َٓزل٣ٔب ك٢ أَُغ 

رؼوٗ ُلزواد ٓؾلكح ُٖٔله أٝ : رِٞس ٓئهذ مٝ أٙواه ك٤َُٞٞع٤خ  -2

ٖٓبكه اُٚٞٙبء ٝٓضبٍ مُي اُزؼوٗ ُِٔلوهؼبد ٣ٝئم١ ا٠ُ إبثخ ا٧مٕ 

 .اٍُٞط٠ ٝهل رؾلس رِلب كاف٤ِب ً

رؼوٗ ُلزوح ٓؾلكح ُٖٔله ٙٞٙبء ٝٓضبٍ مُي : رِٞس ٓئهذ كٕٝ ٙوه  -3

ٙغ٤ظ اُْبهع ٝا٧ٓبًٖ أُيكؽٔخ أٝ اُٞهُ ٣ٝئك١ ا٠ُ ٙؼق ك٢ أَُغ 

 . ٓئهذ ٣ؼٞك ُؾبُزٚ اُطج٤ؼ٤خ ثؼل كزوح ث٤َطخ 

 : أُٖبكه اُؼبٓخ ُِٚٞٙبء ٝكهعبرٜب 

 أُٖله  (  dB)كهعخ اُٚٞٙبء  ٗٞع اُٚٞٙبء

 ٙوثبد اُوِت 10 - 0 َٓٔٞػخ

 ؽل٤ق ا٫ّغبه 30 - 10 ٛبكئخ علاً 

 ا٫ُخ اٌُبرجخ  50 – 30 ٛبكئخ

 ٤ٌٓق اُٜٞاء  70 – 50 ٓزٍٜٞ ا٧هرلبع

 ٙغ٤ظ اُْبهع 100 - 70 ٓورلؼخ علاً 

 ٛبئوح ٗلبصخ 130 - 100 ٓيػغخ
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 ٕبهٝؿ -200 ّل٣لح اُقطٞهح

 

 :-ٖٓبكهٝأٍجبة اُٚٞٙبء اُوئ٤َ٤خ 

 :ٙٞٙبء ٍٝبئَ أُٞا٬ٕد ٝاُطوم ٝروَْ ا٠ُ : أ٫ًٝ 

ٓؾوى أُوًجخ ، ا٫د اُز٘ج٤ٚ ، ٕٞد ٓوٝؽخ اُزجو٣ل ، ) ٙٞٙبء أُوًجبد  -1

  .(اُلوآَ ، اؽزٌبى ا٫ٛبهاد ثبُطوم 

 ٙٞٙبء ٌٍي اُؾل٣ل  -2

 ٙٞٙبء اُطبئواد  -3

رؼزجو ٖٓ ٖٓبكه اُٚٞٙبء أُيػغخ : ٙٞٙبء ا٫ْٗبءاد ٝأُجب٢ٗ : صب٤ٗبً 

. اُـ 00ٝفبٕخ اػٔبٍ اُؾلو ، ف٬ٛبد ا٫ٍٔ٘ذ ، هٕق اُطوم ، اػٔبٍ اُِؾبّ 

 .ٝرؼزجو ٙٞٙبء ؿ٤و كائٔخ ر٘ز٢ٜ ثؤٗزٜبء اػٔبٍ اُج٘بء 

رٖله ػٖ اٍزؼٔبٍ ٌٓجواد : ٙٞٙبء ٌٓجواد اُٖٞد ٝا٫ؽزلب٫د : صبُضبً 

اُٖٞد ك٢ ا٫ؽزلب٫د ٝا٫كواػ ك٢ ا٫ٓبًٖ أُلزٞؽخ ،ٝاٍزؼٔبٍ أَُبػبد ماد 

اُولهح اُٖٞر٤خ اُؼب٤ُخ ك٢ ٕب٫د ا٫كواػ ٝا٢ٛ٬ُٔ ، ٛنا ثب٫ٙبكخ ا٠ُ اٍزؼٔبٍ 

 .اُـ...أٌُجواد ك٢ أُآرْ ُٝلٟ اُجبػخ اُغبئ٤ِٖ 

ٓضَ رٞاعل أُؾ٬د اٍلَ اُؼوبهاد : ٙٞٙبء ا٧ْٗطخ اُزغبه٣خ ٝاُجْو٣خ :هاثؼبً 

ثغ٤ٔغ اٗٞاػٜب ٝاْٗطزٜب ٢ٛٝ ٖٓ اٍجبة اُٚٞٙبء اُز٢ ٣ٖؼت اُزؾٌْ ثٜب ،ُٝنا 

 .٣غت ٗوَ ا٫ٍٞام ٝا٫ْٗطخ اُزغبه٣خ ٖٓ أُ٘بٛن ا٤ٌَُ٘خ 

ٙٞٙبء أُٖبٗغ رئصو ػ٠ِ اُجئئخ اُقبهع٤خ : ٙٞٙبء أُْ٘آد اُٖ٘بػ٤خ : فبَٓبً 

ؽ٤ش إ أُ٘بٛن ا٤ٌَُ٘خ هل ىؽلذ ػ٠ِ أُ٘بٛن اُٖ٘بػ٤خ ٓٔب اكٟ ا٠ُ رؤصو 

 .أُٞا٤ٖ٘ٛ ثبُٚٞٙبء اُ٘برظ ػٖ أُٖبٗغ 

ؽ٤ش إ رو٤ًجٜب . ٙٞٙبء أٗظٔخ اُزجو٣ل ٝا٤ٌُٔلبد ٝأُُٞلاد اٌُٜوثبئ٤خ : ٍبكٍبً 

 .ٝٝٙؼٜب ك٢ ٓ٘بٛن ؿ٤و ٓ٘بٍجخ ٣ئك١ ا٠ُ ى٣بكح اُٚٞٙبء ٌّٟٝٞ أُٞا٤ٖ٘ٛ 

 :اُؼٞآَ اُز٢ رئصو ػ٠ِ ؽبٍخ أَُغ ٗز٤غخ اُٚٞٙبء 

 ٝروككٙ (اُل٣َجَِ )َٓزٟٞ اُٚٞٙبء  -1

 ٗٞع اُٚٞٙبء -2

 كزوح اُزؼوٗ ا٢ٓٞ٤ُ -3
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 ٍٛٞ كزوح اُؼَٔ -4

 اٍزٔواه٣خ اُؼَٔ ك٢ اَُ٘خ -5

 ٓلٟ رـ٤و اصو اُٚٞٙبء ٖٓ ّقٔ كٕٝ افو -6

 ٍؼخ أٌُبٕ ٝٓلٟ رو٤ًي اُٚٞٙبء ك٤ٚ -7

 (ٓ٘يٍ ، ٖٓ٘غ ، اهٗ عوكاء )ٛج٤ؼخ أٌُبٕ  -8

كؼ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ هل ٣ٌٕٞ ه٤ٖٗ  (٬٤ُ اٝ ٜٗبها )رٞه٤ذ ؽلٝس اُٚٞٙبء  -9

اُٜبرق اص٘بء اُّ٘ٞ ؿب٣خ ك٢ ا٫ىػبط ،ك٢ ؽ٤ٖ ٣ٌٕٞ ٓوج٫ٞ ثٌَْ ٓب ف٬ٍ 

 .اُٜ٘به

 أ٣ٖ رٌٖٔ ؽلٝك أصو اُٚٞٙبء ؟

   ٣زٞهق أصو اُٚٞٙبء ػ٠ِ ػب٤ِٖٓ ٛ٘ب ٍٛٞ كزوح اُٚٞٙبء ّٝلح اُٖٞد 

كول ٝٙؼذ ثؼ٘ اُؾ٤ٞاٗبد رؾذ رؤص٤و ٕٞد ّلرٚ . ٝؽلرٚ ٝأهرلبع روككٙ 

 ك٣َجَِ ٓبرذ ثؼل اهثغ ٍبػبد ، ٣ٝيكاك فطو اُٚٞٙبء اما ًبٗذ ٓلبعئخ 130

ٝرَجت اػواٙبً ٓو٤ٙخ ٓزؼلكح ٜٓ٘ب اُٖل٤و ك٢ ا٧م٤ٖٗ ٝاُْؼٞه ثبُلٝاه 

ٝاُـض٤بٕ ٝكولإ اُولهح ػ٠ِ اُّ٘ٞ ، ٖٝٓ ا٫ػواٗ اُز٢ ُٞؽظذ ػ٠ِ ثؼ٘ 

ؽ٤ٞاٗبد اُزغبهة ٝػ٠ِ ا٧َٗبٕ ا٣ٚب ٜٓ٘ب ٗؤ ْٗبٛ أُؼلح ، ٗؤ اكواى 

اُؼٖبهح أُؼ٣ٞخ ، ى٣بكح رٞرو اُؼ٬ٚد ، ى٣بكح ٓئهزٚ ك٢ ٙـٜ اُلّ ٝاُ٘ج٘ ، 

ٍوػخ اُز٘لٌ ، رـ٤٤و ك٢ ْٗبٛ اُـلك أُٖبء ، كٝاه ، أٛزياى ٓوِخ اُؼ٤ٖ ك٢ 

ا٧َٗبٕ ٝٙؼق اُلٝهح اُل٣ٞٓخ ك٢ ا٧ٛواف ، اُْ ك٢ اُٖله ، ٙؼق ك٢ 

  اُـ000ػِٚخ اُوِت ٝاٙطواة ك٢ اُغٜبى اُؼٖج٢ 

ر٤ْو ثؼ٘ اُلهاٍبد اُز٢ هبّ ثٜب اُؼِٔبء اَُ٘ٔب٤٣ٖٝ ا٠ُ إ ػٔو ا٫َٗبٕ ٣٘ؤ 

 ٍ٘ٞاد ٓوبهٗخ ٓغ ٌٍبٕ ا٧ه٣بف ثَجت اُزِٞس اُٚٞٙبئ٢ ، ٝهل 10 ا٠ُ 8ٖٓ 

أظٜود اُلهاٍبد إ ٙـٜ اُلّ ػ٘ل اٛلبٍ أُلاهً اُٞاهؼخ ثبُووة ٖٓ ٓطبه 

ًُٞ اٗغًِٞ اػ٠ِ ٖٓ اٛلبٍ أُلاهً اُجؼ٤لح ػٖ أُطبه ٍٝوػزْٜ ك٢ ؽَ 

أَُبئَ اُو٣ب٤ٙخ اهَ ، ٝػ٘ل افلبهْٜ ك٢ ؽَ أَُؤُخ ٍوػبٕ ٓب٣وٜٓٞٗب عبٗجبً 

 .٣٫ٝؾبُٕٝٞ اػبكح ؽِٜب 

 :اُؾٔب٣خ ٤ًٝل٤خ ا٤َُطوح ػ٠ِ اُٚٞٙبء 

ا٬ٕ٫ػ أَُزٔو ٌُِٔبئٖ اُز٢ رٞعل ثبُٖٔبٗغ ٝثٜنٙ اُقطٞح ٖٓ أٌُٖٔ إ  -1

 .روَِ ٖٓ اُٚٞٙبء 
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أُواهجخ اُٖبهٓخ ػ٠ِ اُٖ٘بػبد ٝرؼل٣َ اُؼ٤ِٔبد ٤َُِطوح ػ٠ِ اُٚٞٙبء  -2

 .اص٘بء إلاه ٝرغل٣ل هفٖخ اُؼَٔ 

 إلاه اُزْو٣ؼبد ا٬ُىٓخ ٝرطج٤وٜب ثؾيّ ُٔ٘غ اٍزؼٔبٍ ٓ٘جٜبد ا٤َُبهاد -3

 ىهاػخ ا٫ّغبه ػ٠ِ ٍٛٞ اُطوم ٣ئك١ ا٠ُ رقل٤٘ اُٚٞٙبء -4

ٓ٘غ اٍزؼٔبٍ ٌٓجواد اُٖٞد ٝاعٜيح اُزَغ٤َ ك٢ ّٞاهع أُل٣٘خ ٝأُوب٢ٛ  -5

 ٝأُؾ٬د 

 اثؼبك أُلاهً ٝأَُزْل٤بد ػٖ ٖٓبكه اُٚغ٤ظ  -6

  30ًْاثؼبك أُطبهاد ػٖ أُلٕ ٝأُ٘بٛن ا٫ِٛخ ثبٌَُبٕ َٓبكخ ٫روَ ػٖ  -7

٣غت إ رٌٕٞ فطٞٛ اٌَُخ اُؾل٣ل٣خ ٝاُطوم اَُو٣ؼخ ثؼ٤لح ػٖ أُ٘بٛن  -8

 ا٤ٌَُ٘خ هله ا٫ٌٓبٕ

 ى٣بكح ػلك أُز٘يٛبد ٫ٕ ُٜب ربص٤وا ٗل٤َبً ٣َبػل ػ٠ِ رٜلئخ ا٫ػٖبة -9

 .اٍزؼٔبٍ ٍلاكاد ا٫مٕ ك٢ أُ٘بٛن اُز٢ ٣ٌضو ك٤ٜب اُٚغ٤ظ  -10

  :   Food and drug pollutionاُزِٞس اُـنائ٢ 

 :٣ٝؾلس اُزِٞس اُـنائ٢ ٖٓ أُٖبكه اُزب٤ُخ 

اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ ٓضَ اُجٌزو٣ب ٝاُلطو٣بد ٝث٤ٞٗ اُل٣لإ ٝؽ٬ٖ٣ٞد اٌُبئ٘بد  -1

ٝؽ٤لح اُق٤ِخ ، ٣ٝزْ مُي آب ػٖ ٛو٣ن اُٜٞاء أٝ ػٖ ٛو٣ن اُؾْواد 

 .ٝاُوٞاهٗ 

رلبػَ اُـناء ٓغ ا٥ٝا٢ٗ أَُزؼِٔخ ك٢ اُطجـ أٝ اُز٢ رؾلع ك٤ٜب ٓٔب ٣ئك١  -2

 .ا٠ُ اهرلبع َٗجخ أُؼبكٕ ػٖ اُؾل أُووه أٝ هل رٌٕٞ ٍبٓخ ٨َُٗبٕ 

أٙبكخ أُٞاك أُِٞٗخ ٝأٌُٜ٘خ ٝفبٕخ ماد اُزو٤ًت ا٤ٔ٤ٌُب١ٝ اُن١ ٣ؼزول إ  -3

 .ُٜب ػ٬هخ ثب٫ٓواٗ اَُوٛب٤ٗخ 

أُٞاك اُؾبكظخ ٓضَ ٓوًجبد ا٤ُ٘زوٝع٤ٖ اَُبٓخ ، ٝهل رج٤ٖ إ أٙبكخ ا٤ُِٕٔٞ  -4

 .ا٠ُ ٛنٙ أُوًجبد هل ٣قل٘ ٖٓ ٤ٍٔزٜب 

 : آب ٖٓبكه اُزِٞس اُلٝائ٢ ك٢ٜ 

ؽ٤ش رج٤ٖ إ ػلك أُٖبث٤ٖ ثَوٛبٕ اُوئخ ث٤ٖ : أُٞاك أٌَُوح ٝأٍُِٜٞخ  -1

أُلف٤ٖ٘ ٣ي٣ل ثَ٘جخ ِٓؾٞظخ ػ٠ِ ا٫ٕبثبد ث٤ٖ ؿ٤و أُلف٤ٖ٘ ،  ث٤٘ٔب 

٣ٚو اٌُؾٍٞ ثبُق٣٬ب اُؼٖج٤خ ٝريكاك َٗجخ أُزقِل٤ٖ ػو٤ِب ث٤ٖ اث٘بء 

 أُل٤ٖ٘ٓ ػ٠ِ اٌُؾٍٞ ، ًٔب إ ٤ُِٜو٣ٖٝ ٝا٫ك٤ٕٞ ٝؿ٤وٛب اٙواه ع٤َٔخ 
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٢ٛٝ أُٞاك اُز٢ رَزقلّ ك٢ اُطت  : Antibioticsأُٚبكاد اُؾ٣ٞ٤خ  -2

ٝهل رج٤ٖ اف٤وا إ ٌُِض٤و ٜٓ٘ب رؤص٤وا ٍِج٤ب . ُِوٚبء ػ٠ِ ٤ٌٓوٝثبد ا٫ٓواٗ 

ٝفبٕخ ػ٠ِ ر٣ٌٖٞ اُغ٤ٖ٘ ك٢ كزوح اُؾَٔ ٣ٝؾلس ًض٤و ٜٓ٘ب رْٞٛبد 

٣ٝزغٚ اُطت اُؾل٣ش ا٠ُ رو٣ٞخ ككبػبد اُغَْ ٙل أُوٗ ثبُزو٤َِ . فط٤وح 

ٖٓ رؼب٢ٛ أُٚبكاد اُؾ٣ٞ٤خ ٤ُوبّٝ اُغَْ أُوٗ ٣ٝزـِت ػ٤ِٚ ٝهل رج٤ٖ إ 

اما ُْ  (ثَ رٖجؼ اهٟٞ ٓٔب ًبٗذ ػ٤ِٚ )ا٤ٌُٔوٝثبد رَزط٤غ اُجوبء ك٢ اُغَْ 

 . رئفن أُٚبكاد ثب٤ٌُٔخ أُطِٞثخ ٝثبُلزوح اُي٤٘ٓخ أُؾلكح 

كول رج٤ٖ إ : اُزلاف٬د اُلٝائ٤خ ٝاُزؤص٤واد اُغبٗج٤خ ٖٓ عواء اٍزؼٔبٍ اُلٝاء  -3

ثؼ٘ ا٫ك٣ٝخ اما ر٘بُٜٝب أُو٣٘ ٓغ ثؼٜٚب رزلافَ ٝرؾلس رؤص٤واد ٍِج٤خ 

ػ٠ِ ٕؾزٚ ًٝنُي ٛ٘بُي ثؼ٘ ا٫ك٣ٝخ اُز٢ رَجت اػواٙب عبٗج٤خ 

 .ٝفٖٕٞب اما ًبٕ أُو٣٘ ٖٓبثب ثؤًضو ٖٓ ٓوٗ ٝاؽل 

 

روله ٤ًٔخ أُبء ا٤ٌُِخ  :-  Earths water balanceأُٞاىٗخ أُبئ٤خ ٨ُهٗ 

% 97 ث٤ِٕٞ ٤ًِٞٓزو ٌٓؼت ، رٌَْ أُؾ٤طبد ٝاُجؾبه ثؾلٝك ٨ُ1.35هٗ ثؾلٝك 

 ٤ِٕٓٞ ٤ًِٞٓزو ٌٓؼت ، ٝأهثؼخ 37ٖٓ ٛنٙ ا٤ٌُٔخ أٓب أُبء اُؼنة ك٤وله ث٘ؾٞ 

٣زوّؼ أُبء ٖٓ . افٔبً ٛنٙ ا٤ٌُٔخ ٓٞعٞكح ك٢ اُغ٤ِل اُوطج٢ ٝا٧ٜٗبه اُغ٤ِل٣خ 

ف٬ٍ ٍطؼ اُزوثخ ا٠ُ كافِٜب ٣ٌٕٝٞ ك٢ ٓز٘بٍٝ عنٝه اُ٘جبربد ، ث٤٘ٔب أُبء  

  ؽ٤ش Vadose waterأُزوّؼ ٝاُجؼ٤ل ػٖ ٓز٘بٍٝ عنٝهٛب ٠َٔ٣ ٓبء ا٧هرْبػ 

إٔ أُبء ك٢ ؽبُخ كٝهإ َٓزٔو . ٣٘يٍ ٛنا أُبء ا٠ُ اُلافَ ثلؼَ اُغبمث٤خ ا٫ه٤ٙخ 

ػ٠ِ ٍطؼ ا٫هٗ ٣ٝؤفن مُي ك٢ أٌّبٍ ٜٓ٘ب أُزجقو ٝاُزو٤ٍت ٝاُزو٤ّؼ ، 

كبُٔؾ٤طبد ٝاُجؾبه ٣زجقو ٜٓ٘ب أًضو ٓٔب ٣زوٍت ػ٤ِٜب ثؼٌٌ ا٤ُبثَخ اُز٢ ٣َوٜ 

ػ٤ِٜب أُبء أًضو ٓٔب ٣زجقو ، ٝػ٠ِ مُي كؤٕ اٌُوح ا٧ه٤ٙخ ثؤًِٜٔب ٫رٌزَت ٫ٝرلول 

 ٖٓ أُبء 3 ٣423000ًْزجقو ٖٓ ا٧هٗ ثٔب ك٤ٜب أُؾ٤طبد ٝا٤ُبثَخ ٣ٍٞ٘بً  )أُبء 

 . ػ٠ِ ع٤ٔغ ٍطؼ اٌُوح ا٧ه٤ٙخ 3 ٣ٝ423000ًْزوٍت 

أ١ رـ٤و ك٢ اُقٞآ اُل٤ي٣ب٣ٝخ ٝا٤ٔ٤ٌُب٣ٝخ  : - Water pollutantsِٓٞصبد أُبء 

٤ُِٔبٙ ؽ٤ش رغؼِٚ ؿ٤و ٕبُؼ ٨ٍُزقلآبد أُؼوٝكخ أٝ ُٔؼ٤ْخ اٌُبئ٘بد أُبئ٤خ ٣ؼل 

 :ِٓٞصبً ، ٝرٔضَ أُِٞصبد اُزب٤ُخ أُِٞصبد اُوئ٤َ٤خ  ٤ُِٔبٙ 

رَْٔ أُوًجبد : - ٓبء اُٖوف ٝاُل٬ٚد ا٧فوٟ اُز٢ رزطِت أًَٝغ٤ٖ / أ٫ًٝ 

اُؼ٣ٞٚخ اُوبثِخ ُِزؾَِ اُؾ١ٞ٤ ، ٝاُز٢ رزٞاعل ك٢ ٤ٓبٙ أُغبه١ أُ٘ي٤ُخ ٝثؼ٘ 

أُزلكوبد اُٖ٘بػ٤خ ٝػ٘لٓب رزؾَِ ٛنٙ أُوًجبد ػٖ ٛو٣ن اُجٌزو٣ب فبٕخ اُٜٞائ٤خ 
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هؤٕ ا٫ًَٝغ٤ٖ ٍٞف ٣ياٍ ٖٓ ا٤ُٔبٙ ٝثنُي رزؤصو ا٧ؽ٤بء أُبئ٤خ اُز٢ رؼزٔل ك٢ 

ر٘لَٜب ػ٤ِٚ ، ٖٝٓ أُؼِّٞ إ ٛ٘بى اهثغ ػ٤ِٔبد رئصو ك٢ َٗجخ ا٧ًَٝغ٤ٖ 

 : أُزٞاكوح ك٢ ا٤ُٔبٙ ٢ٛٝ 

 أًَلح اُل٬ٚد- 4اُز٘لٌ      - 3اُج٘بء اُٚٞئ٢  - 2ا٧ؽزٌبى    -1

ؽ٤ش ري٣ل اُؼ٤ِٔزبٕ ا٠ُٝ٧ ٝاُضب٤ٗخ َٗت ا٧ًَٝغ٤ٖ ك٢ ؽ٤ٖ رؼَٔ اُضب٤ٗخ ٝاُضبُضخ 

ػ٠ِ أٗوبٕٚ ، ٣وبً ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُزِٞس ػٖ ٛو٣ن ٤ًٔخ ا٧ًَٝغ٤ٖ اُغي٣ئ٢ 

اُنائت ك٢ أُبء ا٬ُىٓخ ُزؾ٤َِ أُٞاك اُؼ٣ٞٚخ ، إٔ اُلؾٔ أُؼ٤به١ ُنُي ٛٞ 

 أُزطِت Demand   Biological Oxygen( (BODأفزجبه ا٣٧بّ اُقَٔخ 

اُجٌزو٣ب )ا٧ًَٝغ٢٘٤ اُؾ١ٞ٤ ٣ٝؼجو ػٔب رَزٌِٜٚ ا٫ؽ٤بء أُغٜو٣خ اُٜٞائ٤خ أُؼ٤ْخ 

أٓب أُزطِت . ٖٓ ا٧ًَٝغ٤ٖ ا٬ُىّ ُز٘لَٜب اص٘بء رؾ٤ِِٜب ُِٔٞاك اُؼ٣ٞٚخ  (ٝاُقٔبئو 

ك٤َزؼَٔ ُِٔٞاك  Chemical Oxygen Demand ( COD)ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ٬ًَُٝغ٤ٖ 

 ٧ٜٗب رؾزبط BOD أًجو ٖٓ CODاُؼ٣ٞٚخ ؿ٤و هبثِخ ُِزؾَِ ؽ٤بر٤بً ٝرٌٕٞ ه٤ٔخ 

 . ٤ًٔخ أًجو ٖٓ ا٧ًَٝغ٤ٖ ُِزؾَِ 

ريكاك ٤ًٔخ ا٧ًَٝغ٤ٖ أُناة ك٢ أُبء ًِٔب أٗقلٚذ كهعخ اُؾواهح ، ٝرجِؾ ٛنٙ 

 كهعخ ٓئ٣ٞخ ، ُٜٝنٙ 20ُزو ك٢ كهعخ / ِٓـْ  9.2ا٤ٌُٔخ ك٢ ٓبء ْٓجغ ثب٧ًَٝغ٤ٖ 

ا٤ٌُٔخ أ٤ٔٛٚ ًج٤وح ك٢ رق٤ِٔ أُبء ٖٓ أُٞاك اُؼ٣ٞٚخ ،كبٌُبهثٕٞ ٣زؾٍٞ ا٠ُ صب٢ٗ 

أ٤ًَٝل اٌُبهثٕٞ ، اُلَلٞه ٣زؾٍٞ ا٠ُ كٍٞلبد ، اٌُجو٣ذ ٣زؾٍٞ ا٠ُ ًجو٣زبد ، 

ا٤ُ٘زوٝع٤ٖ ٣زؾٍٞ ا٠ُ ٗزواد ٝأ٤ٗٞٓب ، ٝثبُؼٌٌ ػ٘لٓب رٌٕٞ ا٤ٌُٔخ ؿ٤و ًبك٤خ ٖٓ 

ا٧ًَٝغ٤ٖ أُناة كبٌُبهثٕٞ ٣زؾٍٞ ا٠ُ ٤ٓضبٕ ٝا٤ُ٘زوٝع٤ٖ ا٠ُ ا٤ٓ٘بد ماد هائؾخ 

 .فبٕخ ٝاٌُجو٣ذ ٣زؾٍٞ ا٠ُ ًجو٣ز٤ل اُٜب٣لهٝع٤ٖ 

رٌَْ ا٤ُٔبٙ اُٞاهكح ٖٓ ٤ٓبٙ اُٖوف  : - Infection agentsاُؼٞآَ أُؼل٣خ / صب٤ٗبً 

اُٖؾ٢ ٝأَُزْل٤بد ٖٝٓبٗغ اُلثبؿخ ٝا٫ُجبٕ ٝأُغبىه ٕٝ٘بػبد ا٫ؿن٣خ 

أُقزِلخ ٖٓ اْٛ ٖٓبكه ا٤ُٔبٙ اُؾب٣ٝخ ػ٠ِ اُجٌزو٣ب أُٔوٙخ ٝا٧ؽ٤بء أُغٜو٣خ 

 . ٝؽ٤لح اُق٤ِخ ٝاُطل٤ِ٤بد أُؼ٣ٞخ ٝاُلب٣وٍٝبد َٓججخ ا٧ٓواٗ ٬َُٗبٕ ٝاُؾ٤ٞإ 

   ٣زطِت رْق٤ٔ اُؼٞآَ أُٔوٙخ ك٢ أُبء أفن ػ٤٘بد ًض٤وح ٝػل٣لح ٝأٍزقلاّ 

 Most probableرو٤٘بد ٓؼولح ٝاُطو٣وخ أُؼ٤به٣خ رؾل٣ل اُؼلك ا٫ًضو أؽزٔب٫ 

number( MPN)  ٌُِبئ٘بد أُؼٞثخColiform ك٢ ػ٤٘خ أُبء أُواك كهاٍزٜب 

ٝػ٠ِ مُي كؤٕ ٝعٞك ٛنٙ اُجٌزو٣ب ك٢ أُبء ٛٞ ك٤َُ رِٞصٚ ثجٌزو٣ب ٓو٤ٙخ ٝهل 
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أػزٔلد أػلاكٛب ك٢ أ١ ػ٤٘خ ٓبء ػ٠ِ ا٬ُٖؽ٤خ ٨ٍُزقلاّ اُجْو١ ُنا كؤٕ ػلككٛب 

 . َٓ ٓبء ٕبُؼ َُِجبؽخ 100  ٌَُ  200َٓ ٣ؼزجو ٓبء ٕبُؼ ُِْوة ٝ 100 ٌَُ 1

ٝرَْٔ  :- Synthetic organic chemicalsا٤ٔ٤ٌُب٣ٝبد اُؼ٣ٞٚخ أُٖ٘ؼخ / صبُضبً 

 ٝا٤ٔ٤ٌُب٣ٝبد اُٖ٘بػ٤خ ا٫فوٟ Detergents ٝأُ٘ظلبد Pesticidesأُج٤لاد 

ُزو ، رؾِِٜب ثطئ ٝاُؼل٣ل ٜٓ٘ب ؿ٤و هبثَ ُِزؾَِ /  أٝ ِٓـ٣ٝppmْؼجو ػٜ٘ب ثٞؽلاد 

ٓج٤لاد اُؾْواد )رَٖ ٛنٙ أُج٤لاد . ٝهَْ ٜٓ٘ب ٍبّ َُِٔي ثزوا٤ًي ٝاٛئخ 

Insecticides ٍٓج٤لاد ا٫كؿب ،Herbicides ٝٓج٤لاد اُلطو٣بد Fungicides ) 

ا٠ُ ٖٓبكه ا٤ُٔبٙ ف٬ٍ ػ٤ِٔبد اُوُ ٤ٍ٫ٔب ػ٠ِ اُؾوٍٞ اُيهاػ٤خ ثبُطبئواد 

ٝف٬ٍ رٖو٣ق ٤ٓبٙ ٓغبه١ ٕ٘بػ٤خ أٝ ٓ٘ي٤ُخ ؽب٣ٝخ ػ٠ِ أُج٤لاد أٝ ٤ٓبٙ 

اُـ ، ٝرقزِق ٓلح ثوبئٜب ك٢ اُج٤ئخ ؽ٤ش رزواًْ 000ٓؾطبد أُؼبُغخ اُج٤طو٣خ 

أُج٤لاد ك٢ أعَبّ اُؾ٤ٞاٗبد ٝهل ر٘زوَ ػجو اََُِِخ اُـنائ٤خ ُزَٖ ا٠ُ عَْ 

ا٧َٗبٕ ك٬ًٚ ػٖ أؽزٔب٤ُخ إٔبثخ أُج٤لاد ُجؼ٘ ا٧ؽ٤بء أُل٤لح ؿ٤و أُوٖٞكح 

 .ثبٌُٔبكؾخ 

٢ٛ اُؼ٘بٕو أُـن٣خ ا٫ٍب٤ٍخ  :- Plant nutrientsأُـن٣بد اُ٘جبر٤خ / هاثؼب

وف ٖٓ ا٧ها٢ٙ اُيهاػ٤خ أُقٖجخ Essential elementsُِ٘جبربد  ًٖ   ٝاُز٢ ر

ٝروّٞ ٛنٙ اُؼ٘بٕو . ٝأُٞاك أُزلكوخ ٖٓ أُٖبٗغ ٝٓؾطبد ٓؼبُغخ ٤ٓبٙ أُغبه١ 

ثزؾل٤ي ٗٔٞ اُؼل٣ل ٖٓ اُطؾبُت ٝاُ٘جبربد أُبئ٤خ ، ٣ٝجوى ٖٓ ث٤ٖ أْٛ رِي أُـن٣بد 

أُٞاك اُـ٤٘خ ثب٤ُ٘زوٝع٤ٖ ٝاُلَلٞه ٝاُن١ ٣َجت رغ٤ٜيٛٔب ك٢ ا٤ُٔبٙ ا٠ُ اُؾبُخ اُز٢ 

  ٝاُز٢ رؾلس ٛج٤ؼ٤بً أٝ ثزؤص٤و ا٧ْٗطخ Eutrophicationر٠َٔ ثب٧صواء اُـنائ٢ 

ى٣بكح ا٬ٓ٧ػ أُـن٣خ ٝثٖٞهح  ))٣ٌٖٝٔ رؼو٣ق ٛنٙ اُظبٛوح ثؤٜٗب . اُجْو٣خ 

، ٝػ٘ل ( (فبٕخ اُ٘زواد ٝاُلٍٞلبد ك٢ أَُطؾبد أُبئ٤خ ًب٧ٜٗبه ٝاُجؾ٤واد 

ؽلٝس ٛنٙ أٌُِْخ ثٌَْ ٛج٤ؼ٢ ٫رٔضَ ٌِْٓخ ث٤ئ٤خ أم إ اُجؾ٤وح ؽل٣ضخ اُز٣ٌٖٞ 

 ٝثزغٔغ أُٞاك اُـنائ٤خ كافَ ٛنٙ اُجؾ٤وح Oligotrophicػبكح ٓبرٌٕٞ ه٤ِِخ اُزـن٣خ 

 ٝٛنٙ اُظبٛوح رٖجؼ ٌِْٓخ اما ًبٕ ٖٓله Eutrophicرٖجؼ ٝك٤وح اُزـن٣خ 

ؽلٝصٜب ا٫َٗبٕ ٫ٕ ٓو٤بً اُزٞاىٕ ك٤ٜب ٓغ ٓوٝه اُيٖٓ ٣ٖٝجؼ أَُطؼ أُبئ٢ 

ؿ٤و ٬ٓئْ ُِؾ٤بح أُبئ٤خ ، ٝرؼل أُِٞصبد اُيهاػ٤خ ٝثوب٣ب ا٫ٍٔلح ا٤ٔ٤ٌُب٣ٝخ ًب٧ٍٔلح 

ا٤ُ٘زوٝع٤٘٤خ ٝاُلٍٞلبر٤خ ًٝنُي َٓبؽ٤ن اُز٘ظ٤ق ٖٓ أْٛ ٖٓبكه ؽلٝس ٛنٙ 

 : - اُظبٛوح ، ٝرزٔضَ فطٞهح ٛنٙ اُظبٛوح ثـ 

هل ٣ئك١ ا٠ُ افزلبء ثؼ٘ )هِخ أٗٞاع ا٧ؽ٤بء أُبئ٤خ ٝرـ٤و ك٢ ا٧ٗٞاع ػٔٞٓبً  -1

 .ا٫ٗٞاع أُٜٔخ اهزٖبك٣بً ًجؼ٘ اٗٞاع ا٫ٍٔبى 
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 ى٣بكح ك٢ اٌُزِخ اُؾ٤خ ُِ٘جبد ٝاُؾ٤ٞإ -2

 ى٣بكح ك٢ ًلهح أُبء -3

 ى٣بكح ٍوػخ اُ٘زو٤ٍت ٝثبُزب٢ُ ٤ّقٞفخ اُجؾ٤وح -4

ٕؼٞثخ ٓؼبُغخ ا٤ُٔبٙ اُٖبُؾخ ُِْوة ، ؽ٤ش إ أُبء ٣ٌٕٞ ثوائؾخ ٝٛؼْ  -5

 ؿ٤و َٓزَبؿ٤ٖ ٣ٖؼت ٓؼبُغزٜٔب ٕ٘بػ٤ب ً

اَٗلاك ٓؾطبد ه٘ٞاد اُزٖل٤خ ، كي٣بكح ا٬ٓ٧ػ أُـن٣خ ُٜب اصو ًج٤و ك٢  -6

 . ك٢ ا٤ُٔبٙ اُغبه٣خ Algae bloomى٣بكح أىكٛبه اُطؾبُت 

 ، Deoxygationرْغغ ٛنٙ اُظبٛوح ػ٠ِ ؽلٝس ظبٛوح أىاُخ ا٫ًَٝغ٤ٖ  -7

ؽ٤ش إ اىكٛبه اُطؾبُت ُٚ ا٧صو ػ٢ٌَ ، ام إ ٝعٞك اُـطبء ا٫فٚو ٖٓ 

اُطؾبُت ػ٠ِ ٍطؼ أُبء ٣غؼَ ا٫ًَٝغ٤ٖ أُ٘زظ ٣لول ثٌَْ ٓجبّو ا٠ُ 

اُٜٞاء اُغ١ٞ ث٤٘ٔب رٌٕٞ ٛجوخ أُبء اَُل٠ِ ٓؼيُٝخ ، ُٝنُي كؤٕ اُ٘جبربد 

أُٞعٞكح ك٢ اُوبع ٫ريكٛو ٝك٢ اُٜ٘ب٣خ ػ٘ل ٓٞد اُطؾبُت رزؾَِ اعَبٜٓب 

ٓٔب ٣َبػل ػ٠ِ اٍز٬ٜى ا٫ًَٝغ٤ٖ ٖٓ أُبء اُن١ ٣واكن ا١ رؾَِ ُِٔٞاك 

 . اُؼ٣ٞٚخ ك٢ أُبء 

ُِظبٛوح أٙواه ٕؾ٤خ ؽ٤ش إٔ اُ٘زواد اُنائجخ ػ٘لٓب رجو٠ ثبُٔبء ثؼل  -8

اُزٖل٤خ ػبكح ٓبرٌٕٞ ماد رؤص٤واد فطوح ػ٠ِ ا٧ٛلبٍ ٕٝـبه اُؾ٤ٞاٗبد ، 

ٝمُي ٧ٕ ٛنٙ اُ٘زواد رزؾٍٞ ا٠ُ ٗزو٣ذ ٍبّ ك٢ اُو٘بح ا٤ُٜٔٚخ ٧ؽزٞاء 

اُو٘بح ا٤ُٜٔٚخ ػ٘ل اُٖـبه ػ٠ِ ثٌزو٣ب ٓقزِلخ ، ٝٛنا ثلٝهٙ ٣زؾل ٓغ 

 ٤ٌُ ُٚ ٤ٛMethaemoglobinًِِٔٞٞث٤ٖ اُلّ ٣ٌٕٝٞ ٓوًت ٍبّ ٣لػ٠ 

اُولهح ػ٠ِ ٗوَ ا٧ًَٝغ٤ٖ ٖٓ اُوئز٤ٖ ا٠ُ ا٧َٗغخ ُنُي ٤ٌٍٕٞ ما رؤص٤و 

هبرَ ػ٠ِ ا٧ٛلبٍ ٝرلػ٠ ٛنٙ اُؾبُخ ثٔوٗ أىههبم ا٧ٛلبٍ 

Methaemoglobinaemia.  

٣ؾل ا٧صواء اُـنائ٢ ٖٓ اٍزقلاّ اُجؾ٤واد ٧ؿواٗ ا٤َُبؽخ ًٝنُي ٣ئصو  -9

 .ػ٠ِ ؽوًخ ا٬ُٔؽخ ك٢ أَُطؾبد أُبئ٤خ 

 Inorganic chemicals andا٤ٔ٤ٌُب٣ٝبد ؿ٤و اُؼ٣ٞٚخ ٝأُٞاك أُؼل٤ٗخ / فبَٓبً 

Mineral substances  -:  ٕٝرَْٔ اُؾٞآ٘ ٝاُوٞاػل ا٬ُػ٣ٞٚخ ٝأُؼبك

. اُضو٤ِخ ٝؿ٤وٛب ٖٓ أُٞاك أُزلكوخ ٖٓ رٖبه٣ق ٤ٓبٙ أُ٘بعْ ٝأُٖبٗغ ٝؿ٤وٛب 

رٌٕٞ ٓؼظْ ا٤ُٔبٙ اُؾب٤ٚٓخ أُٖ٘وكخ ٖٓ أُ٘بعْ آر٤خ ٖٓ ٓ٘بعْ اُلؾْ  ، ًٔب إ 

. ٤ٓبٙ أُ٘بعْ ماد اُقٞآ اُو٣ِٞخ أهَ ٙوهاً ٖٓ ا٤ُٔبٙ ماد اُقٞآ اُؾب٤ٚٓخ 

ًنُي هل رؾز١ٞ ا٤ُٔبٙ اُؾب٤ٚٓخ ػ٠ِ ٓوًجبد كِي٣خ ٓز٘ٞػخ ٝػٔٞٓبً كبٕ ٛنٙ 
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أُِٞصبد ٍٞف رئك١ ا٠ُ رـ٤٤و ا٧ً اُٜب٣لهٝع٢٘٤ ٤ُِٔبٙ ؽزٔبً ٓئصواً ك٢ اُٜ٘ب٣خ 

 .ػ٠ِ اُ٘ظبّ اُج٤ئ٢ ٌُِبئ٘بد اُؾ٤خ 

ك٤وٖل ثٜب أُؼبكٕ اُز٢ ري٣ل ًضبكزٜب  :- Heavy metalsأٓب ثبَُ٘جخ ُِٔؼبكٕ اُضو٤ِخ 

اُـ ٝٓب٣وَ ػٜ٘ب 000 ٓضَ اُوٕبٓ ٝا٤ٌَُ٘ ٝاُيئجن ٝاُ٘ؾبً 3ٍْ/ ؿْ 5ػٖ 

 ك٬ًٚ ػٖ ٝعٞك ثؼ٘ أُؼبكٕ اُ٘بكهح أٝ Light metalsر٠َٔ ثبُٔؼبكٕ اُقل٤لخ 

إٔ ٍوػخ رَوثٜب ُِج٤ئخ رؼٞك ا٠ُ ٝكورٜب اُطج٤ؼ٤خ ؽ٤ش إ  . Trace metalsاُ٘يهح 

 ػٖ٘و ٓؼل٢ٗ ٖٓ ث٤ٖ اُؼ٘بٕو أُؼوٝكخ ُؾل ا٥ٕ ، ٝرزَوة ٛنٙ 84ٛ٘بى 

اُؼ٘بٕو ا٠ُ اُج٤ئخ أُبئ٤خ ػٖ ٛو٣ن أُقِلبد اُٖ٘بػ٤خ ٝرئك١ ا٠ُ ر٣ِٞضٜب ، ًٔب 

إ ثؼٜٚب ٣بر٢ ػٖ ٛو٣ن أُطو ٖٓ ا٧عٞاء ٝاُجؼ٘ ا٥فو ثٞاٍطخ ا٧ٗغواف 

ٝرزَوة ٛنٙ اُؼ٘بٕو ك٢ أَٗغخ ٝأعَبّ اٌُبئ٘بد . ٝا٤ٍَُٞ ٝاُزؼو٣خ ا٧ه٤ٙخ 

اُؾ٤خ ٖٓ ٗجبربد أٝ ؽ٤ٞاٗبد ٝؿ٤وٛب كزؾلس أٙواهاً ٌِٜٓخ ، ٝرزٔضَ فطٞهح ٛنٙ 

اُؼ٘بٕو ثؼلّ آٌب٤ٗخ رلَقٜب ثٞاٍطخ اُجٌزو٣ب ٝاُؼ٤ِٔبد اُطج٤ؼ٤خ ا٧فوٟ ك٬ٚ 

ػٖ صجٞر٤زٜب ٝاُز٢ رٌٜٔ٘ب ٖٓ ا٫ٗزْبه َُٔبكبد ثؼ٤لح ػٖ ٓٞاهغ ْٗٞئٜب أٝ ٖٓبكهٛب 

، ُٝؼَ أفطو ٓبك٤ٜب ٣ؼٞك ا٠ُ هبث٤ِخ ثؼٜٚب ػ٠ِ اُزواًْ اُؾ١ٞ٤ 

Bioaccumulation ك٢ أَٗغخ ٝاػٚبء اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ . 

رَْٔ ؽج٤جبد اُزوثخ ٝاُؾج٤جبد اُو٤ِٓخ ٝأُؼل٤ٗخ  :- Sedimentsاُزوٍجبد / ٍبكٍبً 

. اُز٢ ر٘غوف ٖٓ ا٤ُبثَخ ُززوٍت ك٢ هبع ا٧ٜٗبه ٝاُجوى ٝاُجؾ٤واد ٝؿ٤وٛب 

ٝرؼَٔ ٛنٙ اُزوٍجبد ػ٠ِ افٔبك اُؾ٤بح ك٢ اُوبع كزٚو ًض٤واً ؽ٤بح اُؾ٤ٞاٗبد اُوبػ٤خ 

ًبُٔؾبه ٝأُوعبٕ ٝاُوٞاهغ ٝاُل٣لإ ٝؿ٤وٛب ، ًٔب إ ٛنٙ اُزوٍجبد رؼَٔ ػ٠ِ 

إ اْٛ ٖٓبكه اُزوٍجبد . ٛٔو ه٤ؼبٕ أُٞاٗئ ٝاُْٞاٛئ ًنُي رؾغي ك٢ اُقياٗبد 

ك٬ًٚ ػٖ اْٗطخ ا٫َٗبٕ اُؾٚو٣خ ٝاُزؼل٤٘٣خ ٓضَ ؽواصخ ا٫ها٢ٙ ٝؽلوٛب ُـوٗ 

إ اًضو اُزوٍجبد ك٢ ا٤ُٔبٙ ٢ٛ اُوٓبٍ ، . اْٗبء ا٫ث٤٘خ ّٝن اُطوم ٝؿ٤وٛب 

ُِٝزوٍجبد آصبه ٍِج٤خ ػ٘لٓب رٌٕٞ ػبُوخ ك٢ ا٤ُٔبٙ ك٢ٜ روَِ ٗلبم٣خ اُٚٞء ٓٔب رئصو 

ٍِج٤بً ك٢ ػ٤ِٔخ اُج٘بء اُٚٞئ٢ ُِٜبئٔبد اُ٘جبر٤خ ك٢ ػٔٞك أُبء ، ك٬ًٚ ػٖ ًٜٞٗب 

 .رغؼَ ا٤ُٔبٙ ؿ٤و ٕبُؾخ ٨ٍُزؼٔب٫د أُ٘ي٤ُخ ٝاُٖ٘بػ٤خ 

رَٖ أُٞاك أُْؼخ ا٠ُ   :- Radioactive substancesأُٞاك أُْؼخ / ٍبثؼبً 

ا٤ُٔبٙ هبكٓخ ٖٓ اُوْوح ا٧ه٤ٙخ ثٖٞهح ٓجبّوح ؽ٤ش رٞعل ثٌَْ ٛج٤ؼ٢ ٓ٘زْوح 

ك٢ اُج٤ئخ  كٕٝ رلفَ ا٧َٗبٕ ، ؿ٤و إ ٛ٘بُي اُؼل٣ل ٖٓ أُٞاك أُْؼخ ٖٓ كؼب٤ُبد 

ا٧َٗبٕ ًؼ٤ِٔبد اُزؼل٣ٖ ُقبٓبد أُٞاك أُْؼخ ٝاٍزؼٔب٫رٜب ك٢ اٗزبط ا٫ٍِؾخ 

ا٣ُٝٞ٘خ أٝ ك٢ اٗزبط اُطبهخ اٌُٜوثبئ٤خ ، ٖٓ أْٛ أُٞاك أُْؼخ ٝأفطوٛب ػ٠ِ اُج٤ئخ 
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ؽ٤ش رزَوة  ( Radium ) 226-ٝاُواك٣ّٞ  ( Thorium  )-٢ٛ320 اُضٞه٣ّٞ 

ٛنٙ اُؼ٘بٕو ا٠ُ اُج٤ئخ أُبئ٤خ ثلؼَ ا٧ٓطبه ٝٛٔب ٣ْجٜبٕ اٌُب٤َُّٞ ك٢ ا٧ٓزٖبٓ 

ًٔب إ اٍزقلاّ ا٤ُٔبٙ ك٢ رجو٣ل أُلبػ٬د ا٣ُٝٞ٘خ ٖٓ اًجو . ٖٓ هجَ اُؼظبّ 

 . أُٖبكه ك٢ ر٣ِٞش  ٖٓبكه ا٤ُٔبٙ ثبُٔٞاك أُْؼخ ك٢ رِي أُ٘بٛن 

رئصو اُزجل٫د اٌُج٤وح ك٢ ٓل٣بد  :-  Thermal pollutionاُزِٞس اُؾواه١ / صبٓ٘بً 

ؽواهح ا٤ُٔبٙ ثٌَْ ٝاٙؼ ػ٠ِ ٝاهغ ا٧ؽ٤بء أُبئ٤خ ًٝفبٕخ رِي اُز٢ ٖٓ مٝاد اُلّ 

اُجبهك اُز٢ ٫رزٌٖٔ ٖٓ ٓٞاىٗخ ا٧فز٬كبد أُلبعئخ ك٢ اُج٤ئخ أُؾ٤طخ ثٜب ، ك٬ًٚ 

ػٖ ظبٛوح اُز٤ٌق اُؾواه١ ؽ٤ش إٔ اٌُبئ٘بد رزٞاعل ك٢ أُٞاٖٛ أُ٘بٍجخ ؽواه٣بً 

٣ؼوف اُزِٞس اُؾواه١ ثؤٗٚ ؽبُخ رَِْ اُؾواهح اُيائلح ك٢ . ُلؼب٤ُبرٜب ا٤ٚ٣٫خ 

أَُطؾبد أُبئ٤خ ٖٓ ٖٓبكه ٓقزِلخ  ٝٛنا ٍٞف ٣ئك١ ا٠ُ فل٘ ٤ًٔخ 

ا٧ًَٝغ٤ٖ أُناثخ ك٢ أَُطؼ أُبئ٢ ٓٔب ٣ئصو ػ٠ِ ٓقزِق أٌّبٍ اُؾ٤بح ك٢ ا٤ُٔبٙ 

ٝرؤر٢ ٖٓبكه اُؾواهح اُيائلح ٖٓ ف٬ٍ أٍزقلاّ ا٤ُٔبٙ ك٢ أٗظٔخ اُزجو٣ل ُٔؾطبد 

ر٤ُٞل اُطبهخ اٌُٜوثبئ٤خ ٝأُلبػ٬د ا٣ُٝٞ٘خ ٝٓؼبَٓ اُؾل٣ل ٝاُِٖت ٝٓؼبَٓ رٌو٣و 

اُ٘لٜ ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُٖ٘بػبد اُز٢ رطوػ ك٢ ٖٓبكه ا٤ُٔبٙ اُوو٣جخ ٤ًٔبد ٛبئِخ ٖٓ 

ا٤ُٔبٙ اَُبف٘خ اُز٢ روكغ ٖٓ كهعخ ؽواهح رِي أُٖبكه أُبئ٤خ ،ًنُي ٓٔب ٣َبػل 

ػ٠ِ هكغ كهعخ ؽواهح أَُطؾبد أُبئ٤خ أىاُخ اُقٚوح ٖٓ ٙلبف ا٫ٜٗبه ٝأٙبكخ 

ٝٛنٙ ثؼ٘ . هٝاٍت ٖٓ اُزؼو٣خ ؽ٤ش رٔزٔ كهبئن اُواٍت اُطبهخ اُٚٞئ٤خ 

 :-رؤص٤واد اُزِٞس اُؾواه١ 

 أىك٣بك ٓؼلٍ اُزجقو ٌُِبئٖ اُؾ٢ -1

 ى٣بكح ٓؼلٍ اُزلبػ٬د ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ك٢ اٌُبئٖ اُؾ٢ -2

رجلٍ فٖبئٔ ك٤ي٣ب٣ٝخ ُِٔبء رئصو ك٢ اٌُضبكخ ٝرو٤ًي ا٫ًَٝغ٤ٖ اُز٢ هل  -3

رئك١ ا٠ُ ٓ٘غ ا٧ٗو٬ثبد أٝ رؤفو ا٧ٗو٬ة فبٕخ ك٢ اُجؾ٤واد اُٖـ٤وح 

 : ٝٗز٤غخ ُنُي رئصو ػ٠ِ 

 أىكٛبه اُطؾبُت اُوث٤ؼ٢  ٝاُقو٣ل٢ ٓورجٜ ٓغ رٞه٤ذ ا٧ٗو٬ة - أ

  رؤفو ا٧ٗو٬ة هل ٣ط٤َ كَٖ اُ٘ٔٞ ٝاُن١ ٣ئك١ ا٠ُ كوٛ ٗٔٞ اُطؾبُت - ة

 ٗٚٞة ا٧ًَٝغ٤ٖ ك٢ هؼو اُجؾ٤وح - د

 (إَُِٔٞ)ريكاك ٍوػخ اَُجبؽخ ٓغ اىك٣بك كهعخ اُؾواهح صْ رجلأ ثبُزجبٛئ  -4

 أٍز٬ٜى ا٫ًَٝغ٤ٖ ٣يكاك ٝريكاك ٙوثبد اُوِت -5

ٓوبٝٓخ أُوٗ رز٘بهٔ ٓغ أىك٣بك كهعخ اُؾواهح  ٝثبُؼٌٌ ٣يكاك ٓؼلٍ  -6

 اُلؼب٤ُخ اُغوص٤ٓٞخ ُِجٌزو٣ب

 أَُي ٓؾٌّٞ ثؾلٝك ا٣٘ ٤ٔٓزخ ػ٤ِب ٝك٤ٗب فبٕخ ثبُ٘ٞع  -7
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ؽ٤ش إ   )أىك٣بك كهعخ اُؾواهح ٣ٌَْ ؽبعيا آبّ ٛغوح ٝرٌبصو ا٫ٍٔبى  -8

ثؼ٘ ا٫ٍٔبى ٫رزٌبصو ا٬ٛهبً كٞم كهعبد ؽواهح ٓؼ٤٘خ ٓضَ اُْجٞٛ اُن١ 

 ( كٜوٜٗب٣ز75٢ – ٣68ٌٕٞ ٓلٟ اُزٌبصو ُٚ ٖٓ 

  ك٢ اُْزبء ٣ْ٘ل أَُي ك٢ ًض٤و ٖٓ ا٧ؽ٤بٕ ٓبءاً كاكئ ٓزٞعٜبً ا٠ُ ككوبد  -9

ٓ٘طِوخ ٖٓ ٓؾطبد ٛبهخ ،ػ٘لٓب رـِن ٛنٙ أُؾطبد ك٢ اُْزبء كؤٕ اُلكن 

 (٣٘وطغ كغؤح ٓٔب ٣ئك١ ا٠ُ رجلٍ ك٢ اُؾواهح ٣ئك١ ا٠ُ ٓٞد أَُي 

ك٢ ثؼ٘ ا٧ؽ٤بٕ اُؾواهح ر٘جٚ كؼب٤ُخ اُزٌبصو ٖٓ ف٬ٍ ر٘ج٤ٚ ٗٔٞ اُـلك  -10

 .ٝثلٝهٛب رجِؾ اّبهاد ٝٙغ اُج٤٘ 

إَُِٔٞ أُوهٜ ٣ٖجؼ ؿ٤و )رجل٫د ؿنائ٤خ ًؼ٬هخ ٓلزوً ٝكو٣َخ  -11

  .(هبكه ػ٠ِ اُزـن١ ػ٠ِ كوثَزٚ اُطج٤ؼ٤خ 

٣ٌٖٔ ا٫ٍزلبكح ػ٤ِٔبُ ٖٓ ا٤ُٔبٙ ماد اُؾواهح اُيائلح ثزلكئخ اُج٘ب٣بد ٍٝو٢ 

 اُـ000أُيهٝػبد ثٔبء كاكئ ٝأؽٞاٗ اُزوث٤خ أُبئ٤خ ٝرلكئخ أؽٞاٗ اَُجبؽخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التىميت المستذامت أو المستذيمت

رؼ٢٘ اٍزقلاّ ٖٓبكه ا٫هٗ أُزٞكوح ٝأُٖبكه ا٫فوٟ  (اُز٤ٔ٘خ)إ ًِٔخ 

كزؼ٢٘ إ ػ٤ِٔخ  (أَُزلآخ)أٓب ًِٔخ . ُزؾ٤َٖ ؽ٤بح ا٫َٗبٕ ٝرؤ٤ٖٓ اؽز٤بعبرٚ
٣غت ػ٤ِٜب إ رواػ٢ ؽن ا٫ع٤بٍ اُوبكٓخ ك٢ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ أُٞاهك  (اُز٤ٔ٘خ)

٢ٛ  (اُز٤ٔ٘خ أَُزل٣ٔخ)امٕ . ّٝوٝٛ اُز٤ٔ٘خ، أ١ اٜٗب ر٤ٔ٘خ كائٔخ ٤َُٝذ آ٤ٗخ كوٜ

اُز٢ رؾزوّ ؽبعبد أُغزٔغ ّٝوٝٛ اُج٤ئخ ٫ٝ رلٌو كوٜ ثب٫هثبػ ا٫هزٖبك٣خ، 
. ًٝنُي رٖٚٔ ؽن ا٫ع٤بٍ اُوبكٓخ ثبُؼ٤ِ اٌُو٣ْ

 ٝٝؽ٤ْزٜب ٙل اُـ٤و ػبكُخٝأًجو ٓضبٍ ػ٠ِ ٍٞء ػ٤ِٔخ اُز٤ٔ٘خ اُغبه٣خ ك٢ اُؼبُْ ٝ

ٖٓ ٌٍبٕ اُؼبُْ % 20ا٫َٗبٕ ٝاُج٤ئخ، إ ّؼٞة اُلٍٝ اُٖ٘بػ٤خ اٌُجوٟ رٌَْ 

ٖٓ اُضوٝاد اُطج٤ؼ٤خ ٌُِوح ا٫ه٤ٙخ، ثب٫ٙبكخ ا٠ُ اٜٗب رؼزجو % 80ٌُٜٝ٘ب رَزِٜي 
! ٖٓ اُزِٞس اُؾبَٕ ك٢ اٌُوح ا٫ه٤ٙخ% 80ٖٓله ُـ 

 الطبقت المتجذدة أو الخضزاء أو البذيلت

ٝرؼ٢٘ ٖٓبكه اُطبهخ اُز٢ رغلك ٗلَٜب كائٔب ٫ٝ ٣ٌٜٔ٘ب إٔ ر٘ٚت أثلاً، ٓضَ أٌُْ 

ٝاُو٣بػ ٝا٤ُٔبٙ ٝؿ٤وٛب ٖٓ أُٖبكه اُطج٤ؼ٤خ، ٝاُز٢ ٣ٌٖٔ ثَُٜٞخ ٝثزو٤٘بد ث٤َطخ 

اُطبهخ )امٕ . إ ٣َزلبك ٜٓ٘ب ثؤٗزبط ٛبهخ ٗظ٤لخ ٝؿ٤و ٓٚوح ٬َُٗبٕ ٝاُج٤ئخ
كبُ٘لٜ ٓض٬، هؿْ . ٢ٛ اُطبهخ اُز٢ ٫ رئصو ػ٠ِ اُج٤ئخ ٫ٝ رَْٔ ا٫َٗبٕ (أُزغلكح
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كٞائلٙ أُجبّوح ك٢ اٗزبط اُطبهخ، ا٫ّ أٗٚ أ٫ًٝ ٣َْٔ اُج٤ئخ ٝا٫َٗبٕ، ًٝنُي ٫ ٣زغلك 

. ثَ ٝعٞكٙ ٓؾلٝك ك٢ اػٔبم ا٫هٗ ٝهبثَ ُِ٘ٚٞة

 : اُزِٞس اُ٘لط٢ - 9   

 : أثبر التلىث الىفطي بيئيبً واقتصبديبً - 1 

:  أصبهٙ اَُبٓخ •

٤خ ػب٤ُخ ٗظواً ٫ٗجؼبس اُـبىاد ػ٘ل اُزجقو أٝ  ّٔ ٣ؼزجو اُ٘لٜ ْٝٓزوبرٚ مٝ فطٞهح ٍ

ًٝنُي ٫ؽزٞاء اُ٘لٜ ٝفٖٕٞب اُ٘لٜ اُقبّ ػ٠ِ , رؾَِ عي٣ئبد اُ٘لٜ أٌَُ٘ت

.   ٝؿ٤وٙ(H2S)ؿبىاد ٍبٓٚ أفوٟ ًٌجو٣ز٤ل ا٤ُٜلهٝع٤ٖ 

:  أصبهٙ ػ٠ِ اُؾ٤بح اُجؾو٣خ •

٣ٌٕٝٞ اُٚوه ػ٘ل . ٣ئصو اُ٘لٜ ٣ٝٚو ثب٧ؽ٤بء اُجؾو٣خ ٓٔب ٣َجت رَٜٔٔب أٝ ٗلٞهٜب
 ٣ِؾن اُؾ٤ٞاٗبد اُجؾو٣خ ٢ٗ٥كبُٚوه ا,  اٝ ٣َٞٛ أُلٟأٓب آ٢ٗرَوة اُ٘لٜ 

أٝ اُؾ٤ٞاٗبد اُوو٣جخ ٖٓ  ( ادٗجبداٍ ثؼً٘بُط٤ٞه أٝ )ٝاُ٘جبربد ػ٠ِ ٍطؼ أُبء 

أٓب ثبَُ٘جخ ُِٚوه ٣َٞٛ أُلٟ ك٤ٌٕٞ ػ٘ل رؾَِ اُ٘لٜ , (ًؼغٍٞ اُجؾو )اَُطؼ 
.  ٝرؤص٤وح ػ٠ِ اََُِِخ اُـنائ٤خ ُٜنٙ ا٧ؽ٤بء اُجؾو٣خ

:  أصبهٙ ػ٠ِ اُٖ٘بػخ •

ُِ٘لٜ أُزَوة آصبهٙ ػ٠ِ أُٖبٗغ ٖٝٓبك٢ اُ٘لٜ ُقطٞهح اُؾوائن أٝ ا٫ٗلغبهاد 

ًٝنُي اُزؤص٤و ا٧ًجو ٣ٜلك ٓؾطبد اُزؾ٤ِخ ٝمُي ٩ٌٓب٤ٗخ افز٬ٛ ٤ٓبٙ اُْوة ثبُٔٞاك 

.  ا٤ُٜلهًٝوث٤ٗٞخ اَُبٓخ ٓٔب ٣زَجت ثب٣وبف رْـ٤َ رِي أُؾطبد ُٝلزواد هل رطٍٞ

:  أصبهٙ ا٫هزٖبك٣خ •

ُِزَوة اُ٘لط٢ اصبه اهزٖبك٣خ ًج٤وح ٖٓ رٞهق ُ٪ٗزبط ٝرؤص٤و ػ٠ِ اُضوٝح ا٤ٌَُٔخ ٝ 
 . اُزٌب٤ُق اُجبٛظخ ٌُِٔبكؾخ ٝر٘ظ٤ق اُْٞاٛئ أُزٚوهح

 : مصبدر التلىث الىفطي - 2

 (  Natural Oil Seepsرَوثبد ٖٓ ثبٖٛ ا٧هٗ  ):  ٖٓبكه ٛج٤ؼ٤خ- أ

 : ٖٓبكه ٕ٘بػ٤خ-  ة 

  (اُزؾ٤َٔ ٝاُزؼجئخ , اُزلو٣ؾ, اُزَوثبد, اُؾٞاكس )ٗبه٬د اُ٘لٜ 
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أػٔبٍ اُز٘و٤ت ػٖ اُجزوٍٝ  

أُٖبٗغ 

 :ؽٞاكس ٗبه٬د - 3

 Torrey ٝػ٘ل ؽٞا٢ُ اَُبػخ اُزبٍؼخ ٕجبؽبً رٞه١ ًب٤ٕٗٞ 1967 آماه ػبّ 18 ك٢ 

canyon ٝاؽلح ٖٓ اًجو ػْوح ٍلٖ ك٢ اُؼبُْ ٓؾِٔخ ثؾَٔ ًبَٓ ٖٓ ٗلٜ ا٣ٌُٞذ 

 ػولح ع٘ؾذ ػ٠ِ مهٝح ٕقوح ٖٓ اُٖقٞه 16ٖٛ روطغ أُبء ثَوػخ  (95000)

ُول هًي ٛنا اُؾبكس  . 18 ٖٓ اؽٞاٗ فيٕ اُ٘لٜ اُـ 6أُوعب٤ٗخ ٓغ اهرطبّ ٓيم 

اٛزٔبّ اُؼبُْ ا٠ُ ْٓبًَ رِٞس ؽل٣ضخ ، إ ؽغْ اَُلٖ ا٧ًجو أُطِٞثخ ٣غؼِٜب ٕؼجخ 

 ٖٛ رزطِت 400000ا٧ٍزؼٔبٍ علا ُضوِٜب ًٝجو ؽغٜٔب ،كبُ٘به٬د اُؾل٣ضخ ٖٓ 

َٓبكخ ٖٓ فَٔخ ا٤ٓبٍ ُزوق ػ٘لٓب رجؾو ثَوػخ ًبِٓخ ٝثبُٔوبثَ ٍٞف ٫ر٘بٝه 

أًضو اُؾٞاكس رؾَٖ ك٢ ٓ٘بٛن )ثَوػخ  ػ٘ل ٍوع ٓ٘قلٚخ أٝ ه٘ٞاد ٤ٙوخ 

  . (اثؾبه ٓؾلكح ٓضَ ٓلفَ ا٤ُٔ٘بء 

   رئٖٓ ٤ٓبٙ أُٞاىٗخ ػ٤ِٔخ اُزٞاىٕ ٝاُضجبد َُِلٖ ، إ رلو٣ؾ ٛنا ٣ئك١ اٗزْبه 

اُجوغ اُي٣ز٤خ ك٢ ٌٓبٕ اُزلو٣ؾ ٧فز٬ٛٚ ٓغ ثوب٣ب اُ٘لٜ أُٞعٞك ك٢ اُقياٗبد 
 ٖٛ ٖٓ اُ٘لٜ اُقبّ ر٘طِن ا٠ُ اُجؾو ٣ٍٞ٘ب 100000أُِٔٞءح ،ًنُي هًله إ ؽٞا٢ُ 

 ، آب رؤص٤واد اُزِٞس Californiaثٞاٍطخ ّوٞم ثؼ٤لح ػٖ اُْبٛئ ًزِي اُز٢ هوة 

اُ٘لط٢ ك٤ئك١ ا٠ُ هزَ اُط٤ٞه اُجؾو٣خ ، ؽ٤ش ٣٘لن اُ٘لٜ ا٠ُ اُو٣ِ ؽ٤ش ٣ي٣ؼ 
اُٜٞاء أُؾجًٞ ث٤ٖ اُو٣ِ ٝاُن١ ٣ٞكو ػي٫ً ٝٛلٞا كزٖجؼ اُط٤ٞه اثوك ٝرٌٕٞ 

 ٤ٛو ك٢ ؽبكصخ 100000ػوٙٚ ٨ُٓواٗ ٓغ ٕؼٞثخ ك٢ اُط٤وإ ، هزَ اًضو ٖٓ 

 ٤ٛو آٌَذ ٝٗظلذ 5700 كوٜ ٖٓ ث٤ٖ 100اَُل٤٘خ رٞه١ ًب٤ٕٗٞ ك٢ ؽ٤ٖ ػبّذ 
 ػ٘ل 1957 ك٢ آماه Tampacomara، ك٢ ٍلؾخ ٝاؽلح ٖٓ ٗلٜ اُل٣يٍ ٖٓ اُ٘بهِخ 

ٖٓت ٕـ٤و ك٢ ا٤ٌَُٔي هزَ ثبٌُبَٓ ع٤ٔغ أُٞعٞكاد ٖٓ ٗجبربد ٝؽ٤ٞاٗبد ، 

 benzpyrene 3,4ًنُي ٣ٌٖٔ ا٧ّبهح ا٠ُ ثؼ٘ اُٜب٤٣لهًٝبهثٞٗبد أَُوٛ٘خ 
ٖٓ ٓغٔٞع اُٜب٣لهًٝبهثٞٗبد ك٢ أُؾ٤ٜ % 90ؽ٤ش ٣زوًي ك٢ اُٖلك٤بد ، ًنُي 

ٖٓ ٗبه٬د اُ٘لٜ ، ٖٓبك٢ ْٝٓ٘ؤد ٤ٔ٤ًب٣ٝخ ٝٗلط٤خ ، آثبهثؼ٤لح ػٖ اَُبؽَ ، ٛوػ 

ى٣ذ رْؾ٤ْ َٓزِٜي ، اُٜب٣لهًٝبهثٞٗبد أُؾُٔٞخ ثبُٜٞاء ٝأُـَُٞخ ػٖ ٛو٣ن 
  .ا٫ٓطبه 

 : أوىاع الىفط - 4

رقزِق أٗٞاع اُ٘لٜ ؽَت فٖبئٖٜب ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ٝاُل٤ي٣بئ٤خ ٖٓ ؽ٤ش  

:  ٝا٧ٗٞاع ٢ٛ (ٝؿ٤وٛب ... اُقطٞهح ا٤َُٔخ– اُزطب٣و – اُِيٝعخ  )
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  Very light Oilٗلٜ فل٤ق علاً  •

  Light Oilاُ٘لٜ اُقل٤ق •

  (أؿِت اُ٘لٜ اُقبّ  ) Medium Oilاُ٘لٜ أُزٍٜٞ •

  Heavy Oilاُ٘لٜ اُضو٤َ •

 : خصبئص وكيفيت تفبعل الىفط المتسزة - 6

  ( spreading)        ا٫ٗزْبه -أ

  (Drifting)       ا٩ٗغواف -ة

  (Evaporation)          اُزجقو -ط

  ( Natural Dispersion)اُزؾَِ اُطج٤ؼ٢ -        اُزلٌي-ء

  ( water in oil Emulsification)ف٤ِٜ ٓبء ٝٗلٜ -        َٓزؾِت-ٛـ 

  (Dissolution )        اُنٝثبٕ -ٝ

  (Oxidation )       ا٧ًَلح - ١

  (Sedimentation )      اُزوٍت - ٍ

  (Biodegradation )      اُزؾَِ اُجٌز٤و١ -ى

 :- أٓضِخ ُلؼب٤ُبد هكّ ثؼ٤لح ػٖ اَُٞاؽَ : اُوكّ أُوٖٞك 

 ٖٛ ًَ ّٜو ػبّ 1400ك٬ٚد ٤ٔ٤ًب٣ٝخ ٖٓ ٖٓبٗغ ٓج٤لاد رْؾٖ ثٔؼلٍ  -1

 ٤َٓ ا٠ُ ف٤ِظ ا٤ٌَُٔي ، اُـبُج٤خ ّؾ٘ذ ثؾب٣ٝبد 100 ا٠ُ ٗوطخ ٖٓ 1968

،اُؾب٣ٝبد اٙود ثبُطبهْ اُؼبَٓ ٧ٕ اُؾب٣ٝبد ًبٗذ رٌَو آب ػٖ هٖل اٝ 

ثٞاٍطخ ٙـٜ أُبء ثؼل ؿطَٜب ، ػ٠ِ ا٣خ ؽبٍ اُلِٚخ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ٍزٌٕٞ 

 .ػ٠ِ ارٖبٍ ٓجبّو ٓغ أُؾ٤ٜ ثؼل كزوح ٖٓ اُيٖٓ 

ٝعل ك٢ اؽل اُؾب٫د إ ٤ٛلهًٝبهثٞٗبد ٌِٓٞهح ٕ٘بػ٤خ ثؼل كزوح ٖٓ  -2

 :اُيٖٓ ك٢ ف٤ِظ ا٤ٌَُٔي 

 هزِذ ع٤ٔغ ا٫ٍٔبى ٝاُؼٞاُن اُ٘جبر٤خ ٝاُؾ٤ٞا٤ٗخ ك٢ ٓ٘طوخ اُطوػ أُجبّو  - أ

  اٝهلذ ر٘لٌ ًبئ٘بد ٍطؾ٤خ كه٤وخ علاً  - ة

 .روًيد ك٢ اََُِِخ اُـنائ٤خ ػ٠ِ َٓزٟٞ ثؼ٤ل  - د
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 أُب٤ٗب اُـوث٤خ  -3

  ٖٛ ٖٓ ٛب٣وًٝبهثٞٗبد ٌِٓٞهح ا٠ُ ا40٢َِٛ٫رطوػ ًَ ّٜو  - أ

  ٖٛ ٖٓ ؽبٓ٘ اٌُجو٣ز٤ي ٤ٓٞ٣ب375  - ة

  ٖٛ ٖٓ ًجو٣زبد اُؾل٣لٝى ٤ٓٞ٣ب750 - د

 ّؾ٘بد ٖٓ ثوب٣ب ىه٤ٗق٤خ - س

 ُٛٞ٘لا  -4

 (اُـ 000ا٤ُّ٘ٔٞ ، ؽل٣ل ، ٤ٍب٤ٗل ) ٖٛ ك٬ٚد ٓؼبكٕ 1700 - أ

  ٖٛ ؽبٓ٘ اُ٘زو٣ي ٝؽٞآ٘ ّؾ٤ٔخ 1500 - ة

 أٌِٗزوا -5

 ٤ِٕٓٞ ٖٛ ٖٓ ثوب٣ب هٓبك ْٓ٘ؤد ٛبهخ  - أ

 ٢ٗٞ٤ِٓ ٖٛ ٖٓ ك٬ٚد ٓ٘غْ  - ة

 : اُزؤص٤واد 

هكّ ؽب٣ٝبد كِٚخ ٝٓؼلاد رق٠ِ ػٜ٘ب اُغ٤ِ ٝٗلب٣بد فوكح أػبهذ ا٤ُٖل  -1

 ك٢ ػلك ٖٓ ٓ٘بٛن اُؼبُْ فٖٕٞبً ثؾو أُْبٍ ٝاُجِط٤ن 

ٓ٘بٛن ٤ٕل ع٤لح هل أؿِوذ ثَجت هكّ ك٬ٚد ػٌَو٣خ ٓضَ ٓزلغواد  -2

 .ٝٓوًجبد ٤ٍب٤ٗل 

اٍزؼبكد ّجٌخ ٤ٕل صٔبٕ ؽب٣ٝبد ك٢ ٣ّٞ ٝاؽل ٖٗلٜب ًبٗذ رَوة  -3

 ٛب٣لهًٝبهثٞٗبد ِٜٓغ٘خ 

  ُل٬ٚد ًو١ ٝؽٔؤح ٕوف 1970ك٢ كهاٍخ ػٖ اُوكّ ػبّ  -4

  14َ٤ٓاٗزْود ؽٔؤح اُٖوف ٖٓ آبًٖ اُوكّ ا٠ُ اًضو ٖٓ  - أ

 ك٬ٚد اٌُو١ ا٫صوَ كٞم َٓبؽخ إـو َُجؼخ ا٤ٓبٍ - ة

 ِْٓ ٓوبهٗخ ثبُٔ٘بٛن ؿ٤و أُؼوٙخ1ؿبثذ اؽ٤بء اُوبع ا٫ٍٛٞ ٖٓ  - د

 ك٣لإ ثؾو٣خ ٓوبٝٓخ ُِزِٞس ُْ رزٌٖٔ ٖٓ اُجوبء  - س

 آزٌِذ ا٫ٍٔبى ؿ٬ْٕ ٍٞك - ط

  25َ٤ٓٓؼبكٕ صو٤ِخ ؽِٔذ ٖٓ ٓٞاٙغ اُطوػ ُـب٣خ  - ػ

 اُجٌزو٣ب أُؼ٣ٞخ ك٢ ٓ٘طوخ اُطوػ رغبٝىد اُؾل أَُٔٞػ ثٚ  - ؿ

  (ٝٝعل آب ٓو٣ٚب اٝ ٤ٓزب  )ٗبكها ٓباًزْلذ ٕلك٤بد  - ك

 هِخ رو٤ًي ا٫ًَٝغ٤ٖ ك٢ ٓ٘طوخ اُطوػ  - م
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 المعبلجت والحذ مه تلىث الميبي

 ٛ٘بُي ٛوائن ػل٣لح ُز٘و٤خ ا٤ُٔبٙ ٝرق٤ِٖٜب ٖٓ أُٞاك أُِٞصخ ٝرؼزٔل ٛنٙ اُطوائن 

 :ػ٠ِ ٗٞػ٤خ ا٤ُٔبٙ أُواك ر٘و٤زٜب ٝٛج٤ؼخ أُِٞصبد اُز٢ رؾز٣ٜٞب ٛنٙ ا٤ُٔبٙ 

 BOD ٝػبكح ٓبروكغ ٛنٙ اُل٬ٚد ه٤ٔخ :  ٓؼبُغخ اُل٬ٚد أُزطِجخ ٨ًَُٝغ٤ٖ 

٣ٖٝ٘ت اُزو٤ًي ك٢ ٓؼبُغزٜب ك٢ ٓ٘غ ٝرو٤َِ رلكن ٛنٙ اُل٬ٚد أُزطِجخ 

 .٨ًَُٝغ٤ٖ ٝأُـن٣بد ا٠ُ ٖٓبكه ا٤ُٔبٙ اُطج٤ؼ٤خ 

 إ ٖٓ اُٚوٝه١ اُزَٕٞ ا٠ُ أُؼب٤٣و : ٓؼبُغخ اُؼٞآَ أَُججخ ٨ُٓواٗ 

اُجٌز٤و٣خ ٝاُلب٣و٤ٍٝخ ُغٞكح ٝٗٞػ٤خ ٤ٓبٙ اُْوة اٝ ا٫ٍزؾٔبّ ، ٣٫ٝزؼلٟ ا٫ٓو ٛ٘ب 

ؿ٤و ٤ٍِٝخ اٍزقلاّ ػ٤ِٔخ اٙبكخ اٌُِٞه ا٠ُ ا٤ُٔبٙ هجَ اٍزقلآٜب ؿ٤و اٗٚ ٖٓ 

أُؼِّٞ ػلّ علٟٝ ٛنٙ أُؼبُغخ ثبَُ٘جخ ٤ُٔبٙ أُغبه١ ؽ٤ش إ ثوبء عيء ٖٓ 

ًبف ُوزَ أَُي ٝرؼط٤َ كٝهح اُزؾَِ اُجب٣ُٞٞع٢  % 4,3اٌُِٞه اُؾو ك٢ ا٤ُٔبٙ ُؾل 

ٝػ٤ِٚ كؤٕ ٤ٓبٙ أُغبه١ رؼبُظ ٓؼبُغخ ا٤ُٝخ . أَُئُٝخ ػٖ اُز٘ظ٤ق اُنار٢ ٤ُِٔبٙ 

primary treatment  ٝرؼزٔل ػ٠ِ ٍٝبئَ كَٖ اٌُزِخ اُِٖجخ ا٫ًٝ ثٞاٍطخ ّجبى 

 Secondaryاُزٖل٤خ ٝاٍزقلاّ اُؾ٠ٖ ٝاُزِج٤ل ٝاُزو٤ٍت ، آب أُؼبُغخ اُضب٣ٞٗخ 

treatment كزَْٔ ا٫ًَلح اُجب٣ُٞٞع٤خ ُِٔٞاك اُؼ٣ٞٚخ ثٞعٞك اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ 

  كول رَزؼَٔ third treatment، آب أُؼبُغخ اُضبُضخ  (ؽٔؤح ٕوف)اُله٤وخ 

ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ ٗٞػ٤خ ع٤لح علاً ٖٓ ا٤ُٔبٙ ؽ٤ش ٣زطِت ا٫ٓو اىاؽخ اًضو ُِٔزطِت 

اُجب٤ٔ٤ًٞ٣بئ٢ ٨ًَُٝغ٤ٖ ٓغ رق٤ِٔ ا٤ُٔبٙ ٖٓ اُجٌزو٣ب ٝأُٞاك اَُبٓخ اُٚبهح ، 

ٝرَزقلّ أُؼبُغخ ا٤ُٝ٫خ كوٜ ك٢ ؽبُخ اُزٞعٚ ا٠ُ ه٢ٓ ا٤ُٔبٙ ك٢ اُجؾو ، ث٤٘ٔب رٌٕٞ 

ٍو٢ )أُؼبُغخ اُضب٣ٞٗخ ٙوٝه٣خ ُِزٞعٚ ٗؾٞ اُوبء ا٤ُٔبٙ ٓغلكاً ك٢ أُٖبكه أُبئ٤خ 

، آب أُؼبُغخ اُضبُضخ ك٤واك ٜٓ٘ب اػبكح اٍزقلاّ ا٤ُٔبٙ ك٢ اُْوة  (٧ؿواٗ اُيهاػخ

 .ٓغلكا 

  ٣غو١ اُؼَٔ ػ٠ِ رؾ٤ٚو ثلائَ ُِٔج٤لاد ػ٠ِ إ رٌٕٞ هبثِخ  :ٓؼبُغخ أُج٤لاد 

ُِزؾَِ اُجب٣ُٞٞع٢ ٓغ اُزؤ٤ًلػ٠ِ اُزو٤َِ ٖٓ اٍزقلآٜب ٝاُِغٞء ا٠ُ ٛوم أٌُبكؾخ 

اُج٤ُٞٞع٤خ ٦ُكبد ٝا٧ٓواٗ ، ًٔب إ ٛ٘بُي ٛوم ٓجزٌوح افوٟ رؼزٔل ػ٠ِ 

اٍزؼٔبٍ اُغبمثبد ا٤ٔ٤ٌُب٣ٝخ ٨ُؽ٤بء اُٚبهح ؽ٤ش رغٔغ ٝروزَ اٝ ثٞاٍطخ ا٤َُطوح 

اُغ٤٘٤خ اُز٢ ر٘زظ مًٞها ػو٤ٔخ ك٬ًٚ ػٖ ػ٤ِٔبد ا٤َُطوح اُٜو٤ٗٞٓخ اٝ ؿ٤وٛب ٖٓ 

 .اُجلائَ اُز٢ ٣ؼٍٞ ػ٤ِٜب ك٢ ٓغبٍ ثلائَ أُج٤لاد ا٤ٔ٤ٌُب٣ٝخ 
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 رْ اُزَٕٞ ا٠ُ اٗزبط ثؼ٘ أُوًجبد  اُجل٣ِخ :أُٞاك اُؼ٣ٞٚخ اُزو٤ًج٤خ ٓؼبُغخ 

 NTAُِلٍٞلبد ٜٝٓ٘ب أُِؼ اُٖٞك٢ٓٞ٣ ُٔبكح اُ٘ب٣زو٢ُٝ ص٬ص٢ ؽبٓ٘ اُق٤ِي 

(Sodium Salt for Nitroli Triacetic Acid )  ٝمُي ُوفٔ صٔ٘ٚ ٍُٜٝٞخ

رؾ٤ٚوٙ ٝهبث٤ِزٚ ُِزؾَِ اُجٌز٤و١ ، ٓبرياٍ ا٧ثؾبس عبه٣خ ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ ثلائَ 

 ْٓبًَ ك٢ ػلّ رؾِِٚ ثبُجٌزو٣ب NTAافوٟ ٝمُي ثؼل إ اظٜود اٍزقلآبد اُـ 

 .ا٬ُٛٞائ٤خ 

ٝرؼزٔل ػ٠ِ اىاُخ أُؼبكٕ اُضو٤ِخ ثزو٤ٍجٜب ٤ٔ٤ًب٣ٝبً ػٖ :  ٓؼبُغخ أُؼبكٕ اُضو٤ِخ 

ٛو٣ن رؾ٣ِٜٞب ا٠ُ ٓوًجبد ؿ٤و ٍبٓخ اٝ ؽٖوٛب ك٢ ٓٞاهغ ٓؼ٤٘خ ُزو٤َِ رؤص٤وٛب 

  Bioremediationٝاٗزْبهٛب ٝأٙواهٛب ، ًنُي ٛ٘بى ٓب٣ؼوف ثبُٔؼبُغخ اُؾ٣ٞ٤خ 

ؽ٤ش ٣ٌٖٔ اىاُخ أُؼبكٕ اُضو٤ِخ ثٞاٍطخ اُطؾبُت اٝ ثؼ٘ اُ٘جبربد أُبئ٤خ ؽ٤ش ٣ؼل 

ٛنا ا٫ٍِٞة ٖٓ اُطوم اُؾل٣ضخ ٝاكِٜٚب ك٢ ٓؼبُغخ أُِٞصبد ٝاُزقِٔ ٜٓ٘ب 

ٝرؼًوف ػ٠ِ اٜٗب اٍزقلاّ ا٧ؽ٤بء اُله٤وخ أُغٜو٣خ ٧ىاُخ أُِٞصبد ٝهل رٌٕٞ ٛنٙ 

ا٫ؽ٤بء اُله٤وخ ٛؾبُت اٝثٌزو٣ب اٝ كب٣وٍٝبد ، ٝرؼزٔل ػ٠ِ رغٔغ 

Accumulation أُؼبكٕ اُضو٤ِخ ك٢ اعَبّ اُطؾبُت ًٜٞٗب رٔضَ اُوبػلح ا٫ٍب٤ٍخ 

ٝرؼزٔل ٤ًٔخ أُؼبكٕ اُضو٤ِخ أُياُخ ػ٠ِ . ََُِِِخ اُـنائ٤خ ك٢ ا٫ٗظٔخ ااُج٤ئ٤خ 

ا٫ٗٞاع اُطؾِج٤خ أَُزقلٓخ ٨ُىاُخ ٝكهعخ رؾِٜٔب ٝاُز٢ رؾلك ثب٤ٌُٔخ اُز٢ رَزط٤غ 

ٖٝٓ آضِخ اُطؾبُت اُقٚو اُز٢ اٍزقلٓذ ُٜنا اُـوٗ . اىاُزٜب ٖٓ ٛنٙ اُؼ٘بٕو 

  ، ًنُي كؤٕ ثؼ٘ اُطؾبُت اُجؾو٣خ ثؤُٞاٜٗب هبكهح ػ٠ِ ..Chlorella spٛؾِت 

اكٖٓبٓ أُؼبكٕ اُضو٤ِخ ٝهل رٌٕٞ ٛ٘بُي ثؼ٘ ا٫فز٬كبد ُٜنٙ اُطؾبُت ٓزٔضِخ 

 .ثبُولهح ػ٠ِ اكٖٓبٓ ٓؼبكٕ ٓؼ٤٘خ اًضو ٖٓ ا٫ٗٞاع ا٫فوٟ 

 ٝرؾزبط ا٠ُ ٛوم ر٘و٤خ اػول رجلأ ٖٓ ٍٝبئَ :ٓؼبُغخ ٤ٓبٙ أُقِلبد اُٖ٘بػ٤خ 

اُزقض٤و ٝاُزو٤ٍت ُـوٗ اىاُخ أُٞاك أُناثخ ٝاُؼبُوخ ٝأَُزؾِجخ صْ ػ٤ِٔبد اُزؼ٣ْٞ 

ُٝغؼَ أُٞاك رطلٞ ػ٠ِ ٍطؼ أُبء ًٔب رٚبف اُوٞاػل ُوكغ ا٫ً اُٜب٣لهٝع٢٘٤ 

ٝهل ٣َزقلّ اُزوط٤و ُلَٖ أُٞاك اُؼ٣ٞٚخ ٝأُن٣جبد ٝهل . ُِل٬ٚد اُؾب٤ٚٓخ 

رجوى اُؾبعخ ا٠ُ ٛوم ا٫ًَلح ٝاعواء ػ٤ِٔبد أُجبك٫د ا٤ٗٞ٣٫خ ٝا٫ٓزياى ػ٠ِ 

 . ٫ىاُخ أُٞاك ّل٣لكح ا٤َُٔخ Activated carbonاٌُوثٕٞ أُْٜ٘ 

الميبي اما ًبٕ اَُجت ك٢ ا٫صواء  :   Eutrophicationٓؼبُغخ ا٧صواء اُـنائ٢ 

 االسمذةٝاما ًبٕ اَُجت .  كززْ ثؤثؼبكٛب ػٖ أَُطؾبد أُبئ٤خ هله ا٫ٌٓبٕ الثقيلت

 ك٤ٌٖٔ اٍزقلاّ ثؼ٘ اُطوم اُيهاػ٤خ اٌُل٤ِخ ثبُزقِٔ ٖٓ رؤص٤وٛب الكيميبويت

ٝاُؼَٔ ػ٠ِ ٍٕٝٞ ا٫ٍٔلح ا٠ُ ا٤ُٔبٙ اُطج٤ؼ٤خ ثؾلٝك ك٤ٗب ، ك٢ ؽ٤ٖ ُٞ ًبٗذ 
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 ك٤ٌٖٔ اٍزجلاٍ أُٞاك أَُزقلٓخ ٝرؾ٤َٖ ٗٞػ٤خ المىطفبثاَُجت ك٢ ا٫صواء 

أُ٘ظلبد ٝثٌَْ ػبّ كؤٕ اثؼبك ًَ اُ٘لب٣بد ٝأُٞاك اُز٢ رؾ١ٞ أُ٘ظلبد ٍٞاء ٖٓ 

   .أُٖبٗغ اٝ أُ٘بٛن ا٤ٌَُ٘خ ػٖ أَُطؾبد أُبئ٤خ اكَٚ اُؾٍِٞ 

  : pHٓؼبُغخ ا٧هرلبع أٝ ا٫ٗقلبٗ ك٢ ه٤ْ ا٫ً اُٜب٣لهٝع٢٘٤ 

 رو٤َِ اُزِٞس ثؤًب٤ٍل اٌُجو٣ذ ٝا٤ُ٘زوٝع٤ٖ ك٢ اُٜٞاء  -1

 رو٤َِ رِٞس ا٤ُٔبٙ ثبُ٘لب٣بد ٝا٤ُٔبٙ اُضو٤ِخ -2

ٙـ ا٤ُٔبٙ أَُزقلٓخ ٖٓ ٓ٘بٛن اُزؼل٣ٖ ا٠ُ ٓ٘قلٚبد هو٣جخ ٖٓ ٓ٘بٛن  -3

 .اُزؼل٣ٖ ٝرٚبف ا٤ُٜب ثؼ٘ أُٞاك أُوفٖخ ُٔؼبُغزٜب 

ٓواهجخ ٗٞػ٤خ ا٫ٗبث٤ت أَُزقلٓخ ك٢ ٗوَ ا٤ُٔبٙ ُِٔ٘بىٍ ٝكؾٔ ا٤ُٔبٙ كٝه٣بً  -4

ُِزؤًل ٖٓ ػلّ ٝعٞك رؤص٤و ُِِٔٞاك اُلافِخ ك٢ ر٤ٖ٘غ اٝ ر٘ظ٤ق ا٫ٗبث٤ت ػ٠ِ 

ٗٞػ٤خ ا٤ُٔبٙ أُٞىػخ ٜٓ٘ب ، ٝهل ٣لَٚ اؽ٤بٗب اٍزقلاّ ا٫ٗبث٤ت اُج٬ٍز٤ٌ٤خ 

 .اُو٣ٞخ ثل٫ ٖٓ ا٫ٗبث٤ت أُؼل٤ٗخ 

 :  ٓؼبُغخ اُزِٞس اُؾواه١ 

ٙـ ا٤ُٔبٙ اُؾبهح ٖٓ أُٖبٗغ ا٠ُ ٓ٘بٛن ٓ٘قلٚخ ا٠ُ إ رزجقو ؽواهرٜب  -1

 .ٝرَٖ ُِؾل اُطج٤ؼ٢ ٣ٝؼبك ٙقٚ َُِٔطؼ أُبئ٢ اُوو٣ت ٜٓ٘ب 

اٍزقلاّ اثواط ؽواه٣خ اُز٢ ٢ٛ رٖب٤ْٓ ٛ٘ل٤ٍخ رْ٘ؤ ك٢ أُؼبَٓ ٣ٚـ أُبء  -2

 .كافَ ٛنٙ ا٫ثواط ٣ٝٔوه ػ٤ِٜب ر٤به ٖٓ اُٜٞاء اُجبهك

 :  ٓؼبُغخ ا٤ُٔبٙ أُِٞصخ ثبُ٘لٜ 

 اٍزقلاّ أُزلغواد ٝاُ٘بثبُْ ُؾوم اُ٘لٜ -1

 ٓؾبُٝخ رْز٤ذ اُ٘لٜ ثٞاٍطخ أُ٘ظلبد -2

ا٫ؽبٛخ ثؾٞاعي ٤ٌٓب٤ٌٗخ ا٠ُ إ ٣زْ اىاُزٜب ، اٝ عٔغ اُ٘لٜ ثطوم ٤ٌٓب٤ٌ٤ٗخ  -3

 .اٝ اٍزؼٔبٍ اُوِ ٧ٓزٖبٕٚ 

 

 

 

 


