
التلوث البیئي

التوازنفيخلالًویسببوخصائصھاالبیئةبمكوناتتغیركلبانھالبیئةتلوثتعریفیمكن
ویؤثر في سالمة الكائنات الحیة .

البیئةالىیطرحماكلھووایضاًوالیابسةوالماءالھواءنقاوةفيتدخلايبانھیعرفأیضاً
ویؤدي الى تغیر في الخصائص البیئیة .

یوجد نوعان من الملوثات المسببة للتلوث حسب طبیعة مصادرھا التي تتحرر او تتولد منھا .

الملوثات البشریة-1

یعود الى ما تفرزه فعالیات االنسان وانشطتھ المختلفة من ملوثات الى البیئة ومنھا ما یأتي :

میاه الفضالت والمجاري من المناطق السكنیة .-1
اوالحقلیةكالمحاصیلنباتیاًكانتسواءالزراعياالنتاجدعمفيالمستخدمةالمبیدات-2

حیوانیاً كالدواجن واالغنام واالبقار لمعالجة االفات الزراعیة المختلفة .
الثقیلةوالمعادنوالحوامضوالمذیباتكالمنظفاتالصناعیةالمختلفةالكمیاویةالمواد-3

وغیرھا .
الملوثات الغازیة المنبعثة من انشطة مختلفة كالنقل والمواصالت وحرق الفحم والنفط .-4
النفایات الصلبة كالقمامة المنزلیة والمخلفات الصناعیة المختلفة .-5
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التلوث الطبیعي-2

المستمرللتغیرعرضةالطبیعةانحیثفیھتدخلايلالنسانلیسأنالطبیعيبالتلوثیقصد
الحرارةدرجاتزیادةبسببالغاباتوحرائقواالمطاروالسیولكالریاحذاتیةعواملعدةبسبب

وثورات البراكین والزلزال والمد والجزر في البحار وما تفرزه من ملوثات أھمھا ما یاتي :

منالناتجةالرمادودقائقالصحارىفيوالرمالالترابكدقائقالھواءفيالدقائقیات-1
الحرائق الطبیعیة للغابات وثورات البراكین .

المواد العالقة كدقائق الطمى والغرین في میاه االنھار وتاثیراتھا السلبیة بالثروة السمكیة-2

حاالت التعریة للتربة والغطاء الخضري بسبب السیول الطبیعیة الجارفة .-3

الھیدروجینكبریتیدغازمثلالمعدنیةالعیوناوالبراكینمنالمنبعثةالسامةالغازات-4
وغاز المیثان وغیرھا .

درجات التلوث البیئي

یمكن تقسیم التلوث البیئي الى ثالث درجات ھي

یكونوالالبیئيالنظامتوازنبھایتأثرالالتيالتلوثدرجاتمنھو:المقبولالتلوث-1
مصحوباً باي اخطار او مشاكل بیئیة رئیسیة .

الصناعاتعنناجمتلوثمنالصناعیةالدولمنكثیرتعانیھماوھوالخطر:التلوث-2
للحدسریعةاجراءاتالنوعھاویتطلبللطاقةكمصادروالبترولالفحمعلىواالعتماد

لتخفیفالملوثاتلھذهمعالجةوحداتانشاءطریقعنذلكویتمالسلبیةتاثیراتھمن
نسبتھا والوصول بھا الى الحد المسموح بھ دولیاً .

ویصبحللبیئةالكونيوالتوازنالنظامفیھاینھارالتيالمرحلةھي:المدمرالتلوث-3
غیرأمن للعیش او االستقرار .ِ
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طبیعة المواد الملوثة

لحیاةضروریةالموادبعضتكونوقداالنسانقبلمنمصنعةمادةالملوثةالموادتكونقد
عندعالیةسمیةذاتتكونقدلكنھاالمثالسبیلعلىوالنحاسوالزنككالحدیدالحیةالكائنات
،علیھاالتعرفوامكانیةالملوثةالموادھذهدراسةاجلومن.عالیةوتراكیزبكمیاتوجودھا

یمكن االخذ بنظر االعتبار االمور االتیة .

اوال : حسب خصائصھا الطبیعیة : وھي ثالثة انواع رئیسیة

االحیائیةالملوثةالمواد–3الكیمیاویةالطبیعةذات–2الفیزیاویةالطبیعةذات–1

ثانیا : حسب تركیزھا الكیمیاوي : یمكن تقسیمھا الى نوعین رئیسین

عضویةغیرمواد–2عضویةمواد–1

ثالثا : درجة تحللھا تشمل نوعین ھما

للتحللقابلةغیر–2للتحللقابلة–1

رابعا : ومن الملوثات السمیة

السالبةاالیونات–4الغازات–3العضویةالمركبات–2المعادن–1

والقلویاتالحوامض–5
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اشكال التلوث البیئي

اوال : التلوث الھوائي

طرق تلوث الھواء

.الحشریةالمبیدات،االتربة،السیاراتمعواد،كالدخان:معلقةصلبةبمواد–1

اوكسیدثاني،الكاربوناوكسیداول،الكلورمثلوخانقةسامةابخرةاوغازیةبمواد–2
الكبریت ، االوزون .

.المیتةوالحیواناتالنباتاتتحللمنالناتجوالعفن،والجراثیمبالبكتریا–3

.والصناعیةالطبیعیةالذریةباالشعاعات–4

.االلكترونيالتلوث–5

من ملوثات الھواء ذات الطابع العالي :

–4االشعاعيالتلوث–3الجويالغالففياالوزونطبقة–2الحرارياالحتباس–1

التدخین

ثانیاً : تلوث المیاه

مصادر التلوث

-5النوویةالمفاعالت-4الصناعیةالمخلفات-3المجاريمیاه-2الملوثةالمطرمیاه-1

–7والمحیطاتالبحارالىالبترولتسربعنالناتجالتلوث-6الحشریةالمبیدات

المستمرةالمكافحةاجراءوعدمالكبیرةالمیاهومجارياالنھارفيالمائیةاالدغالانتشار
القنانيرميطریقعنالتلوث-9والسواقياالنھارفيالنافقةالحیواناترمي-8

والعبوات الفارغة الخاصة بالمبیدات الزراعیة
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ثالثاً : التلوث االرضي

مصادر تلوث التربة

أضافة المبیدات المباشرة .-1

االستخدام المفرط في أضافة االسمدة الكیمیاویة .-2

الري الغیر منتظم .-3

الحراثة المستمرة وغیر متوازنة .-4

أستخدام میاه البزل .-5

الفضالت المنزلیة والصناعیة .-6

االمطار الحامضیة .-7

المعادن الثقیلة .-8
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االرشادات والتوصیات الخاصة لحمایة البیئة من التلوث :

أستخدام المبیدات استخداماً عقالنیاً .-1

بقاؤھاوعدمتطایرھاانعداماوكأنخفاضمرغوبةمواصفاتلھاالتيالمبیداتأستخدام-2
لفترة طویلة .

ال یسمح باستخدام المبیدات بشكل مباشر على المسطحات المائیة كاالنھار والبحیرات .-3

المسموحالحاالتفياالالمكافحةعملیةاجراءعندالبعضببعضھاالمبیداتخلطعدم-4
فیھا خلط المبیدات .

عدم استخدام المبیدات الكیمیاویة في صید االسماك .-5

عدم رمي الطیور والحیوانات النافقة في االنھار .-6

تشجیع استخدام االسمدة الحیوانیة في تسمید الحقول الزراعیة .-7

منع بزل میاه الحقول المعاملة بالسماد او المبیدات الى مصادر المیاه .-8

المكافحة المستمرة وبالوسائل المختلفة لالدغال المائیة .-9

المھمةلفوائدھامستمربشكلوادامتھاالزینةونباتاتوالشجیراتاالشجارزراعة-تشجیع10
التالیة :-

تعتبر كمصدات ریاح .●

تثبیت الكثبان الرملیة .●

تلطیف الجو وخلق المتعة والبھجة .●
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