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الملوثات واألوساط الملوثة1

…فاتتتميز بنسب كبيرة من المواد العضوية القابلة للتأكسد، إضافة إلى مواد أخرى غير عضوية ومنظ: الملوثات المنزلية 
(.…، الكادميومالنحاس)التي تعرف نسب مهمة من المواد المعدنية كالبوتاس والفوسفاط، إضافة إلى معادن ثقيلة : الملوثات الصناعية 

افة إلى استعمال ، إض(النترات والفوسفاط)تنتج هذه الملوثات عن االستعمال المفرط لألسمدة الكيماوية في الفالحة : الملوثات الفالحية 

.المبيدات الكيماوية
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الماء

تلوث المياه العذبة السطحية والجوفية

ي يتم طرح مياه الصرف الصحي في المحيطات الت

ا تتوفر على مياه مالحة، لكن المياه العذبة بدوره

رات تتعرض للتلوث، كمياه األنهار والوديان والبحي

.، إضافة إلى المياه الجوفية(المياه السطحية)
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.طرحهايالحظ مع مرور السنوات، ارتفاع مهم في حجم مياه الصرف الصحي التي يتم 

رض للتلوث اإلشكالية التي تكشف عنها هذه المعطيات هي ازدياد نسبة مياه المحيطات والمياه السطحية التي سوف تتع

.نتيجة استقبالها لكميات هامة من مياه الصرف الصحي
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يتم الولوج إليها تشكل المياه الجوفية خزانا هاما من المياه الصالحة للشرب، تفوق بكثير تلك المتواجدة على السطح، حيث

.بحفر اآلبار خاصة في المناطق التي تعرف نسب ضعيفة من المياه العذبة السطحية

بسبب )ة الذاتية إذا تعرضت المياه الجوفية إلى التلوث، يصعب تنقيتها عكس المياه السطحية التي تتميز بالتصفي

وخيمة على ستكون له عواقب( …، األسمدة الكيماويةالليكسيفيا)فكل تسرب لمواد ملوثة إلى باطن األرض (. حركيتها

.مصدر هام من المياه الصالحة للشرب
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:من أكثر المصادر التي تتسبب في تلويث الموارد المائية العذبة السطحية و الجوفية نجد

.مجهريةمتعضياتو التي تحتوي على مواد عضوية و معدنية و مواد منظفة و : المياه العادمة المنزلية-

معتاد  قييلتة و...( بوتاس،فوستفا )معدنيتةو التتي تصتنم محتوياتهتا  لتى متواد عضتوية و: المياه الصناعية المستتعملة-

(.نتيجة تبريد المحركات الصناعية)و مياه ساخنة...( الرصاص، الزئبق)سامة

ن التتي دتد تصتل  لتى الميتاه الجوفيتة عت( النتترات و الفوستفا )استعمال المبيدات الكيماوية و األستمد : األنشطة الفالحية-

. ريق الترشيح أو المياه السطحية عن  ريق السيال 

.الليكسيفياأو المياه الجوفية عن ترشيح النفايات الصلبة التي تلوث المياه السطحية مباشر -
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(البحار والمحيطات)تلوث المياه المالحة 

Amocoالنفطناقلةحادثةتعتبر Cadizمارس17في

اصطدمتحيثالنفط،ناقالتحوادثأخطرمن1978

فرنسا،غربشمالPortsallشاطئبصخورالناقلة

تلوثإلىأدىالبترولمنطن200.000منهافتدفق

200Kmالحيةالكائناتمناآلالفوهالكالسواحلمن.
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:تتلوث البحار و المحيطات أساسا عن  ريق

رول وتحطمهتا أو و يرتبط هذا النوع من التلوث بنشا  النيل البحري سواء من خالل حوادث نادالت البت: النفط ومشتياته-

ت البتروليتة و من خالل محاوالت التنييب والكشم عن البترول، أو إللياء بعت  النتادالت المتار  لتبع  المتلفتات والنفايتا

ال تتلتوث ميتاه البحتار و المحيطتات متن دبتل . عتن منطيتة تستربه700kmيتميز باالنتشار السريع الذي يصل لمسافة تبعتد

.نادالت البترول فيط و نما هناك مصادر أخرى لهذا التلوث

.المياه العادمة المنزلية و الصناعية التي تصب مباشر  على الشوا ئ أو تصل عبر األنهار-

.استعمال المبيدات الكيماوية و األسمد  التي تصبها األنهار في البحار و المحيطات-
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التربة
 أنها أصبحت إال. يتطلب تشكل التربة مئات السنوات، و تعتبر مهمة لعيش الكائنات الحية من نباتات و كذلك حيوانات

.عرضة لعدة مخاطر، أهمها التلوث الناتج عن المصانع التي تطرح مخلفاتها على مستوى األوساط البيئية

يؤدي إلى تغير وتلوث التربة يعني دخول مواد غريبة في التربة أو زيادة في تركيز إحدى مكوناتها الطبيعية، األمر الذي

أو أسمدة كيميائية أو في التركيب الكيميائي والفيزيائي للتربة، وهذه المواد يطلق عليها ملوثات التربة، وقد تكون مبيدات

…أمطار حمضية أو نفايات

ع يؤدي هطول األمطار الحمضية إلى نقل كميات كبيرة من اآلزوت و أكسيدات اآلزوت إلى التربة، مسببة ارتفا

.حمضيتها، كما أن أدخنة المصانع و المعامل تساهم بدورها في تلوث التربة

ه األراضي بعد طمر النفايات في األرض، يستغرق تحللها مدة طويلة تصل أحيانا إلى عدة قرون، الشيء الذي يجعل هذ

.غير قابلة لالستغالل، بل يتحتم مراقبتها

أيضا النفايات أما أخطر الملوثات على التربة، فتتمثل في األسمدة الكيماوية و المبيدات الناتجة عن األنشطة الفالحية، و

.المشعة الناتجة عن محطات الطاقة النووية
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:من أهم مصادر تلوث التربة نذكر

.استتدام مفر  للمبيدات و األسمد  الكيماوية في الميدا  الفالحي-

.التلوث بواسطة النفايات الصلبة المنزلية و الصناعية-

.التلوث بواسطة المياه العادمة-

.التلوث بواسطة المواد المترسبة من الهواء في المنا ق الصناعية-

.التلوث بالمعاد  الثييلة-

.التلوث بواسطة األمطار الحمضية-

.التلوث بواسطة المواد المشعة-

.المجهريةالمتعضياتالتلوث بواسطة -

.التلوث بواسطة الري بمياه رديئة-
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الهواء
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الهواء

 :ظاهرة االحتباس الحراري
هييا ممييا يعطييي للكييرة األرضييية حرارت)وهييي ظيياهرة طبيعييية تتجلييى فييي احتبيياس كمييية ميين الحييرارة فييي الغييالف الجييوي 

نتيجة قيدرة مجموعية مين الغيازات عليى االحتفياظ ( في غياب هذه الظاهرةC°15-عوضC°15تقدر بـوالتي المميزة

...بخار الماء، ثنائي أكسيد الكربون، الميثان :باإلشعاعات تحت الحمراء نذكر منها

النياتج عين اسيتعمال المحروقيات CO2ارتفياع طيرح غيازمن بين أهم الغازات التي تفاقم ظاهرة االحتبياس الحيراري،-

...كالبترول و الفحم أو الحرائق

، CFCاالزوت،أكسيييد: هنياك غييازات أخيرى ناتجيية عين أنشييطة فالحيية و صييناعية تفياقم أيضييا مين هييذه الظياهرة منهيياو

...الميثان، أكسيد الكبريت 

:تنتج ظاهرة االحتباس الحراري مجموعة من النتائج السلبية من أهمها-

.ارتفاع درجة حرارة األرض *

ارتفاع مستوى البحار والمحيطات *

.بفعل ذوبان الثلوج وجليد القطبين
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ادرهانسبة مساهمة الغازات الدفيئة في االحتباس الحراري ومص
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:انخفاض سمك طبقة األوزون

الحية، و لها الخطيرة على الكائناتهو طبقة غازية تحجز كمية كبيرة من األشعة فوق البنفسجية الشمسيةO3األوزون

.دور أيضا في الحفاظ على درجة حرارة األرض
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بالقطب الجنوبي إليى النتيائج Halley Bayعلى مستوى محطة( معدل شهر أكتوبر)أدى قياس كمية األوزون اإلجمالي

:التالية

و هيذا االنخفياض راجيع إليى التيدمير . 1994إليى سينة 1956نالحظ أن هذه الكمية انخفضيت بشيكل ملحيوظ مين سينة 

:ليالمتزايد لطبقة األوزون، و يعتبر الكلور من بين أهم المواد القادرة على تدمير األوزون حسب التفاعل التا

دات المبيييالمصييدر الصييناعي الرئيسييي للكلييور، و يصييدر عيين صييناعات التبريييد و التكييييف وC.F.Cيعتبيير مركييب

...الحشرية

( 1991إليى 1980شهر أكتوبر مين )صور تركيبية لقياسات سمك طبقة األوزون باألقمار االصطناعية و تبرز الوثيقة

.على مستوى القطب الجنوبي و يالحظ جليا انخفاض سمك هذه الطبقة على مستوى القطب الجنوبي
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أدوارهاطبقة األوزون وأحد تموضع 

21



ىتسم.البنفسجيةفوقاألشعةتأثيرتحتClالكلورتحررالهواءفيجزيئاتهناكأنعلىالتفسيريالرسمخاللمنيتبين

ClوالكلورالفليوروCالكربونعلىتحتويعضويةمركباتهيو،CFCبالكلوروفلييوروكربونالجزيئاتهذه
.والتكييفالتبريدأجهزةفييستخدملالشتعالقابلغيرغازتشكل

األكسجينثنائيجزيئةإلىتحولهاوتفكيكهاإلىمؤديةO3األوزونجزيئةمعالجويالغالففيالكلورجزيئةتتفاعل

O2،البنفسجيةفوقاألشعةمروربالتاليونسبتهانقصانيسببمما.
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:األمطار الحمضية
ليى تنتج عن تفاعل مياه الغالف الجوي مع مجموعة من الغازات الملوثة التي تيؤدي إpHهي عبارة عن أمطار منخفضة 

.H2SO4الكبرتيكوحمض HNO2تكوين مركبات كيميائية عبارة عن أحماض، خاصة حمض النتريك 

:المسببان الرئيسيان لألمطار الحمضيةH2SO4و حمض الكبريتيكHNO3يعتبر حمض النيتريك

بعييض المحركييات ينييتج حمييض النيتريييك عيين تحييول أكسيييدات األزوت المطروحيية ميين طييرف محركييات العربييات و-

.الصناعية

.وي على الكبريتالناتج عن استعمال محروقات صناعية تحتينتج حمض الكبريتيك عن تحول ثنائي أكسيد الكبريت-

:تتسبب األمطار الحمضية في عدة مشاكل بيئية* 

.توقيف ظاهرة التركيب الضوئي و امتصاص بعض األمالح المعدنية الضرورية للنباتات-

.موت األشجار و النباتات األخرى-

.المجهريةمتعضياتهاارتفاع حمضية التربة و موت -

.ارتفاع حمضية المجاري المائية-
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االثار على الصحة والبيئة واالقتصاد2

آثار الملوثات الصناعية على الصحة-أ
ات عدة صحة االنسان كذلك معرضة للخطر بفعل الملوثات الناتجة عن األنشطة الصناعية، حيث تسبب هذه الملوث

.أمراض و أوبئة، بعضها آني و البعض اآلخر ال يتم تشخيصه إال بعد فترة طويلة

.يمثل الجدول أسفله بعض الملوثات و آثارها السلبية على صحة االنسان
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القصباتأمراضو(الربو)التنفسكضيقأمراضعدةتظهرحيثالهواء،تلوثبفعلللضررتعرضااألكثرالتنفسيالجهازيعتبر

.األرجيةوالهوائية

.الملوثةالموادلبعضالطويلالتعرضنتيجةاختالالتبعدةكذلكالمناعيالجهازيصاب

.لسرطانبااإلصابةاألحيانبعضفيوالعصبيالجهازتأثروالهرموناتإفرازاختاللإلىالملوثةللموادالتعرضكذلكيؤدي

البنفسيجيةوقفاألشعةمنكبيرةنسبتسربواألوزونطبقةتدميربفعلاالنسانتصيبالتيالتلوثمظاهرمنكذلكالجلدسرطان

.الضارة
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تأثيره على االقتصاد تأثيره على البيئة تأثيره على الصحة

ارتفاع تكاليف عالج األمراض،

...ضياع أيام العمل

ارتفاع درجة حرارة األرض مما يؤدي إلى ذوبان:ـ انحباس حراري

مناخية وأيضا اختالالتالجليد وارتفاع مستوى البحار والمحيطات،

.يةواضطراب التيارات البحرمهمة من أعاصير وفيضانات وجفاف

ض ظاهرة التركيب الضوئي وامتصاص بعتوقف:ـ أمطار حمضية

موت األشجار األمالح المعدنية الضرورية للنباتات، ومسببة

ت مويؤدي الىارتفاع حمضية التربةكما أن. والنباتات األخرى

لى يؤثر عوارتفاع حمضية المجاري المائيةالمجهريةمتعضياتها

.الكائنات الحية ويحدث خلال في التوازنات الطبيعية

لة للكائنات نسبة األشعة فوق البنفسجية القاتارتفاع:األوزونـ ثقب 

.الحية

ربون وأحادي أكسيد الكاالزوتوأوكسيداتالكبريتاوكسيداتتؤثر 

.بشكل أساسي على الجهاز التنفسي والقلبي

ظاهرة إلىتؤديالجوىالملوثات الغازية المختلفة التي تمأل الغالف 

Smog (دخان ضبابة)تفاعل ت.فوق المدن الصناعية الكبرىخصوصا

على ارتفاع منخفض منتجة أوزون االرتفاع  U.Vمع األشعة 

ة الدقيقة الذي يصيب األغشية المخاطية للمسالك التنفسيالمنخفض

ينفيسبب التهابا وسعاال مزمنا إضافة إلى أمراض القلب والشراي

تسبب ووالعصبي والهرموني،تؤثر على الجهاز المناعيالديوكسين

السرطان

7000يؤدي إلى ظهور % 1انخفاض سمك طبقة األوزون بنسبة 

.سرطان جلدي سنويا في العالم

تلوث الهواء

قدان ارتفاع تكاليف معالجة المياه ف

الثروة الحيوانية المائية

ارتفاع تكاليف عالج األمراض، 

ضياع أيام العمل، 

لسياحي على النشاط االسلبيالتأثير

...الشاطئي

.يةتدهور الحميالت البيئية المائية وموت الكائنات الحية المائـ

و المواد أ( النترات والفوسفات)األسمدةنتيجة استعمالالتخاصبـ

تصل إلى المياة السطحية فتؤدي إلى التيالعضوية

شمس حجب اشعة الوبالتاليمسببة اخضرار الماءالطحالبتكاثر

الكائنات في األعماق وبعد موتومنع التركيب الضوئي

ع من مما يؤدي إلى الرفطرف المتعضيات الهوائيةمنتتحللالحية

بقية من تحلل المواد العضوية المتونفاده، ويبدأاألكسجيناستهالك

تحرير فيسبب(التخمرات)طرف المتعضيات الالهوائية

.سامةغازات

جراثيم تسممات غذائية وأوبئة عند استهالك مياه شرب ملوثة بواسطة ال

.المواد الكيميائيةأوالمعادن الثقيلةأوالممرضة

.أمراض جلدية نتيجة االستحمام في مياه ملوثة

تلوث الماء

ي فقدان القيمة اإلنتاجية لألراض

ارتفاع تكاليف عالجالزراعية،

...األمراض، ضياع أيام العمل

.تسمم النباتات والحيوانات والحميلة البيئية ككل

تربة ظهور أمراض نتيجة مالمسة التربة الملوثة للجـلد أو ابتالع الـ

ن التربة الملوثـة أو شرب المياه التي قد يكون تسربت إليها الملوثات م

أو استنشاق الغازات السامة والغبار الذي يحتوي على مواد ضارة

.تناول المنتجات الزراعية من المناطق الملوثةأو

تلوث التربة
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آثار الملوثات الصناعية على البيئة -ب
تي يتعرض الهواء لمجموعة من المخاطر، تتمثل أساسا في طرح مجموعة من الغازات الملوثة في الغالف الجوي و ال

.من أخطر هذه الظواهر هناك ظاهرتي االحتباس الحراري و تدمير طبقة األوزون. تتسبب في عدة ظواهر

.تمثل الوثيقة أسفله رسما تفسيريا لظاهرة االحتباس الحراري
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:جلى في تؤدي ظاهرة االحتباس الحراري إلى ارتفاع درجة حرارة األرض مما يتسبب في عواقب وخيمة على البيئة تت

لعذبة و كذلك ذوبان الجليد و الثلوج على مستوى القطبين الشمالي و الجنوبي مما يؤدي إلى فقدان نسبة مهمة من المياه ا

.القضاء على عدة أنواع من الكائنات الحية

.ءارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة ذوبان الجليد، مما يهدد بعض المناطق الساحلية و الجزر باالنغمار بالما

ها و يساهم في ، مما يسبب تضرر الكائنات الحية بالبنفسحيةيؤدي تدمير طبقة األوزون كذلك إلى تسرب األشعة فوق 

.تدمير الحميلة البيئية
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ة الجليدية تمثل الوثيقة التالية الكتل

ين البحرية في القطب الشمالي ب

.2003و1980سنتي 
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مياه الماء كذلك من األوساط التي تتعرض للتلوث، و من بين مظاهر هذا التلوث، هناك ظاهرة تحدث على مستوى ال

.التخاصبالسطحية تسمى ظاهرة 

نيتراتالمواد ملوثة تتدفق نحو المياه، و تتكون أساسا من اآلزوت، هذا األخير ينتج عن التخاصبتساهم في ظاهرة 

ياه الصرف المكونة لألسمدة الكيماوية المستعملة في الميدان الزراعي، و كذلك الفوسفور الناتج عن الفوسفاط و عن م

.الصحي
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بشكل مفرط مما نتيجة لتراكم المياه الملوثة الغنية باآلزوت و الفوسفور على مستوى المياه السطحية، تتكاثر الطحالب

تتراكم هذه عند موت الطحالب،. يسبب نقصا في شفافية المياه و بالتالي عدم تسرب أشعة الشمس إلى داخل البحيرة

.األخيرة على سطح البحيرة مما يمنع ذوبان األكسجين بها

من أسماك و بفعل قلة تسرب الضوء داخل البحيرة و ضعف نسبة األكسجين المذاب بها، تموت مختلف الكائنات الحية

.مما يؤدي إلى اختالل توازنها الطبيعي… نباتات
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آثار الملوثات الصناعية على االقتصاد -ج
:الملوثات البيئة و صحة اإلنسان فقط، بل إن أضرارها تؤثر سلبا على االقتصاد كذلك من خاللتصيبال

.ارتفاع تكاليف العالج و ضياع أيام العمل-

.تأثر األراضي الزراعية و فقدان قيمتها االنتاجية-

. المائية، وفقدان الثروةازدياد تكلفة معالجة المياه واألوساط الملوثة-

.فقدان الثروة النباتية و الحيوانية-

... الشاطئيالسياحيعلى النشاط التأثير-
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البدائل3
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.بيوكيميائيذات أصل الطاقيةبدائل استهالك المواد 

.لبديلةمما يجعل الودود األخضر مصدرا واعدا إلنتاج الطادة اتعتبر الطادة بشكلها السائل سهلة النيل و التتزين،

الستكرو  أو )ة األنزيميتة باستتعمال الستكريات النباتيتالحلمتة يمكن الحصول على اإليثانول الحيوي عن  ريتق التتمتر أو 

.المتواجد  ببع  النباتات مثل دصب السكر أو الحبوب( النشا

ي تملك و ه... الصوجامن جهة أخرى يمكن استعمال الزيوت النباتية كودود بيولوجي مثل  يوت دوار الشمس أو الذر  أو

...(.التبتر شبه منعدمتلويثا،مؤشرادل )من التصائص ما يجعلها أدل خطور  على البيئة

. جداضعيفةوالتلوث بصفة عامة النفاياتنسبة : البيولوجيالوقود مزايا*

النباتيةالسكرياتمن خالل تخمر عليهالحصول يتم

...  ، قصب السكر، نوار الشمس، ... (قمح، ذرة، أرز ) المتواجدة في بعض النباتات كالحبوب 

الصوجالذرة أو ازيوت، مثل الزيتيةمن خالل استخالص مباشر من النباتات عليهاالحصول يتم

.  بيولوجيفتستعمل ك تستعمل كوقود . أو نوار الشمس

.  ةالهوائيحي بكتيريات، بواسطة المنزليةالنفاياتالمتواجدة ب العضويةتخمرات المادة 
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.فيزیائيذات أصل الطاقيةبدائل استهالك المواد 

دون اإلضرار الكهرباءمن كبيرةكميات، تمكن من إنتاج الطبيعيةالمتحركة على مخزون ضخم من الطاقة المياهتحتوي 

ساعة في 24ومتواصل، بمعدل الطاقة بشكل مستمرأن تولدللمياهيمكن، الرياحأو طاقة الشمسيةوخالفا للطاقة . بالبيئة

.اليوم

ماء الساخن تضخ الالجيوحراريةودد أنشئت محطات للطادة . تحتوي األرض على حرار   بيعية متزونة يمكن استغاللها

ادي وفي حاالت أخرى، يتم استتراج الحرار  من جوف األرض بضخ الماء الع.  لى السطح وتحوله  لى حرار  وكهرباء

من يوحراريةالجوتعتبر الطادة . نزوالً من خالل قيب  لى الطبيات الصترية الحار ، ومنها صعوداً كتيار بالغ الستونة

.أكثر المصادر  نتاجية للطادة المتجدد 
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هرباء بواسطة يتم تحويل  ادة الريح  لى كاذ عندما تهب الرياح على المراوح الهوائية تنتج هذه األخير  الطادة الكهربائية، 

فتي المائتة عتام 26فيد دفزت الطادة اإلنتاجية بنستبة . وهي المصدر األسرع نمواً لتوليد الكهرباء في العالم. مولدات عمالدة

.، متجاو   الطادة الشمسية و ادة المد والجزر2003

حيثتزايدفيهيالتقنيةهذهواستعمال . كهرباءإلى الريحتحول طاقة الهوائيةتعتمد على استعمال نظام من المراوح 

.النظيفةتعتبر مصدرا للطاقة 

مات تسمى النووي الحراري في الشمس، وتنتشر في الفضاء على شكل كاالنصهارتفاعالت الشمسيةتصدر الطاقة 

.كهربائيةقة تلتقط حرارة األشعة تحت الحمراء إلنتاج طاشمسيةالطاقة باعتماد القطات هذهاستغالل يمكن. الفوتونات

:  بطريقتينلتحولهاالشمسيةذات مستقبالت تلتقط األشعة شمسيةاستعمال لوحات يتم

.  الشمسيةالخاليابوساطة كهربائيةاإلشعاع الشمسي مباشرة إلى طاقة تحويل-

.  الشمسية( األطباق ) المجمعات طريقعن حراريةاإلشعاع الشمسي إلى طاقة تحويل-

كل سنة خالل ساعات الذروة، وتجنب انبعاث ًالكهرباءمن ميغاواط2700توفيرمن الشمسيةتمكن الطاقة 

.منزل1000لنحو الطاقيةالحاجة يؤمنميغاواطعلما أن كل  CO2طن من مليون50
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لماد  اليابلة تعمل هذه المحطات على االنشطار النووي، حيث تنشة عن هذه العملية تفاعل متسلسل ال ينتهي  ال بتحويل ا

 ال أنها رغم أ  هذه التينية ال تساهم مباشر  في تلويث الجو.لالنشطار  لى مواد جديد  و  الق كمية كبير  من الطادة

في المائة من مجموع 6يمثل استهالك الطادة النووية . تعاني من مشكل البيايا المشعة التي تشكل خطرا على اإلنسا 

.استهالك العالمي
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