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 - منتوري-زواغي-منتديات طالب علوم األرض الجغرافية و التهيئة العمرانية

  قسنطينة
  واءــــــــــــــــــــوث الهــــتل

  
  :تعريف 

  
تعتبر النفايات الصناعية المصادر الرئيسية للتلوث الجوي، ويمكن أن تكـون فـي             

  .الصغر للسوائل واألجسام الصلبةدقائق متناهية ) جسيمات(شكل غازات أو 
وتنتج مثل هذه النفايات أساسا عن إحراق الوقود المستخدم في تـشغيل محركـات              
المركبات وتدفئة البيوت، كما تنتج أيضا عن العمليات الصناعية واحتراق النفايات           

  .كالً من الغبار وحبيبات التربة) الشوائب(وتشمل الملوثات الطبيعية . الصلبة
إن النمو السريع في عدد السكان وفي المجـال الـصناعي، والزيـادة فـي عـدد                 
محركات المركبات والطائرات جعل التلوث الجوي منذ خمسينيات القرن العشرين          
مشكلة متزايدة الخطورة في العديد من المدن الكبرى؛ فالهواء فوق هذه المـدن             

ويلِحق التلـوث الجـوي أيـضا    . نسانغالبا ما يكون مشبعا بالملوثات المضرة بصحة اإل 
  .الضرر بالنبات والحيوان واألنسجة ومواد البناء واالقتصاد

  
  
  
  
  
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  
  
  
  

   :المصادر الرئيسية لتلوث الهواء
  

  
المكونات الرئيسية للهواء ومصادرها معظم تلوث الهواء تسببه النفايات الصناعية 

يظهر .  سائلة أو صلبةسواء أكانت في شكل غازات أم جسيمات دقيقة من مواد
كما يظهر الشكل النسب . الشكل أدناه المصادر الرئيسية الخمس لهذه الملوثات

  المؤية التقريبية التي تساهم بها هذه المصادر في تلوث الهواء
  

تزخر المدن التي يوجد بها كثير من أفـران الفحـم الحجـري ومحطـات الطاقـة،                 
ا المدن التـي تكثـر فيهـا الـصناعات          أم. بمعدالت مرتفعة من أكاسيد الكبريت    

لكن عوادم الـسيارات فـي      . فتكون مستويات المركبات العضوية فيها عالية أيضا      
معظم المدن الغربية تتسبب في وجود أغلب أكاسـيد النيتـروجين وأول أكـسيد            

  .الكربون الملوث للهواء
  

لملوثـات فـوق   وقد تساعد الظروف الجوية المعروفة باالنقالب الحراري في تكون ا  
ويحدث االنقالب الحراري عندما تستقر طبقة دافئة من الهـواء فـوق            . منطقة معينة 

  وهذا الوضع يمنع ارتفاع وتناثر . طبقة هواء باردة تقع بالقرب من سطح األرض
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ويستمر االنقالب الحراري حتـى  . الملوثات مما يؤدي إلى تجمعها بالقرب من األرض   
يؤدي إلى تفرق طبقة الهواء الدافئة والساكنة، األمر الذي         حدوث أمطار أو هواء     
  .يسمح بارتفاع الشوائب

  
تمثِّل الطائرات والسيارات والسفن والقطارات وغيرها مـصدرا        . وسائل المواصالت 

وتحتـوي بــدورها علـى غـاز أول أكـسيد الكربــون،     . رئيـسيا لتلـوث الهـواء   
ـ    (والهيدروكربونات   وأكاسـيد النيتـروجين    ) ونمركبات الهيـدروجين والكرب

وتساعد أكاسيد النيتـروجين الموجـودة فـي        ). مركبات النيتروجين واألكسجين  (
ويتفاعـل األوزون مـع     . الهواء على إنتاج نوع مـن األكـسجين يعـرف بـاألوزون           

  .الهيدروكربونات مكونا شكالً من أشكال تلوث الهواء يعرف بالضباب الدخاني
  

 المحترق بغرض تدفئة المنـازل وبنايـات المكاتـب          يزيد الوقود . احتراق الوقود 
والمصانع ـ بصورة حادة ـ من مستوى تلوث الهواء في المناطق الحضرية؛ فاألفران   
التي تعمل باحتراق الفحم، أو بزيت الوقود، تنتج أكاسيد النيتـروجين والحبيبـات             

ج كمـا أن محطـات إنتـا      ). مركبات النيتروجين واألكـسجين   (وأكاسيد الكبريت   
القدرة الكهربائية التي تستخدم نفس أنواع الوقود تنفث أيضا مـواد ملوثـة فـي         

  .الجو
  

تساهم مثل هذه العمليات بصورة كبيرة في تلوث الهواء، إذ تنتج . النفايات الصناعية
فمثالً نجد أن المصانع المنتجـة لأللومنيـوم   . المصانع أنواعا مختلفة من المواد الملوثة 

كما تنفث مصافي النفط كالً من األمونيـا والهيـدروكربونات          . فلوريدتنفث غبار ال  
  .واألحماض العضوية وأكاسيد الكبريت في الجو
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وتخلق هذه أكثر أنواع تلوث الهواء وضـوحا ـ الـدخان    . احتراق النفايات الصلبة
األسود الكثيف ـ ويعتبر حـرق أوراق النبـات والنفايـات والـسيارات الخـردة       

  .يات الصلبة األخرى من المحظورات في بعض المناطقوالنفا
تشمل المصادر األخرى لتلوث الهـواء رش الكيميائيـات وحرائـق           . مصادر أخرى 

وينتج التلوث أيضا عن حرق الغابات واألعشاب، بهـدف         . الغابات وحرائق المنشآت  
  .تنظيف األرض وإعدادها للزراعة

  
  :آثار تلوث الهواء

  
عندما يتنفس الناس الهواء الملوث غالبا ما تبقى الـشوائب داخـل رئـاتهم،        . الصحة

األمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم بعض أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو وااللتهـاب   
  .الشعبي

وقد أثبتت االختبارات المعملية عالقة بعض المـواد الملوثـة باإلصـابة بالـسرطان              
 شـخص  4,000م حـوالي  1952وتوفي في لندن عام   .  الرئة والتهاب الرئة وانتفاخ  

 600وتوفي أكثر من    . بسبب أمراض الجهاز التنفسي أثناء الضباب الدخاني القاتل       
وبحلـول  . م في نيويورك نتيجة االنقالب الحراري     1963 و 1953شخص ما بين عامي     

درة، الثمانينيات من القرن العشرين أصبحت حوادث الضباب الدخاني القاتـل نـا           
  .نتيجة لتطبيق معايير انبعاث متشددة ووسائل أفضل للمراقبة

يسبب تلوث الهواء ضررا بليغا بالمحاصيل والثروة الحيوانية فـي األقطـار            . الزراعة
فالنباتات اليمكـن أن تنمـو بجانـب        . التي توجد بها صناعات ثقيلة وطرق مزدحمة      

وتلـوث  . خنة تؤدي إلى موتها   العديد من طرق هذه البالد؛ ألن السيارات تنفث أد        
  .الهواء يمكن أن يضر بالفواكه والخضراوات ومحاصيل الحبوب

يؤدي تلوث الهواء إلى التدهور السريع للفلزات والمواد الخرسانية         . اآلثار األخرى 
  فمثالً نجد . والمطاط والحجر الجيري والسقوف وحتى الجوارب المصنوعة من النايلون
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 مـرة   30الذية في مدينة ملوثة األجواء قد تبلى أسرع بمقـدار           أن المسطحات الفو  
  .مقارنة بمنطقة ريفية تقل بها درجات تلوث الهواء

  
  :التحكم في تلوث الهواء

  
  

  

المصانع الختبار التسرب من الخزانات  يستخدم في مكشاف ألول أكسيد الكربون
ولغاز أول أكسيد. التي يوجد بها الغاز عديدة في الصناعات الكربون استخدامات  

 .لكنه غاز سام
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يزيل المواد الملوثة من مدخنة صناعية قبل  جهاز غسل تلوث مادة البالتين الحفّاز
وهو يشبه. انتشارها في الجو  .المحول الحفاز المركب في السيارة 

  
هناك طرق عديدة لخفض درجة تلوث الهواء الناتج عن المصادر الثابتة مثل المصانع    

فمـثالً يمكـن لمـصنع أن     . واألفران والمحروقات ومحطات إنتاج القدرة الكهربائية     
كما يمكن أن يتحـول     . يركب معدات مصممة للحد من كمية الملوثات المنبعثة منه        

  .إلى اتباع طريقة تصنيع أو حرق للوقود، تؤدي إلى تقليل تلوث الهواء
  

ويجب على المصنع فـي     . د أكثر نقاء  ويمكن أيضا للمصنع التحول إلى استخدام وقو      
  .بعض الحاالت استخدام بعض هذه اإلجراءات لخفض درجة التلوث

  
تتطلب مكافحة التلوث الناتج عـن الـسيارات والـشاحنات تغييـر طريقـة تـشغيل                

  .المحركات ومكونات الوقود، وتركيب أجهزة مكافحة التلوث في المركبات
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ي في كل هذه المجـاالت إليجـاد الوسـائل المالئمـة            يعمل أصحاب المصانع والمصاف   
إضافة إلى ذلك هنالك دراسة جارية لتطوير محركات بديلة تعمـل     . لمكافحة التلوث 

بالكهرباء والغاز الطبيعي والبخار أو مصادر أخرى للطاقـة لخفـض درجـة تلـوث               
ن ووضـع   وتقوم الحكومات القومية والمحلية، على نحو متزايد، بإقرار قواني        . الهواء

معايير خاصة لمكافحة التلوث؛ إذ تقوم بإصدار ونشر المعلومات عن آثار الملوثـات            
كما تضع أهدافا تعرف بمعايير جودة الهواء مـن        . والطرق الفنية المتاحة لمحاربتها   

وبعد ذلك تعرض إجـراءات المكافحـة التـي تحقـق هـذه      . أجل إيجاد هواء نقي  
ءات مباشرة ضد المتسببين في تلوث الجو فـي       فالحكومات قد تتخذ إجرا   . األهداف

  .حالة عدم امتثالهم للقوانين
  

تشمل إجراءات المكافحة مواصفات االنبعاث التي تتحكم في كمية التلوث المنبعثـة    
وتضع الحكومات أيـضا مواصـفات االنبعـاث    . من المصانع ومصادر التلوث األخرى  

 عديد من األقطار، أن الـسيارات       وللتوافق مع هذه المواصفات، نجد في     . للسيارات
  .الجديدة يجب أن تزود بأجهزة مكافحة تعرف بالمحوالت الحفّازة 
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  – قسنطينة – جامعة منتوري –منتديات كلية علوم األرض زواغي سليمان 

  
  

  .............................بالتوفيق للجميع: يشكركم............ مدير المنتدى
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