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 تلوث نظري                         د. ياسر حمود الجنابي             

النظام البيئي مكوناته وأنواعه وأجزائه ومميزاته  بعض  المحاضرة االولى مدخل لمادة التلوث

مصادر ,التوازن والختالل في النظم البيئية واالمثلة عن النظم البيئية  طرق انتقال الطاقة  

    .مكونات توازن النظم البيئيةوتهدد االنظمة البيئية 

 مدخل للمادة  

 القطاع في هائل سريع و توسع نمو  في عدد سكان العالم أحدثالزيادة وسارع في النمو السكاني تال 

 الزيادة أحدثت وقد. العالم لسكان االكتفاء القرن الماضي من اجل  تحقيق والتجاري في  والزراعي الصناعي

زاد في . مما النفايات تراكم ب والذي كان مصحوبا   الطاقة استهالك مصادر  الى زيادة في في عدد السكان

هذه  و. كافة المياه وموارد والتربة الجوي الغالف تكوين في احداث تحوالت والى الطبيعية البيئةالضغط على 

في  السكانية وكلما ازدادت الكثافة. ةئالبي وتدهور الطبيعي  ماالنظ خلل في إلى ابدوره االمور مجتمعة عملت

 .البيئي للتغير وخاصة الطبيعي للتغير عرضة أكثر البشري المجتمعمكان ما اصبح 

لذلك يشق على العاملين  ,مالحظة التلوث بالعين المجردة  يعد من االمور التي تحمل الكثير من الصعوبة إن

التطور  عوم. البيئية القضايا تجاهلوالذي تسبب في  بديات حدوثة, في التدهور عن الكشف في هذا المجال 

منتصف  في كبير بشكل نما والذي والعالمية المحلية البيئة حالة بشأن القلقبدأ  العام الوعي العالمي ونضج

ة وغير المباشر ةالسلبي تأثيراته بسبب الكثير حرص والتربة والماء الهواء تلوث جذب وقد. القرن الماضي

 العيون ومياهوالبحيرات والجداول  األنهارب ثلتمم اإليكولوجي ماوالنظ  الطبيعية المناظر على المباشرة

المناطق االثرية والجزء االهم تأثيرها  واراضي المراعي والغابات األعشابواالراضي ذات  الرطبة واالراضي

االصوات تتعالى وبدا الوعي ينتشر عن طريق نشرات تثقيفية علمية اوائل  اخذت. لذلك علي الصحة البشرية

 ثنائي مثل الخطرة ريةالحش مبيداتلل المستمر ستخداماال في االنتباه إلىالعالم   ناشدت التي البارزةالنشرات 

والتي  اطلقها العالم  dichloro diphenyl trichloroethane (DDT) وايثان كلور ثالثي فينيل ثنائي كلور

اثار النقاش حول قضايا البيئة  الكثير  ( ثم تتالت الصرخات محذرة ومنذرة وقد1691راشيل كارسون عام )

 في كبير انخفاضالى حدوث  العلماء توقع ,يةاألول الحاسوبية المحاكاة نماذج احد إلى واستنادا من الجدل.

عام بسبب الزيادة  100 زمنية فترة غضون في المستقبل في الحياة على الحفاظ على األرض قدرة

القرن   السبعينيات وفي . البيئي والتلوث لالستهالك المصاحب والنمو العالم سكان عدد في المتسارعة

 ثم  اآلفات, مبيداتاالستخدام المفرط ل و الثقيلة عناصروال السكانيالنمو على البيئي النقاش الماضي ركز

 التي يسببهاالحامضية واألمطارالمنبعث من المصانع  الدخاني الضباب ليشمل والتسعينات الثمانينيات في توسع

 .البيولوجي والتنوع الحراري  االحتباس وتأثيره على األوزون ثقبمشكلة القرن  و اإلشعاعي والنشاط

 والهيدرولوجيا والجيوكيمياء الجيولوجياك التخصصات التي تدرس علوم البيئة ومشاكلها ازداد عددعالميا  

  اثمرت والتي بيئيا, موجهةال مجموعة من االبحاث الزراعية والهندسة المدنية الهندسةوفي التربة  وعلوم

 المتخصصة الدولية المجالت من اصدار العديد من المجالت العلمية المختصة في مجال علوم البيئةو عن فتح

.وفي مجال تلوث المياه والهواء والتربة  مجلة (1690) البيئي الزيفر التلوث مجلة البيئي, التلوث مجال في

والعديد من المجالت مثل مجلة الجمعية االمريكية  البيئة جودة ومجلة (1691)سبرينغر  اآلنكلوير وتسمى 

مجلة جمعية علوم المحاصيل االمريكية جميعها في لعلوم التربة  ومجلة الجمعية االمريكية للعلوم الزراعية 

 العالمي بهذا الشأن.  االهتمام(.وذاك خير دليل على 1691عام )

الى وكاالت حكومية وجمعيات لتزويد اصحاب القرار  ةباإلضافالبيئة   بأمورتم انشأ وزارات تعنى  وعالميا   

 منعخالل  من النظام البيئي وتحسين لحماية فعالة سياسات وضعالغاية منها  بمستجدات التغيرات في البيئة 

 نيروبي, في ومقره للبيئة المتحدة األمم برنامج المتحدة األمم أنشأتوقد . منه والحد ومكافحته البيئي التلوث

 في األوروبي التحادل تابعة  للبيئة األوروبية تم تأسيس الوكالة,(1661) عام وفي. (1691)عام  كينيا

 العالم في فيه والتحكم البيئي التلوث من الحد أجل من الكثير إنجاز من الرغم وعلى. الدانمرك كوبنهاغن,

للحد من  تغييرات كثيرة وجوب اجراء  (1002) اإليكولوجية للنظم المتحدة األمم تقييم عكس فقد الغربي,

 .التدهور البيئي
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 النظام البيئي 

 التلوث  وما هوومكوناته  النظام البيئي   ىأن نتعرف عل باالن يج 

 بالكائنات الحية متمثلة  المكونات المساحة هذه وتشمل الطبيعة, من مساحة أنه على البيئي النظام يعرف

 تشمل حية, غير ومكونات النباتات بأنواعها,  وكذلك والحيوانات كاإلنسان النظام في ذلك تعيش التي الحية

 والحرارة. الضوء مثل جوية وعوامل مائية عوامل

او   ةبالغا مثل متنوعة مساحات يشير الى والنظام البيئة, معل في األساسية هو الوحدة البيئي النظام ويعد

 التفاعل على البيئي النظام ويعتمد ,الصحراء المدينة  المزدحمة الحقول الراعية الصغيرة البركة البحيرة او

 .المستقر البيئي التوازن من لحالة للوصول وذلك البيئة, نفس في الحية وغير الحية لمكوناته الحيوي

 واخرى حية مكونات تشمل البيئية والنظم المختلفة, أشكالها في البيئة عن مصغر عينة هو البيئي فالنظام

 الطاقة مستويات من متكاملة حلقة في اآلخر عن مستقل بشكل وتعمل مرتبطة مع بعضها البعض حية, غير

  التنفس الضروري في عمليةالمهم  لألوكسجين هما بحاجة والحيوان فاإلنسان البعض, بعضها يكمل

 الذي الكربون أوكسيد ثاني والحيوان اإلنسان يطرح و الضوئي, بالبناء األوكسجين تنتج التيهي  النباتاتو

 وكذلك البيئية المكونات كافة على تحتوي التي وهي مفتوحة أنواع البيئية ولألنظمة   للنمو, النبات يحتاجه

 ومع األرض, أنحاء جميع في ومنتشرة كثيرة النظم هذه على واألمثلة المكونات, أحد إلى تفتقر منغلقة أنظمة

 اهمها االنسان ونشاطاته. عوامل عدة بسبب البيئي التوازن في خالل يحدث ذلك

 البيئي النظام مكونات 

 هما أساسيين جزأين إلى البيئي يمكن تجزئة النظام

 تقوم العوامل وهذه الحية, الكائنات حياة على تؤثر طبيعية عوامل يشملو حية, غير المكونات 

ا الحية الكائنات تواجد منطقة بحصر  بين العالقة نوع وتحدد مختلفة, مناطق في الكائنات نوع وأيض 

 :  تشمل العوامل هذه  الكائنات, هذه

 .والغازات والرياح والرطوبة والضغط والضوء الحرارة مثل ,عوامل المناخ  .1

 البيئات, مختلف في ةالمالح والمياه ةالعذب ياهالم تواجد و مواقع ويشير الى ,عامل المياه .1

 .اليابسة في الموجودة الماء كميات وكذلك

ا التربة عوامل وتلعب التربة, عوامل .3 ا دور   تعيش التي الكائنات نوعية تحديد في كبير 

غير  والمواد العضوية المواد وكميات نفسها, التربة موقعو التربة تركيب وتضم عليها,

 .للتربة الجيولوجي والتركيب لتربة وموقع الرطوبة, ونسب الموجودة, العضوية

 حي هو ما كل وهي الحيوية, بالعوامل بيئي نظام أي في الحية المكونات وتعرف الحية, المكونات 

 االسم هو الحيوي, والمجتمع الدقيقة, الكائنات وحتى والنباتات واإلنسان الحيوانات مثل بالنظام,

 العناصر هذه تقسيم ويمكن .متبادلة بعالقات فيها الكائنات ترتبط التي البيئية النظم على يطلق الذي

 :يلي ما إلى

 غذائها تصنع التي الكائنات أي التغذية ذاتي حي   كائن أي   بها ويقصد:  ُمنتجة كائنات .1

ومثل النباتات بأنواعها وبعض انواع  تغذيتها في األخرى للكائنات الحاجة دون بنفسها

 .الطحالب

 األخرى الحي ة الكائنات على تغذيتها في تعتمد التي الكائنات هيو:  مستهلكة كائنات .1

 .حيواناتومن امثلتها االنسان وال نباتاٍت,كال

 وإفراز تحرير خالل من الحي ة الكائنات وجثث بقايا تُحل ل التي العناصر هي: ُمحل لة كائنات .3

ة استغاللها أجل من وذلك للكائنات, العضوية للمادة الكيماوية التركيبة تُفك ك مواد  أخرى مر 

بأنه  أيضا   بها يُقصد كما. والفطريات البكتيريا,: مثل كالنباتات أخرى كائنات قبل من
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 بين توازن من التفاعل هذا عن ينتج وما البيئ ي, النظام عناصر بين والدائم المنظ م التفاعل

 بالنظام المتواجدةالمستهلكة  الحية المكونات من أهم وأحد ويعد اإلنسان البيئة عناصر

 بشكل سلبي, بتدخله النظام توازن في اختالل رئيسي يكون سبب وقد البيئي والمؤثرة فيه,

 المياه وتلويث مصادر العشوائي والرعي النباتي الغطاء بإفساد البشر بعض يقوم حين

 إنشاء من خالل للبيئة التوازن إعادة مهم في دور أن يلعب  يمكن لإلنسان  ولكن والهواء,

 على للحفاظ طبيعية محميات وإنشاء الصناعية, البيئات في المستمر والتشجير الحدائق

 .والنباتية الحيوانية الحياة

 البيئي النظام أنواع 
 يمكن تقسيم النظام البيئي الى قسمين اساسيين وموجوعة اجزاء

 : وهما رئيسيين, نوعين على العالم في األنظمة البيئية  تقسم  

 وغير الحية المكونات البيئي, النظام مكونات كل على يحتوي نظام هو المفتوح النظام .1

          المحيطة البيئة مع يتفاعل الذي النظام نوع الحية

 أحد ينقصه قد النظام وهذا المغلق, أو متكامل الغير البيئي النظام وهو المغلق النظام .1

 النظام, لهذا الشمس تصل وال مكون, من أكثر حتى أو الحية, غير أو الحية المكونات

 والمحيطات. البحار مثل منتجة لبيئات ويفتقر

 اجزاء النظام البيئي 

يشمل النظام البيئي مجموعة من االغلفة والتي تكون بمجملها  النظام البيئي  وتحيط باألرض اربعة اغلفة 

 متكاملة في عملها وتشمل: رئيسية

 من %90 ما نسبته  كل اشكال المياه  الموجودة على سطح االرض يجسد والذي:   المائي الغالف .1

مها  الى جليداإلضافة ب والمحيطات البحار جميعب متمثال   األرض سطح قطبي الكرة األرضية وقم 

نات الغالف المائي    الجبلية, و نة في طبقات الصخور, فهي تعتبر واحدة من مكو   .المياه المخز 

المياه  تألف اذكوكب األرض عن باقي كواكب المجموعة الشمسي ة بوجود الغالف المائي فيه  يتصف

المورد الطبيعي   والذي يعدمن إجمالي المساحة الكلية فوق سطح الكرة األرضي ة,  %97نسبة 

الماء  يتميزعلى ثروات عظيمة, و الحتوائهألهميته للحياة وايضا   على اإلطالق؛ نظرا   كثر اهميةاأل

نا  أساسيا   اللكائنات الحي ة الموجودة فوق سطح الكرة األرضي ة وباطنه  بالغةٍ بأهميٍة  إذ يعتبر مكو 

ن الماء من ذرتي هيدروجين وذرة أوكسجين ن الغالف  .ألجسادها, ويتكو  نات الغالف المائي يتكو  مكو 

 ار, واألمطار, وتشكلالمائي من مختلف أشكال المسطحات المائي ة, كالمحيطات, والبحار, واألنه

, %3من الغالف المائي, أما نسبة الماء العذب, فتشكل حوالي  %6962 نسبتهما  المياه المالحة 

 ., فتشك ل النسبة الباقيةالجوفيةأما المياه 

  أهمية الغالف المائي 
 

 

 نسب توزيع الماء على سطح االرض (1)شكل                                 
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 الغالف الصخري .2
وهنا   اليابسة يشمل وهو األرض، مساحة من %22يشكل الغالف الصخري نسبة 

 الذي الصلب األرضي الخارجي الغطاء الصخري الغالف يشكلو .التربةنشير الى 

 ويتكون األرضية، بالقشرة الصخري الغالف ويُسّمى المحيطات، وقيعان القارات يكون

 تحت وخاصة اليابسة على سمكها يزداد حيث الصخور، من السمك متباينة طبقات من

 األرضية القشرة سمك ويبلغ. المحيطات قيعان في سمكها يقل بينما المرتفعة المناطق

 األرضية للقشرة الصخري التركيب العالية، الجبال تحت كم 06 الى يصل وقد كم 54

 الوجود نادر العناصر هذه معظم عنصرا ، 21 من كيميائيا   األرضية القشرة تتكّون

 عناصر، تسعة في انتشارا   األكثر األرضية القشرة عناصر وتتركز. شائع وبعضها

 النسبة، هذه نصف األكسجين يمثّل حيث األرضية، القشرة وزن من %29 تكّون وهي

 للقشرة الصخري الغالف يحتوي كما النسبة، هذه ربع يمثّل الذي السيلكون عنصر يليه

 والنحاس، والبالتين، والفضة، كالذهب، حرة نادرة عناصر على أيضا   األرضية

 مرّكبات   شكل على األرضية القشرة منها تتكون التي العناصر هذه وتوجد. والكبريت

 بعضها مع المعادن واندماج اتحاد أن العلماء وجد حيث بالمعادن، تُعرف متجانسة  

 معدن من الصخر يترّكب قد األحيان بعض وفي بالصخور، يسمى ما يُنشئ البعض

  .كالرخام واحد

 الصخري الغالف صخور أنواع 

 :كاآلتي مجموعات ثالث إلى نشأتها أصل على بناء   الصخور تقسيممن   والباحثين العلماءتمكن  

 تأثرت ثم منصهرة، تكوينها بداية منذ كانت التي الصخور وهي: األولية الصخور أو النارية الصخور 

ن منه بدأ الذي األصل النارية الصخور وتُعتبر. فتصلّبت البرودة بعوامل  حيث الصخور، باقي تكوُّ

 بأنها النارية الصخور وتتميّز. الشديد التماسك ذات المختلفة المعادن بلورات من الصخور هذه تتكون

 على تحتوي وال خاللها، من بالتسرب للمياه تسمح ال بحيث المسام عديمة أنها كما كبيرة، صالبة ذات

 حيث من النارية الصخور وتنقسم. الشديدة الحرارة بفعل تكّونت صخور ألنها ؛(أحافير) الحياة من أثر

  :كاآلتي أنواع، ثالثة إلى نشأتها وأصل تكوينها

 تكّونت الترتيب، ومتناسقة الحبيبات كبيرة التبلور كاملة صخور وهي: الجوفية النارية الصخور  

 لعوامل سمح مما جدا ، بطيء   بشكل األرض سطح عن بعيدة   أعماق   في المنصهرة المادة لتصلّب نتيجة  

 البطيء للتبريد نتيجة وذلك المنصهرة المواد لمكونات تام تبلور   عمليات بإحداث والحرارة الضغط

 .الجرانيت صخر الجوفية النارية الصخور على األمثلة ومن. المستمر والضغط

 الحجم كبيرة معدنية بلورات وذات التبلور كاملة غير صخور وهي: المتداخلة النارية الصخور  

ن والتي الدقيقة المعادن حبيبات نسيج وسط في ومبعثرة  الصخور هذه تكّونت حيث الصخر، كتلة تُكو ّ

 لعوامل تعّرضت وقد المنطقة صخور مع اندمجت ثم األرضية، القشرة داخل الصهير اندفاع نتيجة

 . نسبية بسرعة   البرودة

 الصهير كتل تصلب نتيجة تكّونت بلوري، شكل ذات صخور   وهي :الخارجية البركانية الصخور 

 للجو لتعرضها نتيجة   كبيرة   بسرعة المنصهرة الكتل هذه تتصلب حيث البراكين، أفواه قذفتها التي

 . مباشرة  

 طريق عن منه بالقرب أو األرض سطح على تشكلت التي الصخور وهي :الرسوبية الصخور 

 التي الصخور بين شيوعا   األكثر الصخور هي الرسوبية والصخور المترسبة، المواد وتصريف تراكم

 أغلب إن حيث بأكملها، القشرة من ثانوي مكون سوى ليست ولكنها األرض سطح على مكشوفة تكون

 تجوية طريق عن الرسوبية الصخور وتنتج. ومتحولة نارية صخور هي األرضية القشرة صخور

 عمليات إلى التجوية عمليات تنقسم حيث التجوية، عملية عن الناتجة والمواد مسبقا   الموجودة الصخور
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 تعرية لعمليات الصخور تتعرض ذلك وبعد كيميائية، تجوية وعمليات ،(ميكانيكية) فيزيائية تجوية

  .التجوية موقع عن بعيدا   التجوية منتجات نقل على تعمل

 التغيّر بسبب مسبقا   الموجودة الصخور في تحولّ  نتيجة تشكلت صخور هي: المتحولة الصخور  

 واإلجهاد والضغط، الحرارة، درجة في االختالف مثل بها، المحيطة البيئية الظروف في المستمر

 من المتحولة الصخور وتتشكل. األصلي الصخر مكونات في كيميائي تغير أي أو الميكانيكي،

 الصخر تركيب في اختالف حدوث إلى أدت لتغيرات تعرضت التي الرسوبية أو النارية الصخور

 أو المحيطة، الصخور في الساخنة الصهارة تدّخل طريق عن إما التغيرات هذه وتحدث األصلي،

 درجة ظروف تغير التي األرضي الصخري الغالف لوحات في النطاق واسعة تكتونية حركات بسبب

  .الصخور من الضغط حرارة

 .واألوكسجين النيتروجين مثل بالكرة تحيط التي الغازات جميع عن عبارة وهو ،الجوي والغالف .3

 من الطبقة هذه وتتكّون الحياة، عوامل لها لتحفظ األرضية بالكرة تحيط رقيقة طبقة عن عبارة هوو

 إلى تنجذب أنّها كما األعلى، إلى اتجهنا كلّما كثافتها تقلّ  والتي الكيميائية والمركبات الغازات، بعض

 سطح فوق الكيلومترات مئات إلى الجوي الغالف ويمتدّ  األرضية، الجاذبية بفعل األرض سطح

 األرض

 همية ومكونات الغالف الجوي أ 

 ما هي أهمية الغالف الجوي              

الكائنات الحية الموجودة على سطح الكرة األرضية بالهواء الالزم للتنفّس من أجل البقاء على  يجهز 

قيد الحياة، حيث أنه يحتوي على العديد من المكّونات األساسية الالزمة للحياة كاألوكسجين، 

في معظم والنيتروجين، وثاني أوكسيد الكربون، باإلضافة إلى غازات ومرّكبات كيميائية أخرى تدخل 

 .أنشطة اإلنسان سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

يسمح بمرور األشعة الضوئّية والحراريّة الصادرة من الشمس، بحيث تعمل األرض على   

 .امتصاصها، مما يوفر لها الحماية والدفء

  .يمنع وصول األشعة فوق البنفسجية الضاّرة إلى سطح األرض   

ة على سطح األرض، حيث إنّه ينظم وصول أشعة الشمس، كما أنّه يساعد على توزيع درجة الحرار 

األرضي إلى الفضاء الخارجي، فلوال وجود الغالف الجوي لتجاوز المدى  اإلشعاعيمنع نفاذ كل 

  .درجة مئوية 266اليومي لدرجة الحرارة على سطح األرض حوالي 

هب التي تحترق في أعلى الغالف يعمل بمثابة الدرع الواقي الذي يحمي سطح األرض من وصول الش 

  .الجوي لتصل إلى األرض على شكل نيازك صغيرة

 .الطائرات  للتنقّل من مكان إلى آخروتستخدمه واسطة اتصال بين األرض والفضاء الخارجي،  يكون 

  .وسطا  النتقال األصوات؛ فلوال وجوده لساد هدوء مخيف على سطح األرض يكون 

 في توزيع بخار الماء في األماكن المختلفة من العالم يشارك 

حركة الغالف الجوي في حدوث الكثير من الظواهر الطبيعية مثل: تكّون السحب والغيوم، اعد تس  

وحدوث األمطار، وتجانس مكّونات الهواء، وهبوب الرياح، كما أنّه يسهم في حفظ كوكب األرض من 

 قد تحدث نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التغيّرات الكبيرة والمفاجئة التي

يعطي السماء اللون األزرق الجميل في أثناء النهار، والذي ينعكس على المسطحات المائيّة التي   

   .تظهر باللون األزرق أيضا  

  الغالف الحيويّ  .5

كم، 13ويُقدَّر بـهو الوسط الذي تعيش فيه الكائنات الحيّة، ويمتّد من أكبر عمق  في البحار والمحيطات 

تقسيم البيولوجيّين لمكّونات الغالف الحيوّي  .، كم11ويصل إلى أعلى ارتفاع  فوق الجبال ويُقدَّر بـ

  :عالم غير حّي: ويشمل ما يلي
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المحيط المائّي أو النظام المائّي: حيث يتطلّب وجوُد الحياة فيه توفَُّر المياه في الحالة السائلة، وهو ركن  

 .لتهيئة الحياة واستمرارهاأساسّي 

ض من الكواكب المحاطة بغالف جوّي، يحافظ على توازن الحياة فيها، مثل: رالمحيط الجوّي: األ 

الجاذبية، والضغط الجوّي، وغازات الهواء، ويتكّون هذا الغالف من عّدة طبقات  تمتّد من سطح 

  .األرض إلى طبقات الجّو العليا

صلب من الكرة األرضيّة، ويصل إلى عمق ثالثة أمتار تقريبا ، حيث المحيط اليابس: هو الجزء ال 

تنعدم الحياة بعد هذا العمق؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وانعدام الهواء، وعدم توفّر الغذاء، ويتكّون 

  .هذا الجزء الصلب من الصخور التي تختلف في أنواعها؛ الختالف المعادن المكّونة لها

 .الكائنات الحيّة كلّها التي تستخدم المكّونات غير الحيّة للتمّكن من الحياة والتكاثر العالم الحي: ويشمل 

ترتبط هذه المكّونات الحيّة مع المكّونات غير الحيّة بنظام  ديناميكّي؛ حيث يؤثر كلٌّ منهما في اآلخر، 

أُصيبت  وال يمكن أن يوجد أحدهما بمعزل  عن اآلخر، ولكن بسبب بعض السلوكيّات الخاطئة

   .المكّونات غير الحيّة بالتلّوث، وهّددت حياة الكائنات الحيّة، وأّدت إلى انقراض الكثير منها

   الوسط الذي تعيش فيه الكائنات الحيّة، حيث تستطيع التكاثر يشير الى  : األهمي ة  الغالف الحيوي

فيه التغيّرات األساسيّة:  يشّكل الوسط الذي تتمّ  .والنمّو فيه؛ بسبب توفر الظروف المالئمة لها

 .الفيزيائيّة، والكيميائيّة التي تحدث للمكّونات غير الحيّة

 ومنها المهمة، المميزات من بمجموعة نظام كل : يتميزالبيئية  النظم مميزات : 

 . به المحيطة األخرى األنظمة عن يتميز تجعله التي الحدود من لكل نظام مجموعة  .1

 الدبلوماسية العالقات: مثل حوله، الموجودة الخارجية البيئة مع العالقات من بمجموعة نظام كل يرتبط .2

 . المختلفة الدول أنظمة بين

 عن بمعزل العمل منها مكون أي يستطيع وال معا ، تبادلية بعالقات النظام مكونات كافة ترتبط .3

 .األخرى المكونات

 إلى تهدف والتي تطبيقها، على يحرص التي والقواعد القوانين، من مجموعة إلى نظام كل يخضع  .5

 كانت طالما أهدافها تحقيق على وقدرتها بمرونتها، األنظمة تتميز. وقانونية دستورية، صفة منحه

 .بسهولة بتطبيقها تسمح بها المحيطة الظروف

 بيئية نظم إلى وتنقسم األرض، على الموجودة البيئية األنظمة تتعدد: ةالبيئي مالنظ على أمثلة 

 : منها ونذكر النظم، هذه على األمثلة من العديد وهناك جافة، أو يابسة

 الطقس األشجار، من خالية منطقة وهي الشمالي، القطب عند األرضية الكرة شمال تقع منطقة وهي:  التندرا

 الشتاء في الحياة المتجمدة، بالصحراء المنطقة وتعرف النباتات، بنمو يسمح ال وجاف جد ا قاسي المنطقة في

 للحياة عالية إنتاجية ذات الصيف في التندرا وتصبح الهجرة، أو لالختفاء الحيوانات تضطر حيث نسبي ا، معدومة

 .والحرارة الضوء يتوفر حيث والنباتية، الحيوانية

 التربة باختالف الغابات أنواع وتختلف األرضية، الكرة مساحة من %36 حوالي الغابات تغطي: الغابات

 التندرا، منطقة من بالقرب موجودة غابات وهي الشمالية، الصنوبرية الغابات الغابات، هذه ومن والمناخ،

 أفريقيا في وتتواجد المطيرة االستوائية الغابات .الحيوانات مختلف فيها وتتنوع جيدة، نباتية بحياة وتتميز

 متزن، بيئي نظام لنمو المناسب الجيد المناخ بسبب وذلك عالية بإنتاجية الغابات هذه تتميز الوسطى، وأمريكا

 ظروف وبسبب زمن منذ يتغير لم الذي الحيوي، المجتمع لقدم الغابات هذه في والحيوانية النباتية الحياة وتتنوع

 األوراق، متساقطة والغابات المتوسطة الغابات هناك وكذلك. للغذاء متنوعة مصادر وتوافر المعتدلة المناخ

ا البيئي النظام عن أمثلة وهي  .أيض 

 هو الصحراء يميز وما سنوي ا، جد ا قليل فيها األمطار سقوط معدل ويكون جاف، بيئي نظام وهي: الصحراء

ا ترتفع الحرارة درجات أن حيث الموسمي، حتى أو اليومي الحراري التباين  في وتنخفض الصيف في نهار 

 صحاري توجد كما الكبرى، العربية كالصحراء االستوائية، المنطقة صحراء الحارة، الصحاري ومن الليل،
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 معظم وتكون النباتية، الحياة وجود على يعتمد الصحراء في الحيوانات ووجود آسيا، في غوبي كصحراء   باردة

     .والحشرات القوارض من الحيوانات

 مبيدات حشرية                                  الحرائق قطع الغابات وازالتها رعي جائر  ومبيدات االعشاب

        اشعة 

  

 ترسبات هوائية

 دخان وبخار

 صرف مياه ثقيلة                                                                                                                   رقمخلفات صلبة وشق الط 

 ة مختلفةالتعرية واعمال المناجم والمقالع                                                        مواد كيميائي                                                   

 دورة الملوثات ( 2شكل )

 البيئي النظام في الطاقة انتقال طرق 

 عن ذلك ويتم ديناميكي، بشكل تعمل متكاملة منظومة في غذائية بسلسلة البيئي النظام مكونات جميع ترتبط

 األعلى المستوى هي النباتات وتعتبر وبشكل بسيطة بطريقة آخر مستوى إلى مستوى من الطاقة انتقال طريق

 : هي اآلليات وهذه بعضها، تكمل الغذائية السلسلة في مرتبطة آليات ثالث ويوجد مستوى، أدنى والمحلالت

 وذلك لنفسها، الغذاء بإنتاج النباتات وتقوم المنتجات، أو النباتية الحياة وظيفة هو واإلنتاج:  اإلنتاج 

ا النباتات وتعتبر األوكسجين، عنها ينتج العملية وهذه الضوئي، البناء عملية طريق عن  غذاء أيض 

 .األخرى الحية الكائنات

 المستهلكات على وتعتمد الطاقة، مستويات من مستويات عدة في تتم االستهالك عملية: االستهالك 

 االثنين يستهلك كمستهلك واإلنسان اللحوم، على تتغذى التي المستهلكات ثم النباتات، على تتغذى التي

 .واللحوم النباتات مع ا،

 الكائنات من وغيرها والحيوانات النباتات بقايا تحليل على تعمل والتي المحلالت، وظيفة وهو: التحلل 

 .الطاقة مستويات من مستوي آخر هو والتحلل الحية،

 

 البيئية النظم في التوازن واختالل التوازن 

 ونشاط التفاعل هذا استمرار ومع فيها، تعيش التي للكائنات المستمر التفاعل بسبب بتوازنها البيئة تحتفظ

 بالنظم اختالل يحدث وقد .البيئي بالتوازن يسمى لما البيئة تصل للنظام المكون الرئيسية العناصر بين العالقات

 الطبيعية الظروف بعض وتغير البيئة على أساسي بشكل تؤثر التي العوامل في التغيرات بعض حدث إذا البيئية

 .النظام في حيوية تغيرات لحدوث ذلك يؤدي حيث اإلنسان، تدخل عند كذلك االختالل ويحدث كاألمطار،

 يقوم التي لألعمال ذلك ويرجع التوازن، اختالل أسباب أهم أحد البيئي النظام في لإلنسان المباشر التدخل ويعد

 الجائر والرعي واألسمدة المبيدات استخدام األعمال هذه ومن الطبيعية، العوامل تغيير على تعمل والتي بها

 إلى الطبيعية الظروف تغيير ويؤدي .البيئة تدمير إلى تؤدي األعمال هذه وجميع السدود، وبناء الغابات وقطع

 النظام يقود ما وهذا أخرى، أنواع وظهور األنواع بعض كانقراض   البيئية، النظم دمار أشكال من أشكال عدة

 مرة االستقرار حالة إلى يعود حتى جد ا كبيرة زمنية مدة إلى بيئي نظام أي يحتاج العادة وفي االختالل، إلى

 .أخرى

 

 اكالت اللحوم اكالت اعشاب  المنتجات الشمس

 المتحلالت ومكانها التربة 

 ملوثات

 هواء

ملوثات 

 مياه
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 البيئية، األنظمة توازن تهدد التي المصادر من العديد هناك: البيئية األنظمة تهدد مصادر  

بدأ ظهور  الطاقة، توليد في ومشتقاته والبترول الحجري الفحم على اإلنسان اعتمادالحامضية  األمطار .1

 الكوكب، على الموجود النباتي والغطاء النباتية الحياة على ةوخطير ةكبير اتهاتأثيرو األمطار هذه

 أغلب في وتسقط أوراقها تُتلف حيث النباتات، على بالقضاء البيئي النظام األمطار هذه تدمر حيث

 يؤثر الحشائش علىتتغذى   التي الحيواناتف الحيوانية، الحياة على سلبي تأثير األمطار ولهذه األحيان،

 الحشرات طريق عن للتلف يعرضها ما وهذا هشةتصبح  الطيور بيوضو الحيوانات قوة على ذلك

 في اإلسراف يؤثرو البيئي، النظام توازن على تؤثر التي المصادر أحد هي الزراعية، المبيدات .2

 اإلنسان له يتعرض الذي الخطر طريق عن وذلك الغذائية، السلسلة على الزراعية المبيدات استخدام

 إلى وباإلضافة الكبد، و السرطان بأمراض صابةلإل عندواضح  سبب ا المبيدات ألن المبيدات، بسبب

 الوقت مع أنه حيث التربة، على خطير تأثير وللمبيدات   النباتية، والحياة الطيور على السلبي التأثير

 ذلك وينعكس األرض، في الكيميائية المواد تركيز زيادة بسبب للزراعة، صالحة غير التربة تصبح

 .التربة خصوبة على تحافظ كائنات ومعظمها والديدان، كالبكتريا   هافي تعيش التي الحية الكائنات على

 األراضي، من الكثير إنتاجية رفع على واألسمدة المخصبات ساعدت بالفعل الكيميائية، المخصبات .3

 للتربة   كبيرة رةخطو تحمل فهي ذلك ومع العالم، في الزراعية الثورة اكتشافات أهم من تعتبر وكانت

 .والنبات والحيوان باإلنسان يضر للمخصبات السيئ واالستخدام ، البيئي النظام في الحية والكائنات

 باألراضي مقارنة الحيوانات عدد وزيادة الجائر، الرعي منها عديدة، أسباب وللتصحر التصحر، .5

 ماليين 0 فقدان إلى قريبة دراساتال وأكدت النباتي، الغطاء على للقضاء ذلك يؤدي مما الرعوية،

 وانتشار الغابات وقطع اإلنسان تدخل مع وكذلك التصحر، بسبب سنوي ا الزراعية األرض من هكتار

 .واضح بشكل والنباتية الحيوانية الحياة على ذلك يؤثر مكانها المباني

 وينتج البكتريا بواسطة تتحلل التي المنزلية، والفضالت والزراعة الصناعة مخلفات وهي النفايات، .4

 .والتربة المياه تلوثف الكبريت، أكسيد ثاني مثل الخطيرة والغازية السائلة المواد التحلل هذا عن

 ومكوناته البيئيّ  النظام توازن مفهوم 

 خلقها التي الحالة على الطبيعة وعناصر مكّونات فيها تبقى التي الحالة على البيئيّ  التوازن مصطلح يطلق

 العناصر لهذه المكونة الطبيعية النسب في اختالل من وقتنا في يحدث لما خالفا   عليها، وتعالى سبحانه الخالق

وما صاحبها   الصناعية الثورة بدء مع ةصاخ بالبيئة، يتعلّق ما كلّ  في الدائم اإلنسان لتدّخل نتيجة   الطبيعية، في

 العناصر جميع بين تكامليّةال العالقة .والجفاف الحراري واالحتباس التربة وانجراف التصحرك ةيبيئ مشاكلمن 

 واإلنسان، بأنواعها، والحيوانات المتعددة، وأنواعها بأشكالها والنباتات الشمس، أشعةك ،المكونة للبيئة البيئيّة

 الدورات حدوث استمرار من بدّ  ال البيئيّ  التوازن على وللحفاظ الجوي، الغالف مكونات بعض إلى باإلضافة

 المحافظة يجب البيئيّ  النظام توازن على وللمحافظة طبيعي، بشكل   البيئيّة العناصر لمختلف الطبيعية الحياتية

 .العناصر هذه من لكلّ  المنّظم التفاعل خالل من البيئيّ  النظام وعناصر مكّونات بين الطبيعيّة العالقة على
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   براونفيلد مفهوم التلوث ومصادره وأنواعه واثاره السلبية و  المحاضرة الثانية 

brownfield  وماتعني وتصنيف التلوث ومصطلح خلفية التركيز والنشاط البشر 

 مفهوم التلوث 

 التلوث 

او علي هيئة  الغازية، أو السائلة، أو الصلبة،: أشكالها بمختلف ادخال المواد، عن عبارة هو

 التي النسب البيئة الطبيعية مع تجاوز إلى اإلشعاعيّ  النشاط أو الصوت، أو كالحرارة، طاقة

تحويلها، مما يسبب الضرر و  أو تحليلها، أو التعامل معها من خالل تخزينها، للبيئة يمكن

 مواد أو البيئة، على دخيلة مواد تكون أن إما الملوثات وهذه االضطراب في النظام البيئي

 طبيعية، اصطناعية أو مواد الملوثات هذه تكون وقد المقبولة المستويات تجاوزت ولكن طبيعية،

 .  فقط الكيميائية بالمواد التلوث يقترن وال

 حيث يستخدم .توضيحها الجيد من البيئي، بالتلوث المتعلقةهناك بعض المصطلحات المهمة  

 قبل من مواد إدخال لبيان  مترادفة بصورة contamination والتلوث pollution التلوث

 تدعى  المواد هذه. اإليكولوجية في حدود معينة والنظم الناس على سامة أو ضارة تكون البشر

تنتج هذه الملوثات في اغلب االحيان عن   contaminants ملوثات أو pollutants ملوثات

 كيميائية انها مواد أو اإلنسان صنع من هي الملوثات جميع أناالنشطة البشرية،  وهذا ال يعني 

 أو عنصر تي(. دي. )دي كلور وايثان ثالثي فينيل ثنائي كلور و ثنائي مثل تم تصنيعها،

 بشرية تكون أن البيئة في طبيعي بشكل تنتج التي الكيميائية للمركبات ويمكن البلوتونيوم؛

 أ ثاني المثال، سبيل طبيعية على مركبات على انتشار األكثر البيئي يشمل التلوث اذ. المنشأ

كما يمكن ان يكون التلوث بشكل نفايات لمصادر . النترات مثل واألسمدة الكربون  وكسيد

تغيير في كالحرارة والضوء والضوضاء ، وفي جميع هذه الحاالت ينتج عن التلوث  الطاقة 

ن خالل قتل السالمة البايولوجية والكيميائية والفيزيائية واالشعاعية  للهواء والتربة والمياه م

االنواع او التدخل في السلسلة الغذائية  والتأثير على معدالت النمو والذي يوثر بصورة سلبية 

 على صحة االنسان.

 والتلوث pollution التلوث بين  بعض العملين في مجال البيئة يميز في االستخدام

contamination .  التلوث مصطلحاذ يستخدم contamination يكون التي األوضاع في 

 التلوث مصطلح يستخدمون حين في وال يحدث اي ضرر فيها البيئة، في موجودا الملوث فيها

pollution لكن في كثير من االحيان يمكن  .على البيئة الضارة اآلثار تظهر التي األوضاع في

  ان يكون الضرر موجود لكنة غير مسجل .

 البيئة تلوث 

 تلحق والتي الكيميائية النفايات من التخلص بأنّه( Environmental Pollution) البيئة تلوث

 الماء، وتلوث الجوي، الغالف تلوث: هي رئيسية أنواع ثالثة إلى يصنّف وهو للبيئة، الضرر

 السامة، العضوية وغير العضوية المركبات: مثل الملوثات من العديد وهناك التربة، وتلوث

 وغيرها  والضوضاء، والحرارة،
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 البيئة تلوث مصادر 

 مصادره تحديد يمكن الذي التلوث عن عبارة وهي محددة مصادر إلى التلوث مصادر تقسم

 ومن فيها، التلوث مصدر تحديد يصعب التي وهي المحددة غير المصادر إلى باإلضافة بسهولة،

 التلوث  مصادر على األمثلة

 للملوثات باإلضافة ،لمنازل من العادمة والمياه المراحيض وتضم:  المنزلية المصادر .1

 .المنازل في االحتراق عملية من ينتج الذي الكربون أكسيد ثاني مثل الغازية

  السطحية، للمياه األنابيب .2

 .وغيرها والمنسوجات، والمدابغ، األغذية، تصنيع: التلوث تسبب التي الصناعات .3

 الميثان غاز إلى باإلضافة واألسمدة، الحشرية، المبيدات استعمال: النشاط الزراعي .5

 والتغليف، التعبئة ومواد المحاصيل، مخلفات من الصلبة والملوثات المواشي، من الناتج

 .وغيرها

 . العادم من ملّوثا   غازا   مثال   الديزل محركات مركبات تنتج حيث: النقل وسائل .4

 البيئة تلوث أنواع 

 الهواء تلوث .1

 تشكيل في  يشارك حيث الهواء، لتلوث األساسي المصدر األحفوري يعد الوقود حرق أن

 المصادر من تعد التي والمصانع المركبات من المنبعثة للغازات باإلضافة الدخاني، الضباب

 أخطر و فقط، رائحة ذا أو ظاهرا ، مرئيا   الهواء تلوث الهواء ويمكن أن يكون لتلوث المعروفة

 يعني احتوائه الهواء تلّوث أن عليه، ويؤثّر وقت كل في اإلنسان إلى يصل التلوث الذي أنواع

 أول: مثل الكيميائية، المواد من طبيعيّة غير كميات او غبار أو صلبة، جسيمات أو غازات،

 واألوزون، الكبريت، وأكاسيد النيتروجين، وأكاسيد الكربون، أكسيد وثاني الكربون، أكسيد

 الحية، للكائنات كبيرا   ضررا   تسبب التي العضوية والهيدروكربونات والكبريتات، والنترات،

 للتلوث الرئيسيّ  العامل هو الكربون أكسيد وثاني البشر، على خطيرا   يعدّ  الكربون أكسيد فأول

 والتهاب الرئة، وسرطان الربو،: مثل تنفسية مشاكل الهواء تلوث ويسبب ، .المناخ وتغيير

 يؤذي الذي الحمضي، المطر والنيتروجين الكبريت أكاسيد تُكّون كما وغيرها، الهوائية، الشعب

  .المائية الحية والكائنات الغابات،

 المياه تلوث .2

 غير يجعلها الذي األمر للمياه، البايولوجيّة أو الفيزيائيّة، أو الكيميائيّة، الخصائ ص هو تَغيّر

 من المنسابة الحية، وتعتبر المياه الجارية للكائنات ضررا   تحدث وعندها  لالستعمال، صالحة  

 والريفية المصدر  و والمناطق السكنية الحضرية الصناعية، والمراكز الزراعية، الحقول

 مياه وتعد سامة، كيميائية مواد أو سماد على المياه هذه تحتوي حيث الماء، لتلوث األساسي

 الهضمي، والجهاز المعدة، في مشاكل إلى من مصادر تلوث المياه اذ تؤدي الصحي الصرف

 البالستيكية، األكياس مثل النفايات؛ وكذلك الشرب، لمياه وصولها عند الزحار أو والتيفوئيد،

، المياه في تراكمها وبالتالي سليمة، غير بطريقة منها التخلص يتم التي الصيد صنانير وخيوط
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 التربة، سطح على الموجودة والبحيرات، األنهار، مياه يصيب التلوث أنّ  بالذكر الجدير ومن

 .األرض باطن في الموجودة الجوفيّة المياه إلى يصل وقد

 التربة تلوث .3

 النفايات، من انواع خالل من يحدث تلوث التربة األراضي، ويُسمى عند غير المختصين بتلوث

 المسببة الدقيقة الكائنات أو السامة، الكيميائية المواد على تشتمل التي السائلة ومنها النفايات

 تؤثّر وبالتالي ببطء، الجوفية المياه وإلى التربة، إلى تتسّرب التي األرض سطح على لألمراض

 فهي اآلخر النوع أّما المناطق، هذه في الينابيع أو اآلبار، يستخدمون الذين األشخاص على

 المادة اسم عليه يُطلق سائال   وتنتج التربة في تتحلل التي الغذائية النفايات مثل الصلبة، النفايات

، بتركيز ملّوثا   التي تعتبر ،(leachate: باإلنجليزية) المترّشحة  مواد على الحتوائه عال 

 تجذب منه سيئة رائحة انبعاث جانب إلى لألمراض، مسببة دقيقة وكائنات سامة كيميائية

وقد تكون النفايات عبارة عن دقائق صغيرة تحملها ارياح وتستقر فوق سطح التربة  .الحشرات

 ومن التربة، السامة ملوثات الكيميائية للمواد الخاطئ والتصريف الصناعية، المصادر و تنتج

 واستعمال الكلور، متعدد الفينول ثنائي ومركبات والرصاص، األسبستوس، الشائعة المواد

 بكثرة األعشاب ومبيدات الحشرية، المبيدات

 للتلّوث السلبية اآلثار 

 على حياة االنسانللتلوث العديد من االثار السلبية والتي تؤثر 

 من بالقرب يعيشون الذين لألفراد أساسية مشكلة الهواء تلوث ان: واألمراض االوبئة 

والمجمعات  الملّوثات، من عاليا   تركيزا   تطلق التي المركبات بسبب  الرئيسية، الطرق

 حماية وكالة الصناعية وما ينتج عنها من ملوثات وسكان المدن المزدحمة  وقد سجلت

 وأمراض السرطان، بأمراض مباشرا   ارتباطا   يرتبط للملّوثات التعّرض بأنّ  البيئة

 .القلب

 كونها الدفيئة، بالغازات يسمى ما أو الحراري االحتباس: الحراري االحتباس ظاهرة 

: مثل األحفورّي، الوقود حرق بسبب السطحيّ  األرض جو حرارة زيادة في تساهم

 أكسيد ثاني انبعاث إلى يؤدي مّما الطاقة، على الحصول ألجل الطبيعي، والغاز الفحم،

 .لألرض الجوي الغالف إلى السموم من والعديد الكربون،

 األمر الناتج من اصابة  األفراد والمجتمعات باألمراض واالوبة ، :االقتصاد تدهور 

 التجارّي، النشاط على للحفاظ الالزمة باألنشطة للقيام الموّظفين عدد من سيقلّل الذي

 والبرامج التأمين شركات على مالية ضغوطا   تسبّب األمراض زيادة أنّ  كما والتعليمّي،

 .الحكومة من الممّولة الصحية

 تلوث االغذية التي يتناولها االنسان . 

 تلوث مصادر المياه الصالحة للشرب واالستخدامات المنزلية. 

 فقدان الراحة النفسية بسبب كثرة تداول االمراض . 

قلة النشاط السياحي واالقتصادي والتجاري  فال احد يغامر بزيارة مناطق ملوثة او  

 العمل بها او استيراد منتوجاتها
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 براونفيلد brownfield  

التغاير في طبيعة سطح االرض باإلضافة  الى توزيع النشاط البشري بصورة متفاوتة على 

 األرض سطح مجموع ومن .آلخر مكان من ونتائجه البيئي التلوث شدة تختلفسطحها  لذا 

ونحو  متمثلة باألراضي الصالحة للزراعة %16االنسان ما نسبته   يستعمل كم مليون 430البالغ

حدث هناك  اراضي زراعية،  إلى تحويلها يمكن التي الغابات ومن المنتجة عيارمال من 24%

تدهور كبير في الراضي الزراعية والناتج من السعي الى تحقيق اعلى انتاجية عن طريق 

 االراضي من % 56استخدام التكنلوجيا الحديثة  زراعة المناطق الهامشية. تم خسارة ما نسبة 

وسع للزراعة سببت التعرية المتسارعة بالرياح والمياه والتملح واستنزاف المغذيات وت الصالحة

الماضي وساهم االستعمال  القرن نصف العمران علي حساب االراضي الزراعية وذلك في

 الترشيح طريق عن السطحية والمياه الجوفية يلوث المياه اآلفات ومبيدات المفرط لألسمدة

. الجوي الترسب طريق عن لألراضي الزراعية المجاورة الطبيعية المناطق في التربة وتلوث

 وهذا: السطحية والمياه إغناء التربة إلى األسمدة في المغذيات من المتزايدة األحمال وتؤدي

 الملوثة المياه الجوفية فإن الحاالت، من كثير للمغذيات يسرب الى الترة وفي المفرط اإلغناء

 في قلقا خاصا يثير أمر وهذا. الخطر إلى الشرب مياه إمدادات تعرض  ال األسمدة باستخدام

 .الشرب لمياه الرئيسي المصدر الجوفية المياه فيها شكلت التي البلدان

 إن. الطبيعية يكون اعلى  من المناطق األخرى البيئة على الحضرية بان الضغط المناطق تمتاز 

 أسوأ مشاكل تطرح الصناعية، واألنشطة والنقل للطاقة، المتزايد واالستهالك كثافة السكان،

تسببت  قد الحضرية المناطق في والتجارية الصناعية األنشطة بعض تكون وقد. البيئي التلوث

 هذه عن التخلي تم إذا. الكيميائية المواد إلقاء أو انسكاب خالل من المحلي التربة تلوث في

 إلى يشار البناء، لتطوير متاحة ملوثة تكون أن يحتمل التي أو الملوثة األراضي األنشطة وكانت

االراضي  لوصف الحضري التخطيط في يستخدم براونفيلد  و عموما كمواقع األرض

 براونفيلد ببساطة، التجارية االستخدامات بعض صناعية أو ألغراضسابقا  المستخدمة

brownfield  .ومحطات المهجورة المصانع مواقع هي البروانفيلدس هذه األمثلة على ومن 

 .التنظيف ومؤسسات البنزين

 عادة المناطق الحضرية وتستهلك. المحتمل أو الفعلي التلوث بسبب المواقع هذه تطوير إعادة عملية تتعقد وقد

 تسبب. المناطق الريفية من للفرد النفايات من المزيد وتنتج األخرى الطبيعية والموارد الطاقة من المزيد

 الصناعية النفايات والقاءالسطحية  المياه داخل الى أو الجوي الغالف إلى الملوثة للمواد الصناعية االنبعاثات

 يؤدي ذلك، على وعالوة. حدود المدينة تتجاوز بيئي تلوث مشاكل النفايات من التخلص مواقع على والمنزلية

 سكب حدوث إلى الحضرية في المناطق المعيشة مستوى على للحفاظ الالزمة الطبيعية الموارد استغالل

 مدى يتوقف المعادن خامات وصهر التعدين أثناء المثال سبيل على أخرى، أماكن في البيئية للملوثات وانبعاثات

 على التربة وقدرة للملوث نفسه، والكيميائية الفيزيائية الخصائص على البيئة في المنبعثة الملوثات انتشار

 في للملوثات المعقد السلوك ويعزى .مياه  هواء،  خالله من ينتقل الذي الوسط نقل ومعدل وطبيعة به، االحتفاظ

. سواء حدا على والزمان المكان في األرض سطح من بالقرب أو على العمليات تغير إلى األول المقام في البيئة

 .والكيمياء للفيزياء المبادئ األساسية خالل من ذلك يتوضح أن يمكن ذلك، ومع
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 الملوثات تصنيف 

 إلى إطالقها فيه يتم الذي الشكل في ضارة آثار يمكن تصنف الملوثات علي اساس اثارها الضارة التي تحدث

 تتشكلفهي   secondary pollutants ثانويةأما الملوثات ال primary pollutants أولية ملوثات هي البيئة

 أو ضارة كانت إذا ملوثات المواد تصبح. را  ضر أقل مواد من تتشكل وغالبا البيئة، في كيميائية لعملية كنتيجة

 ال التي المواد من العديد هناك .البشرية لألنشطة كنتيجة أو البشر، قبل من البيئة داخل إلى وأدخلت سامة

 غير ومكان وقت في أو كبيره بكميات البيئة في إطالقها تم إذا التلوث تسبب قد ولكن ملوثات عادة صنفت

 مباشرة إطالقها تم إذا ولكن ، ملوثات تعتبر ال المثال، سبيل على والسكر، الفواكه وعصير فالحليب. مناسبين

 .الماء في المذاب وكسجيناال تستنزف العضوية المواد أكسدة ألن المائية، بالحياة تضر فإنها سطحية مياه في

 ،النترات الثقيلة،العناصر  الكثير من المواد التي يعتقد انها ملوثات توجد في الطبيعة في التربة والمياه مثل

 تصنيف ويمكن.  polycyclic aromatic hydrocarbons الحلقات متعددة العطرية والهيدروكربونات

 النظم على التأثير البيئة، في الثبات الوفرة،  لكيميائية،ا او الفيزيائية خواصها إلى استنادا عديدة بطرق الملوثات

  (H) والهيدروجين(  C) الكربون من تتكون مواد هي العضوية والملوثات . السمية أو اإليكولوجية

 والمركبات االصطناعية المشعة النويات وباستثناء األخرى العناصر من قليل وعدد ، (O)  واالوكسجين

 ألنها رئيسية ملوثات تعتبر ولكنها البيئة، في طبيعي بشكل تحدث المواد هذه كل فإن الصناعية، العضوية

 .البشرية لألنشطة نتيجة البيئة في واسع نطاق على وتنتشر كبيرة بدرجة مركزة

 التراكيز خلفية 

وجود المواد والعناصر بتراكيز قابلة  إن تواجد المواد في البيئة له مصدران  بشري المنشأ او طبيعي المنشأ

 المغذيات مثل المواد، من كثيراذ ان ال . التلوث وجود إلى بالضرورة يدل ال البيئة في كيميائية مواد من للكشف

تواجدها نتيجة عن  ويأتي السطحية لمياهاو الجوفية والمياه الترب في ةطبيعي بصورة توجد الثقيلة، والعناصر

 بدون للمادة الطبيعي التركيزب حينئذ ويدعى. توفرها في القشرة االرضية وهي جزء من مكونات صخورها

 خلفية تتغاير قدو. background concentration التركيز بخلفية او الهواء التربة أو المياه في  البشر تدخل

وبين مدى   اولى للمواد الطبيعي التواجد بين التمييز المهم من لذا. سواء حد على والزمان المكان في راكيزالت

مهمة في  الفروق هذه فإن ،االوقات من كثير في ذلك صعوبة من الرغم وعلى. البشرية النشاطات بفعلازديادها 

تم دراسة وفرة العناصر في القشرة االرضية  .والمياه التربة إدارةب  قةالمتعل التمييز واتخاذ اإلجراءات المناسبة 

 الصخور من يقترب القشرة تركيب متوسط فإن وبالتالي نارية، صخور من الغالب في األرضية القشرة تتكون

 تقسيم يمكن. النارية الصخور فوق الرسوبية الصخور تسود األرض، سطح من القريبة القشرة في ولكن. النارية

 تاومتبخر مترسبات متميئات، مقاومة، صخور إلى الرسوبية الصخور

 كيميائيا متغيرة غير متبقية معادن من كبير حد إلىكونه م صخور هي resistates قليلة التجوية  الصخور

. واكي والغري المدملكات الرملي، الحجر مثل  رئيسية بصورة كوارتز ( 2SIO) األم الصخور تجوية بسبب

 تجوية خالل نتجت نسبيا ذائبة غير معادن من رئيسي بشكل متركبة صخور هي hydrolysates المتميئات

 من نتجت صخور هي precipitates المترسبات. الطفل مثل  رئيسي بشكل طينية معادن  األم الصخرة

 الدولومايت أو ( CaCO3) الجيري الحجر مثل مائي، محلول من مذابة لمعادن كيميائي ترسيب

(MgCaCO3 )  المتبخرات  تتشكل evaporitesعلى الحاوي الماء تبخر بسبب الذائبة المعادن تترسب عندما 

 وتعد عملية الترسيب  . (CaSO5.2H2O)  الجبسم أو ،( NaCl) هااليت المثال، سبيل على المعادن، هذه

 المترسب الصخر بين التمييز يكون ت،والمتبخرا المترسبات من كل لتشكل األساسية العملية يه الكيميائي

 التركيب يختلف قد. المترسبات مع متداخلة تالمتبخرا تظهر ما وغالبا ما حد إلى اعتباطي المتبخر والصخر

 التركيب في االختالف .آخر إلى مكان من بيرك  أختالفا الرسوبية والصخور النارية الصخور من لكل المعدني

 في االختالف فإن ذلك، من النقيض على .التكوين أثناء الجيولوجية العمليات نتيجة هو النارية للصخور المعدني

 أثناء الميكانيكي والفرز التفاضلية للتجوية الجيومورفولوجية العمليات نتيجة أساسا هو الرسوبية الصخور تكوين

 .التجوية نواتج نقل
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 الكيميائي التركيب في االختالفات إلى كبير حد إلى يعزى الطبيعية المياه تركيب في الطبيعي التباين نا 

 ويعكس األساس، صخر من تقريبا المستقرة الصلبة البقايا التربة تركيب يعكس حين في. األساس في والتجوية

 خلفية تظهر أن يمكن لذلك، وتبعا. األساس صخر من بسهولة للتجوية القابل الجزء الطبيعية المياه تركيب

 خلفية تكون ما عادة ذلك، ومع .فياالجغر الحيز في واسعا تباينا والمياه التربة في المختلفة للموادالتراكيز 

 من بالقرب مواقع هي االستثناءات. المنشأ البشرية المدخالت عن الناتجة كيزرابالت مقارنة منخفضة  راكيزالت

 الفلزات المثال، سبيل على المواقع، هذه في والمياه التربة اثراء يمكن حيث بركانية، ينابيع أو خام مكاشف

 اإلشعاعي النشاط أو الثقيلة

  مصدر للتلوثوالنشاط البشري 

. مباشرة غير أو مباشرة والهواء بصورة والمياه التربة في الملوثة المواد تركيز في زيادة البشري النشاط يساهم

 تصريف أنبوب مثل ، point source نقطي مصدر أو واحد موقع من للملوثات المباشرة اإلطالقات تسفر و

. الثقيلة بالعناصر غني معدني لعرق طبيعي مكشف أو التربة، إلى بنزين حاوية أو تسرب سائلة، نفايات

. المصدر من المصب اتجاه في plume بالريشة شبيه شكل على الغالب في نقطي مصدر حول التلوث ويقتصر

 التدفق وسرعة التلوث مصدر عمر على المصدر من بالريشة الشبيه الشكل واجهة انتشار مدى ويتوقف

 يتم عام، بشكل. عموما محدود يكون التدفق اتجاه مع المتعامد التشتت إن. التدفق مسارات طول على واالحتجاز

 منظمة أو فرد عن ناجمة بأنها تحديدها يتم ما غالبا ألنها فيها، والتحكم نسبيا بسهولة النقطية المصادر مراقبة

 .بعينها

 الجوي الغالف ترسبات من ذلك على األمثلة ومن. واسعة منطقة كما يمكن دخول الملوثاث الى البيئة عبر

اختبار  بعد المشعة للنويات العالمي الجوي التدهور الحامضي(، )المطر الحامضية للمركبات بشريا المدعوم

 من المترشحة األسمدة النووية، والحوادث الماضي القرن وستينات خمسينات في النووية القنبلة واستخدام 

 الرواسب مع المتصاحبة الملوثات وترسب المدينة، شوارع من السطحي الملوث والجريان الزراعية، الحقول

-non نقطي غير مصدر يمتلك أنه واسعة مساحة على يحدث ما ملوث لتحرر يقال. الفيضية السهول على

point source منتشر مصدر أو diffuse source  .التربة في الملوثات تركيز تدرجات تكون ما وعادة 

 .تدريجية المنتشرة المصادر عن الناشئة والمياه

فردي والتي تكون  بشكل تمييزها يمكن اليمكن لمصادر نقطية صغيرة نسبيا في اكثر من موقع مختلف والتي 

 مياه تصريف المثال، سبيل علىذات اثر ضئيل نسبيا لكن االثر التراكمي للمواقع مجتمعة يمكن أن يكون كبير، 

 عدد أو سطحية، مياه أو  الصحي الصرفخزانات  او من خالل  حضرية جوفية مياه داخل إلى منزلية صرف

 المياه أو الجوفية المياه مع الملوثات امتزاج أن. الفضالت لرمي واسع موقع في متسربة حاويات من كبير

 المصادر مواقع مجموع فإن وبالتالي حدة، على مصدر كل مساهمة تحديد المستحيل منيصبح  السطحية

 .منتشر كمصدر يعمل المختلفة المرجعية

والذي يعمل بدورة  منتشر، مصدر ادخاالت أو نقطي مصدرهناك نوع اخر من التلوث البيئي يتكون من جرا 

 بشكليعمل  الحامضية المركبات ترسبفي  زيادةال مثال. مباشر غير تلوث البيئة في المواد بعض إطالقعلى  

ومنها  المعادن، تحرر معدل من يزيد والذي. المادة االم  األساس لصخر الطبيعية التجوية معدل في ارتفاع فعال

 الملوثة المواد غنى مدى ويعتمد. الى التربة ومحلولها ثم الى المياهمتجها   األساس صخرال من ،العناصر الثقيلة

 الملوث وميل المصدر نوع المتحررة، الكمية التركيز، خلفية على البشرية األنشطة بفعل والتربة المياه في

. للقيمة براتم عدة حوالي إلى للقيمة واحدة مرتبة من أقل بين اإلغناء يمكن تحديد االثراء او. البيئة في للتشتت

 مادة من لإلغناء استجابة  أكثر هي الصفر إلى قرباأل تركيزال خلفية ذات خالل ما تقدم يتبين ان المادة ومن

 نقطي مصدر من ملوث من كبيرة كمياتادخال  يتم عندما أعلى أيضا اإلغناء ويكون. أعلى  تركيز خلفية ذات

 فوق الملوث ادخل إذاويكون االغناء اصغر  . منه بالقرب أو إطالقه موقع عند محتجز الملوث كان حال وفي

 يتخفف أكبر، حجم أو أكبر مساحة فوق بسرعة ينتشر الملوث كان حال في أو منتشر مصدر أكبر مساحة

 .أصغر اإلغناء يكون وعلية الملوث
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 العنصر      التركيز معدل العنصر        التركيز معدل

9.4 ppm Hf 5..2 % O 

5.6 ppm Gd 29.9 % Si 

8.3 ppm Dy ..20 % Al 

8.9 ppm  Cs 5.32 % Fe 

4.9 ppm Be 3.94 % Ca 

4.8 ppm Sn 2.30 % Na 

4.2 ppm Er 2.2 % Mg 

2.6 ppm Yb 2.15 % K 

1.. ppm As 5616 ppm Ti 

1.. ppm U 1226 ppm C 

1.5 ppm Ge .4. ppm P 

1.3 ppm Eu .10 ppm Mn 

1.1 ppm Ta 02. ppm S 

1.1 ppm Mo 495 ppm Ba 

2.1 ppm Br 424 ppm F 

1.6 ppm W 5.2 ppm Cl 

966 ppb I 333 ppm Sr 

966 ppb Ho 263 ppm Zr 

046 ppb Tb 130 ppm Cr 

426 ppb Tl 29 ppm V 

346 ppb Lu .9 ppm Rb 

366 ppb Tm 04 ppm Zn 

366 ppb Sb 01 ppm N 

126 ppb Se 01 ppm Ce 

166 ppb Cd 40 ppm Ni 

94 ppb Bi 36 ppm La 

.6 ppb Ag 2. ppm Nd 

46 ppb In 24 ppm Cu 

56 ppb Hg 25 ppm Co 

4 ppb Te 25 ppm Y 

2.4 ppb Au 12 ppm Nb 

6.5 ppb Pd 19 ppm Li 

6.5 ppb Pt 10 ppm Sc 

6.5 ppb Re 14 ppm Ga 

6.1 ppb Ru 15.9 ppm Pb 

6.60 ppb Rh 11 ppm B 

6.64 ppb Os 9.4 ppm Th 

6.64 ppb Ir 0.. ppm Pr 

.......... ............. 4.3 ppm Sm 

 ( حدود تركيز العناصر في القشرة االرضية1جدول )                   
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مصادر استهالك حقائق عن النتروجين  في البيئة  ودورتهغاز النتروجين   المحاضرة الثالثة 

النتروجين ومدخالته الى البيئة عنصر الفسفور ودورة البيئي  دورة الفسفور مصادر الفسفور 

 وطرق استهالكه 

 النيتروجين غاز 

تشكيل   تعني” genes”و ،"األصلية الصودا" وتعني األصل، يونانية nitron يرجع اصل  النتروجين الى كلمة

 ويعتبر N بحرف  الدوري الجدول في للنيتروجين يرمز .الكون في وفرة عنصر أكثر خامس وهو النيتروجين

 اللون عديم غاز النيتروجين غاز  األرض على الهواء من ( 9.%) النيتروجين غاز ويؤلف .الالفلزات من

يشابه النتروجين  .القياسيين الضغط وقياس الحرارة درجة في غاز شكل وعلى نشط غير عادة وهو والرائحة

 غاز ...ذرتين من جزيء شكل على ويكون فلز ال أنه كما الماء في حالته السائلة كونه عديم اللون والرائحة.،

 األنظمة جميع في عليه العثور ويمكن البروتينات لجميع ُمكون األرض، ألنه على للحياة ضروري النيتروجين

 يشكل والسموم، كما والمتفجرات واألسمدة واألغذية العضوية المواد في موجودة النيتروجين ومركبات الحية،

 األسمدة صناعة في ايضا ويستخدم .والسيانيد النيتريك وحمض( النشادر) كاألمونيا المهمة المركبات من العديد

 غاز هو فما للبيئة، ضارا   يكون أن الممكن من الوقت ذات في ولكنه الحياة، في جدا   مهم عنصر والنتروجين

 النيتروجين 

 النيتروجين غاز دورة خالل تنتج التي األمونيا هي ما 

 الهيدروجين مع فيها النيتروجين يتفاعل والذي،(NH3) األمونيا هو هابر بعملية يسمى ما  فيتنتج االمونيا 

من  %96يتم استخدامه كغاز تبريد واكثر من  .نفاذة رائحة مع اللون عديم األمونيا غازو .األمونيا غاز مكونا  

هذا الغاز يذهب الى صناعة االسمدة النايتروجينية ويدخل ايضا في صناعة البالستك واالصباغ والمبيدات 

الحشرية. وتم استخدام النتروجين في صناعة االسمدة الكيميائية من اجل الحصول على نمو اسرع للمحاصيل 

 .الجوفية والسطيحة  المياهذو اثار سلبية  على البيئة من خالل تلوث   استخدامهالزراعية وكان االفراط في 

 لنيتروجينل  البيئي الدور 

ن  وثنائي NO اآلزوت وأكسيد N2O اآلزوتي أكسيد: هي مختلفة أكاسيد خمسة األكسجين مع اآلزوت يكو ّ

 يتواجد أن يمكن . N2O4 اآلزوت أكسيد وخماسي N2O3 اآلزوت أكسيد وثالثي NO2 اآلزوت أكسيد

  (2N) حر كنيتروجين غازية كمركبات البيئة في ويتواجد ،3 - و 6 و 3+  و 1+ أكسدة حاالت في النيتروجين

 النتريت أو (3NO-) تراالنت أو (3NH) واالمونيا   (O2N) النيتروز وأوكسيد  (NOx) النيتريك وكسيد وأ

(NO2-)  األمونيوم أو (NH5+)   أخرى عضوية مركبات أو نباتية مواد شكل في  عضوي كنيتروجين أو .

 من الرئيسية المذابة واألشكال. النباتي والكلوروفيل والبروتينات، النووية لألحماض أساسي مكون وهو

 التربة في النيتروجين أنواع كيزرالت المثالية حدودال (1) الجدول ويبين. تراوالنت األمونيوم هي النيتروجين

 الملوثة غير الحاالت في والزمان المكان من كل في اختالفات تشمل التي السطحية، والمياه الجوفية والمياه

 .كيزراالت في )القيمة في رتب عدة( كبيرة اختالفات هناك أن الجدول هذا يوضح .والملوثة

 تربة محلول كغم\غم تربة 
 لتر \ملغم

 \ملغم جوفية مياه
 لتر

 سطحية مياه
 لتر \ملغم

 فضالت مياه
 لتر \ملغم

 ---- 6.10 – .4 ---- ---- 2.0 – 7.9 كلي نايتروجين

NO3- ----  296-1.3 ضئيل مقدار – 
34 

 16.4-6.65  2.4-65 

NH5 ---- 29-1.5 1.4-54 6.665-4.. 2- ضئيل مقدار 

 السطحية والمياه الجوفية المياه التربة، في للنايتروجين المثالية كيزاالتر مديات(2جدول ) 
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 الكاتيونات تبادل مواقع ويمتاز بقدرة كبيرة على االمتزاز على الماء، في الذوبان قابلية عالية على لألمونيوم

وتقوم المعادن الطينية  بعملية اسر  . العضوية( والمواد الطينية )المعادن الغروية للجسيمات السالبة ذات الشحنة

ومن ابرز المعادن التي تقوم بعملية التثبيت هي معادن   Ammonium fixation  تثبيتهاالمونيوم عن طريق 

 هذا معظم. المعدنية الشبكات بين بإحكام األمونيوم . حيث تمسك  والمونتموريلونايت الفيرميكيواليت اإلاليت،

 أقل هي األمونيوم تثبيت كمية. الكلي المحلول مع تبادله يمكن وال معكوس غير بشكل يرتبط الثابت األمونيوم

 ظروف وتحت ضعيف حامض هو األمونيوم. الكاتيوني التبادل مواقع على  الممتزه الكميات مع بالمقارنة بكثير

 :متطايرة أمونيا إلى يتحول قاعدية

NH5 →  NH3  + H                                                                                   

تمتاز النترات بحركة   ولكن المياه على غرار االمونيوم ، في كما وتمتاز النترات  بقابلية على الذوبان    

 مع المصب اتجاه في بسهولة وتنتقل ما نوعا تحركت اسرع في  التربة ألنها ال تمتز على  جزيئاتها  لذا فإنها

 خالل من تتغير أو الحية الكائنات بواسطة امتصاصها يتم ثم  المياه السطحية او المياه الجوفية  أو التربة رطوبة

 فهو عضوي، غير رئيسي مغذي مائي نتروجين هو النيتروجين أن من الرغم على .واالختزال تفاعالت األكسدة

 مستويات ارتفاع أن المعلوم لدا الكثيرين  ومن. مرتفعة بتراكيز والبشر والحيوانات للنباتات سام مادة، كأي

 العمر، من أشهر ستة دون الرضع في قاتلة دموية اضطرابات يسبب الشرب مياه في النتريت أو النترات

 في عدم اعراضها وتتلخص ،"الطفل زرقة متالزمة" أو methemoglobinemia الدَّم ميثوغلوبينيميا وتسمى

االوكسجين. ارتفاع تركيز االمونيوم في ماء التربة ومحلولها تكون ذات اثر سمي   حملالدم على   قدرة

 السطحية المياه فيللنباتات .كما تكون  االمونيا الحرة في ظروف التربة القاعدية والمتحررة من االمونيوم 

  .لألسماك بالنسبة السمية شديدة تكون

 النيتروجين دورة 

 مختلفة، عضوية مركبات إلى الجوي الغالف فيالمتواجد   النيتروجين تحويل بواسطتها يتم التي حلقةال هي 

التربة   بكتيرياتنشط   الدورة، أثناء .الحية الكائنات على للحفاظ أهمية األكثر الطبيعية العمليات من واحدة وهي

 بكتيريابعدها  تقومل .تنمو لكي النباتات تحتاجه والذي األمونيا، مركب إلى الجوي في النيتروجين تحويل على

 ترجع .النباتات تأكل التي الحيوانات تستهلكها التي والبروتينات األمينية األحماض إلى األمونيا بتحويل أخرى

 الموجود النيتروجين تحويلعلى   البكتيرياعمل فت الحيوانية، النفايات خالل من التربة إلى النيتروجين مركبات

 .وهكذا الجوي الغالف إلى وإرجاعه النيتروجين، غاز إلى النفايات في

ضراء واالشنات والطحالب والتي يطلق عليها  المنتجات االولية  باإلضافة الى بعض البكتريا تقوم النباتات الخ 

 داخل سام األساس في هو األمونيوم ألنو. أمونيوم أو مائية نترات شكل في أساسا النيتروجينبامتصاص 

 البسلةك  النباتات بعض كما تعمل .كبيرة بسرعة عضوي نيتروجين الىوتحويلة   هضمه يتم لذا الخاليا،

 على القادرة الزرقاء، البكتيريا أو للنايتروجين المثبتة البكتيريا باستضافة  األخرى النباتات وبعض والبرسيم،

ولهذا  . nitrogen fixation النايتروجين تثبيت  تسمى العملية هذه التربةفي  ( N2) الجوي النيتروجين تثبيت

عن  الرديئة التربةدورات المحاصيل الزراعية  لغرض تحسين خصوبة قوليات ضمن  بال السبب يتم ادراج

 النيتروجين تأمين يمكن. الكيميائية األسمدة استخدام إلى الحاجة تخفيضو التربة نيتروجين كميةطريق زيادة  

  التغذية عضوية بكتيرياالفطريات وال طريق عن العضوية للمادة الالحق والتمعدن التحلل عن طريق العضوي

 إلى أوال العضوي النيتروجين أكسدة يتم. العضوي  الكاربون من خليتها كاربون تحصل على  البكتيريا وهذه

 البكتيريا تعمل ،وعند توفر تهوية .ammonification ، بعملية األمونة أمونيوم إلى وأخير   أحماض أمينية

 النترجة عملية في (+4  أكسدة حالة)  ( الى نترات-3  أكسدة )حالة   األمونيوم أكسدة على  التغذية ذاتية

nitrification خطوتين من كعملية الكلية النترجة عملية تلخيص ويمكن( 2) الشكل انظر  الخطوات متعددة: 
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 ( يوضح دورة النتروجين في الطبيعة3شكل )                     

 Nitrobacter وبكتيريا نتريت، إلى األمونيوم أكسدة وهي األولى، الخطوة تنجز Nitrosomonas بكتيريا

 وخطوة جدا، النتريت فعال .وتتضمن تحويل النتريت الى نترات النهائية األكسدة وهي الثانية، الخطوة تنجز

 وأنواع  صغيرة بكميات في التربة يكون  النتريت  فان تواجد السبب، لهذا. كبيرة بسرعة الثانية تحدث التفاعل

يستلزم حدوث عملية النترجة توافر . األمونيوم والنترات هي المائية المحاليل في األولية النيتروجين

عملية النترجة تقوم بها  .السطحية المياه أو هويةالت الجيدة التربة في إال التفاعل يحدث ال وبالتالي األوكسجين،

 ودرجة ةرارالح درجة مثل البيئية العوامل على كبير حد إلىبكتريا حية لذا يعتمد معدل عملية التفاعل وسرعته 

 مئوية درجة 32 وحوالي مئوية درجة 16 بين. التفاعل تثبيط يتم مئوية 16 أقل حرارة درجات في. الحموضة

 يتباطأ  0.0 ---- 9 بين للنترجة األمثل الهيدروجيني الرقم ويكون. ةارالحر درجة مع التفاعل معدل يرتفع

 في . 5.4 من أقل الهيدروجيني الرقم عند الركود من حالة ويصل الى  0عند درجة حموضة اقل من  التفاعل

 لةاإز عملية فإن يترالباي أكسدة أو بيولوجية بوساطة العضوية المواد تحلل بسبب ،بسيطة ختزلا ظروف ظل

 خالل من  6 األكسدة حالة N2 الى  نتروجين    +4 األكسدة حالة تراالنت تكسر  denitrification  النترجة

  :النيتروز وأكسيد النيتريك وأكسيد النتريت ذلك في بما وسائط

 أن الحظوحموضة التربة وي زالة النترجة تخضع لدرجة الحرارةإعملية االختزال تحدث بفعل البكتريا لذا فان 

 هي النيتروز أوكسيد النتريك أوكسيد الوسطية النواتج. النترجة عملية عكس ليست هي النتروجينزالة إ عملية

 النيتروز وأكسيد النتريك أوكسيد من كل. النتروجين زالةإ تفاعل اكتمال قبل النظام من تتطاير أن يمكن تزاغا

 .العالمي االحتباس الحراري في تساهمان انبعاثاتهما فإن وبالتالي دفيئة، تزاغا هما

 

الى جزء  بالتالي يتحول  الذي العضوي غير النيتروجين من كبيرة باستهالك كميات الدقيقة تقوم الكائنات الحية

 باإلضافة . للتمعدن المعاكس التفاعل وهو immobilization السكون العملية هذه وتسمى. العضوية المادة من

 يكون عندما التمعدن من أسرع بشكل السكون ويتحرك .هضمي لزااخت عملية هو السكون النبات، متصاصال
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 التمعدن هي من تحدد  نايتروجين:  كاربون نسبة أن يعني وهذا. العضوي للكاربون بالنسبة محدودا النتروجين

  هي نايتروجين:  للكاربون المثالية النسبة فإن لكتلة ان النسبة المثالية ألحياء التربة المختلفة بالنسبة .السكون أو

 نايتروجين:  كاربون ونسبة التمعدن يسود ، 26 من أقل نايتروجين:  كاربون نسبة كانت إذا وعليه،. 1:26

 .النبات المتصاص مؤقت بشكل متوفر غير المقيد النيتروجين. واضح سكون عن تسفر 26 من أكبر

 وهضم النتروجين ونزع والنترجة األمونة وتعتبر. النبات المتصاص مؤقت بشكل متوفر غير المقيد النيتروجين

 ضئيلة هي األمونيوم وتتطاير النيتروجين تثبيت أن. النيتروجين لدورة اساسية  عمليات واألمونيوم تراالنت

 بما النايتروجين دورة لكامل توضيحي مخطط هو (2)  الشكل. األخرى النيتروجين تدفقات مع بالمقارنة نسبيا

 .النتروجين ونزع النترجة، األمونة، النايتروجين، تثبيت ذلك في

 دعم االنسان لدورة النتروجين 

 يؤدي أوال،. طرق بعدة الطبيعية العالمية النتروجين دورة كبير بشكل البشرية األنشطة تدعم

 النتروجين أنواع من سنويا طن مليون 26-36يسبب احتراق الوقود االحفوري الى اضافة   -1

 القابلة للتفاعل الى الجو.

  مليون طن من النتروجين الجوي المثبت في التربة بواسطة النباتات البقولية.  56تثبيت اكثر من -2

مليون طن   4من 1213ارتفاع معدالت الثبيت االصطناعي بعملية هابر بوش  المخترعة عام  -3

من نتروجين جوي  مليون طن في الوقت الحاضر  24قبل الحرب العالمية الثانية الى  اكثر من 

 .االصطناعية األسمدة إلنتاج +NH5الى امونيوم

 التثبيت عمليات من أكثر البشر قبل من اصطناعيا النيتروجين تثبيت معدل ارتفع لذلك، ونتيجة 

 .األرضية اإليكولوجية النظم في الطبيعية

 ومدخالته للبيئة مصادر استهالك النتروجين 
 للنظم النتروجين دورة في مصارف هي النيتروز وأكسيد النتريك أوكسيد االمونيا، تطاير -1

 .اإليكولوجية

 المذاب للنيتروجين السطحي الجريان أو والترشح النتروجين على المحتوية الحيوية الكتلة حصاد -2

 .المصب مناطق إلى

 النيتروجين مصادر من هامة أخرى خارجية مصادر التربة، بكتيريا بواسطة النيتروجين تثبيت -3

 .األسمدة مدخالت هي

 .الجوي الغالف وترسب المنبع، مناطق من الملوثة المياه تدفق -5

 نظم وفي -4

 كغم 246 من أكثر إلى 46 من األسمدة خالل من نتروجين  مدخالت تضيف المكثفة، الزراعة -0

 .سنة \هكتار \ نتروجين

 الصناعة خالل من النيتروجين انبعاثات من الجوي الغالف ترسب عن الناتجة المدخالت وتستمد -.

 .NH3 األمونيا أساساراعة والز اكاسيد النتروجين  المرور وحركة

الروث  من األمونيا تطاير ويرتبط. الروث تحلل أثناء %93  لألمونيا انبعاث يحدث  اكبر  -9

  . السماد في الرطوبة ومحتوى الحرارة ودرجة الهيدروجيني بالرقم إيجابيا ارتباطا

 وحامض الجوي الغالف في النيتريك حامض تعادل التي تزاالغا أهم من واحدة هي األمونيا -2

  الكبريت وكسيد أ وثاني  NOX     النيتروجين أكاسيد أكسدة من التوالي على المتولدين الكبريتيك

  SO2 .  

 كبريتات رذاذ تشكل  NH5NO3 (NH5 )2SO5   األمونيوم رذاذ تشكيل إلى العملية هذه وتؤدي -16

 درجة زيادة مع ويتباطأ للعكس قابل االمونيوم ترانت تشكل. لالنعكاس قابل غير يكون االمونيوم

 .الغيوم في الرطوبة تراقط في األمونيوم ورذاذ  األمونيا من كل تذاب أن ويمكن. رارةالح

 ميكانيكية وصول االمونيا الى سطح االرض 

 (.والبرد )المطر والثلج الهطول تدخل دون الجوي الغالف من والهباء إزالة الغازات: جاف ترسيب 
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 .هطول األمطار طريق عن بمحلول الجوي الغالف من الجوي والهباء الغازات غسل: رطب ترسيب 

 بين سطح بيني عبر االنتشار خالل من الجوي الغالف من الجوي والهباء الغازات إزالة: خفي ترسيب 

بارز في عملية الترسيب  تلعب خشونة السطح دور .ندى وقطرات ضباب في الرطب، والسطح الهواء

وطبيعة  خمسة كم وتزداد شدة الترسيب مع خشونة السطح  ديون يترسب بحدونالجاف والرطب االمو

 . السطح المرتفعات ومناطق الغابات تحصد كمية اكبر من الرواسب

 الفسفور 

 الحية، الخاليا كافة تركيب في يدخل. 14 الذري وعدده P الكيميائي رمزه الدوري، الجدول في كيميائي عنصر

 .حر بشكل الطبيعة في يوجد ال فهو الكيميائي نشاطه وبسبب

 الفسفور وتواجد البيئي الدور 

 البروتينات من جزءا الفوسفور ويكون الحية، الكائنات في. الثاني الرئيسي النباتي المغذي هو الفوسفور

 (adenosine األدينوزين فوسفات ثالثي في فوسفات أستر اواصر إلى فوسفات. ةالنووي حماضاال

triphosphate )األدينوزين فوسفات وثنائي  ( adenosine diphosphate )الرئيسي الطاقة مخزن هي  

 ريبوز سكر لديها الطاقة عالية نيوكليوتيدات هو االدينوزين فوسفات ثالثي. الخاليا في الطاقة نقل وصراو

 من كبير قدر إطالق إلى االدينوزين فوسفات تكسرثالثي ويؤدي. فوسفات مجاميع وثالث   ( )األدينوزين

 ومجموعتين ريبوز سكر االدينوزين فوسفات ثنائي لدى .المختلفة ألنشطتها الخلية تستخدمها التي الطاقة

 التنفس في المتحررة الطاقة مع االدينوزين فوسفات ثالثي لتوليف االدينوزين فوسفات ثنائي يستخدم. فوسفات

 فوسفات ثنائي تشكيل إعادة يتم الخلوية، لألنشطة االدينوزين فوسفات ثالثي استخدام يتم عندما. الخلوي

. اليخضور وصانعات الميتوكوندريا  في االدينوزين فوسفات ثالثي إنتاج يتم النباتية، الخاليا في. االدينوزين

 وقت في الجذور نمو وتحفيز الخاليا، نمو في دور الفوسفور يلعب الخاليا، داخل الطاقة تحويل جانب والى

 واألسنان، العظام لنمو ضروري الفوسفور يكون والحيوانات، البشر في. والبذور الثمار إنتاج وفي مبكر،

 أو حية عضوية مواد من كجزء أي ،يتواجد الفسفور في البيئة كفسفور عضوي.الكالسيوم فوسفات من مصنعةال

-2 و ( -H2PO5)المترافقة  وقواعده( H3PO5)  الفوسفوريك حامض عضوية، غير فوسفاتية كمواد أو ميتة،

(HPO5 ) 3 و-(PO5 )  توزيع فإن الكربونيك، حامضوكما في . فوسفات إلى أورثوفوسفات اختصار يتم 

 الهيدروجيني للرقم دالة هو الفوسفات فصائل

 

 .موالري ملي 16 فسفوريك حامض محلول في الهيدروجيني للرقم كدالة الفوسفات ألنواع المئوية النسب(5شكل )

 تفاعل خالل من تحديده ويتم  العضوي وغير العضوي   الفوسفور أنواع جميع يشمل الكلي الفوسفور

 خالل من عادة المياه عينات تصفية يتم و  المباشر القياس خالل من أو المياه عينة هضم بعد األزرق الموليبديت

 غير للفسفور الرئيسي الطبيعي المصدر .والحبيبية المذابة االجزاء بين للتمييز مايكرون 6.54  غشاء مرشح

 تتوفر وال الماء في للذوبان قليلة الفوسفاتCa4 (,F,Cl,OH)(PO5)    3االباتايت معدن هو الذائب العضوي

تكون ايونات الفوسفات راسب من   5.4اكبر من  PH حامضية ظروف ظل في. النبات المتصاص بسهولة
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. ولها االفضلية في االمتزاز وترسبها المذابة والحديد االلمنيوم أيونات مع فوسفات الحديد وااللمنيوم عند تفاعلها

 قدرة من بكثير أقل هي للفوسفات الطينية المعادن ززاامت قدرة .على اسطح االكاسيد وحواف المعادن الطينية

 الفوسفاتي زااالمتز يؤدي .الطينية للمعادن الصغير الحافة سطح بسبب النصفية، االحادية االكاسيد زاامتز

 هو كما ، ليغاند تبادل  الفوسفات مع  +OH2  و OH ليغاندات تبادل إلى النصفية االحادية االكاسيد على المحدد

 :التالية التفاعالت في مبين

 

 

 ترتبط وفيه ، O االوكسجين جسور من اثنين مع حلقي تركيبفي المعادلة الثانية نالحظ تكون 

 الشحنة نقطة فوق هيدروجيني رقم عند المحدد االمتزاز من النوع هذا يحدث و. بقوة الفوسفات

 في بقوة الفوسفات أيونات ارتباط لذا .الهيدروجيني الرقم من واسع مدى في وبالتالي صفر،

 إلى الحديديك حيث يختزل مختزلة، ظروف ظل في. نصفية احادية اكاسيد على المحتوية التربة

 إلى الحديديك لهيدروكسيدات االختزالي الذوبان هذا ويؤدي. للذوبان قابلية أكثر وهو الحديدوز،

 هذه ظل في. أيضا المحلول الى تحررها ليتم الحديديك هيدروكسيدات على الفوسفات ززاامت

 Fe3 فيفيانايت  الحديدوز فوسفات ذوبان طريق عن الفوسفات تركيز في التحكم يتم الظروف،

(PO5)2.9H2O فإن الحديدك، فوسفات من بكثير أعلى الفيفيانايت ذوبان ناتج ولكون 

 بيئات إلى حامضية بيئات في متحركة فهي السبب ولهذا للذوبان قابلية أكثر تكون الفوسفات

 الكالسيوم، فوسفات الى الفوسفات يترسبحموضة تربة اعلى من السبعة وعند  .محايدة الهوائية

 Ca4(PO5)3F   أباتايت فلور  Ca4(PO5)3OH  واباتايت  هيدروكسي شكل في أساسا وذلك

 بشكل والكالسيوم نصفية احادية واكاسيد واأللومنيوم الحديد مع الفوسفات تفاعالت وتساهم 

 تركيز يكون الفوسفات، تثبيت وبسبب . phosphate fixation الفوسفات جماعي بتثبيت

 أو النيتروجين تركيز من أقل أو عشرين على واحد من أقل الغالب في المذاب الفوسفات

 التربة في الفوسفور أنواع لتراكيز النموذجية المديات بعض (  (3والجدول رقم .البوتاسيوم

 غير الحاالت في والزمان المكان في التغيرات في ذلك بما السطحية، والمياه الجوفية والمياه

 .والملوثة الملوثة

 تربة محلول كغم \غم تربة 
 رلت \ملغم

 جوفية مياه
 لتر \ملغم

 سطحية مياه
 لتر \ملغم

 فضالت مياه
 لتر \ملغم

 -------- -------- -------- -------- 6.61-4.0 كلي فسفور

   >( كلي فسفور
 مايكرون 6.54

 
--------- 

 

..9-6.62 
 

0.0-6.664 
 

2.1-6.61 
 

9-3 
 >تفاعلي فسفور

 مايكرون 6.54 
 

----------- 
 

..9-6.665 
 

5.2-   

 مقدار ضئيل

 

1.2-6.663 
 

0-3 

 ( نسب الفسفور في بعض مكونات البيئة3جدول )

 

 النيتروجين غاز عن ومعلومات حقائق  
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 ويستعمل .2..1 من قبل الصيدالني  والطبيب دانيال رذرفورد عام  النيتروجين اكتشف

 الخاليا من وغيرها والبويضات المنوية الحيوانات لتخزين كمبرد، السائل النيتروجين

 أيضا السائل النيتروجين كما يستعمل .اإلخصاب عمليات أو البحوث العلمية  في المستخدمة

 النيتروجين لغاز. والرطوبة والملمس، النكهة، على الحفاظ في بسرعة، ويساعد األطعمة لتجميد

 .هابر عملية باستخدام سنويا األمونيا من طن 146 نحو وينتج .الشفق تشكيل في دورا

 .والكربون واألكسجين النيتروجين على تحتوي الديناميت، إنتاج في المستخدمة والمتفجرات

 الفسفور دورة 

 دورة من تعقيدا أقل لكنها. الغذائية السلسلة خالل النيتروجين تقريبا   دورة الفوسفور تشابه دورة

 .متطايرة غازية مركبات هناك وليس أقل أشكال في يحدث الفوسفور ألن وذلك النيتروجين،

واالشنات  والطحالب الخضراء قبل كالنباتات من الذائب الفوسفات الرئيسية المنتجات تستخدم

 فسفور إلى العضوي غير الفوسفات تحول الكائنات هذه. التغذية عضوية البكتيريا وبعض

 خلفها البقايا وتترك الغذائية السلسلة إلى العضوي الفوسفور من جزء نقل يتم ثم، ومن .عضوي

 العضوية المواد جميع وعند موت   النباتات. جذور في فوسفور المثال سبيل على فتات شكل في

 بالفوسفات عضويا المرتبط الفسفور يعزل العضوية للمادة الميكروبي التحلل. بقايا تصبح الحية

 للكائنات مواتية ظروف في سريع يكون العضوي الفوسفور دوران معدل. العضوي غير

او اقل تحدث  عملية معدنة الفسفور  1:266العضوي الفسفور:  الكاربون نسبة كانت إذا. الدقيقة

بسهولة ويتحرر بسهولة ويصبح باستطاعة النبات امتصاصه بيسر ، اما اذا كانت نسبة 

/كغم مادة عضوية  تقوم الكائنات 2او اكبر أي أقل من  1:366الكاربون : الفسفور العضوي 

 المتصاص تحريره من بدال خالياها في وتجمده الفوسفور معظم تستخدم الحية استخدام الفسفور

يكون مرتبط ضمن  . بعض الفسفور العضويويبقى جزء من الفسفور بشكل عضوي. النبات

وجد بشكل مركبات جزيئية صغيرة يمن الفسفور  % 06نسبته  ولكن ما بوليمرات  دبال معقدة

 في بكتيري هو اإلينوزيتول فوسفاتأصل  . nositol phosphatesفوسفات االنيوزيتول 

 الغير قابلة للذوبان.الكالسيوم والحديد وااللمنيوم  أمالح شكل في أساسا وتتواجد األصل

 المادة بمحتوى جيد بصورة للتربة العضوي الفوسفور يرتبط عموما،. ببطء تتمعدن وهي 

 أكبر تباينا تعرض العضوي الفسفور:  الكاربون نسبة ولكن العضوي، العضوية والنتروجين 

 الدبال بوليمرات مع ارتباطا أقل العضوي الفسفور ألن النايتروجين،:  الكاربون نسبة من

 منخفض، عموما يكون الفوسفور توافر فإن أعاله، ذكر كما .العضوي النيتروجين من الكبيرة

 الفسفور وافر ت يعتمد. والكالسيوم النصفية االحادية واالكاسيد واأللمنيوم الحديد مع الفته بسبب

. العضوية المادة ومحتوى زل، ا واالخت األكسدة وظروف للتربة، الهيدوجيني الرقم على

 تحت أو ،. و 0 بين هيدروجيني رقم قيم عند األكبر هو النبات المتصاص المتوفر الفوسفور

 .النبات المتصاص متاحا ويصبح المحلول .الهوائية ظروف

 

 

  استهالكهمصادر الفسفور وطرق 
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الزراعية  وقد تصل  تعد االسمدة العضوية والكيميائية هي المصدر الرئيسي  للفسفور في التربة

هكتار سنويا  . ولمعرفة نسبة الفسفور في االسمدة الحاوية علية نالحظ    1666/   النسبة 

 مدخالت وتستمد (  الذي يبين انواع االسمدة الفسفورية ومحتواها من الفسفور .5الجدول رقم )

 من الرغم على الرياح، بفعل المتعرية المعلقة التربة حبيبات من أساسا للفسفور الجوي الغالف

 .األحفوري والوقود النباتية المواد حرق من صغيرة مساهمة هناك تكون قد أنه

 الذوبانية %الفسفور الكيميائية الصيغة السماد

  سوبرفوسفات

Ca(H2PO5)2.CaSO5·H2O 
 عالية 2-9

 عالية Ca 26(H2PO5)2 سوبرفوسفات ثالثي

 أحادي فوسفات
 االمونيوم

NH5H2PO5 20 عالية 

 عالية 2HPO5(NH5) 23 االمونيوم ثنائي فوسفات

 واطئة CaHPO5.2H2O 19  الكالسيوم ثنائي فوسفات

 ثالثي فوسفات
 الكالسيوم

Ca3(PO5)2 10-12 واطئة 

 ( ذوبانية بعض صور الفسفور5جدول ) 

إزالة  إلى يؤدي مما والرعي، المحاصيل حصاد إلى تعود السبب الرئيسي في خسارة الفوسفور

 ما عادة تكميلية، بأعالف الرعي تم علف حيوانات إذا لكن. سنة \هكتار\فسفور كغم 56  إلى 4

 ارتباط  الفسفور وألن. ناتج من مخلفات الحيوانات الفوسفور من صاف مدخل هناك يكون

 في الفوسفات ترشيح يحدث قد لكن،. لذا يندر فقدان الفسفور بعملية الرشح التربة، معادن

. مشبعة الفوسفات ربط قدرة تصبح بحيث العالية لألسمدة  اإلضافاتبسبب  الزراعية المناطق

 المياه في. الجوفية المياه إلى فوسفات قاراخت يحدث قد الضحل، الجوفية المياه منسوب حالة في

 .الحديديك هيدروكسيدات وجود عدم بسبب بكثير، تنقل أكثر الفوسفات يكون الالهوائية، الجوفية

  إلى حيث تصل نسبة الفقد  ويحدث فقدان للفسفور في االراضي الزراعية ناتج من تعرية التربة 

وتنشط تعرية التربة في االراضي الصالحة لزراعة اكثر من  .سنة \هكتار\فسفور كغم 06

االراضي العشبية  والغابات وتزداد مع انحدار االرض والتي تترسب اسفل المنحدر او تستمر 

 ت التربة بالحركة نحو مجرى النهر.مع حبيبا

وتتكون المدخالت الى البيئة من خالل المياه السطحية الخارجية من خالل ما تحمله المياه من  

 مياه وتصريف الصحي، الصرف مياه معالجة محطات من المعالجة بعد المطروحة الفضالت

 ثالثي أولي وبشكل الفوسفات، يستخدم .الصناعية واإلطالقات المعالجة، غير الصحي الصرف

 عملية خالل الحر الكالسيوم على للقضاء للغسيل منظف كمضاف الصوديوم، فوسفات متعدد

 .الغسيل

 

 

دورة االوكسجين في الطبيعة دورة الكاربون في الطبيعة دورة الكبريت في  المحاضرة الرابعة

 الطبيعة
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 دورة األكسجين في الطبيعة 

االوكسجين واحد من اهم العناصر الموجودة  في الطبيعة يتواجد في القشرة األرضية بنسب عالية  تصل الى  

، وهو جزء من الغالف المائي  ومن خالل تواجده في االغلفة الثالث لذا  %21، وفي الغالف الجوي 50.0%

أيونات سالبة الشحنة متحدا  مع عناصر فهو متواجد في الغالف الحيوي.  تواجده في  القشرة األرضية بشكل 

( في الحجر الجيري؛ 3CO-2( والكربونات )5SiO-5اخرى ليشكل الجزء السالب لتشكيالت المعادن كالسليكات )

( في بعض صخور المتبخرات كالجبس، 5SO-2( في صخور الفوسفات والكبريتات )5PO-3والفوسفات )

غيرها. وعندما تتحطم البنية الكيميائية للمعادن بفعل عمليات ( مثل صخور تشيلي و3NO-1ومجموعة النترات )

التجوية الكيميائية فإن الجزء السالب من تشكيالت هذه المعادن ال يتحطم، وإنما ينتقل بعد ذلك عبر مسارات 

األكسجين  وبناء  على ذلك فإن المياه إلى المحيطات ذائبا  في الماء، وإذا انتقلت إلى اليابسة تبقى أيضا  كما هي.

الذي يدخل في تركيب القشرة األرضية تكون مساهمته في الدورة الكيميائية الحيوية محدودة جدا  عدا األكسجين 

بصورة  لوجودهالذي يدخل في تركيب مجموعتي الكبريتات والنترات. واالوكسجين نشط من الناحية الكيميائية 

)بكميات  O3(. وتوجده بشكل O2ى ذرتين من )حره في الغالف الجوي فيعد على شكل جزيئات  تحوي عل

الذائبة في الماء. كيف ينتقل األكسجين من مستودع إلى آخر ضمن النظام البيئي؟ وما  بصيغتهقليلة(، ويجود 

 العمليات المسؤولة عن ذلك؟ وما عالقة دورته مع الكربون؟

 

 البيئة( يوضح دورة االوكسجين في 4شكل )                            

 واستهالكهنالحظ  مدخالت االوكسجين الى البيئة  شكلمن خالل ال

( O2عملية البناء الضوئي: تحدث هذه العملية في النباتات الخضراء والطحالب الخضراء، إذ يتم إنتاج معظم ) -1

 الجوي.

فسجية على جزيئات ( بفعل تأثير األشعة فوق البنO2التحلل الضوئي للماء: وهذه العملية تنتج كمية قليلة من ) -2

الماء .لذا فان انتاج االوكسجين في تزايد لكن حقيقة حالة التوازن فاألكسجين يستهلك  يتحد مع غيره من 

 العناصر نتيجة :

التنفس: وهي عملية احتراق ولكنها بطيئة ومتدرجة عبر خطوات، وأنزيمات خاصة بكل خطوة حتى ال تنطلق  -1

 الطاقة دفعة واحدة.

عضوية :وفي هذه العملية يتم استهالك األكسجين المذاب في الماء في حالة وجود المادة العضوية، تحلل المواد ال -2

 ويتم استهالكه أيضا  في وجوده ضمن البيئة الهوائية المحيطة بالمادة العضوية.
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ن، أو احتراق الوقود األحفوري :عند احتراق الوقود األحفوري يتحد األكسجين الحر مع الكربون، أو النتروجي -3

( التي توجد SO2, NO2, CO2)  الكبريت، أو الهيدروجين، وغيرها. وينتج من ذلك أكاسيد لهذه العناصر مثل

 على شكل غازات. وهذه الغازات تتصاعد إلى أعلى في الغالف الجوي.

فاعل جزء (  يستعمل في عملية التركيب الضوئي ووهنا تكتمل دورة األكسجين في هذا المسار. ويتCO2مسارات غاز )

األمر الذي يؤدي إلى تثبيت األكسجين في الصخور الجيرية  HCO-3/CO2-3( مع الماء ويكون CO2قليل من )

(CaCO3.وفي هذه الحالة نقول: إن دورة األكسجين لم تكتمل في هذا المسار .) 

 دورة الكربون في الطبيعة 

ينتمي  من المادة الحية فيه. % 19 منسبتةالكربون هو واحد من اهم ثمان عناصر في النظام البيئي اذ يشكل 

الى الكربون العضوي في النظام البيئي  الالعضوية. يتم تحويل الكربون C يرمز له بالرمز الجدول الدوري الى

لنباتات الى الحيوانات التي تتغذى عليها ، ثم من خالل النباتات وهو أساس عملية التركيب الضوئي وتنتقل من ا

يرجع الكربون الى الجو كغاز من خالل عملية التنفس كما تتحول المادة العضوية بعد موت تلك الكائنات الى 

CO2 ) الكربون احد مكونات  الجوي )عملية التحلل التي تقوم بها الكائنات المحللة مثل البكتريا و الفطريات

ة والتي تتركب من كاربونات الكالسيوم و المغنيسيوم ومنشأ هذه الصخور عضوي اذ يعتقد ان الصخور الطبيعي

عظام الحيوانات تحولت الى هذا الشكل منذ ماليين السنين وبفعل حركات القشرة األرضية وعوامل التجوية 

حصل هدم لكميات  يمكن ان يتحول الى الشكل الغازي . في االزمان السحيقة وبالذات في العصر الكامبيري

كبيرة من المواد العضوية الكاربونية والتي تحولت بعد ذلك بفعل الضغط والحرارة الى ما يعرف بالوقود 

االحفوري )نفط ،فحم ،غاز طبيعي ( وان عمليات حرق الوقود في الصناعة وفي محركات السيارات وسائط 

 الغالف الجوي مما سبب مشاكل بيئية عديدة . الى co2النقل األخرى قد أدى الى نقل كميات كبيرة من غاز 

 

 ( دورة الكاربون في البيئة0شكل ) 

من خالل لشكل نالحظ وجود مدخالت لهذا الغاز ومستهلكات  وبينها نسبة اتزان هذا الغاز في الهواء الجوي 

هناك عمليات مستهلكة لغاز ثاني اوكسيد الكاربون تبدء بإدخاله الى اجسام المنتجات بعملية التركيب  % 6.63

السطحية المحيطات والبحار والبحيرات واالنهار  المياهذوبانه في  الضوئي والتي تحوله الى مركبات عضوية.

هذا الغاز الى البيئة تتمثل  بتنفس الكائنات  وكذلك ذوبانه في ماء المطر مكونا  االمطار الحامضية. أما  مدخالت

 الى تحلل بقايا الكائنات الحية   باإلضافةالحية ،و حرق الوقد االحفوري في البيوت والمصانع  ينتج هذا الغاز  

تعد دورة الكربون من الدورات الكاملة في الطبيعة وذلك بسبب تميز مكوناتها األساسية والن الكربون الذي  

المحيط بنفس السرعة التي يزال فيها من المحيط الجوي )المخزن الرئيسي ( الى الكائنات المنتجة  يعود الى

 ومن ثم الى الكائنات المستهلكة ومن المجموعتين األخيرتين الى الكائنات المحللة .

  دورة الكبريت 
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الكبريت أصفر، ويوجد في الطبيعة (، ولون 10وعدده الذري ) Sهو واحد من اهم العناصر الالفلزية رمزه الكيميائي 

ويحوي النفط المستخرج وهو النفط الحمضي على الكبريت من  بشكل خام ويدخل في صناعة البارود وعيدان الثقاب.

وتحتاج عمليات التصدير او االستغالل  في الصناعة ومصافي النفط  التخلص من هذا الغاز وبالتالي   H2Sخالل غاز 

من هذا الغاز ويكون على شكلين أما على شكل كتل وبودرة صفراء اللون أو على شكل شرائح يمكن استخراج الكبريت 

غرام منه  15وهو من أمالح المعادن، والكبريت هو  عنصر مهم  في جسم اإلنسان، ويحتوي الجسم على  صفراء اللون.

 حيث إنه موجود في كل خلية حية

 والكبريتيد الكبريتات 

 حاالت في الكبريتيوجد   كما  (SO5)-2للكبريت  بشكل مذاب او مؤكسد هو الكبريتات الصورة االكثر تواجدا  

 تواجده  إلى باإلضافةزال واالخت االكسدة بتفاعالت بقوة محدد الكيمياوي سلوكه ،0 + إلى 1 - من تتفاوت أكسدة

 وبدرجة  1 – تاكسد حالة هو الذي (S2)  كبريتيد شكل على طبيعيا يتواجد أن للكبريت ويمكن بصورة كبريتات،

  هو الكبريت 5 + التأكسد  حالة ،   sulphite السلفايت( SO3)2- شكلب  و (S)  6 متعادلة تأكسد حالة في أقل،

 البروتينية المواد في الكبريت محتوى :للبروتينات أساسي جزء يشكل وبالتالي األمينية، األحماض مكونات احد

 مادة أيضا هي الكبريتات .والحيوانات النباتات من لكل مهم غذائي عنصر فهو ولذلك  2 %إلى يصل أن يمكن

 هذه في .الهوائية ظروف تحت في كسجينواال استنفاد تم حال في العضوية، للمادة الميكروبي التحلل في مؤكسدة

 الذي (H2S) الهيدروجين كبريتيد غاز تشكل واما تترسب إما والتي كبريتيد، إلى تزال الكبريتاتاخ يتم العملية،

 األرز. بعض في Akiochi أكيوتشي مرضكما في    النباتات من لكثير سام غاز هو

   الجبس وأهم هذه الصور هو  .المتبخرات رواسب في شاسع بمدى تتواجد  الكبريتات على  المحتوية المعادن  

(CaSO5.2H2O) رايت واألنهيد   (CaSO5) والصخور األخرى الرسوبية الصخور في متبلور مياه بدون 

 فلزي لكبريتيد  واسع نطاق على والشائعة وفرة األكثر الصيغة .فلزية بصورة كبريتيدات الكبريت يوجد النارية،

التربة  يكون مصدر تجهيزها  وفي األردو أز. وصخر الفحم في موجود وهو ،   pyrite  (FeS2 ) يتاالباير هو

وتعد ارسابات الغالف الجوي  .ت وتوفره  للنباتاتوالتي تكون بشكل بروتينا بالكبريت هو تحلل المادة العضوية

من المصادر االخرى  المهمة للكبريت في التربة المياه والتي يكون مصدرها طبيعي كاالنبعاثات البركانية  او 

كسدته (  وبسهولة تتم أSO2مصدر بشري كالحرائق وصهر خامات  المعادن والتي تبعث اوكسيد الكبريت )

( والذي يعد من اهم مصادر الكبريت لهباء الغالف الجوي. ان هذه االرسابات  H2SO5الى حامض الكبريت )

ساهمت كثيرا  في التدهور البيئي للمناطق البرية كما هو الحال في اوروبا وامريكا الشمالية. ويكون االمر اكثر 

بني الغني بالكبريت  والمعروف باللجنايت في وضوحا في اوروبا الوسطى  الستخدامهم منذ قرون للفحم ال

التدفئة وتوليد الطاقة الكهربائية ، وقد تساقط الكثير  من اشجار الغابات بسبب تلك الحوامض وفي المناط الجبلية 

 للكبريتات الجوي الترسب أدى كما كغم /هكتار/سنة 146حيث ارتفاع نسبة الكبريت المترسب فيها الى اكثر من 

 (SO5)البلدان في االمطار مياه تجمعات من السطحي الجريان مياه في الكبريتات تركيز في كبير  ارتفاع إلى 

كما  في، العضوي الكبريت أو من المصادر المعززة للكبريتات والكبريتيدات  البشرية ويعد المصادر .الصناعية

 .المنزلية الفضالت من التخلص ومواقع المناجم اكوام في

  4والتي تكون نواتج ذوبانها اكبر من عام، بشكل للذوبان اعلى قابليةذات  الكبريتات تكون الكبريتيدات، وبخالف

 تمتز ال الكبريتات الكالسيوم. وكبريتات  السترونتيوم كبريتات و الرصاص كبريتات و الباريوم باستثناء كبريتات

 المياه في .الكاتيونات مع معقدات تشكيل إلى تميل هيو .المحلول في تنتقل لكنها والعضوية، المعدنية األسطح على

والتي  ( الكالسيوم،5CaSOوكبريتات ) NaSO)5(-  مالصوديو كبريتات هي الكبريتات معقدات أهم الطبيعية،

.اقوى المعقدات تتكون مع كاتيونات   HSO5-    5من أقل هيدروجيني رقم  حامضية ظروف تحت تكون سائلة 

 ثنائية او ثالثية التكافؤ بالنسبة لكبريتات الكلسيوم  المائية فان ثابت التوازن لها 
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لتر من \ملغم  166—1666لتر من الكبريتات يحوي من \مول  3-16…2- 16اي ان  المحلول الحاوي على 

 )اضعاف ثالث من أكثر حتى( بكثير أكبر عادة هو CaSO5  الكالسيوم كبريتات ذوبان فإن وبالتاليهذا المعقد 

 الجبس  مع توازن في الكبريتات تركيز يكون الصوديوم، غياب في .لوحده الجبس ذوبان ناتج من توقعه يمكن مما

 .الصوديوم كيزاتر زيادة مع ويزيد لتر\ملغم 1596 حوالي

يتات الى كبريتيد بواسطة البكتريا  ريتم اختزال الكبريتات الى كبريتيد في ظروف مختزلة. ويتم اختزال الكب 

للتر من \على بعض ملغم   المياه.واذا احتوت التي تستخدم الكبريتات كمصدر للطاقة في الظروف الالهوائية

 التوازن عند الكبريت أنواع هيمنة الشكل مجاالت ويبين رائحة البيض الفاسد بأطالقكبريتيد الهيدروجين  تبدا 

 الحظ .واحد جوي وضغط مئوية درجة 24حرارة  درجة عند لزاواالخت االكسدة وجهد الهيدروجيني للرقم كدالة

 دقيقة، حية كائنات تحكمها لم ما عموما، بطيئة تكون الكبريت أنواع على المنطوية لزاواالخت األكسدة تفاعالت أن

 .توازن حالة في بالضرورة يكون ال قد المحلول فإن وبالتالي

 

 ( جاهزية الكبريت ضمن درجات حموضة التربة .شكل )  

 مع  ظروف مختزلة ظل في العناصر الصغرى من العديد ذوبان قابلية يسيطر على الفلزية الكبريتيدات تكون إن  

 الكلي األكسدة تفاعل تلخيص يمكن .وذوبانها الفلزية الكبريتيدات أكسدة يعاد ل،زاواالخت األكسدة جهد زيادة

 :التالية بالمعادلة يتراللباي

 

 يكونالبعيدة عن سطح االرض  الجوفية المياه في تبين الحموضة العالية المرافقة الكسدة البايرايت المعادلة هذه

 المياه أن وبما   الجوي الغالف مع لعدم امكانية تجديد االوكسجين بالتبادل  محدود المذاب األوكسجين تركيز

 .ألوكسجين الجزئي الضغط مع توازن في المهواة الجوفية

ما هو الماء والمياه السطحية  دورة الماء وأهميته في الطبيعة واهم مصادر في العراق  المحاضرة الخامسة 

والوطن العربي  ,مصادر تلوثه تأثير النشاط الصناعي في التلوث ,تلوث التربة بفعل الملوثات, المياه الجوفية 

 التلوث ومصادر تلوثها الحالة الفيزوكيميائية للمياه  اخطار التلوث ومقترحات للحد من

 ما هو الماء 
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اخذ مكانته تواجدا  على سطح االرض وفي محيطها.  )الغير عضوية( واحد من اكثر المركبات الكيميائية الماء 

 المركب وهو والرائحة، اللون عديمة شفافة   مادة  وهو وتأتي أهميته بعد الهواء  الوثيق بالحياة من ارتباطه

يدخل في  و الحيّة الكائنات جميع في لسوائلا جميع انواعو والمحيطات والبحار والبحيرات الرئيسي في الجداول

من  %.96-26تركيب خاليا وانسجة الكائنات الحية وهو الجوهر االساسي للمادة الحية  اذ يكون ما نسبته 

 برابطة مركزية ذّرتي هيدروجين يرتبطان  بذرة اوكسجين من الماء جزيء يتركبو تركيب المادة الحية.

 الجليد حالةو ، الحرارة ودرجة الضغط من القياسية الظروفيكون سائل في  . H2O صيغته لتكون تساهميّة

 .أيضا   الوجود شائعة والبخار الصلبة

 المياه السطحية 

 عموما تكون السطحية المياه فإن وبالتالي السطحية، المياه لحيز األعلى الحد الجوي والغالف للماء البيني السطح 

 إذا إال ، bed sediment القاع رساب ا من الدائم السطحية المياه لجسم السفلي الحد ويتكون .جيد بشكل مهواة

تختلف المياه السطحية عن الجوفية من   .الماء سطح تحت مباشرة موجودة صلبة جرداء صخور هناك كانت

للعوامل الخارجية والذي يسمح بدورة للنباتات الخضراء  وتعرضهاخالل امكانية مرور  ضوء الشمس خاللها 

والتي يكون  الضوئي لتركيبوالطحالب بالنمو فيها ومن ثم امكانية انتاج االوكسجين والمواد العضوية بعملية ا

 للمياه الداخلي الجريان خالل من الماء السطحية المياه تستمد لها دور حاسم في تغيير كيمياء المياه السطحية.

 الضحل الجانبي الجريان أي( االرض خالل الجريان أو المتقطع االرض فوق والجريان المتصاعدة، الجوفية

 وفي .الماء سطح على مباشرة يسقط الذي األمطار وهطول بها، المحيطة المرتفعات من )التربة عبر للمياه

 الجداول تستقي أن ويمكن. )الجاف الطقس جريان أي( االساسي الجريان معظم الجوفية المياه تشكل الجداول،

وتزال المياه عن طريق  .راالمطا سقوط وبعد خالل االرض خالل الجريان او االرض فوق الجريان من مياهها

 من أعلى السطحية المياه مستوى فيها يكون التي المواقع في فقط( الترشح و المصب مناطقالتصريف الى 

  موجودة، االصطناعية السطحية المياه ومصادر البالوعات تكون انكما يمكن  .والتبخر )الجوفية المياه منسوب

 .رب الش مياه إنتاج أو الصناعية العمليات لغرض السطحية المياه استخراج  الفضالت مياه تصريفكمواقع 

 دورة المياه في الطبيعة 

 فهطول تكثيفو تبّخر حدوث تتضّمن والتي بواسطة دورة المياه األرض سطح على للمادة الثالثة الحاالت تتغيّر

 الحضارات لنشوء مهمّ  أمر الشرب لمياه نقي مصدر. توفير المائيّة المسّطحات في المصبّ  لتصل جريان ثم

وحسب  العالم، من عديدة مناطق في العذبة المياه شحّ  حاالت سجلت األخيرة، العقود وفي. التاريخ عبر

 إلى للوصول المتاحة الوسائل يفتقرون يزالون ال في العالم شخص مليار حوالي أنّ  المتّحدة األمم إحصاءات

يتبخر يوميا  .المياه تطهير أجل من مالئمة وسيلة إلى يفتقرون مليار 2.4 حوالي وأنّ  الشرب، لمياه آمن مصدر

بصورة امطار   3كم 4..من الماء من المسطحات المائية  يتكثف ويسقط فوقها حوالي  3كم 9.4مقداره  ما 

تحملها الرياح بصورة بخار ماء يضاف اليها ما يتبخر من سطح االرض ويكون  3كم166الكمية المتبقة 

فوق اليابسة يتكثف ويهطل بصورة امطار وتكتمل تلك  3كم 206ويصبح ما مجموعة  3كم  106بحوالي 

تصب في المحيطات . ان تبخر الماء ما من الماء يوميا  عن طريق االنهار التي  3كم 166الدورة عند وصول 

( وذلك يجعل من التبخير افضل D.D.Tيجعله نقي من كل ما يشوبه  باستثناء تلوثه بالمبيدات خاصة مبيد )

 طرق تنقية المياه.
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 ( دورة المياه7شكل )

 مصادر المياه في العراق والوطن العربي 

 سنة.\ملم  6---126الهاطل ويشمل االمطار والثلوج والبرد  كمية االمطار متفاوتة  وتتراوح من  

مليار  124السنة اما حجم المياه المتاحة حوالي  \3مليار م 2266اجمالي كميات االمطار يقدر 

ات لالستخدام %96  السنة يذهب منها ما نسبته\ 3مليار م  156سنة يستغل منها ما مقداره \3م

 الزراعية .

 3مليار م 26السنة يستغل منها ما مقداره \3مليار م 52المياه الجوفية او الخزين المتجدد وتقدر  

 السنة .\

معرضة  %.0ويكون مصدر الكثير منها خارج حدود الوطن العربي ما نسبته   المياه لسطحية  

تلوث من قبل دول اعلي للقطع تحت تأثير الضغوطات السياسية يحيط بها جانبي االستنزاف وال

 احواض االنهار. 

 المياهعن الواقع العربي مالم يكن االسوء فدول الجوار قننت كميات  ال يختلفالوقع العراقي 

منها نحو العراق فعانت  المصادر المائية من الشح  وفي مواسم الفيضانات تم اطالق  القادمة

   الفيضاناتكبيرة اكبر من قدرة االنهار على استيعابها فكانت طامة  كميات

 اهمية المياه 

 في الشرب والطعام والغسل واالستخدامات االخرى الماء ضروري لإلنسان والحيوان 

 . على انتظام درجات الحرارة من خالل تأثيره الكبير على المناخ يعمل 

خاصة في نقل البضائع والمواد التي  العالميتعد المسّطحات المائية من أكثر الوسائل المهّمة في النقل  

  .يتّم نقلها بواسطة السفن والبواخر

 .تعتبر المسطحات المائيّة مرفدا  لمياه األمطار في جميع مناطق العالم 

 .ائنات البحريةتعتبر المسطحات المائيّة بجميع أشكالها موطنا  للكثير من الك 

 .تعد مصدر غذاء لإلنسان والحيوان 

  .سمكية ومعدنيّة لما تحتوي عليه من ثروة تعتبر المسّطحات المائيّة مصدر رزق لإلنسان نظرا   

 فعلية تعتمد العملية الزراعية كما الحياة.  يلعب الماء الدور االساسي في الزراعة 

 المائيّ  مصادر التلوث 

 ويمكن تقسيمها الى  المائية إلى العديد من مصادر التلوثتتعّرض المسطحات 

 مصادر طبيعية  -1

الكائنات الحية والمواد  كأجسادالمختلفة على المخلفات النباتية والحيوانية  المياهمنذ القدم احتوت مصادر 

الى التربة المعدنية واالمالح والمركبات الذائبة  باإلضافةالعضوية المتفسخة او التي في مراح التفسخ 

االخرى واحد مصادر هذه المواد هو تدفق المياه الجارية واالمطار فوق التربة حاملة الكثير مما يعترضها 
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في كل موسم او فترة اضافة من صخور ورواسب ومخلفات عضوية متجه نحو مجرى النهر او البحيرة 

 ادمة نحو المصدري المائي .تختلف االنواع والكميات الق

 نشاطات االنسان المختلفة -1

خطورتها من خالل زيادة وتنوع  وتأتيتعد انشطة االنسان المتنوعة من اهم المشكالت التي تواجه البيئة 

كخطورة التلوث بالمواد الصناعية  المختلفة خاصة الكيميائية منها والناتجة من الصناعة   نشاطاته

 ألسبابتصريفها الى االنهار والبحيرات  وتنامي خطرها  ومخلفاتها  والتي يتم

 .يصعب على النظام البيئي التعامل معها والقيام بتحليلها تزايد عدد هذه الملوثات وتنوعها مما 

ما يتحلل من تلك الملوثات الكيميائية في صفات المياه والذي اثر سلبا  على نمو وتكاثر  تأثير 

 لترب التي تروى بذلك الماء.معظم الكائنات في الماء او ا

تراكم الكثير من هذه المواد في اجسام  الكائنات الحية صعودا  مع تقدم الهرم الغذائي  وصوال الى  

 االنسان.

  المنشأملوثات انسانية 

ومصدرها الصناعات المتنوعة وخاصة الصناعات المعدنية   Heavy Metalsالمعادن الثقيلة   

 .Znوالزنك  Cuوالنحاس  Cdوالكادميوم  Hgثم الزئبق  pbوصناعة المبيدات واهما الرصاص 

مخلفات صناعية عضوية كمخلفات مصانع الورق ومعامل االخشاب  شاملة السليلوز وااللياف  

 االخشاب. الخشبية  وقشور االشجار والرانتج وسموم معاملة

( التي انتشر استخدامها Detergentالثقيلة  واهم مكوناتها المنظفات ) المياهالمجاري او  مياهمخلفات  

( وهي غير قابلة للتحلل OHCالكبيرة على البيئة المائية  واساسها الهيدروكاربونات ) وتأثيراتها

مخلفات  المستشفيات   ( وهي سامة للكائنات الحية وكذلك تشملNon-Biodegradableالعضوي )

 ومعامل االدوية.

مسببات العدوى او حامالتها: تشمل البكتريا والفايروسات الممرضة والتي يكون مصدرها فضالت   

 االنسان او الحيوان او مياه فضالت معامل الدباغة  والمسالخ والمستشفيات.

عن طريق المنتوجات الزراعية المبيدات الكيميائية: تصل هذه المواد الى جسم االنسان او الحيوان  

 المياه المارة بالجداول الزراعية او مبازل التصريفالملوثة بها لكن يزداد احتمال وصولها من خالل  

او تلوث المياه بها نتيجة انجراف التربة او عن طريق السلسلة الغذائية والتي تكون فيها المياه مصدر 

 .لمياها لتلوث مصدر بةلتلوث التربة او تكون التر

 .بالمواّد المشعة أو التلوثالتلّوث الكيميائّي الناتج عن المواد البتروليّة،  

الناتجة من مياه فضالت الصناعات  العناصر الغذائية والمغذيات :تمثل مركبات النايتروجين والفسفور 

الغذائية وحقول الدواجن وحضائر الماشية  والمخلفات العضوية األسمدة الكيميائية  ومياه بزل الحقول 

الزراعية والتي تزيد من نمو النباتات المائية  كالقصب والبردي والطحالب  والتي تعمل على اعاقة 

وتحللها في الماء ينتج نقص االوكسجين الالزم لتنفس حركة الماء في المجاري المائية كالقنوات 

 االحياء المائية.

وهي اخطر صور التلوث  حيث تصل المواد المشعة  الى   .Radial Materialsالمواد المشعة    

الماء ثم الى التربة عن طريق الري وهذه المواد يمكن ان تصل الى المياه عن طريق استخراج 

شعة  وفعاليات انتاج الطاقة النووية والوسائل الطبية  وتجارب االسلحة وتصنيع خامات المواد الم

 النووية.

المعادن واالمالح واالحماض الالعضوية .ومصدرها الصناعات المعدنية والمناجم ومصانع االنسجة  

 مياهومحطات توليد الطاقة والمفاعالت النووية والتي تستهلك والبترول والصناعات البتروكيمياوية 

 وتطرح مياه ذات تراكيز ملحية عالية وكذلك بزل الترب المالحة. يلة الملوحةقل

ومنتجات ثانوية لبعض الصناعات  واعمال استخراج   الدقائق الصلبة: تمثل دقائق التربة والصخور 

في المسطحات المائية مثل البحيرات  المياهالخامات االولية والتعدين وتعرية التربة التي تلوث 
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واالنهار وقنوات الري وتزيد من تكاليف تنظيفها  وصيانتها  وتقلل عدد وخزانات  المياه االصطناعية 

  الحيوانات  فيها  وتغلق مسامات التربة  السطحية  المروية بها مما يؤدي الى تدهورها.

 

 النشاط الصناعي و تلوث البيئة 

دجلة والفرات للتلوث بفعل المخلفات الصناعية  لذا من المفيد  ان نتعرف على اهم مصادر نظرا  لتعرض نهري 

 ذلك التلوث

معامل الصناعات الثقيلة  كالحديد وااللمنيوم  والصناعات الميكانيكية  ومن مخلفاتها مياه تالفة تحوي  -1

 نسب عالية من الماد المعدنية.

 ت كيميائية وحوامض وقواعد.معامل االسمدة والصناعات الدوائية ملوثا -2

 محطات توليد الطاقة الكهربائية وتنتج عنها ملوثات ذات طبيعة عضوية وال عضوية . -3

معامل التصنيع النفطي والبتروكيميائي ومخلفاتها عبارة عن بقايا نفطية زيوت ثقيلة حوامض  -5

 هيدروكاربون  وفضالت كيميائية.

والسكائر مخلفاتها عبارة عن جلود ومخلفات دباغة  معامل الصناعات الجلدية ودباغة ومطاط وورق -4

 واحماض عضوية.

معامل الصناعات الغذائية والزيوت وااللبان والمشروبات الغازية مخلفاتها عبارة عن حوامض  -0

 وقواعد وسكريات وامالح؟.

   معامل الصناعات النسيجية . وتحتوي فضالتها على كيميائية واصباغ. -.

  التلوث النهري 

 االنهار محكوم بعدة عواملتلوث 

 كمية التصريف. -1

 منسوب مياه النهر. -2

 سرعة تصريف النهر. -3

ارتفاع قيم هذه المتغيرات يعني معامل تخفيف التلوث اعلى وتصبح عملية التنقية الذاتية لمياه النهر عالية 

(Self-Purificationمن خالل مزج الفضالت المطروحة ،) فضالت وتوفير تهوية جيدة ومنع ترسيب ال

 ومن خالل استمرار الحركة يتم نقلها الى البحر.

 تدهور بيئة التربة بفعل  الملوثات الصناعية 

المداومة على اعتبار االنهار او البحيرات كمكبات للنفايات الصناعية منها ومخلفات المنازل ومن ثم 

بة وبالتالي قلة التهوية  استخدام تلك المياه في ري االراضي الزراعية ذلك يعمل على غلق مسامات التر

ت ومنع احياء التربة من التنفس وبالتالي قتل تلك االحياء او خفض اعداد مستعمراتها  وقتل جذور النباتا

من جراء تراكم المواد الصلبة العالقة في المياه، كما ان التزايد في طرح تلك الفضالت   البادرات وخاصة

 والحاوية على ملوثات كيميائية ومواد سامة يجعل المياه اقل صالحية لري االراضي والمحاصيل الزراعية 

سمم بشكل مباشر وتعمل بذلك الى تحويل التربة الى اراضي مجدبة حين تؤدي الى موت النباتات نتيجة الت

ومن ناحية اخرى تنخفض قدرة التربة في التعامل مع بعض المركبات الكيميائية المعقدة او البسيطة 

 التركيب المنقولة لها عن طريق المياه الملوثة بالمخلفات الصناعية .

 المياه الجوفية 

 حبيبات مسام بين .فيوالج الماء منسوب تحت المشبع النطاق ضمن هي الموجودة تحت السطح  الجوفية المياه

 مع نسبيا الماء ضغط ويزداد اتصال في المياه جميع تكون و بالماء، تقريبا أو تماما مملوءة تكون لتيا الوسط
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تجري ببطء من المناطق ذات االرتفاع الهيدروليكي العالي الى المناطق ذات االرتفاع الهيدروليكي  .العمق

 مياه نقل على ةقدرله الو جوفية مياه على يحتوي والذيحتفظة بالمياه الم روالصخ طلق على تكوين وي المنخفض.

 . aquifer أرضي ماء ويسمى خزان   المياه إلمدادات مصدر لتكون كافية جوفية

 الجوفية المياه تلوث مصادر 

 العرضية، االنسكابات و القمامة مدافنك التربة تلوث مصادر تماثل هي الجوفية المياه لتلوث الرئيسية المصادر

 المياه إلى المترشحة التربة مياه مع الذائبة الملوثات تتحرك .الجوي والترسب الصحي الصرف خزانات ،راعيةزال

 فيها تتسربوفي حالة  .مستقل بشكل الجوفية المياه إلى تصل قد السائلة العضوية الملوثات أن حين في الجوفية،

 ترتبطو .الجوفية المياه لتلوث  محتمل ر مصد السطحية المياه تلوث يشكل الجوفية، المياه إلى السطحية المياه

 مستوى في بالتقلبات وثيق طارتبا السطحية والمياه المشبع غير النطاق من الجوفية المياه في ملوثاتال مدخالت

 من الملوثات انتقال يتم خالله من والذيزيادة الرواشح  الجوفية المياه مستوى ارتفاع يصاحبة. والجوفي المياه

 لمزيد التربة في الموجودة الملوثات التقاط يساهم في   الجوفية المياه منسوب ارتفاعإن .الجوفية المياه إلى التربة

 في لزاواالخت األكسدة ظروف تغير إلى الجوفية المياه منسوب انخفاض يعمل ذلك، وبخالف .اط الملوثةالنق من

 .التربة من الملوثات ترشيح على يؤثر قد مما التربة،

 في العميق الحقن طريق عن الملوثة المياه من االصطناعية المدخالت هو الجوفية المياه في للملوثات آخر مصدر

 وهناك .محصورة عميقة مائية مكامن في السائلة النفايات لخزن هو االبار في العميق الحقن تطبيقات إحدى .االبار

 لمواجهة إما الشرب، مياه ضخ محطات من بالقرب مصطنعة بصورة الجوفية المياه تغذية في يتمثل آخر أمر

 أو التصاعدي، التسرب وانخفاض الجوفية المياه منسوب هبوط بعد المحاصيل انتاج أو اإليكولوجية النظم تدهور

 المشعة النفايات من التخلص تم األمريكية، المتحدة والواليات روسيا وفي .المائي المكمن مياه انتاجية زيادة

 الجوفية، المياه ضخ محطات من بالقرب االصطناعية الجوفية المياه لتغذية وبالنسبة .النحو هذا على السائلة

 تحتوي ملوثات أي فإن وبالتالي الحقن، قبل السطحية المياه معالجة يتم ال وعادة .السطحية المياه عادة تستخدم

 مياه بين الكيميائية التفاعالت بسبب ملوثة الجوفية المياه طبقة تصبح قد  .الجوفية المياه طبقة تلوث قد عليها

 األصلية الجوفية والمياه التغذية

 السطحية المياه في الفيزيوكيميائية الظروف 

تعد درجة الحرارة في مقدمة العوامل المؤثرة  في نوعية المياه  ألنها تؤثر في العديد من العمليات  الفيزيائية 

 الضوئي التمثيل ومعدل النمو معدل المذاب، األوكسجين تركيز من خالل تأثيرها على  .والبيولوجيةوالكيميائية 

وغالبا  ما تتأثر درجات الحرارة بحرارة  .العضوية للمادة التحلل ومعدل األخرى المائية والنباتات للطحالب

ومن المعروف اختالف مسار درجات الحرارة ما بين الماء والهواء  والمحلية، الموسمية الطقس أنماطالطقس 

 المباشرة الشمس ألشعة المعرضة السطحية المائية األجسام تكون أن يمكنحيث  وما بين سطح الماء واالعماق

ومنها يحث اختالف في كثافة الماء بين  .المظللة المائية المسطحات من مئوية درجات 16 بمقدار دفئا أكثر

طبقاته وباالعتماد عليها يحدث اختالف حركة الماء والذي يوثر بدورة على قدرة مزجة للمواد المدخلة الى الماء 

لتي تتباين عنها في الكثافة حيث تترسب بأنواعها كذلك تختلف قدرة الماء في حمل الدقائق المختلفة والسوائل ا

اغلب  الفضالت المضافة في قاع الماء او في المنطقة القريبة منه مما يعني ارتفاع نسبة التلوث فيها .يحدث 

انقالب لهذه الظاهر في فصل الخريف نتيجة الختالف درجات الحرارة مما يعني اعادة مزج هذه المواد مع 

 تحلل خالل من يستنفذ االوكسجين الجوفية، والمياه التربة في الحال هو كما السطحية، المياه في الطبقة العليا.

 .التهوية جيدة تكون ما عادة الجوي، الغالف مع مباشر اتصال على السطحية المياه ألن ولكن العضوية، المواد

 .السطحية المياه إلى  وكسجيناال يضيف المائية والطحالب النباتية الحياة طريق عن الضوئي التمثيل باإلضافة الى

 وكسجيناال  من مستنفدة المياه تصبح قدلذا تكون المياه السطحية غنية باألوكسجين المهم في حياة االحياء ، 

 أو المنزلية الفضالت مدخالت عن الناجمة بسهولة للتحلل القابلة العضوية المواد من وفيرة كميات وجود بسبب
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 قد فإنه الجوي، الغالف عن معزولة تكون عميقة لبحيرة السفلى المياه طبقة في المياه ألن .الواسع الطحالب ازدهار

  .للتحلل كافية عضوية مادة توفرت إذا كسجينوالا من مستنزفة أيضا تصبح

 ثاني الحية الكائنات تستخرج .الجوفية والمياه األمطار مياهبارتفاع درجة تفاعلها مقارنه مع  السطحية المياهتمتاز 

ة درجة زياد إلى يؤدي مما الضوئي، التمثيل لعملية المحلول من )الكربونيك حامض( المذاب الكربون وكسيد أ

 يمكن المغذيات، بنقص مقيد غير الطحالب ونمو الكربونات من عالية مستويات على المياه تحتوي عندما . تفاعلها 

 .قاعدية إلى محايدة السطحية المياه معظم فإنلذا    9ترفع درجة تفاعل التربة الى ما فوق  ان

زيادة تدفق الماء خالل النهر نتيجة االضافات المطرية المباشرة او غير المباشرة يكون دور ايجابي وسلبي في 

نفس الوقت الجانب االيجابي كثرة التدفق تعمل على تخفيف محتوى الماء من الملوثات كما تعمل اإلضافات 

قاع النهر والذي يعمل بدورة على تنظيف القاع من الكثير من الرواسب غير على زيادة سرعة الجريان في 

المرغوب فيها. الجانب السلبي فان المياه القادة غالبا ما تكون محملة بمواد جديدة يصنف اغلبها على انها ملوث 

ن جرفها من مرورها فوق الشوارع او اختالطها مياه المجاري او مرورها باألراضي الزراعية او نتاج م

 لسطح التربة الملوثة.

 أخطار التلوث المائي  

  .تصبح غير صالحة للشرب حيثتلف في نوعية المياه  

 مجال الزراعة تصبح محاطة بالكثير من المخاطر  

 تنتشر األسماك الميّتة على شواطئ البحار والمحيطات، والتي تقذفها أمواج البحار . 

  .ترفيهيّة، نتيجة فقدانها عناصر الحياةتفقد الشواطئ أهّميتها االقتصاديّة وال 

  .نقص األكسجين من المسّطحات المائيّة مما يفقدها عناصر الحياة 

 مشكلة تلوث المياه  مقترحات لحل 

 .استخدام المذيبات الكيماوية عند تسرب النفط في البحار يحّد من خطر تلّوث مياهها 

 .ائلة قبل إلقائهامعالجة وتنقية مياه المجاري، ومخلفات المصانع الس 

 تجنب حقن المياه الجوفية بالمغذيات الملوثة. 

 محاسبة الجهات التي تقوم بطمر النفايات بكل انواعها في االحواض الجوفية. 

 استبعاد تصريف مياه المبازل الى االحواض المائية. 

 العمل على تنمية وتجديد االغطية النباتية للحد من ظاهرة انجراف التربة. 
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ماهي التربة تلوث التربة أسبابه وانواع المسببات وظروف التربة الفيزوكيميائية تصنيف  سةسادال المحاضرة

الملوثات عوامل انتقال الملوثات  الطبيعية االنشطة اإلنسانية وتصنيف الملوثات  اثار التلوث المباشرة وغير 

 المباشرة  

 التربة تعريف 

واخرى غير  )عضوية ومواد معادن(صلبة من مواد يتكونالتربة جسم ديناميكي متطور على سطح االرض  

 المادة عن تمييزها يمكن طبقات أو افاق، :بوجود  صلبة تتواجد على سطح االرض وتشغل حيز معين وتتميز

 في المتجذرة النباتات دعم على القدرة المادةلهذه و للطاقة  حوالتوت انتقال  خسائر او إضافات نتيجة األولية

 أو الحية والنباتات الضحلة والمياه والهواء التربة بين الفاصل الحد هو للتربة األعلى الحد إن .طبيعيةال تهابيئ

 ,USDA) .  االمريكية عةراالز لقسم وفقاوهذا  .او المادة االم المكونة التحلل في تبدأ لم التي النباتية المواد

وتشكل التربة   وتمتلك التربة مجموعة من الصفات الفيزيائية والكيميائية والمعدنية والبايولوجية.   (1222

  جزء من المنظومة البيئة  باعتبارهالجميع بما يحصل فيه من خلل وتلوث  يتأثرالوسط والمورد الطبيعي الذي 

  تلوث التربة 

ناتج   توازنهاو كيميائية او حيوية  في النظام  البيئي او  هو عبارة عن خلل او اضطراب  ذو طبيعة فيزيائي

اضرار مباشرة او غير مباشرة بالصحة العامة  يتبعهعن نشاط طبيعي او نشاط انساني بوعي او بدون وعي 

 من كائنات حية وموارد طبيعية وممتلكات اقتصادية ، والتربة كنظام هي جزء ال تحتويه والبيئة بما لإلنسان

يصيب النظام البيئي  يصيب التربة، لذا يمكن تعريف تلوث التربة  بانة خلل ذو  ن النظام البيئي وكل مام يتجزأ

طبيعة فيزيائية او كيميائية او حيوية مصدرة نشاط انساني يؤدي الى اخالل في حالة التوازن القائمة بين 

 .مكونات التربة ويمكن تصنيف هذا الخلل الذي يصيب التربة الى 

 فيزيائي خلل  

هدم بناء التربة ،ضغط التربة، رص التربة وتكوين طبقة غير نفاذة ،ازالة المواد الغروية ،انجراف التربة، 

 انهيارات الترب،

 خلل كيميائي 

التربة ، نقص في العناصر المغذية، ارتفاع قيم االيصالية الكهربائية للتربة، تطور ظروف   pHتغيير في

 د سامة، وجود عناصر ثقيلة ، وجود عناصر مشعة.تكوين موا ،الغدقالهوائية 

ية فيها، انخفاض حاد في قيم ضانخفاض في اعداد حيوانات التربة ، وجود مسببات مر:خلل حيوي  

 وجود مواد غير قابلة للتحلل في جسم التربة. المادة العضوية،

 اسباب الخلل 

المطلوبة مثل عنصر او مركب او كائن غريب عن حدود الحاجة زيادة او نقص  -1

(Na,O2,Cl,H,H2S,H2O.) 

 اضافة عنصر او مركب او كائن غريب للتربة او دخوله فيها مثل عنصر مشع  او مسبب مرضي. -2

 فقدان او ازالة مكون من مكونات التربة  انجراف الطبقة السطحية او ازالة الغطاء النباتي. -3

تربة  والذي يؤثر في بنائها نسجتها تشوية في التركيب المظهري او التوزيع لعناصر او مكونات ال -5

 مساميتها.

 انواع المسببات للتلوث 

مسبب ميكانيكي : ناتج عن عمليات الحراثة والتسوية والحصاد والري وعن قطع االشجار تجريف  -1

 الى التعرية الريحية والمائية . باإلضافةالترب وحفر المناجم الرعي الجائر 
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في التربة تسميد  التربة  رش المبيدات  بأنواعهامسبب كيميائي : ناتج من عمليات ردم النفايات  -2

وخاصة الحشرية منها ،ظاهرة االمطار الحامضية، اضافة عناصر ثقيلة عن طريق رمي  بأنواعها

 مخلفات حاوية عليها في التربة .

و مفترس لحيوانات التربة يخل بحالة وتنتج من دخول مسبب مرضي او افة زراعية ا مسببات حيوية: -3

 التوازن.

 :نوع مصدر التلوث 

بالبراكين او الفيضانات او الرياح  النشطة. العواصف الغبارية كذلك الغبار  متمللمصدر طبيعي  -1

 الكوني والنيازك .

ل في معامل االسمنت والجص والجبس ، محطات توليد الطاقة الكهربائية . مصدر صناعي: متمث -2

،    استخراجهصناعات الكيميائية والبتروكيمياوي، مصافي النط وخطوط نقلة وحقول معامل ال

 وعوادم السيارات ووسائط النقل االخرى.

العرضية، حقول  ونواتجهامصدر زراعي: متمثل في حضائر الحيوانات ومخلفاتها، المجازر  -3

 الدواجن، معامل الصناعات الغذائية، المعدات الزراعية.

 المدنية والصناعية، المنشاةفي اجهزة التدفئة وادواتها مجاري الصرف الصحي  تمثلممصدر مدني :  -5

 اعمال حفر والوحدات السكنية.

 التربة في الفيزيوكيميائية الظروف 

المتباينة في صفاتها الفيزيائية والكيميائية وترتبط تلك الصفات ارتباط هناك العديد من انواع الترب حول العالم  

 .التربة في والكيميائية الفيزيائية العمليات على تسيطر هناك عدة عواملو  عمليات تكوين التربةوثيق مع 

 التربة قدرة  يحدد  (soil texture) التربة ة جنس المعدنية و  التربة مادة  لحبيباتي حجمال توزيعال 

 تلعب كما. الخشنة المواد من بالماء االحتفاظ على أكبر قدرة لديها الناعمة المواد. بالمياه االحتفاظ على

قد تم و .التربة محلول في نقلها يتم التي المواد واستبقاء تبادل على القدرة في هاما دور التربة نسجة

وزارة الزراعة  تبنته  الذي التربة نسيج تصنيف واهمها مختلفة بطرق التربة مكونات نسجة  تصنيف

( تمثل مفصول الطين مايكرون 2)اقل من  الطين محتوى إلى استنادا شيوعا األكثر وهو   ةاالمريكي

( يمثل مفصول الغرين ويعد مفصول انتقالي بين مايكرون2-46والجزء االكثر فعالية  فيها ومن )

(  وهو اقل مفصوالت التربة ملم 2 –مايكرون  46الطين والرمل و الذي يكون حجم حبيباته بين )

حبيبات الربة بمفصوالتها الثالث تكون  معادن التربة االولية. فعالية  وهو ناتج من عمليات تجوية

 من جسم التربة. %54الجز االكبر من الجز المعدني بنسبة 

مفصوالت التربة الثالث مكونة الجزء الصلب في مع جنب إلى جنباالمادة العضوية في التربة  وتأتي  

  ،وحيوانية  مختلفة النوع ومتحللة بدرجات متفاوتةمخلفات نباتية   التربة. تتكون المادة العضوية من 

من جسم التربة هذا في الترب مثالية التكوين ترتفع هذه النسبة في الترب العضوية  %4وتشكل نسبة 

  وتنخفض في ترب المناطق الجافة وشبة الجافة  وهي احد المصادر المهمة لشحنات التربة السالبة.

من  %24 ما نسبتههواء التربة يكون لهواء والماء في التربة ، الجزء الغير صلب متمثل بنسبة ا 

نتيجة االنشطة  بين فصول السنة او جسم التربة في الترب المثالية التكوين وهذه النسبة مختلفة ما

وهي متمثلة بحجم الفراغات بين مفصوالت التربة عند انتظامها في بناء معين ، وهي الزراعية 

اتات واحياء التربة المسئولة عن تحلل المخلفات العضوية وتحويلها الى ضرورية لتنفس جذور النب

 ونسبتهالكبيرة والصغيرة  بأنواعهاصيغة نافعة للنبات والتربة. يشارك الماء الهواء مسامات التربة 

 بالماء تماما مشبعة غير الترب معظمان  وهي ايضا متغيرة تحكمها الظروف السابقة الذكر. 24%

 التربة غاز طور يكون ، دوري بشكل المشبعة والترب المغمورة االرز ترب الخثية، الترب  باستثناء 

 العضوية المواد تحلل التي الدقيقة الحية الكائنات تنفس . انالجوي الغالف مع مباشر اتصال على

 ثاني تركيز وهما المسئوالن عن زيادة التربة هواء فياالوكسجين  تركيز من يقلالن النباتات وجذور

 لتشكيل التربة ماء في الكربون وكسيد أ ثاني يذوب .الحر الجوي الغالف مع مقارنة الكاربون كسيدوأ

  .الكربونيك حامض
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حموضة التربة  والتي تشير الى تركيز ايون الهيدروجين في محلول التربة ، وهو احد صفات التربة   

ال التربة ان يحدد صحة التربة ، يعمل المهمة ومن خالل  الرقم الهيدروجيني يمكن للمختص في مج

   .الكربونيك حامض لتشكيل التربة ماء في الكربون وكسيد أ ثاني غاز ذوبان جزء من الطور الغازي

 العضوية واألحماض الجوي الغالف ترسب من المستمدة الحامضية المركبات مع جنب إلى جنبا

  .الكربونيك حمض هو التربة في للحامض األساسي المركب فإن العضوية، المواد لتحلل نتيجة المتشكلة

 .المعادن وتحلل التجويةمن يعزز وجود حامض الكاربونيك في التربة 

و تعمل ضد  المسام، لماء الهيدروجيني الرقم منعمل على التقليل ت القدرة التنظيمية للتربة هي التي 

 تبادل ينظم أيضا التربة، معادن وتحلل التجوية إلى باإلضافة التغيرات الكيميائية الطارئة في التربة.

 قدرة تحديد يتم .التربة محلول حموضة العضوية والمواد المعادن أسطح على H+ الهيدروجين ايونات

 الكالسيوم كاربونات إن .للتجوية والقابلة للذوبان القابلة التربة معادن وجود خالل من االجمالية التنظيم

 المنظمة الترب .للترب التنظيم قدرة في تتحكم التي هي الخصوص وجه لىع الطين ومحتويات والملح

 الترب إن . 9.4 و 0.6 بين ما الترب لهذه الهيدروجيني الرقم للتجوية، القابلة المعادن بهذه غنية تكون

 المناطق في مركز بشكل المغسولة والترب العضوية والترب الرملية الترب مثل رديء بشكل المنظمة

 .للتجوية القابلة المعادن هذه إلى تفتقر االستوائية

 التربة معادن تحلل لكن الذائبة، األيونات من جدا قليل عدد على األمطار مياه تحتويااليونات الذائبة   

 المواد الخصوص، وجه على األيونات بعض استخراج يتمو .باأليونات التربة ماء اثراء إلى يؤدي

 عن النباتات، قبل من المياه من انتقائي بشكل  والبوتاسيوم والفوسفات النيتروجين مركبات مثل الغذائية

  .الجذور امتصاص طريق

 في تركيزها يفوق دائما األيونات تركيز يكون بحيث التربة، من النقية المياه والنتح التبخر يزيل  

 زيادة ال تؤدي وقد .المطري فترات الجفاف او االنقطاع في التفاقم إلى ويميل الجديد المطري الهطول

 المناطق في المالحة الترب من كثير في يحدث كما الصلبة، لألمالح الكيميائي الترسيب إلى التركيز في

 .القاحلة وشبه القاحلة

  تصنيف الملوثات 

 :التصنيف على اساس الحالة الفيزيائية للملوث ويشمل 

 اكاسيد النتروجين. -اكاسيد الكبريت – COملوثات غازية  -1

 ملوثات صلبة: قطع الزجاج المكسور، اكوام الحديد ، مخلفات المجاري الصلبة. -2

 ملوثات سائلة مبيدات والزيوت ،مخلفات نفطية. -3

 المنشأ و مصدر االنبعاث ويشملالتصيف على اساس  

 الينابيع. مياهمصادر طبيعية : غاز اشعاع كوني غازات براكين  -1

 مصادر صناعية غازات واكاسيد الكاربون واكاسيد الكبريت  اكاسيد النتروجين والهيدروكاربونات. -2

 مصادر مدنية : دخان منازل والمصانع والسيارات . -3

 مصادر زراعية اسمدة مبيدات  مخلفات حضائر حقول دواجن. -5

 التصنيف على اساس وسط االنتشار 

 الجاذبيةت ودقائق صلبة ورذاذ تسقط على التربة  بفعل ملوثات الهواء: تنتشر في الهواء بشكل غازا -1

 ومواد مشعة  ومبيدات ومواد سامة. االرضية او مع االمطار وتشمل غازات اكاسيد ودقائق غبار

وامالح ومركبات عضوية  ومعلقات معدنية  وعضوية مواد  ملوثات الماء وتنتشر بشكل ايونات  -2

 طية  ومواد مشعة  ومعادن ثقيلة .نباتية وحيوانية ،كائنات حية  ومواد نف

ملوثات التربة وتصل الى التربة بشكل مباشر عن طريق االضافة من قبل االنسان  او بشكل غير  -3

مباشر عبر الهواء والماء عن طريق الظواهر وعوامل االنتشار الطبيعية وتشمل مواد مشعة  ومبيدات  

 اسمدة انقاض مناجم   ومقالع  ومواد نفطية
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 الطبيعية وعوامل انتقال الملوثات الظواهر 

 تنتقل الملوثات في االوساط البيئية بفعل الظواهر والعوامل التالية.

 الجاذبية االرضية. -1

 الحيوانات واالنسان. -2

 التيارات المائية واشكالها في الطبيعة. -3

 الترسبات الحيوية واالمطار. -5

 ب اختالف درجة الحرارة.الرياح والتيارات الهوائية الحاصلة بفعل تيارات الحمل بسب -4

 االنشطة االنسانية وتصنيف التلوث 

الينابيع  ومياهيوصف التلوث بالطبيعي عندما يحصل بفعل الظواهر الطبيعية كالبراكين والزالزل والرياح 

من الظواهر  المعدنية  والحرائق نتيجة الصواعق وشحن الهواء بفعل الصواعق  وسقوط النيازك  وغيرها

لكن هذا التلوث يزداد بفعل النشاط االنساني والتي يمكن ادراج الطبيعية التي تكون مصدر لتلوث البيئة 

 مجموعة من االنشطة  تلوث صناعي وتلوث مدني وتلوث زراعي.

 

 

 

 

   

  

 

    

  

 

 

 ( يوضح مصادر تلوث التربة2مخطط )                

  :يمكن تقسيم اثار التلوث الى اثر مباشر ويكون التلوث فيها من خالل االنشطة اثار التلوث

والتلوث فيها يكون نتيجة اضافة المادة بذاتها. اما النوع الثاني عية والنشطة المدنية  والصناعية الزرا

او نتيجة انتقالها  هي او نواتج  فهو االثر غير المباشر ال فيكون نتيجة تحلل مادة مضافة الى التربة 

تحللها من الهواء او الماء الى التربة مثال ذلك التلوث بالغازي والذي ينتقل الى التربة عن طريق 

ب الهوائي او عن طريق االمطار الحامضية او يتم انتقالها من خالل المجاري المائية  او من االرسا

خالل الخاصية الشعرية متمثل بارتفاع الماء االرضي الى الطبقات السطحية وتبخرة وتراكم االمالح 

ا الكثير من في جسم التربة كذلك الحال بالملوثات المنقولة مع المياه الجارية من الحقول وتنقل معه

 متبقيات المبيدات والمغذيات وتستقر في التربة بعد ترشيح الماء او تبخرة . 

 

 : يمكن تقسيم اثار 

 الزراعي

ملوثات 

 هواء

 صناعي مدني

 ملوثات مياه

 ملوثات الترب
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االمالح من الماء  اجراءات وقائية  أزله حماية المياه من التلوث وتنقيتها بعةالسا محاضرة 

 لحماية المياه معالجة مياه المجاري او المياه الثقيلة

 حماية المياه من الملوثات وتنقيتها 

ارتباط الحياة مع الماء امر معلوم كونه احد اساسيات الحياة لإلنسان وبقية الكائنات الحية 

واستمرارها مرتبط بتوفره  وصالحيته وقد يكون هو سبب في تهديدها وحتى القضاء على 

الكائنات المختلفة  اذا كان ملوثا  حيث يعمل على نقل الكثير من االمراض مثل الكوليرا  

التيفوئيد  والزحار وغيرها باإلضافة الى زيادة في تركيز االمالح والكاربونات و  واالسهال 

الكبريتات والكلوريد آت  وكبريتات الكالسيوم  والرصاص والكادميوم  والنحاس وجميع تلك 

المواد يمكن ان تنتقل من والى الماء ثم التربة . ومن اجل حماية المياه من اجل ان ال تكون سببا  

ار التي تصيب التربة والنبات والحيوان واالنسان ان لم يكن بشكل مباشر فمحصلة لذلك لألضر

 ، لذا علينا  اتخاذ كافة التدابير والسبل من اجل حمايتها وتنقيتها من الملوثات من خالل ما يأتي.

 تأمين الماء النقي الخالي من التلوث وتوفيره بشكل كافي للحاجة. -1

 الضرورية لحماية مصادر المياه من التلوث.اتخاذ كافة اإلجراءات   -2

 االهتمام بمعالجة المخلفات البشرية السائلة قبل رميها في المسطحات المائية. -3

 تأمين الماء النقي الخالي من التلوث 

يمكن تعريفها بانها تلك المياه الخالية من المسببات المرضية  واالمالح والمواد الكيميائية السامة 

حللة او المعلقة  والتي تكسبها لون وطعم غريب غير مرغوب فيها  باإلضافة الى والعضوية المت

 االضرار التي يمكن ان تسببها لإلنسان والحيوان والنبات  والتربة .مصادر هذه المياه

مياه االمطار وهي ليست بالنقاوة التي نتصورها فقد تختلط بها اثناء نزولها دقائق التربة  -1

الهواء باإلضافة الى امتصاصها للغازات  الموجود في الجو وربما  والدقائق العالقة في

 يصاحبها برق الذي يعمل على اكسدة النتروجين الجوي الى اكسيد النتروجين.

 المياه الجوفية فيها نسبة من االمالح وتعتبر مقبولة  وجيدة للري والصناعة الزراعة . -2

النهار والينابيع  والعيون  العذبة وال المياه السطحية  وتشمل مياه البحيرات العذبة وا -3

 يمكن استخدامها  اال بعد التأكد من صالحيتها وتنقيتها مما يعلق بها من شوائب 

  وتتضمن عملية تامين الماء النقي تصفيته ومعالجة المياه وعملية ازالة االمالح 

دم فيه لذا تصفية ومعالجة المياه :تعتمد معايير نوعية المياه على المجال الذي تستخ -1

تكون معايير مياه الشرب اكثر صرامة ودقة من معايير مياه الري وقد استعمل اتحاد 

 مراقبة التلوث لمياه الري النظم االتية لتصنيف المياه  والتي شملت عل

 مياه التجهيز العام.  

 مياه التجميل والترفيه. 

 مياه االسماك والحياة البرية. 

 مياه ري المزارع. 

 لألغراض الصناعية.مياه خاصة  
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ومن اجل ذلك وضعت مقاييس في اربعة مجموعات المجموعة االولى الصفات الفيزيائية للماء 

والثانية الصفات الكيميائية للماء والثالثة المواد ذات النشاطات واخيرا  النوعية البكتريولوجية. 

الستعماالت الشرب  ان تصميم مشاريع معالجة المياه يهدف لرفع مستوى نقاوة الماء الخاص 

 ويتضمن المشروع النموذجي الخطوات المتعاقبة التالية.

الخلط : وتتم هذه العملية للماء الخام القادم من المصدر الرئيسي في خزانات خاصة  -1

تسمى خزانات الخلط ويتم فيها خلط الماء الخام مع مادة الشب )كبريتات االلمنيوم( 

 سيب العوالق الموجودة في الماء.لغرض التخثير واالسراع في عملية تر

ساعات  5-2الترسيب وهي الرحلة الثانية بعد عملية الخلط حيث يترك المعلق لمدة  -2

لغرض  الترسيب وبعدها تتم عملية جمع المواد المترسبة بشكل حماة او يطلق عليها 

 ( وتطرح خارج الحوض .Sludgeمصطلح )

(، إلزالة المواد Sand Filterلرملي )الترشيح : ويتم على الغالب استعمال المرشح ا -3

العالقة والطافية واثناء العمليات السابقة تزال كل من الجزيئات الصلبة العالقة ومعظم 

 من البكتريا. %29المواد المسببة للون 

الكلورة او اضافة الكلور : وهي الخطوة االخيرة قبل الخزن والتوزيع ويستعمل الكلور  -5

 . سببات المرضيةألغراض التعقيم وقتل الم

 يوضح محطة تصفية مياهمخطط ( 16) شكل   

 

 
 الماء

 
 

 الصافي

 حوض
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 التخزين
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حوض  
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 ازالة الملوحة  -2

المعمول بها لتصنيف المياه السطحية هو عدم تجاوز قيمة المواد الصلبة الكلية احد المعايير 

( في ماء الشرب . اما ما يخص مياه الري 1466PPMجزء بالمليون  ) 1466( TDSالذائبة )

فات هذا يعتمد على نوع المحصول ومدى تحمله للملوحة وطبيعة  وظروف التربة . ومن 

ة إلزالة الملوحة الموجودة حاليا  ال تستعمل اال تحت ظروف الجدير بالذكر ان الطرق الفني

خاصة وذلك لحاجتها الى كميات كبيرة من الطاقة اذ تبين ان الطاقة الالزمة لتنقية الف لتر من 

ساعه. وقد نتمكن في المستقبل \كيلو واط 43الى  TDSلتر من \غم  34ماء البحر يحوي على 

استعمال الطاقة الشمسية وابسط هذه الطرق واكثرها شيوعا  هي ال قامة مشاريع إلزالة الملوحة ب

( عن طريق تسخين الماء المالح على اساس ان االمالح ال تتبخر distillationطريقة التقطير )

مع الماء ثم يتم تكثيف البخار باستخدام المكثف وبذلك نحصل على مياه نقية ونحصل ايضا على 

 صناعيا  امالح يمكن تنقيتها واستخدامها
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 ( يوضح تقطير الماء مرحلة واحدة  11مخطط رقم )                          

  اجراءات وقائية لحماية المياه 

هناك مجموعة من االجراءات او التحوطات الضرورية تهدف في مجملها الى ابقاء الماء في 

عدم ضررها للحيوانات حالة طبيعية وحيوية ال تسبب نفور االنسان او الضرر به  وكذلك في 

 والنباتات  واهم هذه االجراءات :

اصدار القوانين التي تحدد المستويات المختلفة للملوثات التي قد تضر او تنقص من  -1

قيمة المسطحات المائية كما يجب تحديد مواصفات المياه التي يجب ان تكون عليها 

 المخلفات عند خروجها من شبكات المجاري او المصانع.

ة المياه الصناعية الملوثة وميام المخلفات البشرية السائلة والصلبة والمزج معالج -2

 وغيرها قبل صرفها الى مياه المسطحات المائية.

مراقبة عمليات اضطراب النمو الحيوي  بسبب انجراف التربة  وتراكم االطيان   -3

سيطرة والمواد العضوية المختلفة في المسطحات المائية والعمل على ايقاف ذلك وال

على انجراف التربة وتخفيف شدة السيول وتشجير االراضي المحيطة بالمسطحات 

 المائية .

االهتمام الخاص بأحوال البيئة في مياه االنهار وشبكات الري والبزل والبحيرات  -5

 ومصادر تلوثها ووضع اجراءات رادعة لحمايتها من الملوثات الكيميائية.

فية والينابيع المستعملة في شرب االنسان والحيوان مراقبة ومتابعة تلوث المياه الجو -4

 وكذلك المستعملة في ري االراضي الزراعية مع اجراء تحاليل دورية لها.

تطوير التشريعات واللواح المنظمة الستغالل المياه ووضع مواصفات خاصة بالمحافظة  -0

 على المياه واحكام الرقابة في محاسبة المخالفين. 
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  المجاري او المياه الثقيلةمعالجة مياه 

تتكون مياه المجاري من مياه الفضالت البشرية باإلضافة الى مياه االستعماالت المنزلية 

ماء  %22.2االخرى ومياه غسل الشوارع ومياه المخلفات الصناعية وتتكون هذه المياه من 

عضوية   من مواد صلبة بعضها ذائب والبعض االخر عالق وبعض منها مواد %6.1وحوالي 

وألخر غير عضوي. وتشمل معالجة هذه المياه عمليات فيزيائية  وبايولوجية وكيميائية بهدف 

تحسين نوعية الماء حتى نتمكن من التخلص منها او الى استعمالها مرة اخرى دون ضرر يذكر 

 على االنسان والحيوان والنباتات والتربة  وتتضمن عملية المعالجة المراحل التالية 

 وتشمل Preliminery Treatmentة تمهيدية   مرحل -1

 المصافي وظيفتها حجز المواد الطافية كبيرة الحجم . 

احواض الحصى وظيفتها ترسيب المواد الى قاع االحواض التربة وتبقى المواد  

 العضوية عالقة.

 :  Primary Treatmentالمعالجة االبتدائية  -2

( والهدف منها تحسين خواص المياه settling tanksوتشمل  احواض الترسيب االبتدائي )

المتخلفة وتهيئتها لمرحلة المعالجة البايولوجية  ويتم في هذه االحواض ترسيب المواد عضوية 

من التركيز الموجود في مياه المجاري   %44كانت او غير لذا تنخفض المواد العالقة الى 

 Biochemical Oxygen( BOD. )%56وينخفض االوكسجين الحيوي المستهلك بنسبه 

Demand 

 : Biological treatmentالمعالجة الحيوية  -3

وتعتمد المعالجة الحيوية على نشاط البكتريا الهوائية في وحدات المعالجة  التي يتم فيها اكسدة  

المواد العضوية في مياه المخلفات  وتستعمل في هذه الحالة اما المرشحات او التنقيط  

(Trickling Filtersال )( حيوية  او احواض التهوية  عملية الحمأة المنشطةActivated 

Sludge وذلك بعد خروج الماء من احواض الترسيب االبتدائي  وتشمل المراحل الحيوية )

 االتي.

 مرشحات التنقيط  

 عملية الحمأة المنشطة او احواض التهوية. 

 الترسيب النهائي. 

 المعالجة بالكلور. 

ويمكن التخلص من المياه الناتجة من عملية التصفية في الري الزراعي وفي حال كانت 

النباتات تؤكل مباشرة دون طهي فالمياه تحتاج الى تنقية اضافة  قد تشمل طرق فيزيائية  

ترشيح تقطير  وكيميائية الترسيب الكيميائي ادمصاص كاربوني  انتزاع االمونيا  

 ل بكتيري  نترتة بكتيرية  انتزاع النتروجين بكتيريا وحيوي جمع الطحالب  تمثي
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،االسمدة الكيميائية االسمدة  والعضوية الكيميائية باألسمدة التربة تلوث ثامنةالمحاضرة ال

 العضوية ،التلوث بالنترات. عملية النترجة، اجراءات الحد من التلوث.

 تلوث التربة باألسمدة الكيميائية والعضوية  

عملية التسميد تشير الى جميع المواد التي تضاف للتربة لغرض توفير عناصر معينه ضرورية للنبات حيث 

تحتوي على عناصر العناصر الغذائية على هيئة مركبات يسهل على النبات امتصاحبها  وتقسم االسمدة الى 

 هما االسمدة الكيميائية  واالسمدة العضوية . نوعين رئيسيين 

  تصنف االسمدة تبعا  لنوع وعدد العناصر السمادية التي تحتويها الى ::  االسمدة الكيميائية 

هي االسمدة التي تحتوي ضمن تركيبها على عنصر سمادي واحد  االسمدة االحادية او البسيطة : -1

 ائياو مجموعة االسمدة الحاوية على العنصر الغذالبوتاسيوم ويسمى السماد  وانتروجين او فسفور 

 باسمة مثل :

وتشمل جميع االسمدة التي تحتوي على عنصر النتروجين  اما بشكل االسمدة النايتروجينية :  

، SO5(NH5 ،)NH5NO3او خليط منها او بشكل امالح مثل  NH5 او امونيوم NO3نترات 

CO (NH2)2 .اليوريا 

وتشمل جميع االسمدة التي تحوي على عنصر الفسفور والذي يكون عادة االسمدة الفوسفاتية  

وسوبر فوسفات الكالسيوم الثالثي  Ca (H2PO5)2بشكل فوسفات منها سوبر فوسفات الكالسيوم 

Ca3 (PO5)2. 

  KClوتشمل جميع االسمدة التي تحتوي على عنصر البوتاسيوم ومنها االسمدة البوتاسيوم:  

 .KSO5 وكبريتات البوتاسيوم

االسمدة الحاوية على اكثر من عنصر سمادي مثل نترات  هياالسمدة المختلطة او المركبة   -2

 .KNO3,MAP,NH5H2PO5البوتاسيوم 

 وهي كافة المواد التي تضاف للتربة التي تحتوي على مركبات من اصل نباتي العضوية :  االسمدة

او حيواني مثل مخلفات االبقار مخلفات االغنام ومخلفات الدواجن والدم وفضالت المجازر وكل  ما 

تبقى من المحاصيل بعد الجني والحصاد اضافة الى االسمدة الخضراء محاصيل البقول تعتبر االسمدة 

 من اهم االسمدة العضوية.  الحيوانية 

  تلوث التربة بالنتراتNO3: 

للبيئة بالرغم من اهمية النترات بوصفها ايونات ضرورية للتغذية اال انها تعد ايضا من اهم المواد الملوثة 

في هذا المجال .   تلعبهبشكل عام وللتربة بشكل خاص وتكون غير مرغوبة نتيجة للدور الفعال الذي 

النتروجينية في التربة والذي يفوق الحاجة اليها  كل ذلك يعمل على  لألسمدةام الكثيف ونتيجة لالستخد

واالنتاج الزراعي  ومن مظاهر هذا   المياهفي  تراكيزهتراكم النترات في التربة  وبدورة يعمل على  زيادة 

 :ما يليالتراكم  

طحالب والنباتات في وتعني انتعاش ونمو ال:  Eutrophicationظاهرة االثراء الغذائي  

في مياه تلك المسطحات  كافي  ppm6.3المسطحات المائية وان وصول النترات الى تركيز 

هذه الظاهرة والتي تسبب تغيير طعم المياه ورائحتها وينخفض محتواها من االوكسجين  ألحداث

 ونمو النباتات بكثافة يعمل على اعاقة المالحة النهرية.

 (.Methemoglobinemiaحدوث مرض ) 

وهو مرض يصيب االطفال دون سن الستة اشهر  ويعرف بمرض زرقة العيون وان وجود النترات 

ضمية  الى نتريت اختزال النترات في القناة اله يسيبفي مياه الشرب  او الخضار  16ppmبمعدل 
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NO2  وعند وصول النتريت الى الدم يتحد مع الهيموغلوبين مكونا مركب

(Methemoglobinemiaوالذي يعمل على اعاقة نقل الدم الى انحاء الجسم ). 

  (.Nitrite accumulationتراكم كميات كبيرة من النتريت في التربة ) 

(، اذ ان توفر امينات ثانوية في التربة  Nitros amineوذلك بسبب تكون مركبات النتروز امين )

لتكوين المركب المذكور  NO2من اضافة  المبيدات الحشرية  وتتفاعل هذه االمينات مع النتريت  يأتي

               R             وهو احد المواد المسرطنة  عند وصولة الى الماء او الخضر 

                             R                                  

NO2                    R              N- N  =O  +OH                               +NH    R 

Secondary amine                        Nitros amine                                            

  عملية النترجةNitrification :والتلوث بالنترات 

زيادة  ذريعةللترب من قبل المزارعين تحت  النتروجينية يتم اضافة كميات كبيرة من االسمدة 

االنتاج متناسين االضرار التي ممكن ان تسببها تلك الكميات الفائضة عن حاجة النبات تضاف 

بصورة اسمدة عضوية او اسمدة كيمياوية او بشكل مركبات صلبة ناتجة من عمليات معاملة 

وفي جميع هذه الحاالت تحدث عملية النترجة والمقصود  الحمأةالمجاري  المسماة  ياهموتنقية 

وتحدث بسرعة واضحة في االسمدة الكيميائية   NO3الى نترات   NH5مونيوم بها تحول اال

المحتوية على امالح االمونيوم واليوريا وعلى العكس من ذلك تحدث ببطء في المخلفات 

ي مدى امكانية مساهمة االسمدة في زيادة محتوى التربة او المياه من العضوية ويبدو واضحا  ف

النترات مع االخذ بنظر االعتبار النمو المستمر في صناعة االسمدة والحاجة المستمرة في 

الطلب على تلك االسمدة مما يستدعي الى التوسع في انتاج وتصنيع هذه االسمدة لسد الطلب 

فقط من هذه االسمدة المضافة في سد   %26يزيد عن  اتات ما الالمتزايد عليها . تستخدم النب

احتياجاتها  اما الجزء المتبقي منها فانه يذهب في اتجاهات متعددة وجميعها من صور التلوث 

 باتجاه اما  Leachingفتحول جزء منها الى غازات متطايرة  وجزء يتم فقدة بعملية الغسل 

اما الجزء المتبقي في التربة  فيتعرض لألكسدة  ئية قريبة مجاري ما باتجاه الجوفي او  الماء

الى نترات وهي اكثر قابلية للحركة من الصور االخرى ومعرضة للغسل والذهاب باتجاه  

 المجاري الجوفي او المجاري المائية.

 متطلبات عملية النترجة: 

ونيوم واليوريا من اجل كبريتات االم  النايتروجينيةتضاف بعض المواد الكيميائية مع االسمدة 

تقليل كميات النترات المتكونة بشرط ان تكون هذه المواد ليست سامة وغير ملوثة للبيئة وغير 

لعملية النترجة في التربة ومن امثلتها  وان تكون تراكيزها القليلة فعالة ومثبطة  مكلفة اقتصاديا  

 Ayridines, Sodium,Chlorinate,Azide,Potasium , N-Serveعليها  األمثلةومن 

ة في تثبيط عملية النترجة  تذات كفائ هي مواد DCD,N-Serveوبينت النتائج ان مواد مثل 

 سمي  كما انها تتحلل بسرعة . تأثيروليس لها 
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 ما المقصود بعملية تثبيط النترجة: 

على شكل امونيوم  بدال  من  وتراكمهتثبيط عملية النترجة يعني تحويل صيغة النتروجين  

الى تماسكها مع غرويات  باإلضافةتتعرض للغسل بالمياه  النترات  الن ايونات االمونيوم ال

 يتعرض للغسل . التربة  وبذلك سيستفاد منها النبات وال

  االخرى: باألسمدةتلوث التربة 

الفوسفاتية او البوتاسية حوادث نادرة الوقوع كون هذه االسمدة تكون مثبتة  باألسمدةتلوث التربة 

بشكل مركبات غير قابلة  للذوبان على اسطح معادن الطين او خاللها ولكن امكانية حدوث 

 الدراسات وقد بينتالتلوث عند ارتفاع تراكيز لبعض العناصر الصغرى الموجودة في التربة  

 وعشرة االنسان عند السرطانية االورام بظهور مرتبطة  الثقيلة عناصرال من  تسعة ان الحديثة

 على سبيل المثال:. والدية او جنينية تشوهات بظهور مرتبطة االخرى الثقيلة العناصر من

: ان الحديد القابل للذوبان في التربة  خاصة في الترب الغدقة او المغمور   Feالحديد  -1

بالماء حيث يختزال الى الصيغة الثنائية المفضلة لدى النبات عند االمتصاص قد يؤدي 

يحدث التسمم عند بلوغ تركيز الحديد  ( Brozingبمرض )  وأصابتهالى تسمم الرز 

 . 366ppmفي االوراق الى اكثر من 

 . 4PPMفي التربة  تركيزه: يصبح البورون ساما للنبات عندما يتجاوز  Bبورون ال -2

في الترب القاعدية التي تحوي على  للمولبيديومالسمي  التأثيريالحظ  : Mo المولبيديوم -3

الجاهزة وتظهر االمراض على النبات عندما يصل تركيز  بحالتهكميات من العنصر 

-5الطبيعي  تركيزهكغم مادة جافة في حين \ملغم  36 تركيزهعند ما يصل  المولبيديوم

 . كغم مادة جافة\ملغم 2

 تسبب منه العالية التراكيز السرطانية االمراض ظهور يسبب انه يحتمل:  الكاديميوم -5

 .الكلى امراض كذلك الرئتين في مشاكل المعدة جدران تخديش

 الجهاز وتطور نمو على يؤثر السرطانية باألمراض تسببه على ادلة هنالك: الرصاص -4

 الجهاز في مباشر وضرر الكلى امراض يسبب فهو االنسان وعلى الجنيني العصبي

 . المناعي

 الجنينية بالمراحل مشاكل ويسبب السرطانية االمراض بظهور تسببه يحتمل:  الزئبق -0

 العقلي التخلف مسببا العصبية واالنسجة الدماغ نمو ضعف خالل من الطفل لنمو

 نشوء مراحل في مباشر للكليتين وضرر الهضمي الجهاز تطور على تأثيره مترافقا

 اما والدماغ الكليتين عمل على مباشرا ضررا يسبب فهو البالغين اما للطفل الجنيني

 ومشاكل الجلد حساسية وامراض الدم ضغط زيادة تسبب فهي منه الواطئة التراكيز

 . الرئتين على المباشر التأثير بسبب بالتنفس

  العظام وامراض الخرف مرض ظهور و للطفل جنينية تشوهات يسبب:  االلمنيوم -.

 .والحساسية الربو امراض كذلك

 ومشاكل الرئة امراض ويسبب عام بشكل الحيوانات في الخصوبة يقلل: االنتيمون -9

  .الهضمي الجهاز
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 بالمراحل مشاكل ويسبب السرطانية االمراض بظهور تسببه المؤكد من:  الزرنيخ  -2

 االوعية في ضرر فتسبب الواطئة اما الموت تسبب العالية التراكيز الطفل لنمو الجنينية

 . عام بشكل الدم وامراض والبيضاء الحمراء الدم كريات نسبة وتقليل الدموية

  اجراءات الحد من التلوث باألسمدة 

تشجيع الزراعة العضوية  والعمل على انتشار ثقافتها مما له اثر ايجابي على البيئة   -1

 الكيميائية لألسمدةالمفرط   التقليدية واالستخدام الزراعة بمخاطر والتوعيةواالنسان . 

 المؤسسات مع بالتعاون االرشادية المراكز قبل من  ارشادية ندوات عبر يتم وهذا

 . اعةالزر ومديرية العلمية

 االسمدة من والتقليل أساسي بشكلاالعتيادية   الزراعة في العضوية االسمدةاستخدام  -2

وسلبياتها على البيئة   الكيميائية االسمدة استخدام مع تبيان اخطار حد اقل الى الكيمائية

 .وصحة االنسان .

حالة   االلتزام بالتوصيات السمادية  وطرق اضافتها الصادرة من المراكز البحثية في -3

 عمليات على الوقوفالتحري و يجبكما   الكيمائية االسمدة استخدام الى الضرورة

 العناصر لتواجد به المسموح الحد معرفة مع محليا منتجة كانت ان بالتفصيل االنتاج

 التصنيع اليه حول كامله تفاصيل توفر فيجب مستورد  المنتج كان ان اما الثقيلة

 لمعرفة للمنتج عيناتفحص   بأجراء تقوم جهات وتوفر يحتويها التي الثقيلة والمعادن

 . معهُ  المرسلة والمعلومات الملصقات مع تطابقه

 في العضوية الزراعةب الخاصة  والتشريعات واللوائح القوانين مشاريع اقتراحتقديم و -5

 هاعن االحصائية البيانات كافة تحصيلو ودولية، عربية بنماذج مع االستعانة العراق

  والخارجي، الداخلي المستوى على ونشرها تطويرهاوكيفية 

  االنتاج من النوع هذا مفهوم تنشر العضوية الزراعة حول دورية مجلة إلصدار السعي -4

  المستهلك، لدى او المنتج لدى سواءوإيجابياتة 

 التفتيش مجال في تامة باستقاللية تتمتع خاصة او مشتركة او حكومية جهةاستحداث  -0

 .المجال هذا في خبرة ذات دولية جهات مع وبالتعاون القوانين وتطبيق عامة بصفة

 لإلنتاج  االساسية المناطق في العضوية للزراعة نموذجية حقولالسعي ألنشاء  -.

  العالقة، ذات البحوث ومراكز الجامعات في والباحثين المختصين  بأشراف الزراعي

 اهمها خطوات وفق العضوية الزراعة الى الجزئي للتحول زمني برنامج بتنفيذ البدء -9

 الشهادات بإعطاء للقيام المختصة االجنبية والمؤسسات الهيئات مهمة بتسهيل البدء

 على القادرة الوطنية الهيكلية بناء يتم ريثما العضوية بالمنتجات الخاصة والتراخيص

 العناصر تدريب بعد المهمة بهذه القيام والمؤسسات للهيئات والسماح المهمة، هذه اداء

 .المجال هذا في ستعمل التي
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تلوث التربة وتأثير المبيد على االحياء المجهرية ،العمليات التي تتحكم في  لتاسعةالمحاضرة ا 

مصير المبيد، اهمية التخلص من المبيدات ،اسباب عدم تحلل المبيدات ،االيض الحيوي للمبيد 

 ،الحلول البديلة للمبيدات  واالدارة المتكاملة 

 الكيميائية والموادبالمبيدات  التربة  التلوث 
زراعية مختلفة حشرية وفطرية وبكتيرية  بآفاتفيها  المزروعةتصاب االراضي الزراعية والمحاصيل  

والعريضة االوراق الزاحفة  والموسمية والرفيعة الدائمةالى نمو االدغال المختلفة  باإلضافة  وفايروسيه

و القضاء على المحصول في بجذورها والمتطاير بذورها  كل ذلك يؤدي الى خفض االنتاج في وحدة المساحة ا

علية والمصحوب بزيادة تزايد ملتوفير الغذاء وسد الطلب ال كالجراد. والن الجهود منصبة اآلفاتحالة بعض 

( وهي عبارة عن مركبات كيميائية عضوية وغير Pesticidesاعداد السكان ،لذا تم استخدام مبيدات االدغال )

بطرق مختلفة  كالرش على النباتات او على التربة او بمعاملة البذور عضوية جهازية او غير جهازية تستعمل  

قبل الزراعة كما في محصول الحنطة .ان طرق االضافة المختلفة جميعها تعطي نتيجة واحد اال وهي وصول 

حياء عن ، ومع وصولها الى التربة تبدا تأثيراتها الجانبية على احياء التربة ولمسئولية تلك االالمبيد الى التربة

وهي بذلك ترفع من خصوبة    الفعاليات الحيوية في التربة كتحلل المادة العضوية  وتثبيت النتروجين وتحوالته

 .ي التربة ستؤثر على االحياءالتربة وتزيد من جاهزية العناصر فيها لذا فان تلك المبيدات او اثارها الواصلة ف

 ةالعمليات التي تتحكم في مصير المبيد في الترب 

 Soilمصير المبيدات في التربة يرتبط مع تداخل وارتباط هذه المركبات الكيميائية مع النظام البيئي للتربة )

Ecosystemمع خواص التربة المختلفة .وهي تخضع لثالث عمليات اساسية،) 

 : وتشمل هذه العملياتPhysical Processesالعمليات الفيزيائية  -1

: تجتمع عدة عوامل لتحدد مقدار فقدان المبيد بالتطاير مثال  مبيد ترفالن    Volatiliztionالتطاير  

Treflan  يزداد مع زيادة قربة من سطح التربة وارتفاع الرطوبة وزيادة التركيز  هتطايروجد ان

 وكذلك مع ارتفاع درجات الحرارة.

 وجريانه:  ان غسل المبيد  Leaching + Erosionغسل التربة وتعريتها بواسطة الماء والهواء  

الرشح يصل الماء الجوفي ونهاية المصب للماء  من خالل مع الماء يعد المرحلة االولى لتلوث المياه 

 يصل االنهار او البحيرات او ما يرتبط بها.الجاري السطحي 

 :Chemical Processesالعمليات الكيميائية   -2

المبيدات هو تعرضها ألشعة الشمس لذا اغلب  التحلل الضوئي : احد العوامل المهمة في تثبيط 

 التوصيات إلضافته تكون في الصباح الباكر او العصر .

جاهزية المبيد لالمتصاص من : هو من ابرز العوامل الكيميائية في تقليل  Adsorptionاالمتزاز  

عضوية او على واالحياء المتواجدة في التربة امتزازه على معادن الطين او المواد ال تقبل النباتا

 عدة عوامل منها كمية ونوع الغرويات وقوتهاسطح كاربونات الكالسيوم يتحكم في مقدار االمتزاز 

 يني  والتركيب الكيميائي للمبيد المتواجدة في التربة نسبة الرطوبة  ودرجة الحرارة  واالس الهيدروج
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 والتأينتفاعل المبيد  كيميائيا  مع مكونات التربة المختلفة .متمثلة في تفاعالت االكسدة واالختزال  

 المائي تكوين االمالح قليلة الذوبان بالماء وتكوين المعقدات .

وهذا يعمل بدورة على ازالة كميات مهمة   االمتصاص بواسطة النبتات واالحياء المجهرية في التربة : 

 .Amibenمنها من محيط التربة مثل امتصاص الطماطم لمبيد اميبين 

الفعاليات الميكروبية : يعد التحول الميكروبي للمبيد من اهم العوامل التي تؤثر في سلوكياتها  -3

 ومصيرها في التربة 

 : عوامل تحدد سرعة اختفاء المبيد من التربة 

 الكيميائي للمبيد . التركيب 

 درجة امتزاز المبيد من قبل غرويات التربة . 

 تهوية التربة. 

 .يسمى باالس الهيدروجيني درجة حموضة التربة او ما 

طبيعة نمو االحياء المجهرية في التربة  فاألحياء المجهرية سريعة النمو  غالبا ما تكون اكثر مقاومة  

 وقدرة على تحليل المبيدات المضافة .

 المبيدات في  االحياء المجهرية في التربة تأثير: 

 تدخل المبيدات الى التربة بعدة طرق  التأثير  في اعداد االحياء المجهرية  -1

 االضافة المباشرة الى سطح التربة . 

 انجراف سطح التربة الملوثة بواسطة الرياح والمياه واستقراره في تربة اخرى. 

 الرش . السقوط من االجزاء النباتية اثناء 

 المطر الذي يعمل على غسل الهواء من مما تطاير من المبيد او غسل المتبقي على النباتات الملوثة. 

 عودة المبيدات الى التربة بعد موت النباتات الملوثة . 

 لوالعوامعلى اعداد االحياء المجهرية  تؤثروتعد هذه المبيدات الواصلة الى التربة مضادات حياتية لذا سوف 

وعلى نشاطها  ويعد االلتزام بالمستويات الموصي بها من المبيدات قد ال الفيزيائية والكيميائية المؤثرة عليها 

في المجاميع االحيائية ومستعمراتها ونشاطها  مع الحرص على استخدامه لمرة واحدة وعدم تكراره في  ريؤث

قد ينتج عنه تغير في المجاميع الميكروبية وبالتالي ، وعن استخدام نفس المبيد لسنوات متعددة المواسم القادمة 

تغيير فعاليتها  الحيوية االساسية التي تقوم بها . لذا تعمل المبيدات الحشرية المضافة الى التربة  بتراكيز عالية 

وع حجم التغيير على ن ويتأثرعلى تغيير من اعداد وكثافة الكائنات الحية الغير ذاتية التغذية بصورة خاصة ، 

التربة  ونالحظ من الجدول رقم  اختالف كثافة البكتريا في التربة عندا اضافة مبيد البروبانيل  الى حقول الرز 

 في محافظة القادسية  .

 غم تربة \البكتريا الفترة الزمنية

 163 *710 قبل االضافة 

 161*710 االسبوع االول بعد االضافة

 261*910 االسبوع الرابع

 161*210 الثاني عشراالسبوع 

 المبيدات بإضافةاعداد البكتريا  تأثر(  2جدول )                           
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 التأثير في بعض الفعاليات الحيوية -2

من اهمية هذه العملية في  تأتيالمبيدات في عملية النترجة  تأثيرفي عملية النترجة : ان اهمية  التأثير 

تجهيز احد المغذيات الرئيسية للنبات وهو النتروجين وقد الحظ الباحثون ان عملية النترجة  من اكثر 

 العمليات البايولوجية  حساسية للمبيدات الن اكثر المبيدات المضافة تثبط عملية النترجة .

 المبيد على تثبيت النتروجين تكافليا : تأثير 

تثبيت النتروجين تكافليا  من اهم واكفأ عمليات تثبيت النتروجين في الطبيعة خاصة مع المحاصيل تعد عملية 

 البقولية عندا نموها في ترب فقيرة بعنصر النتروجين حيث تعتمد على النتروجين الجوي بشكل رئيسي.

 . بقاء المبيدات في التربة وعالقته بتلوثها 

كبرى  الفطرية والبكتيرية ومبيدات االدغال بصورة فعالة له اهمية  عمليةان طول مدة بقاء المبيدات الحشرية و

االفة معرضة لمفعول المبيد. وهذ المدة لبقاء المبيدات تحتسب ضمن التلوث  فيهاذ يحدد الوقت الذي تكون 

و ترشحها الة للتربة والتلوث للبيئة بشكل عام كما ان طول فترة بقائها في التربة يزيد من احتمالية انجرافها ا

 كما ان طول فترة البقاء بفعالية يؤدي الى مصادر المياه 

 .  Edable وتمثيلة بواسطة النباتات وتراكمه في االجزاء التي تؤكل امتصاصه -1

 الجذرية والدرنات التي توكل من المحاصيل والخضر. باألجزاء التصاقه -2

 مع التربة نتيجة التعرية الريحية او المائية الى المجاري المائية. انتقاله -3

 على  الديدان. تتغذىفي اجسام ديدان التربة مما يظهر نسب عالية منه في اجسام الطيور التي  تراكمه -5

ممكن ان تختفي المبيدات  ومركباتها العضوية من التربة عن طريق التطاير او  الحركة مع التربة او 

الطرق المتاحة ليصل الى مصدر مياه  او الماء الجوفي  وبعضها  بأحدوالبعض منها يتحرك  الغسل 

مركبات سامة ومع ان التفاعالت غير يتعرض الى التفاعل  مع مكونات التربة او يتحلل مائيا  لينتج 

دنتها لذا نالحظ الميكروبية  تقلل من سمية هذه المركبات  اال انها ال تؤدي الى تحللها بصورة كاملة  ومع

 تواجدها في الطبيعة على حالتها االصلية حتى بعد تعرضها لمثل هذه التفاعالت.

 تتغذىالمبيدات كمواد غذائية  عندما   التغذيةالدقيقة غير ذاتية  تستخدم العديد من اجناس الكائنات الحية 

  ومنها اجناس بكتريا  Cometabolismدون االستفادة منها على جزيئاتها او تقوم بتمثليها  غذائيا  

Bacillus, Arthrobacter, Ahrobacterium,  وفطريات,Aspergillus, Alternarica, 

Muscor  باالضافة الى االكتتنومايسيتات مثل ،Nocadia. Strptomyces  

  وتشير العديد من االبحاث المتعلقة :اهمية التخلص من المبيدات في االوساط البيئية

 احياء التربة الميكروبية  الى ضرورة التخلص من المبيدات في االوساط البيئية الطبيعية  بأهمية

 ويمكن تلخيص االهمية بمايلي:

 للة  بالعوامل البيئية  المختلفةنشاط البكتريا  المح لتأثرلمركبات بدرجة مماثلة  لحلل الكيميائي تلل تأثر -1

تلعب ميكروبات التربة الدور االساسي في عملية  التخلص من سمية ومعدنة  العديد من المركبات   -2

على عدم  ذاتهالعضوية  فان االستمرار في فصل بعض من هذه المركبات العضوية  دليل في حد 

صي  كفاءة هذه الميكروبات في تحليل  ومعدنة  هكذا مركبات  والتي يطلق عليها بالمركبات المستع

 تحللها بواسطة الميكروبات  كما في الجدول التالي.
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 مدة بقاء المبيد فعليا  في التربة اسم المبيد 

Chlordane Year 21 

DDT Year  25 

Dieldrin  Year 21 

Heptachlor Year 10 

Terphene Year  19 

Dalapon 10 Week 

DDVP 19 day 

Thimet Day 1 

 ( يبين فترة بقاء بعض المبيدات في التربة9جدول )                

 البحث في اساب عدم تحلل المبيدات 

مكافحة عالية  وبالتالي فائدة كبيرة   بكفاءةتمتاز الكثير من مبيدات االدغال والمبيدات الحشرية  الطويلة المفعول 

كما انها رخيصة الثمن وذات سمية قليلة للثدييات . وقد بذلت العديد من الجهود لعرفة سبب عدم تحللها ميكروبيا  

وقد بينت االبحاث ان بعض التعديالت الطفيفة في تركيب المادة الكيميائية قد يغير  لدرجة كبيرة  من مدى 

مثال   وجد ان انتقال ذرة كلور من مكان ألخر في الجزيئي ونزع  ها كمادة غذائية للميكروبات امكانية  استعمال

مجموعة كلورين واحدة  واضافة مجموعة هيدروكسيل  ممكن ان يحول المركبات غير المتحللة لمواد غذائية 

لكيميائي بين بعض الجزيئات الدقيقة  ويبين الشكل رقم )( االختالفات البسيطة في التركيب ا لألحياءنموذجية 

سهلة التحلل حيويا ومركبات اخرى قريبة لها صعبة التحلل  وتشير هذه التغيرات  البسيطة في التركيب 

ال بالمركبات  الغير مرغوبة فيها  ولكن    وتأثيرهاالكيميائي الى امكانية ايجاد مبيدات قريبة الصلة في تركيبها 

 .من مقاومتها للتحلل الميكروبي  عنها اخطار  بيئية  تنشأ  بيتسب

 

DIphenyl Methane H 

 C سهل التحلل

 H 

 H 

DDT مقاوم  للتحلل  Cl   C Cl 

 CCl3 

 

 1,4,D O CH1COOH Cl  

  سهل التحلل

  Cl 

 

 1,4,2,T مقاوم  للتحلل O CH1COOH  Cl    

 Cl مقاوم  للتحلل

 صعبة التحلل( مركبات سهلة التحلل واخر 11شكل ) 
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  يمكن ان يحدث االيض الحيوي للمواد السامة بواسطة  :االيض الحيوي للمبيدات في التربة

االحياء المجهرية  من خالل احد التفاعالت الكيميائية  او اكثر وتقع مثل هكذا تفاعالت كيميائية  

 حسب التقسيمات االتية .

 في هذه التفاعالت يتحول الجزء المثبط عند تركيز معين  لمبيد الى مادة  Detoxicationفقد السمية  -1

 غير سامة.

: يمكن لبعض االحياء المجهرية ان تحول مبيد غير سام الى مبيد سام  كتحول  Activationالتنشيط  -2

 .(D,2,5( قليل السمية والذي يتحول الى مبيد اخر اكثر سمية )5(DB-2,5)مبيد االدغال 

 . Chanaging Spectrum of Toxicityتحويل مجال السمية  -3

 تقوم بعض االحياء بتحويل مبيد معين يعد سام لبعض االحياء الى مبيد اخر يقتل انواع اخرى تختلف عنه.

المكون  : بعض المبيدات تتحول الى غاز ثاني اوكسيد الكاربون والعناصرDegradiationالتحلل  -5

 منها ذاك المبيد.

 ارات تلوث التربة  بسبب تحلل المبيدات:بعض اعتب 

اضافة مبيدين ممتزجين مع بعضهما يحتمل ان يؤدي الى قتل بعض النباتات االقتصادية بدال  من  -1

لمكافحة حشرة المن بعد تبخير التربة  ببروميد المثيل يقتل  Cygonحمايتها مثال  اضافة مبيد سيكون 

االحياء التي تحلل مبيد سيكون وبذلك يبقى مبيد سيكون في التربة تمتصه النباتات وتموت ويقتل 

 الحاصل.

اغلب المبيدات المستعمل تحوي ذرة او ذرات من الكلور او البروم ونتيجة التحلل تتحرر هذه  -2

للنبات او يتكون غاز االمونيا الذي يكون ساما  لبعض النباتات نتيجة عدم العناصر وتصبح سامة 

 .اكسدة االمونيا الى نترات

يمكن لبعض الفطريات ان تقضي على فطريات المايكرورايزا او تقلل جاهزية كل من الفسفور  -3

 عن طريق الفطر . تأتيوالزنك والنحاس والتي 

نباتات االقتصادية بعد استعمال المبيد مباشرة وذلك للتخلص من لذا ينصح صانعوا المبيدات بعدم زراعة ال

   عن طريق التحلل الحيوي او الطرق االخرى. سميته

من المبيدات  الكثير  :Chlorinated Hydrocarbons :مبيدات الهيدروكربون الكلورينديه 

  Chlorinatedالمحتوية على الكربون و الهيدروجين و الكلور لذا سميت هذه المركبات بـ 

Hydrocarbons  و منهاD.D.T   و االلدرينAldrin  و كلوردانChlodane  والتي ظهرت وغيرها

 :بوضوح مشاكلها

فقد أثرت على الكائنات النافعة من  وعليةعالية : هذه المركبات ليست ذات سمية اختيارية السمية ال -1

في الواليات المتحدة األمريكية   Illinoisاسماك وطيور و غيرها و من األمثلة على ذلك في والية 

استخدمت هذه المركبات للقضاء على الخنفساء اليابانية التي كانت تزحف نحو الغرب مما سبب موت 

من قطط المزارع كما تسممت العديد من  %26العديد من الطيور المهاجرة و هجرة الباقي و موت 

 تسيطرالحشرات المفترسة و التي العداء الطبيعية االمواشي و األرانب، كذلك وجد إنها تقضي على 
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النسيج  تلفالحشرات الضارة، باإلضافة إلى التراكم في أنسجة الكائن الحي مما يؤدي إلى  على

 تشريحيا  و وظيفيا .

بطيئة التفكك: كثير من المواد لها القابلية على التفكك الحيوي بينما المبيدات التي تم تصنيعها ذات  -2

مما يفاقم من سنة مما يجعلها تبقى سامة كل تلك المدة ، و 14 – 16بطيء جدا  من  معدل تفكك

 . سنويا  رش المبيدات  ضررها

تنحل في الدهن : أي تكون مركبات مع الدهن و هذا يجعل الكائنات التي يترسب في أنسجته معرض  -3

 ن المخزن للطاقة.للموت عندما يتغذى على هذا الدهن مثل الطيور المهاجرة عندما تحرق الده

 المبيدات الكيميائية مشاكل ابرز 

تغير لون  حيثعلى النباتات من تأثير سلبي  يحدثالمبيدات الحشرية قد  استخدامتأثيرها على النبات:  -1

األعشاب  لقتل المستعملةالمبيدات العشبية كالورق أو شدة النتح و التأثير على عملية البناء الضوئي، 

 السكك الحديدية و الطرق العامة وتسلك هذه المبيدات طريقين في األثر خط ينباعلى ج

 إعاقة البناء الضوئي -أ

 تساقط األوراق من خالل موت الخاليا حول عنق الورقة -ب

تأثيرها على الجهاز تأثيرها على اإلنسان: من الممكن أن تسبب المبيدات أعراض مرضية منها  -2

 من خالل التراكم في النباتات ثم الحيوانات ثم اإلنسان.السرطان و خاصة الكبد و تأتي  العصبي و

في  D.D.Tفي كاليفورنيا أن تركيز الـ Big Bearاألسماك و الطيور : وجد في بحيرة  تأثر -3

 و في طائر يتغذى على األسماك وجد ppm 6.25بينما في بعض األسماك و جد   ppm 6.14اءالم

3.21 ppm 20.5غراب الماء و الذي يتغذى على األسماك المفترسة وجد  وفي ppm 

التأثير على الحشرات النافعة: المبيدات الكيميائية ال تميز بين الكائنات الضارة و النافعة وتؤدي إلى  -5

موت الحشرات النافعة مما يسبب خلال  في التوازن البيئي الطبيعي في البيئات و من ثم يؤدي إلى 

 الحشرات الضارة و تزداد فيها أيضا التراكم من خالل التغذية على النباتات الملوثة بالمبيد.انتشار 

بعد الرش على تركيب التربة و الكائنات الموجودة فيها من بكتريا يؤثر المبيد  تأثيرها على التربة:  -4

 التربة.مثبتة للنيتروجين و احتمالية وصولها إلى المياه الجوفية مع األمطار و انجراف 

 للمبيدات: تقاوم الحشرات المبيد من خالل المقاومة الحشرات الضارة 

حد من دخول المبيد إلى جسم يالحشرات  تكيفانخفاض سرعة نفاذ المبيد إلى داخل جسم الحشرة ،  -1

 الحشرة من خالل الجلد و الفم و الجهاز التنفسي.

اخرج كمية من المبيد من الجسم في  سرعة إفراز المبيد من الجسم : حيث تتمكن بعض الحشرات من -2

 حالة ارتفاع نسبته

في األنسجة  D.D.Tتخزين المبيد في أنسجة غير حساسة: حيث وجد إن بعض الحشرات تخزن  -3

 الدهنية بدال  من األنسجة الحساسة.

مادة تفكيك جزيئات المادة السامة أو إزالة مفعولها: من خالل عمليات البناء أو الهدم بحيث تحوله من  -5

 سامة إلى مادة غير سامة
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 تعريفة : هي مجموعة من الطرق تستدعي استعمال كائنات حية في سبيل : المكافحة البولوجي

 خفض نسبة األضرار التي تسببها كائنات حية أخرى ضارة باإلنسان أو الحيوان أو المحاصيل.

ة البق الدقيقي االسترالي المتطفل على مثال / استوردت الواليات المتحدة األمريكية حشرة أبو العيد لمقاوم

 من أساليب المقاومة البيولوجية،و ار الحمضيات في والية كاليفورنياأشج

 استعمال الحشرات المفترسة و الطيور و غيرها -1

 استعمال الكائنات المتطفلة كالبكتريا و الفيروسات و الفطر -2

 استعمال المواد الجاذبة أو الطاردة -3

 ) تعطيل الجهاز التناسلي ( تعقيم الحشرات الضارة -5

 استعمال الهرمونات )الهرمونات لتجعل اليرقة تستمر في االنسالخ و عدم الوصول إلى العذراء ( -4

  مصادر تلوث لبيئة في العالم الثالث المستوردة : :همصادروتلوث البيئة بالمبيدات 

 وتداول المبيدات عشوائيا   استعمال -1

 محليا  ودوليا  المبيدات المحظور استعمال  -2

الحاالت الطارئة أو المفاجئة : هي الحاالت التي يتم فيها انتشار المبيدات في البيئة حال حدوث  -3

 انفجارات أو انتشار أو تسرب للمبيدات من مصانع إنتاجها ومراكز تخزينها ، 

منها بدون المبيدات القديمة : كمبيدات مكافحة الجراد الصحراوي والتي بقيت بعض الكميات  -5

 اد الصحراوي في المنطقة العربية استخدام، وذلك نظرا  النحسار حالة الجر

 : عن التلوث  ناتجة حوادث شهدت السنوات األخيرةملوثات البيئة بالمبيدات الكيميائية الحشرية

، كما كثر أ إلقاء النفايات الكيميائية والمواد المشعة والمعادن ومخلفات مصانع إنتاج المبيدات بالمبيدات

التربة والمياه في دول العالم ، وقد أدى ذلك إلى تلوث خطير للغذاء الذي نتناوله  لتلوثالحشرية 

تعرض هنا أهم . ونسوالماء الذي نشربه والهواء الذي نتنفسه والتربة التي تزرع ونأكل خيراتها

 :ملوثات البيئة

 تلوث الغذاء بالمبيدات الحشرية.  -1

 تلوث الماء بالمبيدات . -2

  ث التربة بالمبيدات الحشرية .تلو -3

 : قام أحد الباحثين في الواليات المتحدة  تسمم اإلنسان وحيوانات التجارب بالمبيدات الحشرية

ثم ترك   DDT مبيدوكان قد غمس الباحث يديه في األمريكية بتجربة تؤكد خطر التسمم بالمبيدات. 

المحلول يتبخر من بين يديه فظهرت أعراض التسمم بعد عشرة أيام، وهى إحساسه بثقل في األطراف 

وقد  و رجفان واعترته حالة من االنحطاط واألرق، ولم ينج من هذه األعراض إال بعد عدة شهور،

أشارت العديد من الدراسات إلى أن جميع المزارعين يستخدمون المبيدات الكيميائية الحشرية بمختلف 

من  %46 األنواع على الخضار والفواكه، ويقطفونها قبل فترة األمان المسموح بها، ووجد أن 

،  1 بحوالي العينات التي درست بها األثر المتبقي من المبيد أكثر من المسموح به ، والتي تقدر

 او لمبيدات الحشرية من أهم الملوثاتو من خالل التجارب العلمية التي أجريت تأكد أن ا كغم\ملغم

 .المسببة للسرطان
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 : المبيدات الحشرية بالدراسات على تلوث البيئة اكدت تأثير المبيدات الحشرية على البيئة

فيها، وتتأثر بمكوناتها من خالل المسارات كغيرها من المركبات الكيميائية غريبة على البيئة فتؤثر 

 التي تسلكها في الوسط البيئي. ويمكن تلخيص أهم هذه المسارات:

تؤدى عمليات الرش باستخدام أجهزة الرش المختلفة إلى انتشار المبيد الحشري إلى مسافات تتعدى  -1

ء الجوى قبل أن يتسرب مع كثيرا  المواقع المطلوب رشها، وينتشر الرذاذ الناتج عن الرش في الهوا

 الغبار أو األمطار على النباتات والتربة والماء.

إن ما يتساقط من رذاذ على أسطح النباتات يتطاير ليسقط على التربة وبالعكس فإن ما يتساقط على  -2

سطح التربة عرضه للتطاير وتلويث سطح النباتات، وفى كلتا الحالتين يتبخر جزء من الرذاذ ليلوث 

اء، ويعتمد تلويث الهواء بالمبيدات على الضغط البخاري للمبيد، ودرجة ذوبانها بالماء، ومقدرة الهو

 التربة لالحتفاظ به .

تتأثر البيئات المائية بالمبيدات من خالل تساقط رذاذها وترسباتها بفعل األمطار ومياه الري ومياه  - 3

ر على الكائنات الحية فيها، كالقشريات الصرف فتصل المبيدات إلى األنهار أو المحيطات، وتؤث

والطيور التي تشكل جزء  رئيسيا  لغذاء اإلنسان،  غذاء لألسماك  تصبح التيواألسماك الصغيرة، و

 .سان على قمة الهرم الغذائي!!. وهكذا تنتقل المبيدات إلى اإلن

  :الوسائل البديلة للمبيدات الكيميائية وطرق خفض استخدامها في البيئة 

 المكافحة الميكانيكية.. 1

 . المكافحة الطبيعية. 2

 . الطرق الزراعية3

. إتباع الوسائل التشريعية لحماية للثروة الزراعية ومنع تسرب اآلفات الحشرية واألمراض 5

 الزراعية إلى البالد وكذلك للحد من انتشار أي آفة تكون قد دخلت. 

 شعاع :. منع تكاثر اآلفة الحشرية عن طريق التعقيم باإل4

  لآلفات يقصد بهالمتكاملة ٓ  اإلدارة استخدام اسلوب  إناالدارة المتكاملة بديال للمبيدات الحشرية 

، مع  متبقيات مبيد على ادنى نسبة زراعي يحوي محصول إلنتاج ةالمتوفركل التقنيات  استعمال

والهواء  ة والتربة والمياهالحشرات المفيد المتضمنةفي عناصر البيئة  دالمتواجعلى التوازن  المحافظة

الطرق  :لآلفات بما يلي  المكتملة اإلدارةطرق  إيجازيمكن  .والعامل الحيوي  واهمها االنسان

المبيدات الكيميائية الحشرية  دوتع الطرق الكيميائية، الطرق الوراثية ، الطرق الحيوية ، الزراعية

اذا لم يتوفر عامل الدقة في   وخطرة متعددةأضرار  ولهامركبات سامة، رئيسي هي بشكل  المستخدمة

لآلفات  أكبر سالالتلكيفية استعمالها فإن ذلك يؤدي الى ظهور  لوتصور مكتمأنواعها ووعي  انتقاء

ان  في التوازن البيئي. خللعلى البيئة و ضررا   يكونالمشكلة و يزيدالحشرية المقاومة للمبيدات، مما 

 الحشرية. لآلفاتالطبيعية ٓ األعداء القضاء على الكثير من الى  بشكل مفرط يؤدي استخدام المبيدات

لم  حشرية ضارة  إلى ظهور آفات الغير عضوية العشوائي للمبيدات الحشرية االستعمالأدى  حيث

التوازن البيئي  فيهذه الحشرات نتيجة للخلل  كالمن وزادت خطورةتكن تمثل أي خطر في السابق 

وعليه، فإننا  الحشرية. على الحشرات النافعة مثل المفترسات والطفيليات الطبيعي الناتج عن القضاء

المبيدات القليلة السمية على  واستخداملآلفات المتكاملة ٓ  اإلدارةاتباع  بوجوبالمزارعين  نوصي

 األعداءالضرورة وترك المبيدات العالية السمية على  الطبيعية في بداية الموسم إذا اقتضت األعداء

 .اإلدارة وسيلة في عملية  وكأخرمتقدمة من الموسم  الطبيعية في مرحلة
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تلوث التربة بالمخلفات الصلبة , تصنيف المخلفات, تأثير المخلفات في البيئة. طرق   المحاضرة العاشرة

ج التخلص من النفايات  وخواصها, مساهمة التكنولوجيا في حل مشكلة النفايات, استخدام النفايات في انتا

 (.RDFالطاقة. ايجابيات وسلبيات طرق التخلص من النفايات , التعرف على مفهوم )

 تلوث التربة بالمخلفات الصلبة 

المخلفات الصلبة وتلوث التربة بها هو احد مظاهر العصر حيث بدء االثر السلبي ينتشر تزامنا  مع الثورة 

تزايد اعداد السكان  ومع التقدم الحضاري. ويجب الصناعية اذن هي ظاهرة ليست بالجديدة وتزداد المشكلة مع 

علينا توضيح الضرر الناتج عنها في حال عدم اتخاذ االجراءات الالزمة للسيطرة على النفايات  وانعدام االدارة 

صحيحة وسليمة  ويمكن تعريف المخلفات الصلبة  والتخطيط في جمع هذه النفايات والتخلص منها بصورة

(Solid Waste )مع النظام هذا ويتجاوب بها، المحيط البيئي النظام في الحية الكائنات تولدها أو تطرحها مواد 

 دورة ضمن خام كمواد استعمالها إعادة يتم حيث وفاعلية، بكفاءة رئيسية تستعمل مصادر باعتبارها النفايات

 المختلفة، اليومية لألنشطة ممارستهم خالل البشر يتركها التي والفضالت وتشمل المخلفات ومنتظمة، طبيعية

 إلى إضافة ومعدنية، ،وقطع الزجاج،وعلب الكارتون   والنايلون، الورق، مثل بمواد المخلفات هذه وتتمثل

وتقدر كمية النفايات المرفوضة في   .واإلنشائية الصناعية األنشطة عن الناتجة والمخلفات الغذائية، المخلفات

مليون   34من  بأكثرفرد يوم  وفي بلد مثل العراق يقدر عدد نفوسة \كغم  2.3من  بأكثرالمجتمعات المتقدمة 

مليون طن من النفايات المتنوعة   13وسنويا   ما يقارب  34666الفرد كغم  واحد باليوم فالناتج  نسمة اذا انتج 

لة واثارها السلبية مستثنين ما تنتجه المعامل والمصانع وما هو غير موزون من الغازات  لذا نالحظ تفاقم المشك

 وملوثاتها المنتشرة في كل مكان تقريبا ، اما الحروب وتخريب ثلث العراق فهذا طامة بيئية بكل المقاييس.

 وتصنيفها الصلبة النفايات 

 ،اذا امكن ذلك االستخدام إلعادة صالحة مواد إلى وتغييرها منها الخالص الُمراد المواد هي: الصلبة النفايات

 :إلى مصدرها حيث من الصلبة النفايات تصنيف و المجتمع، مصلحة من ونقلها، ومعالجتها، جمعها، يكونو

 والمطاعم، المنازل، تنتجها التي المخلفات وهيونعني بها قمامة المنازل  : المنزلية الصلبة النفايات 

 .%.،  ومخلفات الشوارع والتي تقدر  والفنادق

 المختلفة الصناعية األنشطة ممارسة عن الناتجة والمواد الفضالت وهي: الصناعية الصلبة النفايات 

 .% 3، وتقد بحوالي المعادن وصنع الطاقة، توليد ومحطات الكيميائية، الصناعات مثل

النفايات الناتجة من عن عمليات حفر المناجم ومقالع الرمل والحصى والحجارة  وعمليات التعدين  

 .% 36االخرى  وتقدر 

-26وتقدر بحوالي  النباتية، الزراعية األنشطة عن الناتجة المخلفات تمثل: الزراعية الصلبة النفايات 

14%. 

 .%  36والمجازر والحيوانات النافقة بنسبه  المسالخ ونفايات مخلفات الحيوانات وفضالتها 

 من عالية بنسبة ممزوجة عضوية وغير عضوية مواد وهي: العادمة المياه معالجة عن الناتجة النفايات 

 .%  16العادمة المياه معالجة عن تنتج المياه

 المخلفات  في البيئة والصحة العامة: تأثير 

أن اهمال الفضالت والمخلفات وخاصة المنزلية منها وتركها تتراكم امام المنزل وفي الطرقات او على 

وعدم  االراضي الزراعية  او اطراف االحياء والمجمعات السكنية  او بالقرب من المدن حتى عند تجميعها 

 تصريفها او التعامل معها بطريقة علمية يؤدي الى مجموعة من االضرار ومنا:

 تلوث بصري ناتج عن المناظر المقززة والمنافية للذوق العام السليم. 

 تلوث الهواء من خالل الروائح الكريهة  والغازات االخرى المنبعثة منها وما تسببه من ازعاج  . 

 تكاثر الحشرات البكتريا والفطريات التي تهدد الصحة العامة. 

 والحقول الزراعية.  لإلنسانموطن للقوارض ومركز تكاثرها وما تسبب من اضرار  
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 زيادة احتمال حدوث الحرائق التي تهدد حية الناس القاطنين بقربها  كذلك تلوث الهواء. 

 تلوث للتربة من خالل المواد المتسربة منها. 

 تلوث المياه في حال وصول المواد المتسربة الى مجاري المياه والمياه الجوفية. 

 كمخلفات المبيدات او مخلفات المواد المشعة او المعادن الثقيلة. الكثير من المخلفات خطر وسام جدا   

 على احياء التربة وفعالياتها. تأثيرهاعلى خصوبة التربة من خالل  التأثير 

 مكان لتجمع وتكثر الحيوانات السائبة والتي ممكن ان تهدد الصحة العامة . 

 مما تتكون النفايات البلدية 

مصادر النفايات في البيئة  ستة تم ذكرها  اال ان المخلفات البلدية  والنفايات المنزلية  او القمامة والفضالت 

من  تشكلهالناتجة عن الحياة االجتماعية تشكل اعلى النسب  وان طرق معالجتها ليست بالطرق السهلة  لما 

 مختلفة وفق مصادرها .محتويات معقدة وغير متجانسة والتي يمكن اجمال مكوناتها ال

 .Coorbageفضالت الطعام  -1

 .Rubbishالزبالة  -2

 النفايات المتجمعة بالشوارع اوراق الشجر قع بالستك. -3

 الرماد الناتج من حرق المواد االخرى. -5

 .تالنفايات، وتشمل اكداس الحديد ومخلفاته في ساحات الخردة او قطعه المختلطة مع Scrapالسكراب  -4

 .Demotition  مخلفات عمليات الهدم -0

 .Construction Residuesالعمليات االنشائية فضالت  -.

 ومخلفاتها بعد موتها. فضالت الحيوانات -9

 إلى الحاجة ظهرت تراكمها، وزيادة النفايات مصادر زيادة :الصلبة النفايات من التخلص طرق 

 من للتخلص الطرق هذه أهم يأتي فيما ونذكر منها، التخلص  أو التقليل شأنها من وأساليب طرق إيجاد

 النفايات.
 أو طينية تربة على تحتوي كبيرة حفر في النفايات بوضع الطريقة هذه تتم: الصحي الطمر طريقة 

 أو البالستيك بواسطة المجاورة والتربة الصخور عن وقاعدتها الحفرة جوانب عزل ويتم رملية،

 بغاز واالحتفاظ الجوفية، المياه إلى النفايات بقايا عن الناتج الراشح السائل تسرب لمنع اإلسمنت؛

 في تجميعه ذلك بعد ليتم العضوية، للفضالت الالهوائي التحلل حدوث بسبب يتشّكل الذي الميثان

 من التخلص في الطريقة هذه أهمية من الرغم وعلى الكهرباء، توليد في الستخدامه خاصة أسطوانات

 المادة في ضرر يحدث أن يمكن كما الطمر، موقع في انفجار بحدوث تتسبب قد أنها إال النفايات،

 .الجوفية المياه إلى الملوثات لتسرب يؤدي مما العازلة

 الالزمة الخطوات إجراء دون أرضية حفر في النفايات بوضع الطريقة هذه تتمثل: العشوائي لدفنا 

 هذه وتعد منه، االستفادة يمكن ما واسترجاع النفايات مكونات وفصل الخطرة الكيميائية المواد لمعالجة

 طريق عن والتربة المياه بتلوث مباشر بشكل تتسبب ألنها المستدامة؛ التنمية ألسس مخالفة الطريقة

 إلى يؤدي والذي األرض، باطن إلى الالهوائي التحلل عن الناتج الراشح السائل أو العصارة تسرب

 ثاني غاز مثل بالبيئة الضارة الغازات إطالق عبر الهواء تلوث إلى باإلضافة الجوفية، المياه تلوث

 .والميثان الكربون أكسيد

 مما عشوائية، وبصورة مهيأة غير مناطق في النفايات حرق األحيان بعض في يتم: العشوائي الحرق 

 الناتج الرماد أن كما الدايوكسين، غاز مثل خطيرة غازات إطالق عبر الهواء تلوث كبير بشكل يسبب

 .والماء والتربة بالنبات الضرر تلحق سامة مواد على يحتوي قد االحتراق عن

 266 حرارة درجة عند خاصة أفران في النفايات حرق الطريقة هذه في يتم: والترميد الصحي الحرق 

 بتوليد الطريقة هذه من ويُستفاد توقف، دون متواصل بشكل الحرق يتم بحيث مئوية، درجة 2666 إلى

 أنابيب تسخين في االحتراق عن الناتجة الحرارية الطاقة استغالل عبر المركزية، والتدفئة الكهرباء

 في مباشر غير بشكل يساهم الذي الماء بخار إنتاج في أو المركزية التدفئة شبكات تغذي التي الماء

 تساهم أنها إال البيئة، على المحافظة في النفايات حرق أهمية من الرغم وعلى. الكهربائية الطاقة إنتاج
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 األحيان بعض وفي النفايات، بعض حرق عن الناتجة السامة الغازات إطالق عبر الهواء تلويث في

 الرماد إلى باإلضافة دفنها طريق عن منها التخلص يتم بحيث الصلبة النفايات بعض حرق يصعب

 .والترميد الحرق لطريقة مكّملة الصحي الطمر طريقة تُعتبر لذا االحتراق؛ عملية عن ينتج الذي

 في والنبات الطعام، بقايا مثل العضوية النفايات استغالل يمكن: العضوية النفايات من األسمدة إنتاج 

 بواسطة النفايات هذه تحلل يتم حيث ،"كومبوست" تسمى عملية عبر التربة ومخّصبات األسمدة، إنتاج

 المستخدم الكيماوي للسماد كبديل تستخدم صغيرة عضوية مركبات إلى وتحولها الدقيقة الحية الكائنات

 طبيعية مواد وتوفر المنزلية، النفايات من التقليل في كبير بشكل العملية هذه وتساهم الزراعة، في

 .الكيماوية لألسمدة بديلة

 واستخدامها تدويرها إعادة هي النفايات من للتخلص الفعّالة الطرق أكثر من واحدة: التدوير إعادة 

 المناطق في والنفايات الصناعية النفايات وتدوير استخدام إعادة ويمكن الصناعة، في أولية كمواد

 تمهيدا   صناعية عمليات عبر معالجتها طريق عن الغذائية والمخلفات واألكياس، الكرتون، مثل السكنية

 واحد طن تدوير إعادة تم إذا المثال سبيل على. جديدة منتجات لتصنيع خام كمواد استخدامها إلعادة

 النفايات في الورقية المواد استخدام إعادة فإن لذا تقريبا ، شجرة 26 قطع توفير يتم فسوف الورق من

 .للبيئة المفيدة الورق صناعة في المستخدمة األشجار استهالك من الحد في كبير بشكل يساهم

 ى البيئة والصحة العامة.قذف الفضالت في العراء :وهي من الطرق القديمة البدائية والخطرة عل  

القذف في البحر: طريقة تقوم بها الكثير من الدول المطلة على البحار  وهي طريقة مرفوضة بيئيا   

 وتعتبر مصدر تهديد للحياة البحرية وتعمل على تشوية الشواطئ البحرية وتلويثها.

د ازالة االجسام المعدنية وتعتمد على ضغط المخلفات  المنزلية والفضالت الصلبة  بع المضغوطالرزم  

 يسهل الدفن او الحرق والنقل.؟ منها  مما

باستخدام  ثرمهالتقطيع والثرم ثم النثر في العراء بعد ازالة االجزاء المعدنية منها وتقطيع المتبقي او  

مكائن خاصة وهي طريقة ناجحة بعض الشي عند خلطها مع سطح لتربة حيث تعمل االحياء على 

 تحلله والتخلص منها.

 النفايات مشكلة حل في مساهمة التكنولوجيا 

من  جذري لكنها لم تصل الى حل تراكمها، من والتقليل ةالقمام من الخالص في الدول تبذلها الكثير من الجهود

 الذكاء و اإلنترنت،ك الجديدة التكنولوجيات نشط االنسان في اعتماد لذا ،بصورة تامة النفايات مشكلة إنهاء اجل

 التخلص في تشارك بدورها العصرية والتكنولوجيا(. M2M" )آلة إلى آلة" بـ المعروفة والتقنيات االصطناعي،

 االستهالك، إلى اإلنتاج من المنتج تصنيع مراحل مراقبةتعني  " آلة إلى آلة" تقنيةان  . فعّالة بطرق النفايات من

التي تحتاجها لتجنب  تسد التي بالكميات سوقاال إمداد وبالتالي السوق، في مادة كل استهالك معدل ومعرفة

 هذه وتتم منها، التخلص بهدف النفايات فرز الذكية الروبوتات مثل االصطناعي الذكاء تقنيات اما. الفائض

 بفصل الروبوتات هذه تقوم كما المجهرية، الروبوتات بواسطة جدا   صغيرة أجزاء إلى النفايات طحن عبر التقنية

 .الدقيقة الصناعات في استخدامها إعادة يمكن نقية مواد إنتاج وبالتالي للمواد، والفيزيائية الكيميائية الخواص

 طرق تقدير الكميات المتولدة من النفايات 
تتم من خالل وزن المخلفات او النفايات التي يتم جمعها من منطقة محددة معروفة  الطريقة الوزنية : و -1

العدد السكاني مستخدمين سيارات معلومة الحجم ومن خاللها تقدر كثافة النفايات  ويتم احتساب معدل 

 انتاج الفرد منها  ضمن فترة زمنية معلومة.

ذلك باحتساب كمية المواد الداخلة الى مصادر  طريقة احتساب  كمية المواد الداخلة والخارجة: ويتم -2

توليد النفايات او المخلفات  وكمية المواد المستهلكة فيها وما يطرح بعد ذلك  كفضالت او مخلفات 

 صلبة.

 

 خواص المخلفات او النفايات الصلبة : 
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فضل في اختيار جمع المعلومات المتعلقة بخواص النفايات والمخلفات الصلبة يساهم في تحديد االسلوب اال

ومن ثم خزنها مع معرفة امكانية اعادة تدويرها  وطريقة خزن المتبقي منها وتحديد الجهد  طريقة التخلص منها 

المطلوب لتك العملية من جمع وفرز وتقليص حجم او عملية الثرم واعادة االستعمال او التدوير ان وجد مع 

لتحويل  الى اسمدة والمكونات القابلة لالحتراق وتحديد طريقة معرفة كمية ونوعية المخلفات العضوية القابلة ل

 الحرق ومن هذه الخواص:

 عند طمرها. 3م\كغم  466عند مصدر تولدها الى  3م\كغم 166بين  الكثافة : وتختلف ما 

 ر.ابنوع المكونات ودرجة الحرارة واالمط متأثرالمحتوى الرطوبي :  

 وبالستيكية.% 24ومواد ورقية  %46المكونات الفيزيائية : مواد عضوية  

المكونات الكيميائية : وتعود اهمية التحليل الكيميائي الى معرفة نسب العناصر الداخلة في تركيب  

 (.H,N,K,S,O,Cالنفايات  والمخلفات الصلبة )

 .النفايات الصلبة وطرق تحويلها ومعالجتها 

والمحافظة على الموارد الطبيعية  وتقليل التكلفة وحماية من منطق اقتصادي وبيئي بهدف توفير المواد االولية  

البيئة فقد قامت كثير من دول العالم في اعادة استعمال وتصنيع مكونات المخلفات الصلبة ومن اكثر هذه الصور 

 شيوعا  في المعالجة هي.

لجوفاء من تقليص الحجم ويتم ذلك من خالل تمزيق وكتقطيع وطحن وكبس النفايات الكبيرة الحجم وا -1

 .وتحللهة ونقلة وتسهل عملية جمع اجل تقليل حجمها  وعمل خليط متجانس يشغل حيز اقل

جافة عديمة  الى موادالتحلل والتدوير: وذلك بتحويل المواد العضوية الموجودة في النفايات الصلبة  -2

من بنائها وتزيد الرائحة  من خالل عملية التعفن والتخمير والناتج يضاف الى التربة كمحسنات تحسن 

من خصوبتها وتزيد من قابلية التربة على االحتفاظ بالماء  وتحسن الخواص الفيزيائية والكيميائية  

 (.N,P,Kوالخصوبية من خالل احتوائها على بعض العناصر )

الحرق االلي :وهو من اقدم الطرق شيوعا في التخلص من النفايات وطورت طريقة الحرق من خالل  -3

القابلة للحرق الى مواد خاملة وغازات ويتم التخلص من المواد الصلبة  غير القابلة  دتحويل الموا

 لالحتراق كمادة مالئة للحفر واستصالح االراضي او من خالل طمرها في اماكن بعيدة.

 الزمن المطلوب لتحلل مواد مختلفة  : 

 . يوضح العمر الزمني لتحلل  بعض المواد ( 7) الجدول          

 الزمن الالزم للتحليل المادةنوع 

 سابيعأ 9 قشرة موز

 شهرأ 8 - 4 ورق

 شهرأ 0 - 5 قطن

 سنة 51 حذية جلديةأ

 سنة 911 نيوميلومامعلبات 

 سنة 2111 وعية بالستيكيةأ

 سنة 2111111 قناني زجاجية

                                                

 الطاقة الستخالص القمامة مركبات استخدام ((Recovery :  
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 يمكن استخدامهاحتوي النفايات على مواد غنية بالطاقة والتي اذ ت  النفايات لمركبات حرق 

. هنالك  المحافظة على مواد خام متآكلة مثل النفط يعنيو في الصناعة مما أنتاج الكهرباء إل

ن استخالص الطاقة من حرق إ:  :عملية الحرق عدة طرق الستخالص الطاقة من النفايات

. إضافة %75 الىومن وزنها  %41 الىجهزة خاصة تقلل من حجم النفايات أالنفايات في 

ماكن تجميع أ زعاجات البيئية الناتجة منن هذه الطريقة محبة للبيئة نسبيًا وتقلل من اإلألى إ

لمانيا أ،  ، فرنسا سويسرا،  ، السويد مريكيةدول مثل الواليات األكثير من ال. في  النفايات

 : . هنالك طريقتان لعملية الحرق هذه الطريقة بنسب عالية تستخدموغيرها 

، ما  : حيث تحرق النفايات بوضعها الخام بدون أي معالجة مسبقة Mass Burnأ. الحرق الكلي 

 . جسام غير المرغوب بهابعاد األإعدا 

مرتفعة جدًا  تدفئيه: حيث تعالج النفايات قبل الحرق ويتم اختيار النفايات التي لها قيمة  RDFب. 

بوحدة عدد السعرات الحرارية الناتجة من حرق  التدفئة. القيمة  مثل البالستيك والورق والكرتون

 التدفئةيمة قيعني انخفاض نسبة المواد العضوية في النفايات  ارتفاع.  كغم من النفايات الصلبةواحد 

لى إن نفصل المواد القابلة لالشتعال نقوم بتقطيعها وضغطها أ. بعد  هذه المواد في الماء وجود بسبب

 .  قطع اصغر تستعمل كوقود

 نسبة النفايات في بلدة معينة وطريقة العالج حسب المعالجة المدمجة 

 ( طرق معالجة النفايات3جدول )

 العالجطريقة  نسبة النفايات )%( النوع

 حرق 23 بالستيك

 إعادة تدوير 41 زجاج

 ، إعادة تدوير حرق 41 ورق وكرتون

 إنتاج الكومبوست 91 مواد عضوية

 ستعمال من جديداإعادة تدوير،  2 معادن

 دفن صحي 2 حفاظ

 

 وسلبيات طرق تقليل النفايات ايجابيات 

 : في معالجة النفايات الصلبة نلخصها بما يلي المستخدمةوسلبيات لكل الطرق  ايجابياتهنالك 

 : إعادة التدوير 

 : إعادة التدوير ايجابيات

 تقليل كميات النفايات المعدة للدفن .2

 المنتجاتجنبية بسبب قلة استيراد توفير بالعمالت األ .4

 نتاج عندما نستعمل مواد معاد تدويرهاسعار اإلأتوفير في  .8

 منتج معاد تدويرهنتاج إتوفير بالطاقة وبالمياه عند  .9
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 المستعملة للدفن األراضيتقليل حجم  .5

 : السلبيات فهي أما

 غير جدير من ناحية اقتصادية بسبب عدم شراء منتجات معاد تدويرها .2

 نواعها المختلفةألى وعي كبير لفصل النفايات بإتحتاج  .4

 جودة المنتجات المعاد تدويرها اقل .8

 

 : عملية الحرق 

 : عملية الحرقايجابيات من 

 إنتاج الطاقة .2

 راضي(أرض )توفير مساحات واسعة من األ إلىمعامل الحرق ال تحتاج  .4

 %75 الىوتقليل وزنها  %41 الىتقليل حجم النفايات  .8

( حيث بعملية الحرق ينتج مكبات القمامةتقليل غازات الدفيئة نسبة لمواقع التخلص من النفايات ) .9

مقدرة غاز الميثان على  إنفي مواقع الدفن ينتج غاز الميثان ومعروف  أماكسيد الكربون أغاز ثاني 

 . كسيد الكربونأشعة تحت الحمراء هي عشرين ضعف من مقدرة ثاني امتصاص األ

 : سلبيات الحرق فهي أما

 تلوث الهواء من الغازات الناتجة ومن تكون الرماد .2

 نتاج معامل الحرقالتكلفة العالية إل .4

 

 : يعملية الطمر الصح 

 : الطمر الصحي ايجابيات

 محاولة تجميل المنظر عن طريق ترميم مواقع حفر الكسارات .2

 النفايات  أنواعالطريقة بسيطة للتفعيل وتناسب جميع  .4

 معالجة خاصة )ما عدا الغازات والعصارة( إلىال يوجد بواقي تحتاج  .8

 : ما سلبيات الطمرأ

 ومواد عضوية وغيرهابالستيك الو نكرتوالورق التبذير مواد خام مثل  .2

 راضي وهي مورد نادر بالدولةأتبذير  .4

 تلوث الهواء إنوممكن  ةينابيب التهوألى إمشكلة الغازات التي ال تدخل  .8

 كوام النفاياتأتبذير رمل الذي يلزم لتغطية  .9

 حتمال تلويث المياه الجوفية والتربةا .5

 

 البديل المشتق الوقود طريقة RDF (Refuse Derived Fuel) 
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 ،. الخرى المواد عن لالحتراق القابلة المواد عزلو،  الصلبة النفايات تجفيف من خالل الوقود انتاج هو

 معالجة مرافق تقامو. للتحلل القابلة والنفايات البالستيكك القمامة من لالحتراق القابلة العناصر من RDFيتألف

RDF ال. المعالجة منشأة من بالقرب تكونف الحرق منشأة أما ، الصلبة النفايات مكبات من ةقربلمباRDF هو 

، بلدان العالم الثالث والدول العربية خاصة في منها والتخلص النفايات إلدارةاالفضل   المستقبلي االسلوب

  الصناعة لهذه الوقود تكاليف توفيرهل، بديل كوقود RDF الستخدام العربية المنطقة في اإلسمنت مصانع الستعداد

 لنجاح ةواحد كمجموعة والعمل االسمنت اصانعوو النفايات جمع وشركات البلديات بين تعاون يكون أن لذا نأمل

 غير ذلك ولكن الكهرباء، إنتاج هو الغاز أو الوقود استخدام في األفضل الطريقة أن الكثير يرى. التقنية هذه

 في هي الكبرى الفائدة أما. حراريا   فاقدا   الباقي ديع و %46-56 بكفاءة يتم ما عادة الكهرباء إنتاج ألن ، دقيق

 السعرات جميع استغالل يتم حيث بيئية بطريقة حرقه نستطيع والذي النفايات، من المستمد الوقود استعماالت

 أو قليلة بتكلفة ويستخدم الموقع في اإلنتاج عملية من الوقود هذا معظم ويستمد .ممكنة كفاءة بأفضل الحرارية

 النفايات وقود استخدامويخفض . األحفوري الوقود عن استعاض ألنه الكلية الوقود تكاليف يقلل وبذلك معدومة،

 صناعات تستعمل .المصنعين على التخلص تكلفة من ويخفض منها، الخالص الواجب النفايات حجم من الصلبة

 من المستخرج الوقود كلها واإلسمنت والبالستيك الفحم ومنتجات والنفط الكيميائية والمواد والورق الخشب

 والكهرباء الحرارة لتأمين استخدامه يمكن آخر شيء وأي الورق، ونفايات والقطران الزيوت فيها بما النفايات،

 لألفران، الحرارة لتأمين النفايات من متنوعة مجموعة اإلسمنت صناعة في كما يستعمل. الصناعية المنشأة في

 والمواد واألحبار، والدهانات، الخردة، واألقمشة الصلبة، البلدية والنفايات القديمة، اإلطارات ذلك في بما

 .RDF–.Refuse Derived Fuel بـ عليها المتعارف

 

 

 

 تحضير وتفعيل RDFيوضح  ( 13شكل )



         

91 
 

 تلوث نظري                         د. ياسر حمود الجنابي             

  مفهوم  الحضري وأسبابه البيئي بالتوازن االختالف ومقوماتها البيئية االنظمة الحادية عشرالمحاضرة

اقسام البيئة حسب عالقتها باإلنسان االنسان في مواجهة التحديات , باإلنسان وارتباطها البيئة

  البيئية  الطاقة وتحوالتها  والطاقة الشمسية

 ومقوماتها البيئية االنظمة 

 يدعى والذي فيه تعيش الذي الفيزيائي الوسط وبين بينها المتبادلة التفاعالت من كبير بعدد الحية الكائنات تشترك

الكائنات الحية متمثلة  فيه تعيش والذي الحياة فيه تتوافر الذي االرضية الكرة من جزء وهو الحيوي بالغالف

 من عشرات بضع وحتى تقريبا كم 14 وحتى الجوي الغالف من االسفل بالجزء متمثال   والحيوانات بالنباتات

 .أينما يوجد اثر للحياة البحرية الشقوق في عمق اقصى والى المائي الغالف شامال   االرض سطح من االمتار

 تشكل االرض  بمجموعها ، االرضية الكرة سطح من كم 24 تتجاوز سماكته ال رقيق غشاء  الحيوي لغالف

 واالوساط الحية الكائنات بين . تتميز بارتفاع عدد االنظمة البيئية  المتكونة منها واالرتباطات بيئي نظام اكبر

 .المستقر االتزان نحو يميل والكل معقده فيها تعيش التي

 الحضري وأسبابه  البيئي بالتوازن االختالف: 

 .وبالقرب منها المدن في مراكز واإلنتاجية الصناعية للمنشآت المدروس والمخطط له  غير التواجد -1

 .الجو في  الغازات نسب في التغير بعض عن يسفر مما بأنواعها الطاقة لموارد المتصاعد االستخدام -2

يصاحبها  زيادة في كمية المحروقات والغازات المتولدة  والمواصالت النقل وسائل الزيادة الكبيرة في  -3

 .و الجو في الكربون أوكسيد ثاني نسبة زيادة إلى يؤدي( البنزين) الوقود استعمال عنها

 المخلفات كمية على زيادة يعمل و الصناعات التحويلية واالقبال عليها وانتشارها الكيمياوية الصناعات -5

 .المياه السطحية وتسربها الى الجوفية  وفي اليابسة على وتكدسها الصناعية

 المدن بالمقارنة مع النمو العمراني السريع  على حساب االولى والذي في الخضراء المساحات قلة -4

 .الشتاء في والسيول الصيف في الغبار مشكلة من يزيد

 باإلنسان وارتباطها مفهوم البيئة : 

 وبين بينها العالقة بأسلوب ترتبط دالالتها االستخدام وزاد تداولها في العقود االخيرة و شائعة كلمة البيئة 

 الصحية، والبيئة التعليمية والبيئة الصناعية، والبيئة ،الزراعية البيئة الطبيعية ، والبيئة -:البيئة فنذكر مستخدم

 بهذه المتعلقة البشرية النشاطات وذلك مجتمع يشير الى عالقة. …والسياسية الثقافية، والبيئة االجتماعية والبيئة

 …المجاالت

 Ernest هيجل ارنست العالم نسبة الى ”البيئة علم“ بعبارة العربية اللغة إلى Ecology كلمة ترجمة   وقد

Haeckel هما يونانيتين كلمتين دمج م األلماني وجاءت من 1900 عام Oikes ،و وتعني مسكن Logos 

 العلم هذا ويعتني فيه تعيش الذي بالوسط الحية الكائنات ارتباط يدرس الذي العلم“ بأنها وعرفها وتعني علم

 العوامل ويدرس ايضا   شعوب، أو مجتمعات في وتواجدها و اساليب معيشتها وطرق تغذيتها، الحية بالكائنات

 والصفات والهواء والمياه الغازات ات الشمسية،اإلشعاع الرطوبة، كالحرارة، المناخ صفات مثل الحية غير

 .والهواء والماء للتربة والكيميائية الفيزيائية

 الحية تلك الكائنات فيها تعيش التي الخارجية والعوامل الظروف كافة يتضمن البيئة مفهوم أن على وتتفق اآلراء

 التربة على يحتوي و فيه ويحيطه يعيش الذي هي اإلطار  -اإلنسان فبيئة. بها تقوم التي العمليات في ومؤثرة

 يعم وما. حية وكائنات غير حية، مكونات من الثالثة العناصر هذه من عنصر كل يحتويه وما والهواء والماء

مغناطيسيتها  وغازات الجو  االرض و  والحرارة وجاذبية وأمطار كرياح المناخ من شتا أشكال من اإلطار هذا

 .العناصر بين المتبادلة والعالقات.. والتربة
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 حسب عالقتها باإلنسان            رئيسين قسمين إلى البيئة قسمت 

 :الطبيعية البيئة 

البحار،  الصحراء ، المحيطات،: أشكالها واهم  استعمالها أو وجودها في كل ظاهرة ليس لإلنسان دخل هي

 وكافة اشكال الحياة والماء الجوفي الطبيعية،البحيرات  تضاريس سطح االرض، المناخ، االنهار الطبيعية 

 حي مجتمع أي حياة في بصوره مباشرة او غير  مباشرة الطبيعية وتوثر البيئة. والحيوانية النباتية

Population إنسانية أو مجتمعات  حيوانات أو نباتات من. 

 :الحضرية المشيدة البيئة 

 يمكن ثم ومن أقامها، التي والمؤسسات االجتماعية النظم ومن اإلنسان شيدها التي المادية الرئيسية البنية وتمثل

الطبيعية  البيئة بدلت والتي حياتها، المجتمعات بها نظمت التي الطريقة خالل من المشيدة البيئة إلى النظر

 للزراعة األراضي استخدامات المشيدة او التي ابتناها االنسان البيئة وتشمل البشرية، الحاجات لخدمة وحولتها 

 التجارية والمراكز الصناعية والمناطق و الطبيعية الثروات عن فيها والبحث  والتنقيب السكنية واألحياء

 .الخ…والطرق والعاهد المدارس باإلضافة الى 

 االخضر، كوكبنا أو األرضية، الكرة إطارها يتضمن مكتملة  هي صورة والمشيد الطبيعي وكال شقي البيئة

ومتأثرة  مؤثرة فيه  التفاعل دائمة أنها بل حية متفاعلة  اإلطار هذا ومضامين األخرى الكون بمكونات وتأثره 

 العام األمين وقد ذكر البشر، امثاله من ذلك في بما مكوناتها مع يتفاعل البيئة عناصر من واحد واإلنسان به

 نعمل أن سوى لنا بديل ال.. مشترك كوكب ظهر على سوية نسافر أبينا أم شئنا السيد بوتايت أننا  المتحدة لألمم

 وهو اإلنسان من يستوجب هذا آمنة و كاملة حياة فيها نعيش أن وأطفالنا نحن نقدر بيئة من كوكبنا لنجعل جميعا  

 ولعل …تدمير أو إتالف دون يستثمرها والحنان، بالرفق البيئة مع يتعامل أن الحياة اشكال بين الوحيد العاقل

 لحياته أفضل موقعا   ويطور يوجد أن اإلنسان يمكن بينها فيما المتبادلة والعالقات البيئة لمكونات الطبيعة فهم

 .بعده من أجياله وحياة

 للبيئة انواع 

 المحيط اليابسة، المائي، الغالف الجوي، الغالف: هي وثيق نظم في ترابط أربعة :الطبيعية  البيئة 

 والحيوانات، النباتات و للطاقة ومصادر ومعادن، وتربة وهواء ماء من النظم هذه تتضمنه بما الجوي،

 غذاء من معيشته مقومات لكي يوفر لإلنسان وتعالى سبحانه الله حباها التي الموارد كلها تمثل وهذه

 .ومسكن ودواء وكساء

 وتعد الحيوي المحيط في الحية والكائنات ومجتمعه، وأسرته اإلنسان وتتضمن :البيولوجية البيئة 

 .الطبيعية البيئة من جزءا   البيولوجية البيئة

 حياة عالقة طبيعة يحدد الذي الروابط من اإلطار هي ذاك  االجتماعية البيئة :االجتماعية البيئة 

 التي تربطها مع العالقات من اإلطار ذلك من حوله واالساس في تنظيم اي جماعة هو مع اإلنسان

وفكريا  معا   متماثلة أو مختلفة جماعات بين أو ما، بيئة في أفرادها بين االخرى سواء  الجماعات

 اإلنسان وابتكر االجتماعية، بالنظم يسمى ما العالقات تلك أنماط وتشكل متباعدة، بيئات في وحضاريا 

 .الفضاء لغزو األجواء واخترق األرض فعّمر حياته تسانده  في لكي حضارية بيئة حياته رحلة خالل

  :الجانب -:أوال   هما أساسيين جانبين لإلنسان الحضارية البيئة عناصريحدد البيئة الحضارية 

 التي واألجهزة واألدوات النقل وسبل والملبس كالمسكن يعمله أن اإلنسان تمكن ما ويمثل   -:المادي

 وأفكاره وتقاليده عاداتهكل  و اإلنسانية العقائد ويمثل -:مادي الغير الجانب ثانيا   ا، حياته في يستعملها

 يعيش الذي اإلطار والن .تلقائية وعلوم مكتسبة او وآداب قيم من النفس البشرية تضمره ما و وثقافته

 بني من أقرانه مع عالقاته فيه ويمارس وكساء غذاء من حياته على مقومات منه ويحصل اإلنسان فيه

 لكل فهم منتظم وشامل البيئة يفهم ، الحياة هذهالمحافظة على  اإلنسان من واجب فإن البشر هو بيئته،
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  أن و وتحسينها لحمايتها جماعية  بعمل بصورة وان المتوازنة ،  وتفاعالتها ومقوماتها عناصرها

 .إفساد أو إتالف دون عالقاته يمارس وأن رزقه على للحصول يعمل

 يأتي مما بيئي نظام كل يتكون: 

 .البيئة في والعضوية العضوية غير األساسية المواد تشملو :حية غير كائنات 

 -:رئيسين قسمين وتضم :حية كائنات 
 غير مواد من بذاتها غذائها من بناء تتمكن التي الحية الكائنات وتضم: التغذية ذاتية حية كائنات .1

 المصدر الكائنات هذه وتعد ،(الخضر النباتات) الضوئي، عمليات التركيب مستخدمة بسيطة عضوية

 كبيرة مقادير باستهالك الكائنات هذه تقوم كما أنواعها بتباين   الحية الكائنات أنواع لجميع الرئيسي

 .الهواء األكسجين الى بإخراج وتقوم الضوئي التركيب عملية أثناء الكربون أكسيد ثاني من غاز

 وتشمل بنفسها غذائها من صنع تتمكن ال التي الحية الكائنات وتضم –:التغذية ذاتية غير حية كائنات  .2

 احياء األعشاب على تتغذى التي الحشرات مثل الحشائش فآكالت المحللة، واالحياء المستهلكة االحياء

 وأجسامها، أنسجتها بها تبني اخرى مواد إلى أجسامها في وتحوله النبات صنعه ما على تتكل مستهلكة

 تتغذى التي اما الحيوانات النبات، على مباشرة تتكل ألنها األول المستهلك االحياء هذه مثل وتسمى

 المواد على تتكل ألنها الثاني  بالمستهلك  تسمى ولكنها مستهلكة فهي احياء الحشرات هذه على

 تتكل فهي المحللة االحياء أما نباتي، أصل من بدورها جاءت والتي الحشرات ألجسام المكونة الغذائية

 تستفيد بسيطة مركبات إلى وتحولها والحيوانية النباتية الكائنات بقايا تفكك على الذاتية غير التغذية في

 .المترممة الكائنات وبعض الفطريات البكتيريا أمثلتها ومن النباتات منها

 المتأثرة بالتغيير  النظم 

 :المتوازنة غير والزراعة الزراعية النظم 

 اصطناعية، بأجهزة الطبيعية البيئية النظممستبدال   زراعية أراض إلى وحولها الطبيعية الغابات اإلنسان خرب

 بنمط البيئية للنظم المميزة والمواد الكائنات الحية بين المتبادلة والروابط وعن الغذائية السالسل عن واستعاض

 إلى للتوصل الحشرية والمبيدات األسمدة فاستعمل به، المحيطة والبيئة ةالمزروع النباتات بين العالقات من آخر

 استبدالمن  يتمكن بأنه اعتقاده هو زراعيا   األرض الستثمار تفهمه في اإلنسان قام به خطأ وأكبر الهدف، هذا

 بذلك فعارض مبسطة، اصطناعية بعوامل النباتات البيئية العوامل بين الموجودة المعقدة الطبيعية العالقات

  .العطب وسريعة مرهقة الزراعية النظم جعل ما وهذا للطبيعة، المنظمة القوانين

 :البرية والحيوانات النباتات 

 النباتات من كبير عدد تعرض إلى المنتظم غير والصيد النباتي ومواردة والرعي الجائر الغطاء تدهور أسفر

 .البيئية بالتوازن فأخل االنقراض، إلى البرية والحيوانات

 البيئة على الحديثة والتكنولوجيا التصنيع أثر 

 إلى أسفر ةالقمام وإلقاء والغازات األبخرة فانبعاث البيئة، في لبيةس آثارا   الحديثة والتكنولوجيا للتصنيع إن

 األحيان بعض في وصيرتها بيئته الصناعة أفسدت الذي اإلنسان على ذلك وانعكس الغذائية، السالسل اضطراب

 -:يلي مما يتضح كما لحياته مالئمة غير

 : المائي المحيط ثتلو -1

 أمطار شكل في تسقط تتبخر التي فمياهها اإلنسان، بحياة مباشرة وغير مباشرة عالقات المائية البيئية للنظم إن

 لإلنسانية غذائية مدخرات تعتبر والحيوانية النباتية الحية المادة من ومدخراتها اليابسة، على للحياة ضرورية

 .بالغة أهمية ذات المعدنية ثرواتها أن كما المستقبل، في جمعاء
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 :الجو تلوث -1

 والفضالت الذرية واالنفجارات النقل ووسائل المصانع تشمل أنها القول ويمكن الجو، تلوث مصادر تتعدد

 الكربون، أكسيد ثاني أول الكلور، أمثلتها ومن يوم، بعد يوما   أعدادها وتزداد المصادر هذه تتعدد كما المشعة،

 العضوية المركبات وبعض والرصاص والزنك الحديد أمالح النيتروجين، أكسيد الكبريت، أكسيد ثاني

 على واضحة تأثيرات لها أصبح الجو في معين حد عن الملوثات هذه نسبة زادت وإذا. المشعة والعناصر

 .البيئة كائنات وعلى اإلنسان

  :التربة تلوث -3

 على ذلك وينعكس الصناعية، الفضالت وإلقاء واألسمدة المتنوعة المبيدات استعمال نتيجة التربة تتلوث

 اإلنسان على أثره ينعكس مما والحيوان، النبات وعلى خصوبتها على وبالتالي التربة، في الحية الكائنات

 .المطاف نهاية في

 البيئية التحديات مواجهة في اإلنسان 

 يحتاج وكما الحيوية، بعملياته للقيام لتنفسه أكسجين إلى يحتاج وهو األرض، على تعيش التي الحية الكائنات أحد اإلنسان

 أخرى حية كائنات من إال عليه الحصول يستطيع ال الذي العضوي غذائه من يستخلصها التي الطاقة من مستمر مورد إلى

 استمرارية وتعتمد .الحياة في االستمرار من يمكنه هام لجزء للشرب الصالح الماء إلى أيضا   ويحتاج وحيوانية، نباتية

 يمكن ثالث مشكالت أبرزها من التي الرئيسية البيئية المشكالت من للعديد عاجلة حلول إيجاد على واضحة بصورة حياته

 :يلي فيما تلخيصها

 .المتزايدة ألعداده الطاقة لتوفير للغذاء كافية مصادر إلى الوصول كيفية 

 من للتخلص إليها التوصل يجب التي الوسائل وتحسين المتزايدة فضالته حجم من التخلص كيفية 

 .للتحلل القابلة غير النفايات وخاصة المتعددة، نفاياته

 والوسط السكان عدد بين توازن هناك يكون حتى السكاني، للنمو المناسب المعدل إلى التوصل كيفية 

 .البيئي

 بهذه إخالل أي وأن البيئية، النظم تحتويها التي الغذائية وبالسالسل البيولوجية بالتوازنات اإلنسان، مصير يرتبط

 سالمة على المحافظة في تكمن اإلنسان منفعة فإن ولهذا اإلنسان حياة على مباشرة ينعكس والسالسل التوازانات

  يلي فيما ونذكر أفضل، حياة له يؤمن لكي البيئية النظم

 حياة  قليلة التلوث تحقيق وسائل:- 
 .ومميزاتها إنتاجيتها على الغابات تبقى لكي: للغابات الجيدة اإلدارة 

 يوضع وبذلك تدهورها ومنع الطبيعية المراعي على المحافظة الضروري من: للمراعي الجيدة اإلدارة 

 .الستعماالتها صالح نظام

 أفضل على الحصول الزراعية لألراضي الحكيمة اإلدارة تستهدف: الزراعية لألراضي الجيدة اإلدارة 

 لسالمة الضرورية البيولوجية التوازنات وعلى التربة خصوبة على المحافظة مع ونوعا   كما عائد

 .الزراعية النظم

 تحقيق التوازنات البايولوجية للزراعة 
 .متوازنةال زراعيةال دورةال خالل وتعددها المحاصيل تنوع  
 .الزراعية األراضي رفع خصوبة 

 .العضوية المادة بإضافة التربة تحسين 

 .التربة انجراف مكافحة 

 البحوث تشجيع الواجب من فإن إنسان لكل بالنسبة البيئة تلوث ألهمية نظرا  : البيئة تلوث مكافحة 

 .أشكاله بشتى التلوث بمكافحة العلمية
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 أن يمكن وال البيئة، باحترام ترتبط عصرية اجتماعية أخالق إلى البشرية تحتاج: البيئي الوعي تطوير 

 في حقوقه أ، تعلمه و بالبيئة ارتباطه مدى لإلنسان توضح حيوية توعية بعد إال األخالق هذه إلى نصل

 أن يتبين تقدم مما وأخيرا   .واجبات دون حقوق هناك فليست البيئة، نحو واجبات دائما   يقابلها البيئة

 مصلحة أن جليا   يبدو وعليه عليها ويؤثر يتأثر فهو وبيئته اإلنسان بين داخلية اعتمادية عالقة هناك

  .سليمة صحية حياة في يستمر لكي سليمة بيئة ضمن تواجده في تكمن المجموعة أو الفرد اإلنسان

 الطاقة وتحوالتها 

حدوث العمليات والتغيرات الفيزيائية والكيميائية والبايولوجية  المتنوعة في البيئة مرتبط مع وجود مصدر 

 ولطاقة عدة اشكال وصور المستغلة والمهملة في الطبيعة . للطاقة 

 الشمسي.الطاقة او االشعاع  

 حرارة االرض الجوفية . 

 طاقة كيميائية متمثلة بحرق الخشب او النفط او اي صورة من صور الوقود. 

 طاقة فيزيائية  ميكانيكة او حركية حركة المياه او الرياح. 

 الطاقة النووية. 

الى االنواع االخرى  باإلضافةتعد الطاقة الشمسية المصدر االساسي لجميع اشكال الطاقة على سطح االرض 

للطاقة هي اشكال غير مباشرة للطاقة الشمسية دورة الماء في الطبيعة عملية التركيب الضوئي وتكون المادة 

 العضوية  وحرق الوقود العضوي مثل الخشب والنفط والغاز .

 الطاقة الشمسية 

كيميائية والبايولوجية الحاصلة في وتعد الطاقة الشمسية المحرك الرئيسي للتغيرات الميكانيكية  والعمليات ال

 يشابهالمكونات االساسية لبيئة االرض وتستمد الشمس طاقتها من خالل االندماج النووي الحراري والذي 

مصدر الطاقة في القنبلة الهيدروجينية حيث تتحول الكتلة الى طاقة من خالل اتحاد ذرات الهيدروجين في 

م وتنتقل الطاقة في الفضاء بصورة موجات كهرومغناطيسية وعند وصول تفاعالت متتابعة لتكوين ذرة الهيليو

بسبب الغيوم  % 35اشعاع الشمس الى االرض تنعكس فيه مرة ثانية الى الفضاء الخارجي تقدر بحوالي 

بواسطة االوراق وبخار الماء وغاز ثاني اوكسيد الكاربون لذا  %12والغبار وتمتص نسبة منه تقدر بحوالي 

من االشعاع االصل  يستغل الجزء االعظم منها في تبخير  % .5الى سطح االرض ال يتجاوز نسبة  فان مايص

 يمتص من قبل القشرة االرضية. %.مياه البحار والمحيطات  وجزء صغير يقدر 

  تحوالت الطاقة 

وطاقة رخيصة  الطاقة التي تم صرفها على تبخير مياه المحيطات والبحار تعود مرة ثانية بصورة طاقة حركية 

عند انحدار مياه االمطار والثلوج المنصهرة  بشكل انهار تندفع االف الكيلو مترات لتصل الى البحر او المحيط  

بصورة متساوية  % .ويتم توزيع الجزء الصغير من االشعاع الشمسي الممتص من قبل القشرة االرضية وهو 

اعلى من تلك المستلمة عند القطبين  بسبب سقوط االشعة  على سطح االرض لكن تستلم المنطقة االستوائية طاقة

بصورة عامودية على المنطقة االستوائية وبصورة مائلة عند القطبين وبعفل االختالف في كمية الحرارة 

المكتسبة والمفقودة في المنطقتين سيتم  انتقال الحرارة من المنطقة االستوائية الى المنطقة القطبية بفعل حركة 

وحركة التيارات البحرية  والمد والجزر وهنا نصل الى التوازن الحراري المنشود بين الحرارة المكتسبة  الرياح

ستؤدي  والحرارة المفقودة على سطح االرض،  لكن التراكيز المرتفعة من غاز ثاني اوكسيد الكاربون في الجو 

الحمراء المعاد انعكاسها الى الفضاء  الى االخالل بهذا التوازن من خالل عملها على امتصاص االشعة تحت 

( باإلضافة الى مركبات الميثان  والتي تعمل NO(  نتيجة تلوث الجو بغاز )O3كما ادى اتالف طبقة االوزون)

 ( وهي طيف اشعاعي مضر بأنواع الحياة.Ultra Violetعلى نفاذ االشعة فوق البنفسجية )
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ة المواد ذات النشاط االشعاعي انواع االشعاعات مصادر التلوث التلوث بالمواد المشع  المحاضرة الثانية عشر

 بالمواد المشعة  االثار الحيوية الناتجة عن التلوث 

 تلوث التربة بالمواد المشعةSoil Pollution With Radioactive Materials    . 

( هي عبارة عن اشعة كهربائية مغناطيسية  ولكن اطوالها  Visible Light) المرئيةاالشعة  

الشمس من وجود االشعة فوق  ألشعةخطر التعرض الطويل  ويأتيالموجبة اقصر من المرئية 

والدم  (، والتي تعمل على تنشيط وظائف الجلد والغدد الصماءUltra-Violet)U.Vالبنفسجية 

فيد جدا  للجسم  هذا في حال استخدامها بصورة وهو م (Dوالجملة العصبية وتكوين فيتامين دي )

الشمس فان ذلك يؤدي الال  ألشعةمنتظمة اما االستعمال غير المنضبط والتعرض لفترات طويلة 

خطر االشعة كلما قل طولها الموجي خاصة تلك التي تصدر بشكل  ويزداداضرار بالغة ، 

ينتج التلوث االشعاعي عن استخدام المواد المشعة  عشوائي من المواد المشعة الملوثة للبيئة.

الطبيعية والصناعية من قبل االنسان ..وخالل السنوات االخيرة  ازداد انتشارها في الهواء 

في والماء والتربة  واصبح  بشكل خطر على الكائنات الحية وبعد اكتشاف النشاط االشعاعي 

من التلوث باإلشعاع الذري وزاد هذا الخطر امالح اليورانيوم والراديوم بدئت مرحلة جديدة 

حينما تم اكتشاف القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية عقبها اجراء تجارب  1254ابتداء  من عام 

 االسلحة النووية واستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وفي البحوث العلمية والتطبيقية.

 المواد ذات النشاط االشعاعي 

تتركب المواد او المركبات االساسية لها من عناصر والعنصر الواحد يتكون من وحدات 

 ومتناهية في الصغر تسمى الذرات وتتركب الذرة من متشابهة

( والنيترونات  المتعادلة الشحنة +Pالنواة: وتحتوي على البروتونات الموجبة الشحنة ) -1

(N.) 

وتكون الذرة متعادلة ، (-eبة الشحنة )المدارات : والتي تدور فيها الكترونات سال -2

كهربائيا  اذ ان عدد البروتونات الموجبة  في النواة يساوي عدد االلكترونات السالبة في 

 المدارات  والتي تدور حول النواة  ولكل ذرة عدد ذري وعدد كتلي

 (= مجموع البروتونات والموجبة والنيترونات المتعادلةmالعدد الكتلي )

 (=مجموع عدد البروتنونات .a) العدد الذري

m) لذا فان رمز اي عنصر يكون  
aX   وتحوي نواة العنصر الواحد على نفس العدد من )

(  اال انها تحوي اعداد مختلفة من النيترونات  وهذا يعني ان العدد الذري aالبروتونات )

للعنصر عدة نظائر   (، ويقال عندها أنmيتغير  انما يتغير العدد الكتلي ) للعنصر الواحد ال

( الديتريوم و H2(  الهيدروجين و)H1مثال  عنصر الهيدروجين  له ثالث نظائر وهي )

(H3  التريتيوم )ولألوكسجين ( ثالث نظائر هيO10( )O1.( )O19 واالوكسجين )

O10  عدد  ريوجد لكل عنص  %02..22الى  نسبتههو االكثر وفرة في الطبيعة  اذ تصل

ي بعض العناصر الى خمسون نظير  وتكون نواة بعض هذه العناصر من النظائر يصل ف
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القابلة  النوىتتفكك  في حين يكون البعض االخر قابل للتفكك العناصر ذات  غير ثابتة  وال

 .(Radioactiveللتفكك تكون نشطة اشعاعيا   )

 ( النشاط االشعاعيRadioactivity:) 

تلقائيا   الى نواة اصغر وتصدر بذلك اشعاعات وهو عبارة عن تفكك نواة النظير االشعاعي  

بشكل جسيمات الفا او بيتا  وتعرف النظائر التي يحدث لها هذا التفكك باسم النظائر المشعة 

(Radioactinite isotopes،)  ويعبر عن  سرعة تفكك النظائر بمصطلح عمر النصف

(Half Lifeوهو الوقت الكلي الالزم  لتحول نصف العدد من ا .) لذرات النشطة في نموذج

او عينة لمادة مشعة  الى ذرات غير نشطة اشعاعيا  ويختلف عمر النصف باختالف النظائر 

عمر النصف لها اجزاء من الثانية واخرى يصل عمر النصف لها  ال يتعدىفهناك نظائر 

 4066الى عشرات بل مئات واالف السنين مثال  يبلغ عمر النصف للكاربون المشع حوالي 

 سنة 

   انواع اإلشعاعات الذرية 

تتميز نوى العناصر الثقيلة اثقل من الرصاص  بعدم استقرارها لذا تميل الى التفكك الى نوى  اخف  واكثر استقرارا  

 وينتج عن ذلك اصدار انواع مختلفة من االشعاعات وهي :

 (αتختصر ) (alpha)اشعة الفا  

المكونة من بروتونين ونيترونين  وتكون سرعتها بطيئة نسبيا     نواة ذرة الهيليومبانها   ألفا أشعة تُعرف

يتجاوز  يتجاوز مسارها في الهواء بضع سنتيمترات ونفوذها في المادة  واالنسجة ال ثا( وال \ كم 26666)

 ينتج ذرات المادة من خالل  انتزاعها االلكترونات المدارية لتك الذرات. بتأيينجزء من المليمترات وتقوم 

 بأربع أقل كتليا   وعددا   األساسية، الذرة من أقل ذريا   عددا   تملك ذرة االضمحالل او االنشطار هذا نع

وتعتبر هذه االشعة بالغة   .جدا   كبيرة طاقة االضمحالل هذا عن ينتج كما األساسية، الذرة من مرات

 الضرر بالخاليا الحية لإلنسان والكائنات الحية االخرى.

 (Beta) (β)بيتا اشعة 

وهي اشعة اخف وزنا  من اشعة الفا وتقسم الى نوعين من الجسيمات وهي االلكترونات السالبة 

االلكترون من حيث الكتلة  ولكن شحنتها موجبة  والن جسيماتها اصغر من الفا   تشابههوالبروتونات وهي 

سم باستطاعتها اختراق صفائح 2فان قدرة نفوذها داخل االنسجة الحية اكثر من اشعة الفا وتصل الى 

م  لكنها منخفضة من حيث قدرتها على تأين 2ملم وتقطع مسافة في الهواء تصل الى 2االلمنيوم  بسمك 

 اختراق يمكنها حيث ألفا، جسيمات من ضعف 166 بمقدار أكبر االختراق على قدرتها وتكون لكتروناتاال

 بروتون، إلى النيوترونات أحد فيها يتحّول بيتا جسيم تطلق التي والذرة.  سم 1 بمقدار البشري اللحم

 الضوء، سرعة من %26 بيتا جسيم سرعة وتبلغ واحد، بمقدار الذري العدد يزداد وبالتالي

 Gamma Rays (ɣاشعة كاما ) 

بالمقارنة مع االشعة الضوئية وقصيرة جدا وسرعتها  ،مرتفعة طاقة متلكت ةكهرومغناطيسي أشعة اماك أشعة تعد

 وعلى ،قدرتها على التأين منخفضة جدا  اقل من اشعة بيتا والفا  ثا( \كم  366666تقارب سرعة الضوء )

 ولكنها النواة، مكونات في تحول فيها يحصل ال غاما أشعة تُطلق التي الذرة فإن بيتا وأشعة ألفا أشعة من العكس

 أن النادر ومن بيتا، أشعة أو ألفا أشعة من أي إطالق عند مرافقة   تأتي ما عادة   وهي طاقتها، من جزءا   تفقد
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وتمتاز بقدرة كبيرة على اختراق االنسجة الحية ومسارها في الهواء فائق الحد   .وحدها غاما أشعة الذرات تُطلق

  سم  22وال يوقفها بشكل كامل اال كتلة من الرصاص سمكها 

 الذرات من األشعة انطالق سبب 

 البروتوناتف ؛(Radioactivity):  اإلشعاعي النشاط إلى وغاما وبيتا ألفا أشعة انبعاث في الباعث يعود

 هذا على تتغلب التي القوة يطلق علىو ،فيما بينها وتتنافر النواة، داخل موجبةذات شحنة  جسيمات هي

 النيوترونات من جدا   قليل عدد أو جدا   كبير عدد على النواة وعندما تحتوي النووية، القوةب التنافر

 أنّ  ذكر من بدّ  وال  الثالثة، األشعة هذه بإطالق تقوم و مشعة، أي مستقرة غير تكون حينها والبروتونات،

 السرطان مرض في اإلصابة إلى يؤدي قد مما ،بالخاليا الحية الضررقادر على الحاق  اإلشعاعيّ  النشاط

 Geiger) جايجر عداد بواسطة أشعة وجود عن الكشف ويمكن لإلشعاع، الُمعرضة المنطقة في

counter.)  

 مصادر التلوث بالمواد المشعة 

 لإلنساندخل  تحوي على بعض المواد المشعة طبيعيا  وتنتشر في البيئة بفعل عوامل طبيعية  الالقشرة االرضية 

فعاليات االنسان المختلفة  والغير  بسبب فيها  وهناك مواد مشعة من تحضير االنسان  ويتم تسربها  الى البيئة

 منضبطة  وعلية يمكن تقسيم مصادر التلوث بالمواد المشعة الى

 طبيعية  وتشتمل علىالمصادر ال  

االشعة الكونية وهي اشعة قادمة من الفضاء الخارجي من الشمس وتحوي انواع مختلفة  من  -1

ؤينة وهي تتفاعل مع مواد الغالف الجوي لألرض مكونة جسيمات اقل طاقة من ماالشعاعات ال

 . برتونات ونيترونات وجسيمات الفا وفوتونات وهي تتأثر بالمجال المغناطيسي لألرض

 مواد البيئة االرضية  وتشمل  -2
القشرة االرضية  وهي صخور تحوي اصداف بحرية ومواد غير عضوية  ومن امثلتها  -أ

(Sr,Th,uوغيرها ). 

( والرادون 15C: وهي مواد مشعة غازية مثل الكاربون المشع ) مواد مشعة موجودة في التربة  -ب

(220Ra(  والنورون )222Rn وهما ناتجان من تحلل).اليورانيوم  والثوريوم في التربة 

 مواد مشعة موجودة في الماء : تحوي المياه تراكيز عالية من نظير البوتاسيوم والثوريوم. -ت

 المصادر الصناعية  وتشتمل على 

 التعدين ومعاملة خامات اليورانيوم  -1

( في الطن الواحد لذا يستوجب حفر كميات 3O2Uكغم من ) 2-1تحتوي خامات اليورانيوم االولية على 

 باإلضافةكبيرة من القشرة االرضية  العليا والتربة التي تغطيها للحصول على كمية ذات مردود مناسب 

والترسيب واالستخالص  الى المخلفات الناتجة من عمليات السحق الطحن التفاعل  مع االحماض والقواعد

عن جميع تلك العمليات مخلفات هي من اهم المشاكل البيئية التي تلوث بالمذيبات والتبادل االيوني وينتج 

 التربة والماء كما ان عمليات التنجيم هي مصدر لتكوين تالل من المخلفات.

 تفجيرات التجارب النووية. -2

 1203وهي تجارب تجري تحت االرض او فوقها وقد تم تحريم اجراء التجارب في الجو بموجب معاهده 

مليون  46طن   ميغا 46من الغبار الذري والذي يقدر في حالة االنفجارات الهائلة بحوالي  تخلفه بسبب ما

( والذي يدور عدة Radioactive Fall out( بتكوين كمية هائلة من المطر الصلب المشع )TNTطن من )

در تلوث البيئة االرض ويعد الغبار الذري اهم مصا جميعا  الى سطح نزولهمرات حول االرض قبل ان يتم 
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المشعة المتسربة الى الجو تصل الى االنسان بعدة  النوياتبالمواد المشعة ويفوق المصادر االخرى. اذ ان 

 طرق سواء بشكل مباشر عند التعرض لها او عن طريق السلسلة الغذائية كما في الشكل االتي

 

 

  

 

 التنفس    غبار ذري       

 مطروحة فضالت 

         

 

 

 

 

   

 

 

 (يوضح انتقال المواد المشعة الى االنسان15شكل )

 المفاعالت النووية لتوليد الطاقة الكهربائية  -3

واستنزافها من قبل االنسان  (Fossil Fuelsبسبب الحاجة المتزايدة للطاقة وبسبب محدودية مصادر الوقود )

سعى الى ايجاد مصادر بديلة للطاقة الهائلة التي يمكن تحريرها من استخدام الذرة ولم يتطور هذا المجال بالقدر 

ب تلكؤ تطور تكنلوجيا التخلص من الفضالت النووية  المشعة وتكنلوجيا  مجابهة اخطار المطلوب بسب

، وتالتها احداث التسونامي  1290المفاعالت المستعملة للطاقة  والحادثة المشهورة تاريخيا حادثة تشير نوبل 

 ات  ومضار بيئية.نتج عنها من تسريب الذي ضرب الجزر اليابانية   ودمر مفاعالت الطاقة النووية وما

في الجواب الطبية والصناعية والزراعية  كالتصوير االشعاعي  استعمال  المستخدمةالمواد االشعاعية  -5

 .ابر الراديوم في الطب تعقيم االطعمة واالدوية المصنوعات الزجاجية  تطوير االبحاث العلمية

 االثار الحيوية الناتجة عن التلوث بالمواد المشعة : 

انتقالها من الوسط الى الكائنات الحية  النباتية والحيوانية مع مصادر قابيله تزداد خطورة المواد المشعة من 

الغذاء مع زيادة في تركيزها في كل مرحلة من مراحل  انتقالها عبر السلسلة الغذائية  اي من كونها ذات طبيعة 

( Cs.13من الناحية الكيميائية السيزيوم ) ويشابهسنة  29( عمر النص له 29Srتراكمية  كما في السترونثيوم  )

 البوتاسيوم من الناحية الكيميائية ويمكن تلخيص االثار الحيوية بما يلي: يشبهسنة وهو  36عمر النصف له 

 اصابة الدم بأضرار وخاصة جهاز المناعة. -1

 (.Spleenاصابة الطحال بأضرار.) -2

 النباتات والحيوانات المائية

 

 النباتات

 االنسان
 الحيوانات

الحليب 

نتجات مو

 االلبان واللحوم

المواد المشعة من المتفجرات 

في الجو والفضالت 

 المطروحة

 التربة

االجسام 

 المائية
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 (.Lymph nodesاالضرار التي تصيب الغدد اللمفاوية ) -3

 خلل وراثي. -5

 اضرار تسبب اعتام عدسة العين؟. -4

 ما تسببه من اورام سرطانية خبيثة في القصبات والرئة والجلد والجهاز الهضمي.  -0

تشوهات عند االطفال المولودين في مناطق تعرضت الى مصدر اشعاعي كما في اليابان في  -.

 هيروشيما وناجازاكي.

 

 

 

 االغلفة وما يلوثها( البيئة وتداخالتها مع 14شكل )

 ) تمت بحمد الله اللهم لك الحمد ولك الشكر( 


