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مصادره وأضراره  –تلوث الهواء 
 

: ملخص البحث 
د وق. يعرض البحث تلوث اذلواء من حيث مصادر ىذا التلوث واألضرار اليت قد تلحق باإلنسان جراء ىذا التلوث 

: ادلصادر الطبيعية وادلصادر البشرية ، وقد عرضت الدراسة أىم ملوثات اذلواء مثل : تناول البحث أىم مصادر تلوث اذلواء مثل 
. الغازات والعناصر الثقيلة واجلسيمات وبعض ادللوثات الثانوية 

ل عرض كل عنصر من عناصر وقد وضحت الدراسة أىم األضرار اليت تلحقها ادللوثات ادلختلفة بصحة اإلنسان من خال
التلوث ، وربديد العضو الذي يستهدفو من جسم اإلنسان ، كما عرضت الدراسة كذلك معايَت تلوث اذلواء واحلدود القصوى 

. ادلسموح هبا حسب مواصفات كل من منظمة الصحة العادلية وبعض الدول األخرى 

أكثر خطورة على صحة اإلنسان من ادلصادر الطبيعية  وقد توصلت الدراسة إىل أن ادلصادر البشرية لتلوث اذلواء
، وأن ىناك العديد من األمراض اليت حلقت باإلنسان جراء التلوث أعلها األمراض اجللدية ( وسائط النقل والصناعة)وبالتحديد 

. والعيون وأمراض اجلهاز التنفسي 
 

Air Pollution: Sources and Harmness 

 

Abstract 
This research deals with air pollution, its sources. And it effects on humans. The research 

discusseds the most important sources of pollution, which include both natural and human sources 

such as gases, heavy elements, particles and other minor pollutants. 

In addition study reveals the important harms human health caused by different 

pollutants.  Each pollutant element has been identified as well as the harms it causes to the organ 

of the human body. 

The study also deals with the air pollution regulations, and the maximum tolerable limits 

according to the World Health Organization regulations and in other different countries. 

The study concludes that the most dangerous and harmfull to the human health are the 

human sources of air pollutions, mostly, those related to transportation and industrial carriers. 

Because of these air pollutants, many diseases attack the human body such as skin, eyes 

and respeiratory system diseases. 
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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

: تقديم 
تعد قضية تلوث اذلواء من القضايا اليت أضحت تؤرق اإلنسان يف مجيع اجملتمعات ال سيما وأن اذلواء يعترب ضرورياً 

. لإلنسان شأنو شأن ادلاء ، بل ىو أكثر أعلية وضرورة 
إليو يد البشر عابثة ، فاختل التوازن واىتز ىذا ومل يعد اذلواء بذلك النقاء والصفاء الذي خلقو اهلل عليو ، بل امتدت 

وكان اإلنسان ىو السبب ، فكانت ادلعامل وادلصانع ووسائل ... وتلوث ... النظام الدقيق ، وتلوث اذلواء الذي نتنسمو وتلوث 
وثات ادلختلفة إىل اذلواء دون النقل وزلطات توليد الطاقة واالستخدامات ادلنزلية ، ىذه ادلصادر تبث يومياً ماليُت األطنان من ادلل

واإلنسان ىو الذي يتنفس ىذا اذلواء ادللوث فهو . وجود أي ضوابط أو عوائق وأصبح الغالف اجلوي مدفناً أو مكب نفايات غازية 
. الذي صنع ادلشكلة ، وىو الذي ربمل مسئوليتها وىو الذي تلقى آثارىا سلباً على صحتو 

اختلطت ادللوثات اذلوائية بالضباب فكونت ما يعرف بالضباب الدخاين  1952لعام وما حادثة لندن عنا ببعيد ففي ا
Smog  شخص  4000أيام قتلت حوايل  5اليت كونت سحابة سوداء فوق ادلدينة استمرت دلدة .

 

 :مبررات الدراسة 
: تلوث اذلواء يعترب من أحرج وأخطر قضايا التلوث وما دفعٍت للكتابة يف ىذا ادلوضوع ما يلي 

كجم 3كجم من اذلواء ، يف الوقت الذي يستهلك فيو حوايل 15حاجة اإلنسان ادلاسة للهواء ، فهو يستهلك يومياً حوايل  -1
. من ادلاء ، وحوايل كيلو جرام واحد من الغذاء 

ىل اجلوع إن اإلنسان ال يستطيع أن يصرب على انقطاع اذلواء أكثر من ثالث دقائق ، يف الوقت الذي يستطيع أن يصرب فيو ع -2
. أسابيع ، وعلى العطش أياماً 

يستطيع اإلنسان أن يتجنب أكل الغذاء الفاسد ، كما يتجنب شرب ادلاء ادللوث ، ولكنو ال يستطيع بأي حال من األحوال  -3
. إال أن يتنفس اذلواء ادلتوفر مهما كانت نوعيتو ، ودرجة تلوثو 

كم وىو 20والذي يًتكز فيو اذلواء ال يزيد مسكو عن ( الًتوبوسفَت)األرض اجلوي الذي ػليط ب فالغالف زلدودية ادلورد اذلوائي، -4
. بذلك يكاد يكون كقشرة التفاحة إىل التفاحة ، لو قورن حبجم الكرة األرضية من ناحية ووزهنا من ناحية أخرى 

ئولية فردية ومجاعية ، كما ىي مسئولية لذا فإن اذلواء يعترب مورداً ىاماً ، وال يرتبط جبغرافية معينة ، واحملافظة عليو تعترب مس
. وطنية وعادلية على حد سواء 

 

 :أسباب اختيار الموضوع 
وقع االختيار على موضوع تلوث اذلواء ، ألنو أكثر ادلوارد أعلية بالنسبة لإلنسان ، وأن أي تلوث بأي نسبة ألي عنصر 

دث اً الكثَت من األضرار واألمراض اليت تصيب اإلنسان ؛ ذلك أن من العناصر من شأنو أن يدخل مع اذلواء إىل جوف اإلنسان زلح
ساعة يف اليوم ، وأن ملوثات اذلواء ىي ملوثات تراكمية تبقى داخل جسم اإلنسان وال يطرح منها  24اإلنسان يتنفس على مدار 

. خارج اجلسم إال القليل جداً 
 

: أىداف الدراسة 
. عتها التعرف على حقيقة ادللوثات اذلوائية وطيب -1
. التعرف على أىم مصادر التلوث  -2
. ربديد أكثر ادللوثات تركزاً يف اذلواء وخطراً على صحة اإلنسان  -3
. التعرف على أىم األضرار واألمراض اليت يلحقها تلوث اذلواء باإلنسان وصحتو وشلتلكاتو  -4
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 :الهواء النقي الطبيعي 
ءٍء خَشلَشقْينَشاهُك بِإقَشدَشرٍء : " قال اهلل سبحانو وتعاىل خلق الكون ووضع فيو كل شيء بقدر ف .  (1)" إِإنَّنا كُك َّن  َشيْي

ومن أعظم ما خلق اهلل سبحانو وتعاىل يف ىذا الكون ىو اذلواء ، وىو موجود يف الغالف اجلوي بقدر موزون على شكل 
. غازات بنسب طبيعية متفاوتة ليس ذلا آي آثار سلبية على األحياء 

: وىذه الغازات ىي 
. من حجم اذلواء % 78.07ة  النيًتوجُت بنسب -
. من حجم اذلواء % 20.95األكسجُت بنسبة  -
. من حجم اذلواء % 0.93اآلرجون بنسبة  -
. من حجم اذلواء % 0.0001الكريبتون بنسبة  -
. من حجم اذلواء % 0.0005اذليدروجُت بنسبة  -
. من حجم اذلواء % 0.0005اذليليوم بنسبة  -
. من حجم اذلواء % 0.0018النيون بنسبة  -
. على األكثر من وزن اذلواء % 0.03ثاين أكسيد الكربون بنسبة  -
. من وزن اذلواء % 0.00002األوزون بنسبة  -

فأي زيادة أو نقصان ػلدثو اإلنسان ، أو ربدثو الطبيعة ، وأي تغيَت كمي أو تغيَت كيفي يف ىذه ادلكونات الطبيعية 
. للهواء سيؤدي إىل تلوثو ال زلالة 
مة الصحة العادلية تلوث اذلواء بأنو احلالة اليت يكون فيها اجلو خارج أماكن العمل زلتوياً على مواد وقد عرف خرباء منظ

. بًتكيزات تعترب ضارة باإلنسان أو دبكونات بيئتو 
وعلى ذلك يقصد بتلوث اذلواء احتوائو على ملوث أو عدة ملوثات بكميات مؤثرة ، ولفًتة زمنية قد يكون ذلا  

.  (2)اإلنسان أو احليوان أو النبات ، أو احمليط احليوي الذي يعيش فيو اإلنسان تأثَت على صحة
ويعد اذلواء ملوثاً إذا حدث تغيَت يف تركيبو ألي سبب ، وإذا ما اختلطت بو بعض الشوائب أو الغازات األخرى دبقدار 

.  (3)قد يضر باحلياة
ى عناصره ، أو تركيبو ، يكون لو أثر سيئ على صحة كما أن تلوث اذلواء يكون بأي تغَت كمي أو كيفي يطرأ عل

. اإلنسان ، أو على مصاحلو االقتصادية ، أو يكون لو أثر ػلدث خلالً يف االنتظامات البيئية 
ويتلوث اذلواء عندما تتواجد فيو مادة أو أكثر غازية ، أو صلبة ، أو سائلة ، وعندما ػلدث تغَت ىام يف نسب الغازات 

حبيث تؤدي ىذه التغَتات إىل تأثَتات ضارة ، مباشرة أو غَت مباشرة على ادلواد احلية ادلكونة للنظام البيئي ، أو ذبعل ادلكونة لو ، 
.  (4)الظروف اليت تعيش فيها ىذه الكائنات غَت مالئمة أو تسبب خسائر مادية

واء عندما تظهر مادة غريبة أو ػلدث تبدل يقال إن ىناك تلوثاً يف الو: " وقد عرف اجمللس األورويب تلوث اذلواء بالتايل 
.  (5)ىام يف نسبة عناصره يؤدي لنتيجة ضارة أو إىل خلق مرض أو تضايق

وقد يرتبط تلوث اذلواء بأماكن زللية كادلدن الكربى ، والتجمعات الصناعية ، أو قد يكون عادلياً عندما تنتشر ادللوثات 
. وثات اإلشعاعية من دولة إىل أخرى على مساحات كبَتة جداً مثل وصول بعض ادلل
                                                           

.  49: سورة القمر ، آية ( 1)
.  25-23، ص 1991أمحد عبد اجلواد ، تلوث اذلواء ، الطبعة األوىل ، الدار العربية للنشر والتوزيع ، القاىرة ، ( 2)
.  172-160، ص 1994،  79ايت ، تلوث اذلواء يف الوطن العريب بُت ضرورات التنمية وسالمة البيئة ، رللة شئون عربية ، العدد عدنان اليب( 3)
.  43، ص  1988زلمد العودات ، التلوث ومحاية البيئة ، الطبعة األوىل ، األىايل للنشر والتوزيع ، دمشق ، ( 4)
.  552، ص  35ده وأخطاره ، رللة كلية العلوم االجتماعية ، رللد عبد الرمحن محيدة ، التلوث ، أبعا( 5)
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: مصادر تلوث الهواء 
تنقسم مصادر تلوث اذلواء إىل قسمُت رئيسُت ، وىي إما مصادر طبيعية ليس لإلنسان أي دخل فيها ، أو مصادر 

. بشرية بفعل نشاطات اإلنسان ادلختلفة 
 

: المصادر الطبيعية لتلوث الهواء : أوالً 
الطبيعة دون تدخل اإلنسان فيها ، وىي إما أن تكون صلبة ، أو سائلة أو غازية ، وتنحصر وىي ادلصادر اليت تنجم عن 

: مصادر التلوث الطبيعي للهواء باآليت 
: البراكين ( 1

الرباكُت ويف أثناء ثوراهنا تنطلق منها غازات ومواد صلبة إىل اجلو ، وؽلكن ذلذه ادلواد الصلبة الدقيقة أن ترتفع إىل 
( . كم عن سطح البحر55حوايل )ة قد تصل إىل طبقة االسًتاتوسفَت مسافات بعيد

وىي بذلك سبثل أحد العوامل الطبيعية اذلامة اليت تتسبب يف تلوث البيئة بشكل عام ؛ ألن ادلواد الربكانية ادلنشأ تبقى 
وتنتشر فوق مساحات كبَتة من الكرة األرضية عالقة يف اجلو فًتة طويلة من الزمن ، وىذه الفًتة كافية سباماً ألن تنتقل ىذه ادللوثات 

. بواسطة الرياح ، وغالباً ما يكون ذلا كبَت األثر على عناصر ادلناخ 
كما أن بعض احلمم اليت تطلقها الرباكُت ، قد ربتوي على نسبة عالية من الكربيت ادلنصهر ، وػلتوي بعضها على 

وجُت ، أو غاز ثاين أكسيد الكربيت ، ويف بعض األحيان قد ربتوي على غاز كلوريد غاز كربيتيد اذليدر: الغازات الذائبة فيها ، مثل 
. اذليدروجُت ، وىذه الغازات محضية التأثَت ، لذا فهي شديدة الضرر بالبيئة 

وعندما تذوب يف مياه األمطار تلوث اجملاري ادلائية ، وترفع من درجة محوضتها ، كما وترفع من درجة محوضة الًتبة 
.  (1)اورة ذلا ، وتدمر ما هبا من زلاصيلادلج

إضافة إىل الغازات ادلنبعثة يف اجلو من االنفجار الربكاين، تنطلق أيضاً كميات ضخمة من الذرات الربكانية الصلبة، 
الشمسي،  وخاصة الغبار الناعم ، وتقدر ىذه الكمية دباليُت األطنان ، وتبقى عالقة يف اجلو عدة أشهر مؤثرة بذلك على اإلشعاع

. وبالتايل على درجة حرارة سطح األرض 
 

: الرياح والعواصف ( 2
تلعب الرياح والعواصف دوراً ىاماً يف تلوث اذلواء دلا ربملو من تراب ، وغبار ، ورمال ، ويبدو دورىا واضحاً يف ادلناطق 

حبمل كميات ىائلة من  األرض اً دبوازاة سطحاجلافة، واألراضي القاحلة، حيث تقوم الرياح ادلصاحبة للعواصف واليت تنطلق غالب
الرمال من سطح الًتبة الصحراوية ؛ وذلك ألهنا ال ذبد أمامها عائقاً ؽلنعها ، كما ال توجد نباتات ربمي ىذه الًتبة وتؤدي إىل 

واألراضي الزراعية وقد تدمر  سباسكها ، وقد ربمل الرياح ىذه الرمال واألتربة إىل مسافات بعيدة جداً لتسقطها يف النهاية على ادلدن
. ما هبا من زلاصيل 

ومن أمثلة الرياح اليت تؤثر يف تلوث اذلواء رياح اخلماسُت ، واليت هتب على مشال مصر يف بداية الصيف من كل عام، 
ويت بلغت كمية الغبار طناً على الكيلو مًت ادلربع يف الشهر ، ويف الك 187وتقدر كمية الغبار واألتربة ادلًتسبة يف القاىرة حوايل 

طناً على الكيلو مًت ادلربع ، ويف الواليات ادلتحدة قدر ادلتوسط  239م حوايل 1978واألتربة ادلًتسبة خالل شهر آب من عام 
.  (2)م1970مليون طن يف عام  30الشهري حبوايل 

 
 

                                                           
.  80، ص  1993زلمد السيد أرناؤوط ، اإلنسان وتلوث البيئة ، الطبعة األوىل ، الدار ادلصرية اللبنانية ، القاىرة ، ( 1)
.  31،  30، ص  1990علي حسن موسى ، التلوث اجلوي ، الطبعة األوىل ، دار الفكر ، دمشق ، ( 2)
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: الحرائق ( 3
الصيف احلارة واجلافة إىل حرائق تأيت على آالف  كثَتاً ما تتعرض مناطق الغابات وأراضي احلشائش يف بعض أيام أشهر

األشجار والشجَتات ، وعلى مساحات كبَتة من أراضي احلشائش ، وىي بذلك تطلق الدخان إىل اجلو على شكل غيوم سوداء 
از ثاين غ: كثيفة ، قد تصل إىل طبقة الًتبوسفَت ، ينتج عن ىذه احلرائق انطالق كميات ضخمة من الغازات ادلختلفة ، مثل 

أكسيد الكربون ، أول أكسيد الكربون ، أكاسيد اآلزوت ، إضافة إىل جزئيات الرماد الدقيقة اليت تنطلق إىل اجلو واليت تؤدي إىل 
. تلوث اجلو بشكل واضح 

م، 1987يف سيبَتيا يف األيام األخَتة من شهر أبريل " التابغا"شهدتو غابات  ما احلديث العصر يف احلرائق أشهر من ولعل
(  ىكتار35000)والذي استمر مدة تزيد على مخسة عشر يوماً، والذي قضى على مساحات شاسعة من الغابات حوايل 

. وأطلق آالف األطنان من ادللوثات إىل اذلواء 
 

: حبوب اللقاح ( 4
لقيحاً قد يكون وغالباً ما تكون يف فصل الربيع ، وىو فصل إزىار معظم أنواع األشجار ، والنباتات ، وىذه تتطلب ت

ذاتياً ، أو غَت ذايت عن طريق انتقال حبوب اللقاح ىذه من أشجار إىل أخرى ، وىذا غلعل اذلواء مليء هبذا الغبار الذي يؤدي إىل 
، ومت تقدير حوايل مليون طن من حبيبات اللقاح فوق أرض الواليات ( مرض احلساسية الربيعي)نوع من احلساسية لدى بعض الناس 

. م 1970األمريكية يف العام  ادلتحدة
 

: الجراثيم ( 5
يتواجد يف اذلواء بشكل دائم أعداد كبَتة من أنواع البكتَتيا ، وغالباً ما تكون العالقة طردية بُت الًتكيز البكتَتي والكثافة 

البكتَتيا ، لذا غالباً ما تكون السكانية ودرجة التهوية ، فكلما كانت األماكن مغلقة وذات كثافة سكانية عالية ازداد بالتايل تركز 
دور السينما ، ادلعارض ، الشوارع ادلكتظة ، احملالت التجارية ، : )األماكن ادلغلقة ادلزدمحة بالسكان ذات تلوث جرثومي واضح مثل 

( . وسائط النقل العامة
اذلواء باستمرار ، ولكن إذا كانت نسبة أما أجواء ادلناطق الريفية فتكون أقل تلوثاً باجلراثيم ، نظراً لقلة السكان ، وذبدد 

ومهما تعاظم وتفاقم حجم . تركيز الغبار مرتفعة ، والرطوبة اجلوية عالية كان ذلك ميداناً خصباً لنشوء أعداد أكرب من اجلراثيم 
امة ، وتأثَتىا على البيئة ادللوثات الطبيعية ، فإهنا ال تصل إىل درجة ادللوثات البشرية ، كما أن نوعيتها أقل خطورة على الصحة الع

. احليوية يبقى زلدوداً 
 

: المصادر البشرية لتلوث الهواء : ثانياً 
إن استعماالت اإلنسان ادلختلفة من خالل أنشطتو ادلتنوعة يف البيئة اليت يعش فيها تعترب من ادلصادر البشرية لتلوث 

ذلك أن اإلنسان . أو االستخدامات ادلنزلية ، أو احلياتية اليومية  اذلواء ، سواء كانت تلك االستخدامات يف اجملاالت الصناعية ،
الذي يعيش يف القرن العشرين اندفع اندافعاً زلموماً مل يسبق لو مثيل من أجل إشباع رغباتو ، ونزواتو من كل ما ىو جديد ، منبهراً 

ذلك سلباً على نظام حياتو ، وكان ىو أكثر ادلتضررين  بوسائل التقنية احلديثة ، فأسرف باستغالذلا غَت مكًتث بنتائجها ، فانعكس
. من جراء التلوث الذي أحدثو 

: أما أىم ادلصادر البشرية لتلوث اذلواء فهي كما يلي 
: وسائط النق  ( 1

ائط مصدراً رئيساً ال يستهان بو يف رلال تلوث اذلواء ، أما الوس( الربية واجلوية والبحرية)تشكل وسائط النقل ادلختلفة 
الربية فهي األىم يف ذلك نظراً لضخامة أعدادىا ، وما تقذفو من سللفات احًتاق الوقود يف داخلها ، شلا يًتك آثاراً سلبية على 

اإلنسان وسائر الكائنات احلية ، خاصة إذا علمنا أن ىذا ادلصدر يف حالة تزايد مستمر نتيجة للزيادة ادلطردة يف أعداد ادلركبات 
. أضلاء العامل يف ادلدن الكربى والصغرى وحىت يف األرياف وانتشارىا يف 
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: وتكمن أىم األسباب اليت ذبعل من السيارات مصدراً رئيساً لتلوث اذلواء فيما يلي 
. نوعية الوقود ادلستعمل ، وزيادة نسبة ادلركبات األكسجينية ادلضافة إليو لتحسُت أداء احملرك ورفع كفاءتو  -1
. داخل زلركات السيارة ( بنزين ، ديزل)لوقود عدم االحًتاق الكامل ل -2
. عدم إجراء الصيانة ادلستمرة حملركات السيارات للتأكد من أداء احملرك ومن عملية احًتاق الوقود بداخلو  -3

غازات أول أكسيد الكربون، : ونتيجة حلركة ادلركبات ادلستمرة ، تنبعث من عوادمها أنواع عديدة من ادللوثات ، أعلها 
أكسيد الكربون ، الرصاص ، أكاسيد النيًتوجُت ، ثاين أكسيد الكربيت ، اذليدروكربونات ، السناج ، ىذا باإلضافة إىل الروائح ثاين 

الكريهة ، كما تعتمد كمية ىذه ادللوثات على كمية الوقود ادلستهلك وعمر ادلركبة ، ودرجة صيانتها ، وحركة ادلرور وكثافتها ، كما 
.  (1)خية دوراً رئيساً يف كيفية انتشار ىذه ادللوثات يف اذلواء ومداىاتلعب الظروف ادلنا

، واليت ينتج عنها ( ديزل ، بنزين)ولعل االنبعاثات الناذبة عن ادلركبات يتحكم فيها بالدرجة األوىل نوع الوقود ادلستخدم 
( 1)جدول رقم . غازات الكربون ، والكربيت ، والنيًتوجُت وغَتىا : العديد من ادللوثات مثل 

 

( 1)جدول رقم 
من الوقود ( كجم)من المادة الملوثة لك  ( غم)المواد الملوثة الناتجة عن محركات االحتراق الداخلي 

محرك الديزل محرك البنزين المادة الملوثة 
 191 180ثاين أكسيد الكربون 
 3.48 0.139ثاين أكسيد الكربيت 

 15.08 2.200أكاسيد النيًتوجُت 
 9.28 301.600كسيد الكربون أول أ

 1.16 0.220سناج 
 1.16 52.200ىيدروكربونات غَت زلًتقة 

-  0.116رصاص 
1992عزت أبو محرة ، : ادلصدر 

(2)  .
 غَت احملًتقة ، وأن اذليدروكربونات وكذلك السيارات، عوادم من األكثر انبعاثاً  علا الكربون أكسيد وثاين أول يوضح اجلدول أن

 البنزين، وىذا يشكل زلركات يف منو أكثر الديزل زلركات عن ينتج الكربيت أن كما الديزل، زلركات دون البنزين زلركات عن تجين الرصاص

( 2)جدول رقم . على قطاع البيئة، وإن نسبة وجود الكربيت يف الديزل تعترب عالية جداً يف غالبية الدول العربية كبَتاً  خطراً 
 

( 2)جدول رقم 
( من الوزن)% الكبريت في الديزل في بعض الدول األوروبية والعربية نسبة وجود 

% النسبةالدولة 
 1.35األردن 

 0.95أبو ظيب 
 0.13اجلزائر 
 0.91تونس 
 0.39فنلندا 
 0.71فرنسا 

 0.91النرويج 

                                                           
.  50، ص  1989سفيان التل ، ياسر سارة ، حالة البيئة يف األردن ، وزارة الشئون البلدية والقروية والبيئة ، عمان ، ( 1)
.  1992عزت أبو محرة ، تلوث اذلواء الناتج عن عوادم السيارات ، وزارة الشئون البلدية والقروية والبيئة ، عمان ، ( 2)
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.  1992عزت أبو محرة ، : ادلصدر 
أبو ظيب : زل األردين من أعلى النسب العادلية ، وأن كل من أىم ظاىرة بينها اجلدول ىي أن نسبة تركيز الكربيت يف الدي

وتكمن اخلطورة يف انبعاثو من السيارات يف أهنا . ، وتونس ، وفرنسا ، والنرويج ، ػلتوي فيها الديزل على نسب عالية من الكربيت 
. تطلق ملوثاهتا وسللفاهتا يف نفس ادلستوى الذي يتنفس فيو اإلنسان 

يبُت أجزاء السيارة وادللوثات ادلنطلقة من كل جزء ( 3)جزائها تطلق سللفات إىل اذلواء ، واجلدول رقم والسيارة جبميع أ
. من ىذه األجزاء 

 

( 3)جدول رقم 
الملوثات الناتجة عن أجهزة السيارات 

ملوثات الهواء المصدر الرقم 

العادم   -1
يد الكربون ، أكاسيد غاز أول أكسيد الكربون ، جسيمات ىيدروكربونية ، غاز ثاين أكس

النيًتوجُت ، السناج ، جسيمات الرصاص يف ىيئة مركبات ، ثاين بروميد اإليثلُت ، مادة 
. البنزوبَتين 

. ىيدروكربونات ، غاز أول أكسيد الكربون ، غازات ىيدروكربونية  (االحًتاق علبة) الكاربوريًت  -2
( . ورمالدىيد ، برومالديهيد ، استيلدىيدف)ىيدروكربونات ، أكرولُت ، الدىايدات سلزن الوقود   -3
. غاز أول أكسيد الكربون فلًت اذلواء   -4
غازات ىيدروكربونية مشعات االحًتاق   -5
. جسيمات االسبستوزات ( الكوابح)الفرامل   -6

.  1990سليمان العقيلي ، بشَت جرار ، : ادلصدر 
إذ إنو ادلصدر الوحيد الذي زبرج منو الغازات بعد  يالحظ من خالل اجلدول أن غالبية ادللوثات تصدر عن العادم ،

عملية االحًتاق ، وكذلك تنتج ملوثات أخرى عن كل من الفرامل ، والكاربوريًت ، وسلزن الوقود ، وفلًت اذلواء ، ومشعات االحًتاق، 
من ملوثات % 60 حبوايل اجلو حقن عن دبعٌت أن السيارة جبميع أجزائها مصدر فعال يف تلوث اذلواء، إذ تعترب السيارات ىي ادلسئولة

سنوات التسعينات  مليون سيارة ، وأصبح يف 331حوايل 1982اذلواء، وال غرابة يف ذلك، فعدد السيارات يف العامل كان يف العام 
 650000مليون سيارة، وعلى سبيل ادلثال فإن مدينة القاىرة بلغ عدد السيارات فيها من مطلع التسعينات حوايل  400حوايل 

. ألف طن نواتج احًتاق  100مليون طن من البنزين ، ينتج عنها حوايل  1.25سيارة تستهلك حوايل 
ينتج عنها الكثَت من ادللوثات ادلطروحة إىل  1990سيارة يف العام  252808قطاع النقل يف األردن ضم حوايل  وأن

. ادللوثات من طناً يف السنة وغَتىا2257اين أكسيد الكربيت طناً يف السنة، ث814طناً يف السنة، السناج 40اذلواء مثل الرصاص 
يقدر ( مليون سيارة 4حوايل )كما أن مدينة لوس أصللوس بالواليات ادلتحدة األمريكية واليت تتميز بكثافة مرورية عالية 

طن  10000العضوية ، وحوايل طناً من ادلواد  254طناً من أكاسيد األوزون وحوايل  762ما ينطلق منها إىل اجلو يومياً حوايل 
طن من غاز أول 4000سيارة تطلق يومياً  900000من غاز أول أكسيد الكربون ، ويف مدينة مكسيكو سييت اليت تضم حوايل 

كغم من غاز أول 60أكسيد الكربون ، علماً بأن احًتاق طن واحد من البنزين الذي تستخدمو السيارات ينتج عنو يف اذلواء حوايل 
. لكربون أكسيد ا

 

: الصناعة ( 2
تلعب الصناعة دوراً ىاماً يف تلوث اذلواء ، فباإلضافة إىل الغازات ادللوثة الناذبة عن احًتاق الوقود الالزم للصناعة ، تطلق 

وأنواع  الصناعات ادلختلفة العديد من ادللوثات كناتج للعملية الصناعية ، فالصناعة تطلق الكثَت من ملوثات اذلواء ، وتعتمد كميات



 8 

ك عوامل ادلركبات ادلنبعثة على نوع الصناعة ، وادلواد اخلام ، والوقود ، والتكنولوجيا ، والتدابَت ادلستخدمة يف محاية البيئة ، كما أن ىنا
وث ال تقل أعلية عن سابقتها ، فحجم ادلنشأة الصناعية ، وعمر اآلالت ، ومستوى الصيانة واإلدارة ، كلها تساىم بنوع وحجم التل

. الصادر عن تلك ادلنشأة 
الكربيت ، وأكاسيد الكربيت ، والنيًتوجُت ، وثاين أكسيد : وينتج عن العملية الصناعية العديد من ادللوثات مثل 

نادرة الكربون ، وأول أكسيد الكربون ، وادلواد اذليدروكربونية ، وادلواد العالقة ، ىذا باإلضافة إىل ما تطلقو الصناعة من ملوثات تعترب 
.  (1)لكن بعضها ػلتمل السمية

وتعترب ادلصانع جبميع قطاعاهتا ، وادلعامل ، وزلطات توليد الطاقة من ادلصادر الصناعية اذلامة يف تلويث اذلواء، إال أن 
ن آثار زلطات توليد الطاقة ، ومصانع تكرير البًتول ، ومصانع اإلمسنت ىي األكثر مساعلة يف تلوث اذلواء ، وما يصاحب ذلك م

يف دراستو حول أثر تلوث اذلواء بالغازات الناذبة عن مصفاة البًتول  (2)(1995األخرس )سلبية على اإلنسان ، وىذا ما أثبتو 
األردنية ، وزلطة احلسُت احلرارية على صحة السكان ، وبعض شلتلكاهتم يف بلدة اذلامشية ، حيث دلت نتائج الدراسة على أن مصفاة 

احلسُت احلرارية ىي ادلصادر الرئيسة إلطالق ادللوثات الغازية ، إضافة إىل الغبار يف بلدة اذلامشية ، وأن ىذه الغازات  البًتول ، وزلطة
وادللوثات تزيد عن احلد ادلسموح بو عادلياً ، ودلت الدراسة على أن غاز ثاين أكسيد الكربيت ادلنبعث من مصفاة البًتول، يًتكز يف 

تركز الغبار والذي بلغ معدل  يزداد كما %(58)ء يف ادلليون، وىذا يتجاوز احلد ادلسموح بو عادلياً بنسبة جز( 0.71)اجلو دبعدل 
، كما أن تلوث اذلواء يف بلدة %92، وىذا يتجاوز احلد ادلسموح بو عادلياً بنسبة  3م/ميكرو غرام 221.8تركزه فوق البلدة حوايل 

ىاز التنفسي ، واللوزتُت ، العيون ، واألمراض اجللدية ، وقد بلغت نسبة اإلصابات هبذه اذلامشية يتسبب بإصابة السكان بأمراض اجل
. من عينة الدراسة % 14األمراض 

حول تقييم بعض اآلثار البيئية النامجة عن التلوث اجلوي بغبار األمسنت يف   (3)(1989الدمنهوري )ويف دراسة 
وكانت أىم النتائج اليت توصل . وبعض شلتلكاتو وأوراق بعض األشجار ادلثمرة مدينة الفحيص يف رلاالت صحة اإلنسان وراحتو 

إليها الباحث أن اذلواء يف مدينة الفحيص يعترب ىواًء ملوثاً يهدد صحة اإلنسان ، ويلحق أضراراً ببعض النباتات وادلمتلكات ، وأن 
.  3م/ميكرو جرام 164تركز الغبار يف جو ادلنطقة يصل يف بعض األحيان إىل 

يف دراستو حول تقييم اآلثار البيئية للمشاريع الصناعية يف مدينة عمان الكربى ، أن  (4)(1996بارود ، )وقد أثبت 
وىذا انعكس بدوره على ( ادلياه ، اذلواء ، الًتبة)الصناعة يف مدينة عمان الكربى تعترب ادلصدر الرئيس لتلوث البيئة جبميع عناصرىا 

ادلدينة ، حيث مل ربقق الصناعة آثاراً إغلابيًة إىل جانب اآلثار السلبية اليت ربدثها يف البيئة ، وبينت الدراسة  اإلنسان الذي يعيش يف
أن الصناعة والسيارات أدت إىل تركيز أول أكسيد الكربون يف بعض مناطق عمان الكربى وأن غاز أول أكسيد النيًتوجُت يعترب ذا 

 3م/ميكرو غرام 41.5عة تعترب ادلصدر الرئيس لتلوث اذلواء بعنصر الرصاص حيث بلغ تركيزه حوايل تركيز عاٍل أيضاً ، كما أن الصنا
من احلد ادلسموح بو عادلياً كما  أعلى كان ضعفاً، كما أن تركيز الغبار العالق 40وىذا زيادة عن احلد ادلسموح بو عادلياً حبوايل 

شون يف ادلناطق الصناعية ، وقد بلغت نسبة السكان ادلصابُت هبذه األمراض أوضحت الدراسة أن التلوث أصاب السكان الذين يعي
( . أمراض اللوزتُت ، العيون ، اجلهاز التنفسي ، األمراض اجللدية ، ادلعدة ، آالم الرأس)من عينة الدراسة % 25

 

                                                           
، الطبعة األوىل ، مركز دراسات الوحدة العربية ، برنامج  1992-1972نقاذ كوكبنا ، التحديات واآلمال ، حالة البيئة يف العامل مصطفى كمال طلبة ، إ( 1)

.  175، ص  1992األمم ادلتحدة للبيئة ، بَتوت ، 
احلرارية على صحة السكان وبعض شلتلكاهتم يف بلدة حسن األخرس ، أثر تلوث اذلواء بالغازات الناذبة عن مصفاة البًتول األردنية ، وزلطة احلسُت ( 2)

.  1995اذلامشية ، رسالة ماجستَت غَت منشورة ، اجلامعة األردنية ، عمان ، األردن ، 
شلتلكاتو  زلمد الدمنهوري ، تقييم اآلثار البيئية النامجة عن التلوث اجلوي بغبار األمسنت يف مدينة الفحيص يف رلاالت صحة اإلنسان وراحتو وبعض( 3)

.  1989وأوراق بعض األشجار ادلثمرة ، رسالة ماجستَت غَت منشورة ، اجلامعة األردنية ، عمان ، األردن ، 
. 1996 السودان، نعيم بارود، تقييم اآلثار البيئية للمشاريع الصناعية يف مدينة عمان الكربى، رسالة دكتوراه غَت منشورة، جامعة اخلرطوم، اخلرطوم،( 4)
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: الملوثات الناتجة عن االستخدامات المنزلية ( 3
يطلق كميات كبَتة من الدخان ( فحم ، مازوت ، كَتوسُت)ة دلواد الوقود ادلختلفة اإلنسان ومن خالل استخداماتو ادلنزيل

أكاسيد الكربون ، أكاسيد الكربيت ، واذلباب ، وما يتولد أيضاً من حرارة تنطلق إىل الوسط احمليط ، تعمل : والغازات الضارة مثل 
. يف تكون اجلزر احلرارية لبعض ادلدن على رفع درجة حرارتو كنوع من التلوث احلراري للجو الذي لو دور 

 

: الملوثات الناتجة عن النفايات الصلبة ( 4
تشكل مكبات النفايات الصلبة مصدراً للتلوث اجلوي الكيميائي ، لكوهنا ربتوي على بقايا عضوية تسمح بنشاط الفعل 

ىوائي ، شلا يًتتب على ذلك تشكل البكتَتي يف ظروف وجود األكسجُت على شكل ربلل ىوائي ، أو عدم وجوده ربلل ال 
وانطالق غازات سلتلفة كالنشادر ، وأول وثاين أكسيد الكربون ، وادليثان ، والنيًتوجُت ، واذليدروجُت ، ويقدر أن الطن الواحد من 

. من الغازات  3م130النفايات الصلبة يتولد عنو ما يعادل 
 

: الملوثات الناتجة عن احتراق الوقود ( 5
ستهالك الوقود ادلتمثل يف الفحم والبًتول والغاز الطبيعي ، سواء يف ادلعامل ، أو االستخدامات ادلنزلية ، ينجم عن ا

انطالق غازات سلتلفة وجزئيات دقيقة صلبة ومركبات كيميائية ، ودخان ، تعمل مجيعها على تلوث اجلو ، وتعد ملوثات اذلواء الناذبة 
انتشاراً وتأثَتاً على النظام البيئي ، وباحًتاق الوقود يف اذلواء ينتج عنو طاقة حرارية وغازات عن احًتاق الوقود من أكثر ادللوثات 

سلتلفة ، ونفايات صلبة ، وإذا كان االحًتاق كامالً ، فإنو ينتج عنو ثاين أكسيد الكربون ، أما يف حال كونو غَت كامل فيكون الناتج 
. عندئذ غاز أول أكسيد الكربون 

 

: ت الهواء أىم ملوثا
ينطلق إىل اذلواء إما من ادلصادر الطبيعية ، أو البشرية ، العديد من ادللوثات الصلبة ، والسائلة ، والغازية ، بنسب 

وتركيزات متفاوتة ، وىذه من شأهنا أن تلحق ضرراً باإلنسان ، واحليوان ، والنبات ، وحىت اجلماد ، فالصناعات ادلختلفة ووسائط 
إنتاج قدر كبَت من ملوثات اذلواء ، إضافة إىل ادللوثات اليت تنطلق من زلطات توليد الطاقة ، والغازات ادلنبعثة من النقل تساىم يف 

. أماكن حرق النفايات الصلبة ، ىذه كلها وغَتىا تساىم يف تركيز بعض العناصر يف اذلواء 
: وتنقسم ملوثات اذلواء إىل عدة أقسام 

. تلوث اذلواء بالغازات  -
. اذلواء بالعناصر الثقيلة  تلوث -
. تلوث اذلواء باجلسيمات  -
. ادللوثات الثانوية للهواء  -

. وسنتناول كل عنصر من ىذه العناصر على حدة 
: تلوث الهواء بالغازات : أوالً 

: أكاسيد الكربون ( 1
، ينتج غاز أول (Co2)، وغاز ثاين أكسيد الكربون (Co)وادلقصود بغازات الكربون علا غاز أول أكسيد الكربون 

غَت الكامل للوقود احملتوي على ادلواد العضوية، ومن صفات ىذا الغاز أنو ال لون وال طعم وال رائحة لو،  االحًتاق من الكربون أكسيد
. اق، ودرجة اضلاللو يف ادلاء قليلة، ؽلكنو أن ػلًتق، لكنو ال يساعد على االحًت(1)وينحل يف بالزما الدم بقدر ما ينحل يف ادلاء

ويعترب غاز أول أكسيد الكربون من الغازات السامة ، وترجع خاصية السمية إىل قوة ارباده مع ىيموجلوبُت الدم ، حيث 
ويعد ىذا الغاز . ػلل زلل األكسجُت ، شلا ػلد من قابلية الدم لنقل األكسجُت من الرئتُت إىل خاليا اجلسم شلا قد يسبب ادلوت 

                                                           
.  31، ص  1990ؽلان العقيلي ، بشَت جرار ، تلوث اذلواء ، مكتب الًتبية العريب لدول اخلليج ، الرياض ، سل( 1)
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مليون طن ، وتعترب الصناعة ،  300ىواء مسّية ، وتقدر كمية أول أكسيد الكربون ادلنتجة عادلياً حبوايل من أكثر الغازات ادللوثة لل
. والسيارات ، وتدفئة ادلنازل ادلصادر الرئيسة لًتكز أول أكسيد الكربون يف اجلو 

ا يتعرض اإلنسان إىل جو ػلتوي جزء يف ادلليون ، وعندم 0.1ويوجد يف اذلواء الطبيعي غَت ادللوث عند تركيز ال يزيد عن 
أما إذا كانت حركة ادلرور % 15جزء يف ادلليون من ىذا الغاز ، فإن طاقة جهاز الدوران على محل األكسجُت تقل دبعدل  15على 

عف جزء يف ادلليون ، فإن اإلنسان غالباً ما يصاب بالصداع ، وض 30-20يف بعض الشوارع كثيفة ، وارتفع تركيز ىذا الغاز إىل 
. الرؤية ، والغثيان واإلرىاق 

أما غاز ثاين أكسيد الكربون فهو عدمي اللون ، والرائحة ، وذو طعم غَت مقبول ، يًتاوح تركيزه يف اذلواء الطبيعي اجلاف 
جزء يف ادلليون ، وبسبب إطالق كميات كبَتة من ىذا الغاز من مصادر سلتلفة على مستوى عادلي، فقد  320-303غَت ادللوث 

م كان معدل 1987-1970جزءاً يف ادلليون، وخالل الفًتة ما بُت  346م حوايل 1988صل تركيزه يف الغالف اجلوي عام و
ويعتقد أنو توجد زيادة سنوية يف تركيز ىذا الغاز يف اذلواء . مليون طن سنوياً  29000-16000إطالق الغاز إىل اذلواء دبعدل 

سبب احًتاق الوقود ادلستخدم مثالً يف التدفئة ، ووسائل ادلواصالت ، وتوليد الكهرباء ، جزءاً يف ادلليون ب 0.7تصل إىل حوايل 
.  (1)والصناعات ادلختلفة ، وحرق الفضالت

 

: أكاسيد النيتروجين ( 2
، ( No)، وغاز أول أكسيد النيًتوجُت ( No2)أكاسيد النيًتوجُت عديدة أشهرىا غاز ثاين أكسيد النيًتوجُت 

ألكاسيد عند ارباد األكسجُت والنيًتوجُت ، ربت درجات حرارة عالية ، كاحًتاق البنزين ، والسوالر يف ادلركبات، وتتكون ىذه ا
. فإهنا تؤدي إىل ادلوت خالل نصف ساعة %( 0.07)وىذه الغازات تعترب سامة، أما إذا وصلت نسبتها يف اذلواء إىل 

. زلطات توليد الطاقة الكهربائية من أىم مصادر أكاسيد النيًتوجُت ومصانع حامض النيًتيك ، و ادلركبات ، عادم ويعترب
.  (2)وتساىم غازات أكسيد النيًتوجُت مع ادلركبات اذليدروكربونية يف تكوين الغيوم السوداء اليت نشاىدىا يف مساء ادلدن الصناعية

 

: أكاسيد الكبريت ( 3
، ويتصف ىذا الغاز بأنو عدمي ( So2) أكسيد الكربيت أكاسيد الكربيت عديدة ، وأشهرىا على اإلطالق غاز ثاين

.  جزء يف ادلليون  3اللون ، قابل لالشتعال ، لو رائحة نافذة إذا ذباوز تركيزه 
يتصاعد غاز ثاين أكسيد الكربيت من حرق الكربيت ، أو الكربيتيد ، أو مركبات الفحم ، والبًتول احملتوي على مركبات 

مليون طن من  6بريت يف الفحم ، والبًتول بنسب متفاوتة ، وقد وجد أن احًتاق الفحم يعطي حوايل الكربيت ، حيث يوجد الك
. ثاين أكسيد الكربيت يف السنة يف بريطانيا وحدىا ، لذا فإن انتزاع الكربيت من الفحم لو دور فعال يف احلد من مشكلة التلوث 

يسبب التهاباً يف اجلهاز التنفسي ، كما يسبب الكحة وعدم ويؤثر ثاين أكسيد الكربيت على األغشية ادلخاطية ، و
جزء يف ادلليون فإن ىذا مؤشر لوجود تلوث خطَت ، كما يؤثر ىذا الغاز على النباتات، وقد  5الراحة ، وإذا وجد ىذا الغاز بًتكيز 

. جزءاً يف ادلليون فإنو يؤثر على بعض النباتات  0.02وجد أن ىذا الغاز إذا وصل إىل 
صفة عامة ؽلكن القول إن غازات الكربيت ، وما ينتج عنها من ملوثات ثانوية ، من أخطر ملوثات اذلواء على النظام وب

. البيئي ، فهي شديدة اخلطورة لكل من اإلنسان واحليوان والنبات على حد سواء 
جزءاً  0.1لية األمريكية فهو أما احلد ادلسموح بو كمعدل يومي لًتكيز غاز ثاين أكسيد الكربيت حسب قياسات الفدرا

.  3م/ميكرو غرام 285يف ادلليون 
( : H2S)غاز كبريتيد الهيدروجين ( 4

                                                           
.  32، مرجع سابق ، ص  1990سليمان العقيلي ، بشَت جرار ، تلوث اذلواء ، ( 1)
.  228، ص  1994ان ، علياء حاتوغ ، بوران ، زلمد أبو دية ، علم البيئة ، الطبعة األوىل ، دار الشروق ، عم( 2)
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يتصف ىذا الغاز برائحتو الكريهة اليت تشبو رائحة البيض الفاسد ، ينتج من زبمر ادلخلفات البشرية السائلة ، ومن 
، وتكرير البًتول ، وصناعة ادلطاط ، وىو من الغازات شديدة السمية  احًتاق ادلواد اليت ربتوي على الكربيت ومن الصناعات اجللدية

يدخل يف اجلسم إما عن طريق التنفس أو عن طريق اجللد ، وىو هبذا يؤثر على اجلهاز العصيب ادلركزي ، شلا يؤدي إىل حدوث 
.  (1)صبات اذلوائيةاضطرابات يف التنفس ، واحلد من قدرة التفكَت ، كما يسبب التهابات يف احلنجرة ، والق

جزء يف  100وإذا زاد مثالً إىل ( جزء يف ادلليون 0.008-0.003)أما احلد األعلى ادلسموح بو فهو يًتاوح ما بُت 
. ادلليون لعدة دقائق فإنو يتلف حاسة الشم فوراً 

 

( : O3)األوزون ( 5
يد درجة تركيزه نتيجة ادللوثات ادلتزايدة ادلنطلقة من يتواجد ىذا الغاز بصورة طبيعية يف ادلستويات ادلنخفضة يف اجلو ، وتتزا

جزءاً يف ادلليون ،  2.0-1.5جزءاً يف ادلليون ، أما إذا بلغت درجة تركيزه  0.02عوادم السيارات ، يتواجد يف اذلواء الطبيعي بنسبة 
ا الغاز يف طبقات اجلو العليا دوراً ىاماً يف محاية فإنو سيًتك آثاراً مرضية متمثلة يف التهاب العيون ، واحلنجرة ، والرئتُت ، ويلعب ىذ
اليوم، حيث يرتفع عند الظهر يف ادلدن  لساعات الكرة األرضية من األشعة فوق البنفسجية، ويتفاوت تركيزه يف الطبقات السفلى تبعاً 

جلياً يف نباتات الربسيم ، والقمح ، كما يؤثر األوزون يف النباتات ، فيسبب تبقع األوراق ، ويظهر التأثَت . والضواحي السكنية 
. والبطاطا ، وغَتىا 

 

: تلوث الهواء بالعناصر الثقيلة : ثانياً 
: الرصاص ( 1

يعد الرصاص من أكثر ادلعادن السامة انتشاراً يف اذلواء ، وىو أخطرىا على اإلطالق ، لذا فإن ىذا ادلعدن جدير بأن 
الغة ، والسبب يف ذلك أن ادلعادن ال توجد بنسب عالية إال يف بعض ادلناطق ، أي أن يهتم بو أكثر من غَته ، دلا لو من أضرار ب

. انتشارىا زلدوٌد ، بينما الرصاص يعترب معدناً واسع االنتشار ، ويعترب ملوثاً عادلياً ، وللسيارات الدور األساسي يف ذلك 
دات احلشرات ، والدىانات ، وصناعة البطاريات ويستخدم الرصاص ومركباتو كمواد خام ، كما ىو احلال يف صناعة ميب

تقذف إىل اذلواء معدالت عالية جداً ، فبينما حددت منظمة الصحة العادلية احلدود ( مصانع البطاريات)، إذ إن ىذه ادلصانع 
ائلة يف كمعدل سنوي ، صلد أن بعض مصانع البطاريات الس 3م/ميكرو غرام( 1-0.05)القصوى لًتكيز ىذا العنصر يف اجلو 

طناً من  40ضعفاً ، كما أن قطاع النقل يف األردن ينتج حوايل  40متجاوزة احلد ادلسموح بو حبوايل  3م/ميكروجرام 40األردن ينتج 
. الرصاص سنوياً جراء احًتاق البنزين الذي ػلتوي على عنصر الرصاص 

 0.7جزءاً يف ادلليون ، ويف الدم  0.05لشرب وقد حددت منظمة الصحة العادلية احلد األعلى لًتكيز الرصاص يف مياه ا
 0.4جزءاً يف ادلليون غَت أن العديد من اذليئات الطبية أقرت بأنو من الواجب أال تزيد ادلستويات العظمى للرصاص يف الدم على 

 0.3-0.2دم البالغُت فبلغ  جزءاً يف ادلليون عند األطفال ، أما ادلستوى العادي للرصاص يف 0.3جزءاً يف ادلليون عند البالغُت ، و
. جزءاً يف ادلليون ، يدخل إىل اجلسم إما عن طريق الطعام والشراب ، أو عن طريق التنفس 

ألف طن ، ويف  500طن من الرصاص ، ويف العامل حوايل  10000وينطلق إىل اجلو سنوياً يف بريطانيا وحدىا حوايل 
.  (2)ألف طن 200يات ادلتحدة األمريكية وحدىا حوايل م أطلقت السيارات إىل اذلواء يف الوال1969العام 

يف جسم اإلنسان إىل الضعف، وضعف يف االستجابة العقلية، واإلجهاض للنساء احلوامل،  الرصاص تركيز زيادة وتؤدي
. (3)سيوم يف العظامويؤثر على الدماغ، وىو يًتاكم يف اجلسم حيث ػلل زلل الكال والكليتُت، العصيب، باجلهاز واإلخالل الدم، وفقر

: الزئبق ( 2
                                                           

.  135، مرجع سابق ، ص  1990علي حسن موسى ، التلوث اجلوي ، ( 1)
.  145-144، مرجع سابق ، ص  1990علي حسن موسى ، التلوث اجلوي ، ( 2)
.  1988كوركيس عبد آل آدم ، التلوث البيئي ، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، جامعة البصرة ، العراق ، ( 3)
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يعترب الزئبق ادلعدن الوحيد ادلوجود يف حالة السيولة ، ويتبخر عند درجات احلرارة العادية ويدخل اذلواء على شكل خبار 
فحم الزئبق ، ويستخدم ىذا العنصر يف صناعة األدوات الكهربائية ، وصناعة الكلور ، وزلطات الطاقة الكهربائية العاملة على ال

. احلجري ، ومعامل تصنيع الزئبق ، ويستخدم كمبيد للفطريات 
اجلسم  من أخرى ويعترب خبار الزئبق أخطر أشكال الزئبق ، حيث إنو ينفذ إىل الرئتُت، مث ينتقل ليًتاكم يف الدماغ وأجزاء

ترة طويلة لًتكيزات منخفضة من خبار مسبباً بذلك تسممات سلتلفة تظهر على ىيئة التهاب اللثة ، وإىل تلف الكلية ، والتعرض لف
 24أما احلد ادلسموح بو يف االرباد السوفييت مثالً خالل . الزئبق يؤدي إىل تشوىات جنينية ، وإىل التخلف العقلي عند األطفال 

.  3م/مليجرام 0.0003ساعة ال يزيد عن 
 

: الكادميوم ( 3
 كعوامل تستخدم صناعات متعددة، فمركبات الكادميومتنطلق جسيمات الكادميوم إىل اذلواء بسبب استخدامو يف 

 العنصر، حيث ذلذا احليوي الًتاكم مضادة لالحتكاك، كما يستخدم يف الصناعات الكهربائية، وتكمن خطورة ىذا العنصر يف خاصية

. منو إىل جسم اإلنسانمن اذلواء مع األمطار، مث تًتكز يف أنسجة النباتات، ومنها إىل احليوانات، و وتغسل جسيماتو، تتساقط
ىذا وقد يسبب تركيز الكادميوم بعض أنواع السرطان ، ونظراً خلطورتو فقد حددت الواليات ادلتحدة األمريكية احلد 

على ىيئة أخبرة ، أما إذا كان على ىيئة جسيمات حاملة  3م/مليجرام 0.1األعلى ادلسموح بو ، كما حددتو ىيئة محاية البيئة وىو 
.  3م/ميكروغرام 0.2ن احلد األعلى ادلسموح بو ىو للكادميوم فإ

 

: الزرنيخ ( 4
يعترب ىذا العنصر من العناصر واسعة االنتشار يف الطبيعة ، ويستخدم يف صناعة مبيدات اآلفات احلشرية ، وربضَت 

. بعض ادلواد الطبية ، ويستخدم كمادة حافظة للخشب 
حيث يقوم بعض أنواع من الفطريات بتحويل الزرنيخ إىل خبار الزرنيخ  يتلوث اذلواء ببخار وجسيمات مركبات الزرنيخ ،

السام ، وقد يصل إىل اإلنسان أيضاً عن طريق الغذاء ، ويًتاكم بعد ذلك يف أنسجة اجلسم ، ويرجع سبب مسية ىذا العنصر إىل أن 
.  (1)خ مع الفسفور يف التفاعالت احليويةالزرنيخ يعمل على إحباط تفاعالت األكسدة الفسفورية يف اجلسم بسبب تنافس الزرين

 

: تلوث الهواء بالجسيمات : ثالثاً 
اجلسيمات أو الدقائق يف لغة التلوث اذلوائي تشمل مواد صلبة ، أو سائلة منتشرة يف اجلو وبأحجام تًتاوح بُت جزئيات 

ذه الذرات شلكن أن تًتسب يف ثواٍن ميكرون ، ه 500ميكرون ، وجسيمات كبَتة قطرىا حوايل  0.0002صغَتة قطرىا حوايل 
: وقد تستقر يف اجلو لعدة أشهر ، والتلوث باجلسيمات يكون مرئياً يف حالتُت 

. أي ما يعادل حجم نقطة الكتابة فهو يحرى بالعُت اجملردة ( ميكرون 100)عندما يكون حجم اجلسيمة  -1
تصاص ، أو عكس أشعة الشمس ، وبذلك عندما سبتلك اجلسيمات األصغر حجماً خصائص تعمل على حجب ، أو ام -2

ميكرون من أنشطة ميكانيكية  10يظهر تأثَتىا على شكل ضباب خفيف ، وتتكون اجلسيمات اليت يزيد حجمها على 
 10-1كطحن ادلواد ادلختلفة ، وعمليات الرش ، واحتكاك إطارات السيارات ، أما اجلسيمات اليت يًتاوح حجمها بُت 

ىل شكل دخان ، فإهنا تكون نواتج لعمليات احلرق ، وغبار التصنيع واألمالح ادلتطايرة من البحار، ميكرون ، واليت تظهر ع
. ميكرون فتنتج من عمليات احلرق أو التكثيف  1أما اجلسيمات اليت يقل حجمها عن 

                                                           
.  31، مرجع سابق ، ص  1990سليمان العقيلي ، بشَت جرار ، تلوث اذلواء ، ( 1)



 13 

لبة وانتقال الرذاذ، أو وبصفة عامة ؽلكن القول إن اجلسيمات ادلنتشرة يف اذلواء تنتج من رش السوائل، أو سحق ادلواد الص
وتصنف اجلسيمات .  (1)ادلساحيق إىل اجلو كعوالق بواسطة االىتزاز ، أو حركة الرياح ، كذلك تتولد الدقائق نتيجة األخبرة ادلشبعة

: تبعاً حلجمها وطبيعتها على النحو التايل 
: تصنيف الجسيمات تبعاً لحجمها ( 1
: الجسيمات المتساقطة  -أ

ؽلات من جزئيات يزيد قطرىا عن عشرة ميكرون ، وال تلبث ىذه اجلسيمات أن تتساقط بعد دقائق تتكون ىذه اجلس
من انطالقها من مصدرىا ، وقد ربملها الرياح الشديدة مرة أخرى ، وللجسيمات ادلتساقطة تأثَت ضعيف على اجملاري التنفسية ؛ 

ميكرون ، ولكن ذلا آثار بالغة  100وخاصة اليت يزيد قطرىا عن  ألن الشعَتات التنفسية تعمل على ترسيب جزء كبَت من جزئياتو
. على حياة النبات ، وتلحق أضراراً كبَتة باحليوان ووسائل النقل وادلباين وادلمتلكات االقتصادية 

، شهر /2كم/طن100وتصل كمية الغبار ادلتساقط إىل معدالت كبَتة يف ادلناطق الصناعية ، وادلدن الكربى قد يزيد عن 
. شهر /2كم/طن 9علماً بأن احلد ادلسموح بو 

 

: الجسيمات العالقة  -ب
ميكرون ، وتبقى فًتة طويلة معلقة يف اذلواء ، أما ترسبها فيكون بطيئاً ، ويتوقف على  10-0.1يًتاوح قطرىا بُت 

للهواء ، حيث من ادلمكن أن تصل الظروف ادلناخية من رطوبة ، ودرجة حرارة ، ورياح وغَتىا ، وىي من أخطر اجلسيمات ادللوثة 
. إىل الرئتُت وتستقر ىناك ، وتشمل اجلسيمات العالقة عدة أنواع زبتلف تبعاً دلسبباهتا سواء أنشطة عمرانية أم صناعية 

ونظراً خلطورهتا فإن الًتكيز ادلسموح بو ؼلتلف من شطر آلخر ، وذلك تبعاً لالختالفات البيئية ، والنشاطات الداخلية ، 
ساعة ،  24خالل  3م/ميكروغرام 260ثالً يف الواليات ادلتحدة األمريكية حددت ىيئة محاية البيئة األمريكية أال يزيد الًتكيز عن فم

 12ساعة لفًتة  24خالل  3م/ميكروجرام 340كمعدل سنوي ، ويف السعودية مثالً فإن الًتكيز احملدد ىو  3م/ميكروغرام 75وعن 
.  3م/ميكروجرام 80وي العام ال يزيد عن شهر ، بينما ادلعدل السن

 

: الجسيمات الدقيقة  -ج
ميكرون تصل إىل الرئتُت بسهولة ، ومع ذلك فهي ال تشكل خطراً  0.1وىي جسيمات متناىية يف الدقة قطرىا أقل من 

ل حجمها إىل أكثر على صحة اإلنسان ؛ ألن الرئتُت تستطيع نفثها بسهولة، وقد تتجمع ىذه اجلسيمات مع بعضها البعض ليص
. 3م/جزئية100000، أما يف اذلواء ادللوث فيصل عددىا إىل 3سم/من ميكرون، يصل عددىا يف اذلواء النقي إىل عدة مئات

 

: تصنيف الجسيمات حسب طبيعتها ( 2
عواصف ميكرون ، مصدرىا ال 500وىي عبارة عن جزيئات صلبة معلقة يف اذلواء ، ويزيد قطرىا عن : الجزيئات الرملية  -أ 

. الرملية بالدرجة األوىل 
عن تفتت  تنتج ميكرون، 500-0.25وىي عبارة عن جزيئات أدق من الرمال ، معلقة يف اذلواء ، بقطر يًتاوح بُت : الغبار  -ب 

. األجسام الصلبة وتطايرىا إىل اجلو 
ادلصانع وادلعامل وادلنازل ، قطرىا جزيئات صلبة دقيقة جداً من اذلباب النامجة عن عمليات االحًتاق كما يف دخان : الدخان  -ج 

. ميكرون  2أقل من 
. تنبعث ىذه الدقائق مع غاز ادلداخن وقد ربمل معها وقوداً غَت زلًتق : الرماد   -د 

                                                           
.  192، ص  1988طارق زلمود ، علم وتكنولوجيا البيئة ، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، جامعة ادلوصل ، العراق ، ( 1)
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وىي قطرات من سائل معلق يف اذلواء ، وؽلكن رؤيتها بالعُت اجملردة ، وقد تتكون من الضباب ، والدخان مكونة : الرذاذ  -ه 
ما يتكون الضباب الرقيق من الرذاذ ، والغبار ، والغازات ادللوثة ، وؼللق ىذا الضباب اطلفاضاً يف رلال الضباب الدخاين ، ك
. الرؤية يف ادلدن ادللوثة 

. ميكرون  1-0.01وىي عبارة عن جسيمات من ادلعادن ، وادلواد العضوية ، تًتاوح أقطارىا بُت : األبخرة المعدنية  -و 
زيئات صلبة أو سائلة ، غالباً ما تبقى معلقة يف اذلواء نظراً لصغر حجمها ، وقطرىا بصورة وىي عبارة عن ج: األيرسوالت  -ز 

. عامة أقل من ميكرون 
 

: الملوثات الثانوية للهواء : رابعاً 
ر تتكون ادللوثات الثانوية للهواء نتيجة لتفاعل ادللوثات اذلوائية األولية مع ادللوثات الغازية دبساعدة أشعة الشمس كمصد

، أي انطالق ملوثات أولية متعددة إىل اذلواء مع توفر األكسجُت والنيًتوجُت وخبار ادلاء وأشعة الشمس يؤدي ذلك إىل  (1)للطاقة
دخول ىذه ادللوثات يف تفاعالت كيميائية تؤدي إىل تكوين ملوثات أخرى ىي ادللوثات الثانوية واليت من أشهرىا الضباب الدخاين 

.  (2)آثار بالغة على عناصر البيئة ال تقل خطورة عن تأثَتات ادللوثات األولية وادلطر احلمضي وذلا
 

: أضرار تلوث الهواء 
يف ادلاضي كانت العوامل الداخلية الوراثية ىي ادلسئول األول والوحيد عن صحة اإلنسان، ولكن مع التطور الصناعي 

. خلارجية البيئية ىي ادلسئول األول وادلباشر عن صحة اإلنسان والتكنولوجي وما صاحبها من تلوث للبيئة ، أصبحت العوامل ا
أما تلوث اذلواء فهو أحد العناصر وادلصادر الرئيسة اليت تؤثر على صحة اإلنسان ، إذ إن أي تغَت كمي أو كيفي يف 

رابات فسيولوجية ، وتتأثر مكونات اذلواء اليت يتنفسها اإلنسان سواء يف مكان عملو ، أو سكناه ، يؤدي إىل أمراض خطَتة واضط
. صحة اإلنسان جبميع الغازات وادلعادن الثقيلة ، واجلسيمات العالقة يف اذلواء ، وحىت ادللوثات الثانوية للهواء 

: األضرار التي تلحقها الغازات بصحة اإلنسان : أوالً 
: أول أكسيد الكربون ( 1

ادللوثة للهواء ، ويًتاوح تأثَت ىذا الغاز على صحة اإلنسان تبعاً يعترب غاز أول أكسيد الكربون من أشد الغازات السامة 
لًتكيزه ، حيث يؤدي إىل الصداع ، والشعور بالغثيان ، واإلعياء ، والتقيؤ ، وصعوبة التنفس ، وارزباء العضالت وقصور يف الشريان 

جزء يف ادلليون ، فستكون احملصلة  1000يف اذلواء إىل وإذا ما بلغت درجة تركيزه . التاجي ، وقد يصل األمر إىل الغيبوبة أو ادلوت 
ىي ادلوت احملتم ، وإذا ما بلغت الًتكيزات معدالت منخفضة خالل فًتة طويلة ، فإن ىذا يؤدي إىل اضطراب بنظام القلب والتنفس 

والدماغ، وتقل القدرة على الًتكيز ، جزء يف ادلليون دلدة ستة أسابيع ، فإن ذلك يؤثر على عمل القلب  50أما إذا وصل تركيزه إىل . 
جزءاً يف ادلليون ، فإن فاعلية الدم لنقل  85أما إذا وصل تركيزه إىل . وتضعف قدرة اإلنسان على العمل ، كما يؤثر على حدة الرؤية 

% . 15األكسجُت تقل دبعدل 
 

: ثاني أكسيد الكبريت ( 2
العامة ، إذ يؤدي إىل ضيق يف التنفس ، وتساقط الشعر ، يؤثر غاز ثاين أكسيد الكربيت بشكل كبَت على الصحة 

جزءاً يف ادلليون ،  0.52وإذا وصل تركيز ىذا الغاز إىل . والتهاب الكلي والتهاب اجملرى األنفي والرئوي ، ويسبب السعال الشديد 
 ادلليون ، فإن ىذا سيؤدي إىل جزءاً يف 0.92فإن عدد الوفيات سوف يزداد ولكن عند تركيزات منخفضة من ىذا الغاز تصل إىل 

                                                           
.  1988العلمي ، جامعة ادلوصل ، العراق ،  طارق زلمود ، علم وتكنولوجيا البيئة ، وزارة التعليم العايل والبحث( 1)
.  38، مرجع سابق ، ص  1990سليمان العقيلي ، بشَت جرار ، تلوث اذلواء ، ( 2)
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يف  اً فإن ذلك يسبب انقباض، جزء يف ادلليون ( 1)الزيادة ادلرضية يف اجلهاز التنفسي ، وعند التعرض لفًتات طويلة ذلذا الغاز إىل 
.  (1)القصبات اذلوائية ، شلا يزيد يف مقاومة مرور اذلواء إىل داخل الرئة

يف  اإلنسان فحسب، بل تتعداه لتصل إىل النباتات أيضاً، ويظهر واضحاً وال تقتصر مسية ثاين أكسيد الكربيت على 
.  (2)اصفرار األوراق وظهور البقع ، مث ذبعد الورقة وموهتا وسقوطها

 

: أكاسيد النيتروجين ( 3
جلهاز يسبب غاز ثاين أكسيد النيًتوجُت عدة آثار على صحة اإلنسان ، منها هتيج العيون ، وبطانة اجليوب األنفية ، وا

ويرجع سبب خطورة ىذا الغاز إىل أنو عند استنشاقو يتحول داخل . التنفسي ، وإىل احتقان رئوي ، والتهاب القصبات اذلوائية 
. اجلسم إىل محض نيًتيك سلفف ، فيؤثر مباشرة على أنسجة الرئة ، ويتسبب يف هتيج بطانتها وتليفها ، وتسبب التهاب رئوي حاد 

جزء يف ادلليون دلدة دقيقة  5فإنو يؤدي إىل هتيج العيون ، واألنف ، والتعرض لًتكيز ، جزء يف ادلليون  3 وعندما يصل تركيزه إىل
.  (3)يف ادلليون دلدة مخس دقائق يسبب اضطرابات يف التنفس اً جزء 25واحدة يسبب احتقاناً رئوياً ، كما أن التعرض لًتكيز 

 

: بجسم اإلنسان  األضرار التي تلحقها العناصر الثقيلة: ثانياً 
: الرصاص ( 1

تعترب العناصر الثقيلة من ادلواد السامة للجسم ، وحىت الًتاكيز ادلنخفضة منها ، ويعترب الرصاص واحداً من أخطر ىذه 
.  (4)العناصر ، حيث يدخل الرصاص اجلسم عن طريق الرئتُت ، أو عن طريق اجلهاز اذلضمي

صاص لفًتات طويلة إىل ترسيب الرصاص يف معظم أنسجة اجلسم ، ويسبب ويؤدي التعرض للهواء ادللوث جبسيمات الر
تأثَتات بالغة تشمل األنيميا ، وتلف أنسجة الدماغ ، واختالل وظيفة الكلية ، وشلل األطراف ، وػلل الرصاص زلل الكالسيوم يف 

لرصاصي ، كما يسبب أيضاً أمل ادلفاصل العظام ، كما يسبب فقدان الشهية ، وعسر اذلضم ، والتقلصات ادلعروفة باسم ادلغص ا
. ويؤثر على اجلهاز التناسلي ، والتشوىات اخللقية لألجنة ( النقرص الرصاصي)

ويوجد الرصاص بشكل طبيعي يف اخلضار والفواكو واألعشاب ، ولقد تبُت أن استهالك كيلو جرام واحد من اخلضار 
كم إغالق ىذه العلب  ملغرام من الرصاص 4والفاكهة يدخل إىل جسم اإلنسان  ، وتزداد نسبتو يف ادلواد الغذائية ادلعلبة ، إذ ػلح

.  (5)بالرصاص ، فيتسرب قسم منو إىل داخل العلبة وينتقل منها إىل جسم اإلنسان
 

: األضرار التي تلحقها الجسيمات العالقة بصحة اإلنسان : ثالثاً 
: اجلزيئات تأثَتاً ، وتلويثاً للهواء وذلك ألهنا  ميكرون أكثر 10و 0.01تعترب اجلسيمات اليت قطرىا بُت 

. تشكل القسم األكرب من اجلسيمات ادللوثة للهواء  -1
ألهنا تستطيع اخًتاق دفاعات األنف  ؛ربوي جزيئات دقيقة ربدث أكرب الضرر للجهاز التنفسي ، وخاصة عند األطفال  -2

. بشكل يسهل الوصول إىل أعماق بعيدة يف الرئتُت 
. على األتربة والدخان ، واذلباب ، وجزيئات ادلبيدات ، واألخبرة الناذبة من تكثف ادلواد الطيارة  أهنا ربتوي -3

وتؤثر اجلسيمات يف اإلنسان لوحدىا أو متحدة مع ادللوثات اذلوائية األخرى ، وذلك من خالل مالمستها للجلد 
وخاصة التهاب الشعب اذلوائية ، واالنتفاخ الرئوي ، والربو ،  والعيون وتوغلها داخل اجلهاز التنفسي ، وتسبب األمراض ادلختلفة ،

                                                           
.  93، مرجع سابق ، ص  1990سليمان العقيلي ، بشَت جرار ، تلوث اذلواء ، ( 1)
.  58، مرجع سابق ، ص  1988زلمد العودات ، التلوث ومحاية البيئة ، ( 2)
.  93،  92، مرجع سابق ، ص  1991سليمان العقيلي ، بشَت جرار ، تلوث اذلواء ، ( 3)
.  100، مرجع سابق ، ص  1988كوركيس عبد آل آدم ، التلوث البيئي ، ( 4)
.  229، مرجع سابق ، ص  1994علياء حاتوغ بوران ، زلمد أبو دية ، علم البيئة ، ( 5)
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ميكرون دبعظم األضرار اليت تلحق باجلهاز التنفسي ، وخاصة االلتهاب الرئوي الذي  3وتستأثر اجلزيئات الصغَتة اليت قطرىا أقل من 
. إىل اإلصابة باالنتفاخ الرئوي ، إضافة اً يصيب القصبات الرئوية الدقيقة، ويعيق مرور اذلواء، شلا غلعل التنفس صعب

وبينت الدراسات اليت أجريت على السكان الذين يعيشون بالقرب من معامل األمسنت ارتفاع نسبة األمراض الصدرية 
لديهم ، وضيق التنفس ، والسعال ، وضعف وإرىاق عام ، والتعب السريع ، وأمراض العيون ، وخاصة مرض سيالن الدمع ، واليت 

. مرات عنها يف ادلناطق غَت ادللوثة  4-3 يزداد دبعدل
وؽلكن القول بصفة عامة أن ادللوثات الناذبة عن األنشطة البشرية والطبيعية على حد سواء تؤثر بصورة كبَتة ومباشرة على 

اجللد ، والكلية ، مجيع أجزاء جسم اإلنسان دون استثناء ، فالكبد ، واجلهاز التنفسي ، والعظام ، والدماغ ، والغدد ، والطحال ، و
( . 1)وشكل رقم ( 4)والدم ، والعيون ، وتتأثر بالكثَت من ادللوثات ، كما بُت ذلك جدول رقم 

 

( 4)جدول رقم 
األعضاء واألنسجة في جسم اإلنسان والملوثات التي تستهدفها 

الملوثات التي تؤثر عليو العضو 

تروجُت ، أكاسيد الكربيت ، األوزون ، جسيمات األسبستوزات ، غاز أول أكسيد الكربون ، أكاسيد الٍتاجلهاز التنفسي 
. جسيمات الغبار العالق ، جسيمات اذليدروكربونات ، النيكل ، الكادميوم ، الربيليوم 

. الكربونات اذلالوجينية ، الزرنيخ ، ادلواد ادلشعة الكبد  
. ادلواد ادلشعة ، الرصاص العظام  
. لكوبالت الرصاص ، الزئبق ، االدماغ 

. اليود ادلشع الغدة الدرقية 
. الكادميوم ، الزئبق الطحال 

. جسيمات الغبار ادلًتاكم ، جسيمات األسبستوزات ، الزرنيخ اجللد 
. الكادميوم الكلية 
. غاز أول أكسيد الكربون ، غاز أول أكسيد النيًتوجُت ، الرصاص الدم  

العيون 
بار العالق ، جسيمات الغبار ادلتساقط ، أكسيد الكربيت ، أكاسيد رذاذ ادلطر احلمضي ، جسيمات الغ

. النيًتوجُت ، الضباب الدخاين 
.  1990سليمان العقيلي ، بشَت جرار ، : ادلصدر 

يبُت ( 5)كما يلحق اجلسم العديد من األمراض نتيجة لًتكيز بعض العناصر يف اجلو أو يف اجلسم ، واجلدول رقم 
. ملوثات اذلواء األولية اليت قد تصيب اإلنسان  األمراض الناذبة عن



 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تأثَت مجيع أجزاء جسم اإلنسان بادللوثات ادلختلفة ( 1)شكل 
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( 5)جدول رقم 
بعض األمراض الناتجة عن ملوثات الهواء األولية التي قد تصيب اإلنسان 

التأثير نوع الملوث الرقم 

اجلسيمات  1
التحجر الرئوي ويعرف أيضاً دبرض الغبار احلجري ، مرض الغبار ، مرض  مرض

. االلتهاب األسبستوزي 

غاز أول أكسيد الكربون  2

نقص يف قدرة اذليموجلوبُت على نقل األكسجُت إىل أجزاء اجلسم ، حيث يتحد غاز 
يستطيع أول أكسيد الكربون مع اذليموجلوبُت مكوناً كروبكسيد اذليموجلوبُت الذي ال 

محل األكسجُت شلا ينتج عنو آثاراً جانبية متعددة يف اجلسم تشمل الضعف العام 
وارزباء العضالت وسرعة التنفس وغَتىا كما ويتحد غاز أول وثاين أكسيد الكربون مع 

. احلديد الالزم لبعض األنزؽلات التنفسية شلا يؤدي إىل إحباط عملها أو تقليل فعاليتها 

د الكربيت غاز ثاين أكسي 3
يسبب هتيج للبطانة ادلخاطية يف اجلهاز التنفسي شلا يؤدي إىل سعال شديد وضيق يف 

التنفس ، كما يعطل غاز ثاين أكسيد الكربيت عمل األىداب الدقيقة ادلبطنة جملرى 
. بالقصبات والشعيبات اذلوائية  اً اجلهاز التنفسي ويسبب التهاب

غاز أول أكسيد النيًتوجُت  4

ذليموجلوبُت مكوناً ادليثاجلوبُت شلا يسبب نقص وصول األكسجُت إىل يتحد مع ا
، كما أن التعرض  اً شليت أنسجة اجلسم ، وعند الًتكيز العايل ذلذا الغاز فإنو يسبب شلالً 

لًتكيزات منخفضة من ىذا الغاز يسبب ما يعرف بظاىرة الطفل ادلزرق بسبب تكون 
. ادليثاجلوبُت 

يسبب هتيج يف البطانة ادلخاطية ، للجهاز التنفسي بسبب رائحتو ادلخرشة وادلسببة ين غاز ثاين أكسيد النيًتوج 5
. حلساسية معينة وعند الًتكيز العايل يسبب مرض الًتبل 

 اً رئوي اً يسبب األوزون هتيج يف البطانة ادلخاطية ، وعند الًتكيز العايل فإنو يسبب اختناقغاز األوزون  6
. ومرض الًتبل ومرض انتفاخ الرئة  يف الشعيبات اذلوائية اً والتهاب

الزئبق  7
يهاجم الزئبق أنسجة اجلهاز العصيب ادلركزي ويسبب آثاراً نفسية وعصبية ، كذلك 

يسبب تلوث اذلواء ببخار وجسيمات الزئبق اضطرابات يف اجلهاز التنفسي والتهابات 
. متنوعة وتشنج العضالت 

صاص ومركباتو فقر الدم وشلل األطفال وتلف ينتج عن تلوث اذلواء جبسيمات الرالرصاص  8
. أنسجة الدماغ 

النيكل  9
يسبب التقيؤ والصداع وسرعة التنفسي كتأثَت مباشر كما ينتج عن تلوث اذلواء 

جبسيمات ومركبات النيكل حروق باجللد ، وقد يسبب أيضاً كل من سرطان الرئة 
. وسرطان اجليوب األنفية 

اء بالزرنيخ كل من سرطان اجللد وسرطان الكبد وسرطان الرئة كما قد يسبب تلوث اذلوالزرنيخ  10
. يؤدي تلوث اذلواء بالزرنيخ إىل تشويهات خلقية 

. يسبب تلوث اذلواء بالكادميوم مرض ويلسون كما يؤدي إىل تلف الرئة والكلية الكادميوم  11

يسبب أيضاً مرض االلتهاب يسبب تقرح اجللد وهتيج بطانة اجلهاز التنفسي كما الربيليوم  12
. الربيليويل كما قد ينتج عنو سرطان طلاع العظم 

.  1990سليمان العقيلي ، بشَت جرار ، : ادلصدر 
: ت .د.أضرار التلوث بمادة أل د: رابعاً 
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على  إن االستخدام العشوائي للمبيدات اليت صنعها اإلنسان دلقاومة اآلفات واألعشاب الزراعية ، أصبحت تشكل خطراً 
ت وىو .د.، وأشهر ىذه ادلبيدات على اإلطالق ىو أل د الغذاء وادلاء واذلواء والًتبةحياة اإلنسان نفسو ، حيث إهنا تسربت إىل
م وىو أكثر أنواع ادلبيدات استخداماً على اإلطالق ، وتكمن خطورتو يف كونو 1940مبيد حشري بدأ اإلنسان باستغاللو يف عام 

. (1)ان عن طريق الطعام، ويًتكز يف الطبقات الدىنية، كما أنو يتحلل ويبقى يف الًتبة مدة طويلةيتسرب إىل جسم اإلنس
أظهرت نتائج الدراسة أن ىذه ادلادة تًتكز يف حليب وبالزما الدم للنساء  (2)(1994كفاية ناصر ، )ويف دراسة 

م من نساء أردنيات مت اختيارىن من مخس مناطق جغرافية األردنيات ، فقد قامت الباحثة بتحصيل عينات من احلليب ، وبالزما الد
من % 85، ىي عمان ، واألغوار الشمالية ، األغوار الوسطى ، الزرقاء ، إربد ، حيث إن رلموع سكان ادلناطق ادلدروسة يتجاوز 

العضوية احلشرية  عينة بالزما دم بقصد البحث عن متبقيات ادلبيدات 299عينة حليب ،  411سكان األردن ، وقد مت فحص 
مناظرات )و( السيكلودابُت)وكذلك ادلبيدات احلشرية من نوع ( د.د.د)و( ي.د.د)و( ت.د.د)مشتقات : ادلكلورة التالية 

( . اذليكسا كلوروبنزين)و( ىيكساكلور وسيكلوىكسان
، وكان ادللوث السائد يف وأظهرت نتائج التحليل بأن حليب األمهات األردنيات ملوث جبميع ادلبيدات احلشرية ادلدروسة 

( د.د.د)ونسبة % 53.5( ت.د.د)بينما نسبة تواجد % 80.3حيث كانت نسبة تواجده يف العينات ( ي.د.د)احلليب ىو 
. إضافة إىل ادللوثات األخرى % 22.4( ىيكساكلوروبنزين)و% 23.8

الزما بأن ادلبيدات التالية قد مت اكتشافها يف كما أظهرت نتائج متبقيات ادلبيدات احلشرية الكربونية ادلكلورة يف عينات الب
، ويرجع السبب يف ( ت.د.د)، مشاهبات ( ي.د.د)، ( ت.د.د)، ( ىيبتاكلورابيوكسيد)، ( الدرين)البالزما وىذه ادلتبقيات ىي 

ادلبيدات يف اذلواء هبدف ذلك إىل استخدام ادلبيدات من النساء أنفسهن إضافة إىل ما تقوم بو سيارات أمانة العاصمة اليت تقوم برش 
( . ت.د.د)القضاء على احلشرات الضارة ، والطيارة وغالباً ما تكون ادلادة ادلستخدمة يف ذلك ىي 

 

: معايير تلوث الهواء 
ال يوجد حىت اآلن برنامج زلدد على مستوى الوطن العريب للحد من ادللوثات اذلوائية ادلنبعثة من ادلصانع ، أو السيارات 

. ا ، وقياسها باستثناء الشروط البيئية الواجب توفرىا يف بعض ادلصانع ليتم على ضوئها الًتخيص ومراقبتو
كما ال يتوفر مواصفات أو معايَت بيئية دللوثات اذلواء ، وقد أدى ىذا الوضع إىل عدم اكًتاث ادلصانع ، وأصحاب 

ا أن نقص الدراسات واألحباث يف ىذا اجملال أدى إىل عدم اىتمام السيارات دبكافحة انبعاثاهتا الغازية الضارة ، أو احلد منها ، كم
. اجلهات ادلعنية بالشروع يف سن القوانُت والتعليمات اليت ربد من التلوث اذلوائي يف بعض ادلناطق ادلعرضة لو 

ستعُت اجلهات ادلعنية كما ال توجد وال تتوفر أية معايَت أو مواصفات قياسية ، وحدود عتبية دللوثات اذلواء ، وبالتايل ت
اصفات بشئون البيئة يف غالبية الدول العربية بادلعايَت العادلية ادلتوفرة سواء يف كندا ، أو الواليات ادلتحدة األمريكية ، أو معايَت ومو

( . 6)منظمة الصحة العادلية كما بينها اجلدول رقم 

                                                           
.  160، ص  1986لبيئة ومشكالهتا ، الطبعة الثالثة ، مكتبة الفالح ، الكويت ، رشيد احلمد ، زلمد صباريٍت ، ا( 1)
ية ،عمان ، األردن ، كفاية ناصر ، متبقيات ادلبيدات الكربونية ادلكلورة يف حليب وبالزما النساء األردنيات ، رسالة ماجستَت غَت منشورة ، اجلامعة األردن( 2)

1994  .
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( 6)جدول رقم 
معايير ومواصفات ىواء المدن 

منظمة الصحة العالمية الواليات المتحدة ندا كالملوث الرقم 

1 

ثاين أكسيد الكربون 
سنوياً 

ساعة  24
ساعة واحدة 

 
جزء بادلائة مليون  2.3
جزء بادلائة مليون  11
جزء بادلائة مليون  34

 
جزء بادلائة مليون 0.3

مليون  بادلائة جزء 13.9
مليون  بادلائة جزء 49.7

 
جزء بادلائة مليون  1.5-2.3
مليون  بادلائة ءجز 4.7

مليون  بادلائة جزء 13.4

2 
أول أكسيد الكربون 

ساعات  8
ساعة واحدة 

 
جزء بادلليون  13
جزء بادلليون  31

 
جزء بادلليون  9

جزء بادلليون  35

 
جزء بادلليون  9

جزء بادلليون  25

3 

ثاين أكسيد النيًتوجُت 
سنوياً 

ساعة  24
ساعة واحدة 

 
جزء بادلائة مليون  5.3
بادلائة مليون  جزء 11
جزء بادلائة مليون  21

 
جزء بادلائة مليون  5.3
جزء بادلائة مليون  7.9
جزء بادلائة مليون  21

 
 ---
 ---
 ---

4 
اجلسيمات العالقة  

سنوياً  
ساعة  24

 
 3م/ميكروغرام 70

  3م/ميكروغرام 120

 
  3م/ميكروغرام 75

  3م/ميكروغرام 260

 
  3م/ميكروغرام 60-90

  3م/مميكروغرا 120
1991االسًتاتيجية الوطنية ، : ادلصدر 

(1)  .
 

: النتائج والتوصيات 
: النتائج : أوالً 

: كانت أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي 
. ئةتعترب ادلصادر الطبيعية والبشرية من أىم ادللوثات لقطاع اذلواء على حٍد سواء ولكن ادلصادر البشرية ىي األكثر تلويثاً لليب -1
تعترب وسائط النقل والصناعة من أكثر العوامل البشرية اعتداًء على البيئة وعلى اذلواء خاصة دلا تقذفو من ملوثات وعناصر ثقيلة  -2

. تلحق أضراراً كبَتة باإلنسان 
 وأمراض األمراض اجللدية وأمراض العيون واللوزتُت: ىناك العديد من األمراض اليت حلقت باإلنسان جراء تلوث اذلواء منها  -3

. اجلهاز التنفسي 
يعترب عنصر الرصاص من أخطر العناصر اليت تدخل جسم اإلنسان حيث يدخل اجلسم عن طريق الرئتُت أو عن طريق اجلهاز  -4

اذلضمي شلا يؤدي إىل ترسب الرصاص يف معظم أنسجة اجلسم ويسبب تأثَتات بالغة أعلها األنيميا وتلف أنسجة الدماغ 
. وخلل وظيفة الكلية 

يدخل جسم اإلنسان وقد وجدت يف مناطق عديدة تركز ىذه ادلادة يف حليب وبالزما الدم ( ت.د.د)تلوث اذلواء دبادة أل  -5
. لدى النساء 

: ويف اخلتام نوصي دبا يلي 
. ادلوردألننا ال ؽلكن أن نستغٍت عن ىذا  ؛ضرورة احملافظة على اذلواء نظيفاً من الشوائب حىت يتسٌت لنا أن ضليا حياة سليمة  -
. أن تكون ادلراقبة شديدة على قطاع النقل والصناعة وزلاولة التقليل من االنبعاثات اليت تصدرىا إىل اذلواء  -

                                                           
، عمان ، القروية والبيئة ، دائرة البيئة واإلظلاء الدويل لصون الطبيعة وادلوارد الطبيعية ، االسًتاتيجية الوطنية حلماية البيئة يف األردن وزارة الشئون البلدية و( 1)

1991  .
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ضرورة وضع مواصفة قياسية للحدود ادلسموح هبا للعناصر اليت تًتكز يف اذلواء وال يسمح بتجاوزىا خاصة وأهنا تشكل خطراً  -
. تطبيق اللوائح والقوانُت وادلواصفات اليت تتعلق بقطاع اذلواء على صحة اإلنسان ، كما وغلب متابعة 

المراجع 
. القرآن الكرمي  -1
.  1991أمحد عبد اجلواد ، تلوث اذلواء ، الطبعة األوىل ، الدار العربية للنشر والتوزيع ،  -2
حلرارية على صحة السكان حسن األخرس ، أثر تلوث اذلواء بالغازات الناذبة عن مصفاة البًتول األردنية وزلطة احلسن ا -3

.  1995وبعض شلتلكاهتم يف بلدة اذلامشية ، رسالة ماجستَت غَت منشورة ، اجلامعة األردنية ، عمان ، األردن ، 
.  1986رشيد احلمد ، زلمد صباريٍت ، البيئة ومشكالهتا ، الطبعة الثالثة ، مكتبة الفالح ، الكويت ،  -4
.  1989، وزارة الشئون البلدية والقروية والبيئة ، عمان ، سفيان التل ، حالة البيئة يف األردن  -5
.  1990سليمان العقيلي ، بشَت جرار ، تلوث اذلواء ، مكتب الًتبية العريب لدول اخلليج ، الرياض ،  -6
.  1988طارق زلمود ، علم وتكنولوجيا البيئة ، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، جامعة ادلوصل ، العراق ،  -7
( . 35)د الرمحن محيدة ، التلوث ، أبعاده وأخطاره ، رللة كلية العلوم االجتماعية ، رللد عب -8
. 1994،  79عدنان البيايت ، تلوث اذلواء يف الوطن العريب بُت ضرورات التنمية وسالمة البيئة ، رللة شئون عربية ، العدد  -9

.  1992رة الشئون البلدية والقروية والبيئة ، عمان ، عزت أبو محرة ، تلوث اذلواء الناتج عن عوادم السيارات ، وزا -10
.  1990علي حسن موسى ، التلوث اجلوي ، الطبعة األوىل ، دار الفكر ، دمشق ،  -11
.  1994بوران ، زلمد أبو دية ، علم البيئة ، الطبعة األوىل ، دار الشروق ، عمان ،  –علياء حاتوغ  -12
ادلكلورة يف حليب وبالزما النساء األردنيات ، رسالة ماجستَت غَت منشورة ، كفاية ناصر ، متبقيات ادلبيدات الكربونية  -13

.  1994اجلامعة األردنية ، عمان ، األردن ، 
.  1988كوركيس عبد ال آدم ، التلوث البيئي ، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، جامعة البصرة ، العراق ،  -14
.  1993ئة ، الطبعة األوىل ، الدار ادلصرية اللبنانية ، القاىرة ، زلمد السيد أرناؤوط ، اإلنسان وتلوث اليب -15
.  1988زلمد العودات ، التلوث ومحاية البيئة ، الطبعة األوىل ، األىايل للنشر والتوزيع ، دمشق ،  -16
ت صحة اإلنسان زلمد الدمنهوري ، تقييم اآلثار البيئية النامجة عن التلوث اجلوي بغبار األمسنت يف مدينة الفحيص يف رلاال -17

وراحتو وبعض شلتلكاتو وأوراق بعض األشجار ادلثمرة ، رسالة ماجستَت غَت منشورة ، اجلامعة األردنية ، عمان ، األردن، 
1989  .

، الطبعة األوىل ، مركز  1992-1972مصطفى كمال طلبة ، إنقاذ كوكبنا ، التحديات واآلمال ، حالة البيئة يف العامل ،  -18
.  1992العربية ، برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ، بَتوت ، دراسات الوحدة 

نعيم بارود ، تقييم اآلثار البيئية للمشاريع الصناعية يف مدينة عمان الكربى ، رسالة دكتوراه غَت منشورة ، جامعة اخلرطوم ،  -19
.  1996اخلرطوم ، السودان ، 

ظلاء الدويل لصون الطبيعة وادلوارد الطبيعية االسًتاتيجية الوطنية حلماية وزارة الشئون البلدية والقروية والبيئة ، دائرة البيئة واإل -20
.  1991البيئة يف األردن ، عمان ، 


