
  تلوث الغالف الجوي
 ةــــــــــــاملقدم

العامل وشعوبها ، فالتلوث ال يعرتف  إن قضية التلوث ، تعترب اليوم يف مقدمة القضايا التي استحوذت عىل قسط وافر من اهتاممات الحكومات يف
ة االقتصادية التي بالحدود السياسية للدول وباالعتبارات الجغرافية ، اإلقليمية أو املحلية وذلك النتشارها الرسيع وتفاقمها املدمر نتيجة أنشطة التنمي

ة غري املتجددة ، األمر الذي أدى إىل تلوث الهواء واملاء والرتبة أي يقوم بها اإلنسان مثل التصنيع املكثف املتنامي واالستخدام الجائر للموارد الطبيعي
 .إفساد النظام البيئي والحياة عىل األرض مبعدل مل يستطع اإلنسان عرب القرون أن يعالجه أو يقاومه أو يخفف منه 

ن منذ الخليقة ، وأي نشاط برشي جديد حدث ويحدث يف وقضية التلوث ليست وليدة اليوم ومل تظهر عىل حني غرة ، بل أن التلوث كان مالزماً لإلنسا
وحني ظهر اإلنسان عىل ظهر األرض وحتى القرن الرابع عرش كان التلوث ظاهرة محلية ، فحرائق . تجمعات كبرية  ال بد أن ينتج عنه تلوث إضايف 

اف استخدام الفحم يف نهاية القرن الرابع عرش امليالدي الغابات وثورات الرباكني ، وهبوب العواصف كانت محصورة يف أماكن صغرية حتى تم اكتش
تجاجات الشعبية وعرف ما له من طاقة حرارية عالية ، لكنه أصبح بعد مصدراً مزعجاً للروائح الكربيتية الكريهة والدخان والسناج مام أدى إىل قيام االح

بعد ذلك بفرتة طويلة الترشيعات التي متنع حرق بعض أنواع الفحم التني تحتوي  املتكررة يف بريطانيا مطالبة بتنظيم استخدام الفحم وتقنيته ، فصدرت
 .عىل نسب عالية من املواد الكربيتية 

اعات الضخمة الكثرية لكن املعاناة الكربى للتلوث بدأت تظهر منذ العقد الثاين للقرن العرشين وزادت أهوالها بنهاية الحرب العاملية الثانية إثر قيام الصن
مستواه خرتاق باطن األرض للبحث عن الوقود واملعادن مبعدل رسيع جداً فاق ما شهده العامل منذ مئات السنني ، وذلك يف محاولة اإلنسان لتحسني وا

والغازية الناتجة مل يتوقف عند ذلك ، بل أندفع دون تريث أو تبرص يرمي بنفاياته البرشية والصناعية السامة والنفطية  –أي اإلنسان  –ولكنه . املعييش 
أصبحت البحريات واألنهار متوت . أدى ذلك إىل انتشار النفايات السامة والسحب السوداء يف كل مكان . عن آليات النقل ومداخن عرشات آالف املصانع 

ب ذلك زيادة يف حرارة األرض ، وتكون غري صالحة لالستخدام اآلدمي ، وغابات ومزارع تهطل عليها أمطاراً حمضية فتجف أشجارها وتتلف مثارها يصاح
حية للنظام تصحر وفيضانات ، وتأكل طبقة األوزون مام أدى إىل اضطراب يف الغالف بني اإلنسان وبيئته ، فظهرت آثار التلوث الناجم عىل املكونات ال

إضافة إىل تفاقم انتشار أمراض كثرية مثل الكولريا والتيفود البيئي ، ابتداًء من البكترييا وانتهاًء باإلنسان الذي بدأ يعاين من أمراض مل يعهدها من قبل ، 
 .واملالريا وأمراض القلب والحساسية والرسطان 

التلوث وظهرت آثاره  واملالحظة أنه كلام زادت معدالت النمو الصناعي واألنشطة املختلفة لإلنسان كلام زاد اإلقبال عىل املواد الخام األولية وبالتايل زاد
 .حةبارزة وواض

 مفهـوم  التــلـوث                                              
مام يقلل من نقائها ، أو مبعنى ) الهواء واملاء والرتبة ( يعرف ا لتلوث بانه إطالق عنارص أو مركبات كيميائية سائلة أو صلبة أو غازية اىل محيط البيئة 

حكم يف النفايات املختلفة وعدم ترصيفها بطريقة سليمة مام يؤدي اىل تراكمها يف محيط البيئة وبالتايل آخر فان التلوث يعني عدم قدرة اإلنسان عىل الت
 .تلويثها 

 
 املحـيـط الهـوايئ  -1-2                                               

من وزن الهواء باالضافه اىل غازات أخرى توجد بنسب % 78والنرتوجني بنسبة % 20الهواء عبارة عن مخلوط من عدة غازات أهمها األكسجني بنسبة 
 ) .1(وبعض الغازات الخاملة مثل الهليوم والنيون واألرجوان %  0.04اقل مثل ثاين أكسيد الكربون بنسبة  

 
 

 طبقات الغالف الجوي -1-3                                                   
 :إىل أربع طبقات ميكن تقسيم طبقات الغالف الجوي 

% 75كم تقريبا ، وتحتوي عىل  12وهي الطبقة السفىل من الغالف الجوي والتي نعيش فيها ومتتد من سطح األرض اىل إرتفاع  -: طبقة الرتوبو سفري -1
ومزيج من %) 0.0325( د الكربون وكذلك غاز ثاين أكسي%) 20.95(واألكسجني %) 78.08(من كتلة الهواء الجوي ، ومكوناتها الغازية ،  غاز النرتوجني 

 .الغازات األخرى بنسب بسيطة ، وتقع فيها كل التقلبات املناخية املألوفة من رياح وأمطار وعواصف وغيوم املؤثرة عىل الحياة 
ر وهي أدفا من طبقة كم فوق سطح البح 50كم حتى  12وهي الطبقة الثانية من طبقات الغالف الجوي ومتتد من إرتفاع  - :طبقة السرتاتوسفري  -2

كم ، لذا فأنه يطلق عليها طبقة  22كم وتبلغ أقىص كثافة لألوزون عند أرتفاع  30- 22بني أرتفاع %) 91(الرتوبوسفري وتحتوي عىل معظم غاز األوزون 
 .األوزون 

ومكوناتها . كم  80وحتى ارتفاع  50سفري أي من وهذه هي الطبقة الثالثة من طبقات الغالف  الجوي ، ومتتد من سقف السرتاتو  -:طبقة امليزو سفري  -3
 .م تحت الصفر 130-120وهي شديدة التخلخل وخفيفة وتتناقص درجات الحرارة حتى تصل ) الهيليوم والهيدروجني (الغازية 

الذري و الغازي ( ة من األوكسجني وتتكون مكوناتها الغازي. كم 500كم حتى 80وتعرف هذه بالطبقة الحرارية وترتفع من ارتفاع  -:طبقة الرثموسفري -4
نتيجة ) تعرف أيضا بالطبقة املتأينة ( والنرتوجني والهيليوم والتحتوي عىل بخار املاء أو األوزون، ولكنها تحتوي عىل الكرتونات حرة أو أيونات ) 

 ) .2(درجة مئوية  1000للتفاعالت الكيموضوئية التي تحدث فيها وترتفع درجة الحرارة يف هذه املنطقة اىل حوايل 

  تاريخ تلوث الهواء 
 

ثم ازدادت ظاهرة تلوث . ترجع بداية التلوث بسبب النشاط البرشى إىل اكتشاف اإلنسان ملصادر الطاقة وأولها هي بدء  استخدام الخشب للوقود      
أول قانون يهدف اىل  1273رد األول ملك انجلرتا أصدر يف حتى أن امللك أدوا.هواء املدن بالذات عندما بدأ  الفحم محل الخشب كامدة رئسيـــه للوقود 

أصدرت حكومة انجلرتا قانونا آخر ملقاومة التلوث  ومبقتضاه حظر حرق الفحم  1306مقاومة التلوث عن طريق وضع قيود عىل حرق الفحم ، ويف سنة 
 .أثناء انعقاد جلسات الربملان 

فوق لندن إىل حرق الفحم يف مصانع  Smogالتلوث وفيه أرجع السبب يف تكوين الدخان الضبايب  أول كتاب عن 1661وقد كتب جون إيفيلني يف سنة 
ويشكل . بدأت املقاالت تنترش يف املجالت لتحذر من الغبار العضوي الذي كان قد بدأ يلوث املدن األمريكية  1873بكميات أكرث من الالزم ، ويف سنة 



مليون طن سنويا ، ويقدر أن هذه الكمية  200ة يف كل العامل وتقدر كميات امللوثات التي تطلق اىل الجو بنحو التلوث الهوايئ يف الوقت الحارض مشكل
مليون طن من امللوثات سنويا وهو ما  150ويقدر أن األمريكيني يطلقون يف الهواء حوايل . مليون طن  400لتصل اىل أكرث من  2000ستتضاعف يف سنة 

ورمبا يكون معظم التلوث الهوايئ األمرييك  موجودا يف مدن الواليات املتحدة ولكن نفس هذه املشكلة موجودة يف دول . ملوثات العامل 3/2يعادل 
 .أخرى

ففي جنوب أفريقيا أغلقت صناعات كثرية بلغت تكاليفها ماليني الدوالرات نتيجة لشكوى السكان من . وال يزال التلوث يتزايد برسعة عىل مستوى العامل
وقد اشتهرت  مدينة كويب          اليابانية باسم املدينة املدخنة بسبب شدة . ام النوم والغثيان والقيء بسبب الدخان الذي تطلقه هذه املصانعانعد

تبعد عن هذه وقد تبني من الدراسة عينات من هواء جزر هواي آن كميات امللوثات بها تتزايد وأنها قد تكون أتيه يف األصل من أماكن . تلوث هوائها 
 ) .3(الجزر بآالف امليال مثل اليابان 

 
 

 تعريف التلوث الهوايئ -1-5                                          
 ) .2(يتلوث الهواء عندما تتواجد فيه مادة غريبة أو يحدث تغري هام يف نسب املواد املكونة له يرتتب عليها حدوث نتائج ضارة

 

 :مصادر التلوث الهوايئ  -1-6                                   
 :تنقسم مصادر التلوث الهوايئ إىل        

 وهي املصادر التي ال يكون لإلنسان أي دخل فيها  :مصادر طبيعية -1-6-1
 .أو الحيوان ،الرباكني  مثل حدوث العواصف و تطاير الرمال واألتربة ، حرائق الغابات ، رذاذ البحر ، التحلل العضوي للنبات      

 

 -:وهي مصادر لها دخل بسبب النشاط البرشي و تنقسم إىل قسمني : مصادر غري طبيعية -1-6-2
حيث تطلق هذه الوسائل يف الهواء املحيط . تشمل وسائل النقل املختلفه مثل السيارات واملركبات والطائرات والسفن وغريها  -:مصادر متحركة ) أ 

ات واملواد الضاره بصحة االنسان والبيئه مثل اول اكسيد الكربون ، وأكاسيد النرتوجني ، واكاسيد الكربيت ، واكاسيد وكلوريدات العديد من الغاز 
 . .وبروميدات الرصاص ، وبعض الهيدروكربونات كاملثيان وااليثان وااليثلني وغريهـا 

ات توليد الطاقة الكهربائيـــة ، ومنشآت صناعة النفط والغاز الطبيعي ، ومصانع وتشمل املنشآت الصناعية املختلفة مثل محط -:مصادر ثابتة ) ب 
خاصة النفايات االسمنت والسامد واألصباغ واملعادن كالذهب واالملنيوم والحديد وغريها ، ومدافن النفايات العضوية وغري العضوية ، ومحارق النفايات و 

... فعىل سبيل املثال ال الحرص . اه الرصف الصحي ، والكسارات واملحاجر ، واعامل الهدم والبناء وغريهاالطبية والنفايات الخطرة ، ومحطات معالجة مي
وتطلق صناعة االملنيوم . واول اكسيد الكربون وكربيتد الهيدروجني) االمونيا(تؤدي صناعة النفط اىل تلوث الهواء بأكاسيد الكربيت والنرتوجني والنشادر 

وتنبعث بعض الغازات كامليثان واكاسيد الكربون والنشادر وكربيتد الهيدروجني من . ه غاز فلورالهيدروجني وغريه من مركبات الفلورواالسمده الفوسفاتي
ت يف الهواء املحيط مبصانع االسمنت واملحاجر والكسارا) العوالق الجويه(وتنطلق السيليكات والغبار واالتربه . النفايات العضويه يف مرادم النفايات

كام تنطلق بعض املواد واملركبات العضويه الطياره . وتنبعث اكاسيد الحديد يف املناطق التي توجد فيها صناعة الحديد والصلب. وأعامل الهدم والبنـــاء
 ) .4(يف الهواء املحيط مبصانع االصباغ ومستودعات البرتول

 
 

 لوثاتتقسيم امل -1-7                                            
 هام امللوثات الغازية والجسيامت العالقة:تنقسم ملوثات الهواء إىل قسمني 

 :                                         امللوثات الغازية: أوال 
 .يد الكربيت ، واألوزون ، األكاسيد النرتوجينية  ، والهيدروكربونات  ، وأكاس) أول وثاين أكسيد الكربون ( وتشمل هذه امللوثات ، غازات الكربون 

 

 ) : CO( أول أكسيد الكربون    -1
 .يعترب أول أكسيد ألكربون غاز عديم اللون والطعم والرائحة  وهو من اشد الغازات امللوثة للهواء سميه  

 :                                  مصادر غاز أول أكسيد الكربون) أ
ص يف املدن الكبرية املزدحمة بوسائل النقل وكذلك من مصايف تكرير البرتول ومصانع الورق والحديد والصلب ينتج غاز أول اكسيد الكربون بشكل خا 

 :وغريها من عمليات اإلحرتاق غري الكامل 

2C   +    O2   →   2CO 

 :                                    تأثري غاز أول أكسيد الكربون ) ب 
امللوث بغاز أول أكسيد  الكربون فإنه يتحد مع هيموجلوبني كرات الدم الحمراء حيث يحل محل األكسجني مكونا مركب  عندما يتنفس اإلنسان الهواء
، حيث ينتج عن ذلك إقالل نسبة الهيموجلوبني املوجودة يف الدم والالزم لنقل األكسجني الالزم  Car boxy hemoglobinالكربوكيس هيموجلوبني     

 .لعملية التنفس 
 

 ) : NOx( أكاسيد النرتوجني  -2
وهذه . تتكون اكاسيد النرتوجني باتحاد األكسجني مع النرتوجني  وهي تشمل أكسيد النرتيك  وهو غاز بني محمر وله رائحة نفاذة  وذو  أثر  سام 

الديزل  واملازوت  واملحتوية عىل نسبة صغرية من  االكاسيد تحدث تلوثا للهواء عندما تتكون نتيجة احرتاق الوقود مثل الفحم أو الجازولني  والسوالر آو
 .املركبات العضوية النرتوجينية باإلضافة  إىل تكونها خالل بعض العمليات الكياموية داخل املصانع 



 
 :                             مصادر غازات األكاسيد النرتوجينية )   أ

دة يف الرتبة وهذا من أهم املصادر الطبيعية ، ويرجع رضر هذه االكاسيد يف تكوين الدخان الضبايب حيث أن تأثري البكترييا عىل مركبات النرتوجني املوجو 
 .الضارة باإلنسان والحيوان  O3تعمل عىل تحفيز تكوين غاز األوزون    

 :                             اآلثار الضارة لالكاسيد النرتوجينية)   ب
 ية من هذه االكاسيد يؤدى اىل إصابة اإلنسان بتلف الرئتني، إن التعرض للرتكيزات العال

كام تساهم اكاسيد النرتوجني يف تكوين األمطار .كام أن التعرض للرتكيزات األقل من هذه الغازات يصيب اإلنسان بالتهاب العيون  والزور  والرئتني 
 )  .5(الحامضة

 ) : HC( الهيدروكربونات   -3
ىل أنها عبارة عن مركبات غازية اليفاتية رسيعة التبخر مثل امليثان أو غري مشبعة مثل االيثلني أو االسيتلني أو مركبات سائلة أو تعرف الهيدروكربونات ع

 .صلبة مستقرة مثل البنزين  أو بنزوبايرين 
كام . اإلحرتاق رديئا ومحرك السيارة غري سليم األحرتاق الكامل وغري الكامل للوقود وخاصة يف وسائل النقل عندما يكون  - :مصادر الهيدركربونات ) أ

 .                         تتكون الهيدروكربونات من الصناعات املختلفة واملواقد واألفران واستخدامات االنسان املنزلية 

 :                         اآلثــار الضارة للهيدروكربونات)    ب
بب أمراضا خطرية مثل تلف الكىل والكبد والتحجر الرئوي  والتهابات الجهاز التنفيس  ويزداد خطر هذه املركبات تعترب الهيدروكربونات مواد سامه تس 

ب األسود مبا تنتجه من مشتقات ثانوية نتيجة تعرضها وتفاعلها مع أكاسيد النرتوجني يف وجود ضوء الشمس لتتكون مركبات  يطلق عليها مركبات الضبا
 .رتات بريوكيس اسيتل  والتي بدورها تسبب أذى شديد لإلنسان  والحيوان والنبات مثل االلدهيدات  وني

ة كبرية كام تتفاعل بعض الهيدروكربونات عند تصاعدها اىل طبقات الجو العليا مع غاز األوزون لتشكل جذورا  كربونية حرة أو طليقة تتميز بفاعلي
 ) .  2(ات األخرى مكونة ما يعرف بظاهرة الضباب الدخاينميكنها ذلك من التفاعل مع كثري من الغازات واملركب

                        

 ) : SOX(اكـاسيــد الـكـربيـت   -4
، وتتميز اكاسيد الكربيت برائحتها النفاذة )  SO3(، وثالث أكسيد الكربيت )  SO2(توجد اكاسيد الكربيت يف الهواء عىل هيئة ثاين أكسيد الكربيت 

 .تأكلية وخواصها ال
 

 :ثاين أكسيد الكربيت   -4-1                                        
 .يتميز هذا الغاز برائحته النفاذة وخواصه التآكلية،  وهو من اخطر ملوثات الهواء غري قابل لالشتعال عديم اللون 

 

 :مصادر غاز ثاين أكسيد الكربيت  )  أ                                     
وذلك عند احرتاق ينتج هذا الغاز من مصادر طبيعية مثل الرباكني، وينابيع املياه الكربيتية، وتحلل املواد العضوية الكربيتية وكذلك من مصادر صناعية، 

 الوقود مثل
 .الفحم والبرتول وكذلك مصانع تكرير البرتول

 :كربيت اآلثار الضـــارة لثاين أكسيد ال)  ب                         
مراض التنفسية والتي لها تأثري ضار عىل الصحة العامة مثل السعال، والربو،  يؤدى تعرض إستنشاق غاز ثاين أكسيد الكربيت إىل اإلصابة بالكثري من األ 

يتحد هذا الغاز بأكسجني الهواء منتجا غاز ثالث أكسيد الكربيت والذي عند ذوبانه يف بخار املاء املوجود . وااللتهابات الشعبية باإلضافة إىل ضيق التنفس
عىل هيئه رذاذ والذي يتساقط بعد ذلك عىل سطح األرض مع األمطار مكونا أمطارا حمضية، مام يؤدى إىل يف الهواء يعطى حامضا قويا ويبقى معلقا به 

 ) .5(تلوث الرتبة الزراعية ومياه األنهار والبحريات وبالتايل األرضار كافة الكائنات الحية
 

 ) : O3( األوزون  -3                                   
 .قة ، ويتكون الجزيء منه من ثالث ذرات من االكسجني غاز سام ذو رائحة خان

 
 :مصادره ) أ
 .يتكون نتيجة تفاعل أكاسيد النرتوجني مع الهيدروكربونات يف وجود أشعة الشمس وهو أحد مكونات الضباب الدخاين 

 :اآلثار الضارة لغاز األوزون ) ب
ويسبب .نشاق غاز األوزون يؤدي اىل تهيج وحساسية األغشية املخاطية ،والجهاز التنفيسيعترب غاز األوزون من أخطر امللوثات املؤكسدة   حيث إن است 

 .السعال ، وقد يحدث تورمات خبيثة يف الرئتني 
 ) .1(كام يؤثر األوزون يف النباتات فيسبب تبقع األوراق وبرقشتها ويظهر هذا التأثري  عىل نباتات العنب والربسيم والقمح والبطاطس وغريها

 
 
  
  
 
 



 :                                     الجسيامت العالقة  - ثانيا 
والرماد الربكاين والجسيامت الحية ) aerosols(وااليروسول ) mist(وهى مجموعة من املواد الرتابية والرملية والغبار والدخان والدقائق الغازية والشابورة 

 ) .2(ك الغبار املعدين الذي يحتوي عىل دقائق فحمية وحجرية وخزفية وأليافالعالقة يف الهواء مثل امليكروبات والجراثيم وكذل
 :ومن األمثلة عىل التلوث بالجسيامت العالقة ماييل 

 :     الجزئيات   -1
 
   -:وتشمل الجزئيات االتية .ويستخدم مصطلح الجزئيات ليعني أي مادة منترشة سواء كانت صلبة أو سائلة  

 :  Areosol . االيروزول - 1 -1
 .وهو عبارة عن جزئيات صلبة أو سائلة تستطيع ان تبقى معلقة يف الهواء نظرا لصغر حجمها 

 .الغــــــبار  - 2 - 1
 :وهو مواد دقيقة صلبةومنها  

 :Asbestoseغبار االسبستوز       )  أ 
 يفات يف الرئةوهي عبارة عن سليكات  وهي توثر عيل الرئتني وذلك يف حالة دخوله إىل الصدر تل

 :غبار يسبب اإلصابة بالحساسية )  ب
 مثل ذلك حبوب اللقاح والبكترييا والفطريات وامليكروبات  والنشارة والروائح الكريهة 
 

 :الدخـــان   - 3 -1
 .وهو دقائق صلبة ، وتتكون عندما تتكاثف األبخرة أو عند حدوث تفاعالت كيميائية   

 :الضبــاب   - 4 – 1
 .زيئات سائلة يصل قطرها إىل مائة ميكرون وهو ج   

 ) :السخام(الهــــباب   - 5 – 1
 ) .6(وهو جزيئات كربون متناهية الدقة تتجمع مع بعضها بصورة سالسل طويلة  
 

 :                                تأثري الجسيامت العالقة
 .التأثري عىل الجلد والعيون

 .ــي، مثل التهاب الشعب الهوائيـــه واالنتفاخ الرئوي وامراض الحساسيه والربو وغريهاالتأثــري عىل الجهــاز التـنفس
 .الـناجـــم عـــــن استنشاق الغبار الصادر من مصانع االسمنت" مرض السيليكــوز"االصابــه بالتـليف الرئـوي 

 .الناجـــم عــن غـبـــار االسبستوس) اسبيستوز(االصابه مبرض الصفـــري 
 االصابه برسطان الـرئه والكبــد نتيجــة تلـوث الهــواء بدخــــان         

 ).4(املصانع والسجائر وما تحمله من شوائب وابخره ضـــاره    
 

 الرصـــــاص  -2
 .لرصاص مثاال لهذا النوع من التلوثوهو من الجزئيات الخطرة عىل حياة الكائنات الحية نظرا لسميتها ويعترب ا     

 :                                         مصادره ) أ
التي ينتج الرصاص مع عواد السيارة عىل شكل جزئيات أو أغربة دقيقة محملة بأمالح الرصاص املختلفة مثل اكاسيد وكلوريدات وبروميدات الرصاص 

  )  . 6(تتحول يف الجو إىل كربونات الرصاص
 

 :                                   اآلثار الضارة للرصاص )ب
 .يسـبب الصداع والضعف العام، وقد يؤدي اىل الغيبوبه والــــى حدوث تشنجات عصبيه قد تنتهي بالوفاة

 .يؤدي اىل خلل يف افراز حامض البوليك، واىل تراكمه يف املفاصل والكيل
 .الجسم، كام انه يرتسب فــي انسجة العظام ويحل محل الكالسيوميقـلل من صنـــع الهيموجلوبني يف 

 .يؤدي إىل القلق اللييل واألحالم املزعجة واالضطرابات النفسية 
 .يسبب أمراض التخلف العقيل وشلل املخ خاصة عن االطفال 

 ) .4( أنه قد يتسبب يف اجهاض الحواملكام. . تراكم الرصاص يف اغشية االجنه قد يؤدي اىل التشوه الخلقـــي لدى املواليد الجدد 
 

  
  
  
  
  
  



 :امللوثات الغــازية ألثانـويه                                                -
وهو مركب يسبب )  PAN(يف ضوء الشمس قد تشكل الهيدروكربونات  والنرتوجني مركبات اكرث تعقيدا ومن أكرثها شيوعا مركب  نرتات البريوكسيل   

 .الحساسية
 :وتشمل هذه امللوثات األيت 

 

 .املؤكســـدات الضوء كيميائية   -1                               
لألشعة  وتحدث من سلسلة من العمليات الجوية التي تثريها أشعة الشمس فعندما ترتاكم املواد العضوية النشطة وأكاسيد النرتوجني يف الجو وتتعرض

ات جديدة تشمل األوزون ونرتات البريوكسيل  وتساعد الجزئيات الصلبة عىل اإلرساع يف العمليات الكيميائية  وتعمل فوق البنفسجية تتكون منها مركب
 .عىل تقليل الرؤية وعىل تآكل املعادن  وزيادة حدة أمراض الجهاز التنفيس 

 

 :الدخان الضبايب الفوتوكيميايئ   -2                                      
ادم اآلليات املكونات األساسية للدخان الضبايب  الضوء كيميايئ  ثاين أكسيد النرتوجني واملواد الهيدروكربونية غري املحرتقة احرتاقا كامال يف عو تشمل  

 الطاقة من أشعة الشمس فانه ينقسم إىل     NO2) (وعندما ميتص ثاين أكسيد النرتوجني  
) 3(الذي يثري الحساسية يف العني )   O3(أما  األكسجني العادي فيكون اكسجنيا مجزء يتكون منه األوزون       ) O(أكسيد النرتيت  وأالكسجني النووي   
. 

 
 .تتفاعل الهيدروكربونات بوجود األوزون وأشعة الشمس والذي ينتج عنها تكون الدخان الضوءكيميايئ

تعتمد فاعليتها عىل التوازن الصحي للمواد الكيميائية ولكن أمام طموحات . طبقة األوزون هي جزء من الغالف الجوى الذي يحيط بالكرة األرضية
 .اإلنسان التي تصل إىل حد الدمار جعل من هذه املواد الكيميائية مادة تساعد عىل إتالف بل وتدمري طبقة األوزون

أن تستنفد ، أي أن أول أكسيد النرتوجني يلعب دور الوسيط  وهكذا نجد أن وجود  أكاسيد النرتوجني  ولو بكميات قليلة تحول األوزون إىل أكسجني دون
 .يف تحويل األوزون إىل أكسجني

 .يف الزراعة ) النرتوجينية (زيادة استخدام املخصبات اآلزوتية   -2
يف وجود محفزات وتفككه إىل  أنطالق  أيونات الكلور والفلور النشطة يف الهواء الجوي والتي تتصاعد إىل نطاق الرتاتوسفري  وتتفاعل مع األوزون-3

  .   األكسجني 

 :آثار تآكل طبقة االوزون عىل البيئه  (5                                   
وقد اثبتت الدراسات ان التعرض ملزيد من %. 2يف طبقة االوزون اىل زيادة االشعه فوق البنفسجيه التي تصل اىل سطح االرض بنسبة % 1يؤدي انخفاض 

ام وق البنفسجيه يؤدي اىل إحداث خلل يف جهاز املناعة يف جسم االنسان مام يزيد من حدوث واشتداد االصابه  باالمراض املعديه  املختلفه كاالشعه ف
يؤدي هذا اىل وقد . ميكن ان تؤدي الزياده يف مستويات االشعه فوق البنفسجيه اىل زيادةاالرضار التي تلحق بالعيون وال سيام  االصابه باملياه البيضاء 

يف  % 1وباالضافه اىل ذلك يتوقع ان يؤدي كل انخفاض بنسبة . شخص يف السنه عىل مستوى العامل  100000زيادة عدد االشخاص املصابني بالعمى بنحو 
 %3االوزون اىل ارتفاع يف حاالت االصابه برسطان الجلد يقدر بحوايل 

 ).العامل  حاله كل عام عىل مستوى 50000اي زياده تقدر ب  ) 
بينها بعض من جهه اخرى اثبتت التجارب املعمليه ان الزياده يف مستويات االشعه فوق البنفسجيه لها تأثريات ضاره عىل عدد كبري من النباتات و من  

 بالفعل نقصا يف  مواردها وقد ينطوي هذا عىل آثار خطريه النتاج االغذيه يف املناطق التي تعاين. املحاصيل مثل الخرضاوات وفول الصويا و القطن 
  ) .5(الغذائيه

 . ماذا نتـوقـع مـن ارتفاع درجـة الحــرارة  (6                                
، درجة مئوية يف القطبني 12أن آثار درجة الحرارة لن تكون متساوية ، فمثال قد ترتفع درجة الحرارة مبقدار  درجة مئوية واحدة عند خط االستواء  و  

من صعوبة  ومن ثم ستكون هناك فروق إقليمية كبرية يف كيفية تأثر الناس والنظم البيئية بارتفاع درجة الحرارة وارتفاع مستوي سطح البحر، وبالرغم
 :   مكان ما التنبؤ  الدقيق بآثار ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر يف منطقة محددة  ، ميكننا أن نتوقع أن ما ييل سوف يحدث يف

لفيضانات سيؤدى ارتفاع مستوى سطح البحر إىل غمر مساحات كبرية من السهول الساحلية التي تعترب من افضل األريض الزراعية يف العامل وقد تجتاح ا
 .بعض املدن، كام قد تختفي بعض الجزر 

 .متاحا  يف  اصقاع  التندرة األوراسية واألمريكية قد تنمو الغابات يف مناطق أال سكا وشامل سيبرييا ويصبح رعى املاشية ممكنا و 
 .ستصبح الزراعة يف املناطق الجافة أكرث صعوبة وستــتــضاءل موارد املياه وستزيد درجة  الحرارة املرتفعة من الطلبات عىل مياه الري 

نواع أنها يف بـيــئـة غري بيئتها حيث ال يتوافر الوقت الكايف ستتسبب تغريات درجة الحرارة الرسيعة يف القضاء عىل كثري من الغابات، كام ستجد بعض األ 
درجة  مئوية خالل العقد الواحد ، وهذا سيؤدى إىل اضطراب نظم البيئية ورمبا   0,1للتكيف ، إذا  أن  الكائنات الحية ميكن لها أن تتكيف إىل تغري قدره 

 .        إىل األبد 
 ) .          6(غري من األرض بطرق قد تصبح تهديدا لحياة  الحيوانات والنبات، مبا  يف  ذلك أنفسناوهكذا نكاد نسلم بأننا ن

  
  
  
  
  
  



 طرق التخـلص من امللوثـات الهوائية -3              
 

 .توجد عدة طرق للتخلص من امللوثات الهوائية ومنها آاليت

 التخلص من غاز ثاين أكسيد الكربيت  (1
 أهمها) SO2( د عدة طرق ميكن إتباعها يف املواقع الصناعية للتخلص من غاز توج

 طريقة الجري الحي    - أ

إىل أفران تحتوي عىل جري حي مكونة كربيتات وكربيتيد الكالسيوم ثم يوجه الهواء إىل أبراج غسيل للتخلص من )  SO2( ويف هذه الطريقة يضخ غاز  
 .الدقائق العالقة 

 دمصاص  طريقة اال  –ب
 ويف هذه الطريقة توجه الغازات امللوثة إىل أبراج  ادمصاص تكون أسطحها الخارجية مغطاة بطبقة من الكربون النشط حيث يتم ادمصاص الغاز

 ). H2SO3( الكربيتي ثم يتساقط رذاذ مايئ يحول الغاز إىل حمض ضعيف  

 .طريقة األكسدة  –جـ 
ثم يوجه هذا الغاز الناتج ) SO3( إىل غاز ) SO2( إىل مفاعالت بها عوامل حفارة تعمل عىل تحويل ) SO2( غاز ويف هذه الطريقة يوجه الهواء امللوث ب

 .الذي ميكن استخدمه أو بيعه )  H2SO4( إىل ) SO3( إىل أبراج امتصاص ثم يتساقط يحول 
 

 التخلص من أكاسيد النرتوجني  (2                                       
كام .  CO2حيث تتحول إىل غازات غري ضارة مثل النرتوجني وبخار املاء و  ) CH4( الطرق املتبعة واملمكنة اختزال أكاسيد النرتوجني بالغاز الطبيعي من 

نظيفا من أعىل حيث يرتسب نرتيت املاغنسيوم ويخرج الهواء )  Mg(OH)2. (  ميكن مترير الهواء امللوث إىل برج يحتوي عىل هيدروكسيد املاغنسيوم 
 .وهذه الطرق مثالية وتحتاج إىل أموال طائلة . الربج 

 

 طرق التخلص من الجسيامت العالقة (3                                   
يزها وخواصها للتخلص من الدقائق و الجسيامت العالقة تستخدم العديد من األجهزة واملرشحات اعتامدا عىل نوعية الدقائق وأحجامها وكثافتها وتراك

وللتخلص من  .ومعدل رسيانها ، وكذلك بناء عىل ضغط الهواء وحرارة الجو ...) سميتها ، قابليتها للصدأ والتآكل( والكيميائية ...)مثل الذوبان (الطبيعية 
 -:الجسيامت العالقة يتم إستخدام إحدى املرشحات التالية 

 .مصنعة تلتصق بها جزئيات الغبار وهي عبارة عن ألياف : مرشحات تعمل بطريقة اللزج 
 .حيث تكون ألياف هذه املرشحات ناعمة جدا  وتعمل بكفاءة اكرب : املرشحات الجافة 

 .وتعمل هذه املرشحات عىل ترسيب الجزئيات : املرشحات اإللكرتونية  
 ) .ميكرو مرت   0.005قطرها اكرث من ( ئق املشحونة إليها  لجذب الدقا) ألف فولت   80(وتستخدم هذه قوة كهربائية عالية : املرسبات االلكرتوستاتية 

ويدخل املاء من فتحات ضيقة عىل شكل رذاذ يعمل عىل ترسيب الدقائق يف الهواء عندما يكون قطر الجسيامت أكرب من : املرسبات املبللة 
 ) .2(ميكرومرت0.05

 
ذ االجراءات الوقائيه الالزمه للمحافظه عىل سالمة الهواء ونقائه وخلوه من امللوثات يجب عىل الجهات املعنية اتخا: التحكم يف تلــــوث الهواء  (4

 :وتشمل هذه االجراءات ما ييل . الضاره بصحة االنسان والبيئه 
امية البيئه وتنميتها، سن القوانني والترشيعات واملواصفات التي تحد من تلوث الهواء والبيئـــه الخارجية والداخلية، مثال ذلك القانون االتحادي لح

الخايل من الرصــاص، والترشيعات واملواصفات الخاصه بالنظافه العامه واالداره ) البنزين(وقانون الوقايه من االشعاع ، واملواصفات الخاصه بالجازولني 
يئي للمشاريع واملنشآت الصناعيه والزراعيه والتجاريه السليمه للنفايات ، وبجودة ونوعية الهواء يف البيئه الخارجيه والهواء الداخيل، وبتقييم األثر الب

 ) .الغبار واالتربه واالبخره وغريها(وغريها، وبالحدود املسموح بها من االنبعاثات الغازيه وغري الغازيه 
ادي االختناقات املروريه ، التخطيط العمراين والبيئي السليم للمدن والقرى ، مبا يف ذلك انشاء شبكات للرصف الصحي ، وشق الطرق الواسعه لتف

 .وتخصيص مناطق صناعيه بعيده عن املناطق السكنيه 
يثان، رصد ملوثات الهواء املختلفة مثل ، وثاين اكسيد الكربيت، واكاسيد النرتوجني، والهيدروكربونات الكليه، واول اكسيد الكربون، وغاز امل

رسعة (والرصاص، وكذلك مثل العوالق الجوية والرصاص والرياح . نيا ، األحامض واملذيبات العضويةوالهيدروكربونات غري امليثانيه ، وغاز االوزون، واألمو 
 .، والحراره والرطوبه وغريها )واتجاه

السامح وبعدم الرقابة عىل املنشآت الصناعيه والزراعية وأية مصادر أخرى للتلوث، والزام تلك املنشآت واملصادر باتباع أساليب ونظم االنتاج النظيف 
 .بترسب ملوثات الهواء للبيئه املحيطه مبا يتعدى الحدود املسموح بها 

 .الرقابه عىل املواد املستنزفه لطبقة االوزون مثل االيروسوالت والكلوروفلوروكربون ، واكاسيد النرتوجني وغريها 
زيه الضاره التي قد تنجم عن دفن النفايات او حرقها او معالجتها واعادة التخلص السليم من النفايات الصلبه والسائله ، وبالتايل الحد من االنبعاثات الغا

" التقليل من استخدام مبيدات االفات يف االغراض الزراعيه ويف مكافحة الحرشات والقوارض يف املناطق السكنيه ، واستخدام بدائل اقل رضرا .تدويرها
املتنزهات واالشجار والشجريات واملسطحات الخرضاء داخل املدن وخارجها ملا لها من دور هام يف التوسع يف زراعة الحدائق و .عىل الصحه العامه والبيئه 

 .تنقية الهواء من امللوثات العالقه به، ويف تحسني وتجميل البيئه والوسط املحيط
ه وغري الحكومية املعنيه من اجل املحافظة عىل نرش الوعي البيئي لدى افراد املجتمع وحثهم عىل التعاون مع البلديات وغريها من الجهات الحكومي .9

                                                                        ) 4(فالهواء النقي يعني بيئه سليمه، والبيئه السليمه تعني صحه سليمه لنا وألجيالنا القادمه. . سالمة الهواء ونقائـــــه 


