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واءـــــهــــوث الـــــــــتل  
 

لدول يعد تلوث الهواء من اكبر المشاكل التي تواجه المجتمعات المعاصرة وبخاصة ا         

ي حجم الصناعية وتزداد مأساة هذا النوع من التلوث عاما بعد عام نتيجة للزيادة التراكمية ف

التربة  .وأذا كان باألمكان أصالحالملوثات التي ينفثها األنسان في األجواء والماء والتربة 

العيش أكثر  لكن الهواء الذي بدونه ال يتمكن األنسان منصفية المياه لجعلها صالحة للشرب وت

ومي .من ثالثة دقائق ال توجد له طريقة سهلة لتنقيته دون أعاقة حركة األنسان وعمله الي  
 

 ماهو الهواء ؟
 

ن و األرض ،بما في ذلك بخار الماء.وهو يتكون مهو كل المخلوط الغازي الذي يمأل ج       

اضر ت الحالوق يميائية يقدر ماهو معروف منها حتىعدد كبير من العناصر والمركبات الك

 (وغاز% 78.084تروجين بنسبة )ان رئيسان هما غاز الن.منها عنصرعنصر 100أكثر من 

ن فنشط كيميائيا تروجين غاز خامل ،أما األوكسجي(والن%20.946األوكسجين بنسبة )

 ،ويتضح دوره الهام في تنفس الكائنات الحية التي ال يمكن أن تعيش بدونه .

 

(تتمثل بعدد كبير من الغازات األخرى منها :غاز %1والنسبة الباقية من الهواء )       

(من حجم الهواء الجاف ،وثاني أوكسيد الكاربون بنسبة %0.93األركون بنسبة )

(،أضافة الى الغازات احادي اوكسيد الكاربون %0.01وجين بنسبة )(وغاز الهيدر0.03%)

غاز وثاني أوكسيد الكبريت وغاز الهليوم وغاز الميثان وغاز األوزون وغاز الكريبتون و

 النيون وغاز الزينون وبخار الماء وغير ذلك.
 

 مسببات تلوث الهواء :
 

حدث ازية أو سائلة أو صلبة .أو عندما ييتلوث الهواء عندما توجد فيه مادة أو أكثر : غ        

ات ضارة تغير ملحوظ في نسب الغازات المكونة له .وتؤدي هذه المواد أو التغيرات الى تأثير

ئي ،مباشرة أو غير مباشرة في الكائنات الحية أو المواد غير الحية المكونة للنظام البي

 وتتلخص هذه الملوثات بثالثة أنواع هي:

 

اتجة عن أحتراق الوقود العضوي كالبترول والفحم ومنتوجاتهما .الملوثات الن -1  

الملوثات الناجمة عن المخلفات الصناعية . -2  

د ملوثات الملوثات الناتجة عن حرق أ و أعادة أستخدام النفايات والمخلفات الصناعية .وتع -3

ة .ولهذا البيئي الهواء الناتجة عن حرق الوقود من أكثر الملوثات تأثيرا في مكونات النظم
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لعصر السبب ،فأن تلوث الهواء يعتبر من أخطر المشاكل التي تهدد سالمة البشرية في ا

 الراهن .
 

 تلوث الهواء:
 

ة أو هو وجود مواد صلبة وغازية في الهواء بكميات تؤدي الى وقوع أضرار فسيولوجي      

التأثير  والمعدات ،أو تؤدي الى أقتصادية أو األثنين معا،باألنسان والحيوان والنبات واآلآلت

واء عادة في طبيعة األشياء وفي مظهرها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية ويتلوث اله

،غبار القطن  بالمواد الصلبة التي تعلق فيةه كالدخان ،عوادم السيارات، األتربة ،حبوب اللقاح

 وأتربة المبيدات الحشرية .

د يكون تلوثه بخرة الهيدروكاربونات النفطية المتطايرة (أو قأو قد يتلوث باألبخرة الخانقة )كأ

)كالرادون (أو مصادر صناعية ناتج عن األشعاعات الذرية الناجمة عن مصادر طبيعية 

 كأنفجار مفاعل تشرنوبل الروسي .

 نباتية والحيوانيةوقد يتلوث بالهواء نتيجة البكتريا والعفن والجراثيم الناتجة من تحلل المواد ال

 الميتة والنفايات التي يخلفها األنسان .
 

  :ات األساسية للهواءثالملو

 هناك ست ملوثات أساسية للهواء هي :

 

غاز أول أوكسيد الكاربون .-1  

غاز ثاني أوكسيد الكاربون .-2  

الهيدروكاربونات .-3  

أكاسيد النتروجين .-4  

مركبات الكبريت .-5  

الجزيئات المنتشرة .-6  
 

  :كسيد الكاربونغاز ثاني أو-2
 

يط من حيث نسبة وجوده في غالف األرض الغازي الذي يحو اهمية اليمثل هذا الغاز شيئا ذ

فقط من حجم الهواء النظيف .وهذه االنسبة الضئيلة مصدرها  %0.03به ،حيث تبلغ نسبته 

 األساسي :الحرائق ،ونواتج تنفس الكائنات الحية والبراكين .
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وي قد أنطلقت الى الغالف الجة ،فأن كميات كبيرة من هذا الغاز وعبر األزمنة الجيولوجي

السيوم لألرض من أنفجار البراكين .في األغلب ،تحولت كلها كيميائيا الى كربونات الك

وجد وكربونات المغنسيوم ،أو تحولت الى مادة عضوية دفنت في الرواسب البحرية .وي

من شقوق  تنبعث مقادير كبيرة من هذا الغازغازثاني أوكسيد الكاربون ذائبا في الطبيعة .و

ة التي تحدث وتجاويف المناطق البركانية ،وكذلك يتجمع هذا الغاز نتيجة لعمليات الهدم الحيوي

 في الخاليا الحية .كما ينتج من عمليات التخمر والتحلل الجارية في الطبيعة .

 

رائع  نظمها في توازن محكم وأبداعويعد النبات المنظم األول لدورة هذا الغاز في الجو .وهو ي

ية .يقف األنسان أمامه مذهوال )ربنا ماخلقت هذا باطال سبحانك (.والنبات األضر في عمل

ا تستهلكه البناء الضوئي ينقي الهواء من الكميات الزائدة من ثاني أوكسيد الكاربون.ويقدر م

(مليون طن ،في حين تطلق ما  ألف 180النباتات في السنة الواحدة من هذا الغاز بما يقارب )

(من %90ألف (مليون طن من األوكسجين .وتقوم الطحالب البحرية بأنتاج ) 400مقداره )

ج  315،وكانت نسبته تصل الى )1958في هذا الغاز موثقة منذ عام هذه األرقام .والتغيرات 

ج م م (.ويتزايد تركيز  350حسب المصدر (الى ) 1999م م (في تلك السنة ،وتصل اآلن )

 %30(سنويا ،ومن المتوقع أن يزداد تركيزه في الهواء الى %0.04الغاز حاليا بمعدل )

رجة تأثير غير محمود على المناخ وعلى د خالل الخمسين عاما المقبلة ،ولذلك سيكون له

ين :الحرارة في العالم .ويعود السبب في زيادة التركيز لهذا الغاز الى عاملين أساسيي  

 

 التوسع الكبير في حرق أنواع الوقود من بترول ،غاز طبيعي ،فحم وخشب سواء-1

اخلي األحتراق الد لألغراض الصناعية أو التعدينية أو توليد الكهرباء أو ؟ألدارة محركات

 للسيارات والقطارات والسفن ....ألخ .

 

وب أزالة مساحات شاسعة من الغابات بهدف أستغاللها في الزراعات التقليدية كالحب-2

نمو عند .وتتسبب زيادة ثاني أوكسيد الكاربون في الهواء في تأخير الوالفواكه والخضر 

لذي مياه األمطار مكونا حامض الكربونيك ا الكائنات الحية بوجه عام . ويذوب هذا الغاز في

 يتسبب في تلف المباني والمنشآت الحجرية والمعدنية.

 

  :الهيدروكاربونات-3

 

صورة وتتمثل المركبات العضوية الناتجة من أتحاد عنصري الهيدروجين والكربون ب     

ركب ة ضررا مأساسية مثل غازات الميثان واأليثان .ومن أكثر المركبات الهيدروكاربوني

لطرق الوقود ،ومن الغاز المستخدم في سلفنة ا)البنزوبيرين (والذي يتشكل من أحتراق 

ان وسطوح المباني ،ومن أشتعال الزيوت البترولية وصناعة المطاط ...كما يوجد في دخ

 السجائر والتبغ .وهو من أخطر الملوثات المسببة للسرطان .
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  :تروجينأكاسيد الن-4
 

هواء هو كاسيد النايتروجين من الملوثات الشديدة خطورة .ومصدرها األساسي في التعد أ      

تروجين أحتراق وقود السيارات .ومن أشهر هذه األكاسيد :أوكسيد النتريك ،ثاني أوكسيد الن

جات البترولية .وينتج األول بسبب أحتراق المركبات النتروجينية التي تكون موجودة في المنت

اء اما يد السمية ومهيج لألنسجة حتى أذا كان موجودا بنسبة ضئيلة في الهو.وهذا الغاز شد

ة الجهاز اومثاني أوكسيد النايتروجين فيؤدي الى:األصابة بأمراض الرئة ،التقليل من مق

تروجين أعاقة نمو النباتات وسقوط أوراقها وزهورها وبراعمها ،وتؤدي أكاسيد الناي ،التنفسي

أثيرا أذا كان تركيزها منخفض في الهواء ،ولها تصابة بالحساسية أيضا وبوجه عام الى األ

نوع ناخرا في الخاليا الحية ،كما وأنها تسبب حدوث الضباب الدخاني .وأسوء كوارث هذا ال

(عندما خيم هذا النوع الملوث فوق المدينة لثالثة 1952من الضباب حدثت في مدينة لندن )

الطرق ساقط الناس أطفاال وشيوخا وشبابا في الشوارع وأيام ،وأنعدمت فيها الرؤية .وقد ت

 موتى باآلآلف ،كما زاد عدد الوفيات بسبب األلتهاب الشعبي بمقدار عشر مرات .
 

  :مركبات الكبريت-5
 

تراق ،فأنه يوجد الكبريت في صورة شوائب في كل من الفحم والبترول ،وبعد عملية األح      

د الهيدروجين أو كسيد الكبريت الذي يتحول بدوره الى كبريتييتصاعد الى الجو بشكل ثاني أو

 حامض الكبريتوز وحامض الكبريتيك .
 

  :مصادر أنتاج غاز ثاني أوكسيد الكبريت
 

من أحتراق زيت الوقود المستخدم كوقود في األفران.-1  

مع غازات عوادم السيارات .-2  

 

 

  :األضرار المتسببة من غاز ثاني أوكسيد الكبريت
 

يكون حامض مهيج لألغشية المخاطية والعيون عند أختالطه بالرطوبة . -1  

يتسبب في حساسية األجزاء الرطبة من الجلد . -2  

يكون مسؤؤال عن حدوث األمراض الخطرة في الرئتين ،وزيادة معدالت الربو الحاد  -3

 والمزمن واأللتهاب الرئوي.
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ل الى اربون وبوجود الرطوبة الجوية يتحويتحول هذا الغاز الى غاز ثالثي أوكسيد الك -4

ة الحية .حامض الكبريتيك المتسبب بحدوث أضرارا بالغة في الجهاز التنفسي واألنسج  

يتسبب في حدوث األمطار الحامضية بمصاحبة حامض النتريك . -5  

له أثار ضارة على خضرة األشجار والنباتات . -6  
 

 

  :غاز كبريتيد الهيدروجين

 

ت .وعندما ا الغاز أساسا من تحلل النفايات ،ومن حرق الوقود المحتوى على الكبريينتج هذ    

 يكون تركيزه منخفضا في الهواء تكون له رائحة البيض الفاسد .
 

  :األضرار المتسببة من غاز كبريتيد الهيدروجين
 

يؤثر في الجهاز العصبي المركزي . -1  

يؤثر على قدرة التفكير . -2  

شية التنفس والعيون.ر على أغيؤث -3  

زيادة تركيزه تؤدي الى شلل أعصاب الشم وقد يؤدي الى الوفاة . -4  

ى صدأ له تأثير سلبي على الفلزات والمعادن والمواد المستعملة في البناءنويؤدي ال -5                                           

   المنشآت الحديدية .    
 

  :المنتشرة الجزيئات -6
 

   المنتشرة في الهواء ،سواءأكانت صلبة أم سائلة مثل : وادتمثل الم       

يئات ،وأتربة األسمنت .وتؤدي هذه الجزذذات )األيروسوالت (،الغبار،األدخنة والضباب رالم

 لنباتاتلك في نمو االى تقليل كمية أشعة الشمس التي تصل الى سطح األرض .مما يؤثر ذ

ية في تسبب في حدوث مشاكل صح ثيل الضوئي ، وملية التم،كما أنها تقلل من كفاءة ع

 الجهاز التنفسي .

 
 


