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  البيئي التلوث
 ويأتي األخيرة اآلونة في اإلنسان تواجه التي المشكالت أهم من البيئييعتبر التلوث    

 السيطرة على الهواء مكانيةإوذلك لعدم .مشكالت البيئية  مقدمة هذه الفي الهوائيالتلوث 
 طالب ثالثة مفي المبحثتناول هذا ن سوف نناإفولذلك  ، آخر إلىوتحديد انتشاره من مكان 

  :وهى آاالتى

  األول طلبالم

  الهوائيالتلوث 

عن  ، فالحديث أثرا وأخطرها المشكالت البيئية انتشارًا أوسع من الهوائييعتبر التلوث    
 األبعاد غاية الصعوبة باعتباره مشكلة بيئية متعددة الجوانب وغير محددة فيالتلوث 

 هذا فيتعرض لهذه المشكلة ن سوف نناإف، ولذلك األخرىآغيرها من المشكالت البيئية 
  :المبحث من خالل النقاط التالية

   للتلوثاللغويالمفهوم : أوًال
وقال سبحانه )  بقدر معلومالإائنه وما ننزله  عندنا خزالإ شيءوان من : (قال تعالى   

 هذا الوجود مقدر ومقنن ، والقلة في شيء آل أن أي.) خلقناه بقدرشيء آل ناإ: (وتعالى 
  الزيادة والنقصان ماأن الناس لم يدرآوا أآثر، وان خرآ شيء في ما يقابلها زيادة شيء في
فمثال هناك الحياة والموت، والغنى .  وهى اتزان الكون وثباتهأال لحكمة بالغة، الإ هي

 أنفنجد . الخ... والفقر، والشروق والغروب والصيف والشتاء والليل والنهار والماء والنار
 اهللا سبحانه وتعالى فهو سبحانه المتفرد بالوحدانية دون الإ هذا الوجود في ثنائي شيءآل 

  .المخلوقات بصورته هذه لخدمة الحياة وخدمة شيءسواه، وجعل سبحانه آل 
 اآلن عليها هي التيومما الشك فيه انه يمكن القول بان فساد البيئة وتلويثها بالصورة    

 البر والبحر بما آسبت ايدى الناس فيظهر الفساد : (قال تعالى  .اإلنسانيرجع آله لفعل 
وآلمة الفساد هنا آلمة شاملة تعنى االنحراف  ) عملوا لعلهم يرجعونالذيليذيقهم بعض 

 . المنكر ومعصية اهللا سبحانه وتعالىفيوسوء الخلق واالبتعاد عن القيم الحسنة واالنغماس 
  : النقاط اآلتية في للتلوث اللغوي سوف نتحدث عن المفهوم يليوفيما 

 تدل على الدنس اللفظيآلمة التلوث بمدلولها   : اللغة العربيةفي  مفهوم التلوث - 1
 ةلبينابالفتح يعنى ) اللوث( . تلويثاالشيءعنى لوث ي) لوث(والفساد والنجس، وفعلها 

 حماقة أي وفيه لوثه بالفتح ألوثالضعيفة غير الكاملة، ومنه قيل للرجل الضعيف العقل 
.اللسان ولوث ثوبه بالطين اى لطخه وتلوث بذلكفي  ة بالضم االسترخاء والحبسواللوثة
  .معنوي وتلوث مادي اللغة نوعان، تلوث فيوالتلوث   

 غريب عن مكونات المادة بالمادة نفسها، ويقال شيءوهو اختالط اى   :المادي  التلوث - أ
  . الكليئة ، ولوث الماء بالطين اى آدرهباألعشابلوث التبن بالقت اى خلطه : 
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 اى الذ به، وفالن به منفعةتلوث بفالن رجاء :  يقال أنوهو   :المعنوي التلوث -ب 
 تغيير خواصه، وهو أو الشيء يعنى فساد والمعنوي الماديلوثه اى جنون، والتلوث بشقيه 

 مكونات البيئة فسادإ( ينص على انه الذي الحديث للتلوث العلميمعنى يقترب من المفهوم 
 صنع في عناصر ضارة بما يفقدها دورها إلىحيث تتحول هذه المكونات من عناصر مفيدة 

تغير الوسط : (سبيل المثال االتىالحياة وتوجد عدة تعريفات للتلوث نذآر منها على 
وجاء بوثائق منظمة  .)حي آائن أي  خطيرة علىثارآ تكون له أن يمكن الذي الطبيعي

 بطريق غير مباشر أو مباشرة اإلنسان إدخال( التلويث هو أنالتعاون والتنمية االقتصادية 
 اإلنسانية  يستتبع نتائج ضارة على نحو يعرض الصحةوالذي البيئة في لطاقة أولمواد 

 يعوق أوللخطر ويضر بالموارد الحيوية وبالنظم البيئية وينال من قيم التمتع بالبيئة 
  .) المشروعة للوسط األخرىاالستخدامات 

حول (م 1965 المتحدة عام لألمم التابع واالجتماعي االقتصاديآما جاء بتقرير المجلس    
 يحدث بفعل التأثير الذيهو التغيير (لوث بان الت) تلوث الوسط والتدابير المتخذة لمكافحته

 تكوين الوسط على نحو يخل ببعض في اإلنسانية لألنشطةالمباشر وغير المباشر 
 الحالة الطبيعية لذلك في آان من المستطاع القيام بها التي األنشطة أواالستعماالت 

 انه من الإ نسانيةاإل يهدد البيئة الذي التلوث ليس هو الخطر الوحيد أنوبالرغم من ).الوسط
 مفتاح قانون حماية البيئة وهى هي ولذلك فان فكرة التلوث  ، على وجه العموماألخطار أهم

 تحديد مفهوم العمل الملوث وتحديد المواد القانونية المناسبة فيتشكل نقطة االنطالق 
 في  التلوث1994 لسنة 4وقد عرف قانون البيئة رقم . لمكافحة وترتيب المسئولية عليه

 أو خواص البيئة مما قد يؤدى بطريق مباشر فيير ي تغأي( هو بأنه) 7( فقرة األولىالمادة 
 لحياته اإلنسان يؤثر على ممارسة أو المنشات أو بالكائنات الحية اإلضرار إلىغير مباشر 

 نسب مكونات في التلوث هو اختالف أن" رىنحن نو                          ).الطبيعية
 غيره ويؤثر هذا أم اإلنسان بفعل أآان النقصان، سواء أوة سواء بالزيادة الطبيع

  ."االختالف بالسلب على البيئة والكائنات التى بها

 )Pollution( اللغة االنجليزية فيستخدم لفظ في أما : اللغة االنجليزية  في  التلوث - 2
عبير عن فعل التلويث، فيعبر   للت(Pollute)آما يستخدم الفعل  .للداللة على حدوث التلوث

  . االستعمالوإساءةفعل التلويث عن عدم النظافة وعدم الطهارة والتدنيس والفساد 

 والتي )Pollution( اللغة الفرنسية آلمة فيوتستخدم  : اللغة الفرنسيةفي  التلوث - 3
ت الصناعية  مياه النهر بالنفاياأو تنجيس مثال ذلك تلويث الهواء، أوتلويث  أوتعنى تدنيس 

  . الكنيسة تدنيس أو
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   للتلوثاالصطالحيالمفهوم : ثانيًا
 فيزيائي غير مباشر أور مباشر يآل تغي (بأنهعرف قاموس المصطلحات البيئية التلوث    
 البيئة بطريقة أجزاء نشاط اشعاعى لخصائص آل جزء من أي أو بيولوجي أو حراري أو

  ). األخرى والرفاهية لكل الكائنات الحية واألمنينتج عنها مخاطر فعالة تؤثر على الصحة 

 الحرآة التوافقية التى تتم فيحدوث تغيير وخلل  (بأنه يعبر عنه العلميفالتلوث بالمفهوم    
 بحيث تشل فاعلية هذا النظام وتفقده القدرة على االيكولوجيبين العناصر المكونة للنظام 

 بالعمليات - وخاصة العضوية منها -ملوثات  من الالذاتي التخلص في الطبيعي دوره أداء
 قادرًا على التخلص من الملوثات التى يقذفها األنهارفمثال قد يكون نهر من . الطبيعية

بالعمليات الطبيعية ولكن نفايات )  نسمة مثال50.000 (حواليمجموعة من السكان من 
 للمياه، ومن ثم يزداد  نسمة تصبح من الكثير بحيث تتلف الدائرة االيكولوجية)100.000(

 بالغة بكل أضرارحجم هذه الملوثات تلقائيا وما يترتب على تجميع مثل هذه الملوثات من 
 األنهار في، وما يحدث وأهميته النهر مما يفقده الكثير من خصائصه فيمظاهر الحياة 

ا  وآذا الغالف الجوى واألرض ، وقد امتد هذاألخرى المسطحات المائية في أيضايحدث 
 تلوث أنواع حياتنا اليومية نوعا من في زيادة الضوضاء تأصبحالمفهوم للتلوث حتى 

  .البيئة

)  واالستهالكاإلنتاجنفايات ( التلوث عبارة عن تحريك متغيرات أنومما تقدم نالحظ    
 ما حداثإو بالحرآة التوافقية بين عناصره لاالختال إلى ي مما يؤدااليكولوجيتجاه النظام 

 في عملية التلوث باعتبارها زيادة إلى يمكن النظر وبالتالي البيئي التوازن فيخلل نسميه 
 بالحرآة التوافقية اإلخالل درجة إلى االيكولوجينفايات عمليات الهدم والبناء داخل النسق 

  . تجرى بين المكونات المختلفة لهذا النــسقالتي

  

  

   للتلوثالقانونيالمفهوم : ثالثًا

 في من اخطر ما يهدد البيئة ألنه الحماية القانونية للبيئة وذلك أسباباحد التلوث هو    
 نحتاج إلى التنظيمات القانونية والتشريعية لحماية البيئة من نناإفالعصر الحديث ، ولذلك 

 للتلوث حيث انه مازال القانوني عن المفهوم الحديثومن الصعب   .  التلوثأضرار
 أن للتلوث يجب القانونيات غير واضح، ولذلك فان المفهوم  معظم التشريعفيهذا المفهوم 

  : هي عدة عناصر إلىيشير 
 في، وهذا التغيير تبدأ معالمه بحدوث خلل الطبيعي الوسط أو البيئة في حدوث تغيير -1

  . لعناصر ومكونات البيئةالطبيعيالتوازن 
 النفايات وإفراغفات الضارة  المخللقاءإ، مثال ذلك، اإلنسان يحدث هذا التغيير بفعل أن - 2
  . التفجيرات النوويةجراءإو
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 ستدعىيال آان مصدره قد أيا الضرر بالبيئة، فتغيير البيئة لحاقإ احتمال أو حدوث - 3
 القضاء على في تتمثل البيئية أولم تكن له نتائج عكسية على النظم االيكولوجية  ذاإاالهتمام 

 العبرة ذنإ . وسائر المخلوقاتاإلنسان لحياة الالزمة وأالمكونات والعناصر الطبيعية للبيئة 
 أن من فعل الطبيعة  فيجب الناشئ، وليس التغيير اإلنسان عن عمل الناشئبنتيجة التغيير 

 على البيئة، وتعتبر تلك ذىإلايكون هذا التغيير ضارًا بالبيئة، ومعيار الضرر هو حدوث 
  .ن محال للحماية القانونية تكووالتي البيئي الضارة للتلوث اآلثار هي
 فكرة توسيع مجال الحماية القانونية وهو اتجاه محمود، حيث إلى الفقهاءوقد ذهب بعض    

 ذاتها، بصرف في حماية البيئة أساستقوم فلسفة الحماية القانونية للبيئة من التلوث على 
لكن قاعدة الحماية  غير الحية الموجودة ، وأو ضرر جسيم بالكائنات الحية لحاقإالنظر عن 

 الطبيعي نظامها في تغيير أو توازنها في خلل أيالقانونية تنطلق من حماية البيئة نفسها من 
 االيكولوجيتهديد على مكوناتها مما قد يؤثر على التوازن  أي أو مواردها، فيتبديد  أي أو
.  

. ذاتها ولذاتهايف هو حماية البيئة القانوني من التنظيم األساسيولذلك يكون الهدف     
حيث يرى وفقا لمشروع لجنة . الفنلندي القانون إليهوهذا االتجاه هو ما ذهب   

 من أنواع التدابير الجنائية ثالثة ألهم يتضمن مفهوم التلوث طبقا أنالجرائم ضد البيئة 
  : هي األفعال

عة، مما  للطبيالبيئي النظام أو البيئة في - وما شابهها من مواد - مخلفات حداثإ - 1
  .يعرض توازن الطبيعة للخطر

 خسائر أو اإلنسان حدوث خطر على صحة إلى البيئة مما يؤدى فيتغييرات  إحداث - 2
 لكسب طبيعي معنى أيعاقةإ أو جسيمة على الملكية أضرار أو دائمة للطبيعة أوآبيرة 
  .العيش

اهية العامة، مما بالرفاإلضرار  عمل يكون من شأنه أي أو تبديد الموارد الطبيعية - 3
  . تجديد الموارد الطبيعيةإعاقة تدهور أو إلىيؤدى 

 مع هذا االتجاه وهو توسيع مجال الحماية القانونية للبيئة المصريوقد ذهب المشرع     
 خواص البيئة مما يؤدى في تغيير أي (بأنهحيث عرف تلوث البيئة آما ذآرنا من قبل 

 يؤثر على أو المنشآت أو بالكائنات الحية اراإلضر إلى غير مباشر أوبطريق مباشر 
  )  لحياته الطبيعية اإلنسانممارسة 

  : هيضمن عدة عناصر تيومن مطالعة هذا التعريف نجد انه 
  . بالكائنات الحيةضرارإلا - 2          . خواص البيئةفي تغيير أي - 1
  . لحياته الطبيعيةاإلنسان  التأثير على ممارسة- 4                  .بالمنشآت ضرارإلا - 3
 ضرر إلى انه يجب حماية البيئة حتى ولو آان فعل التلوث لم يؤد إلىونخلص من ذلك    

 الحال فانه سوف يظهر في لم يظهر الضرر ذاإ ألنه غيرها أو الكائنات الحية أو باإلنسان
رر فقط ولكن فالحماية القانونية التقوم على معيار الضرر وال احتمال الض.  المستقبلفي

 قانوني نفسه، وعلى ذلك فالبد من مفهوم الطبيعي الوسط في معيار التغيير أساستقوم على 
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 العلمي تنتج عن التقدم التي التلوث وأفعال أنواعمرن ومتسع ومتطور ليشمل آل 
  . والتكنولوجي

   الثانىطلبالم

  الهوائيصور التلوث 
 تقدر عليها للحياة الضروري الهوائيف  آتلة هائلة من الغالاألرضيةتحيط بالكرة     

 التلوث أثار تظهر فيه أن قبل - النقي خمسة مليون بليون طن ، ويتكون الهواء بحوالي
 أآسيد وثاني وغاز االرجون واألآسجين من عدة غازات منها النيتروجين -البشرى 

بخار الماء  مثل الهليوم والهيدروجين والميثان وتوجد نسبة من أخرىالكربون وغازات 
  %. 3-1تتراوح بين 

 تغيير نسب مكونات الهواء وذلك بالمخلفات في اإلنسانويحدث تلوث الهواء من تدخل    
آل تغيير  (بأنه الهوائيوقد عرف قانون البيئة التلوث .  العوادم التى تخلفها الصناعاتأو
والبيئة  اإلنسان يترتب عليه خطر على صحة الطبيعي خصائص ومواصفات الهواء في

  ).  ذلك الضوضاءفي نشاط انسانى، بما أوسواء آان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية 

قوم بعرض وف ن ، استنادًا إلى معايير مختلفةوسأنواع عدة إلىيقسم العلماء التلوث    
  :  النقاط التاليةفي، وذلك الهوائي المختلفة للتلوث األنواعبعض هذه 

  يالبيولوجالتلوث : أوًال

، وينشأ نتيجة اإلنسان عرفها التي البيئي صور التلوث أقدم من البيولوجييعتبر التلوث    
 آالماء والهواء البيئي الوسط في حيوانية، أووجود آائنات حية، مرئية وغير مرئية نباتية 

 متحللة على شكل مواد ماإوهذه الكائنات تظهر .  التربة، آالبكتريا والفطريات وغيرهاأو
 متجددة دورة في خرآ إلى حية تتطور من شكل أجسام على شكل ماإو من ذرات، ةؤلف مأو

 أو الصناعية األنشطة عن الناتجة عادة من الرواسب البيولوجيباستمرار، وينجم التلوث 
 تعالج مواد عضوية التي عن الصناعات المتخلفة من النفايات وأيضا المنزلية أوالزراعية 

  .وما شابه ذلك

   التلوث االشعاعى:ثانيًا

 - هواء -تربة ( احد مكونات البيئة إلىوالتلوث االشعاعى يكون بتسرب مواد مشعة    
 ذات وإشعاعات آهرومغناطيسية إشعاعات:  قسمين هما إلىوالمواد المشعة تنقسم ) ماء

 وهى اآس وأشعة جاما أشعة مثل فهي الكهرومغناطيسية اإلشعاعات أما. طبيعة جسمية 
 أنسجة قدرة عالية على اختراق اإلشعاعات المجاالت العلمية، ولهذا النوع من يفتستخدم 
  . لمسافة بعيدةأخرى مواد أي أوالجسم 
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 بيتا ولهذا النوع من وأشعة ألفا أشعة مثل فهي ذات الطبيعة الجسمية اإلشعاعات أما    
على هذه غبار يحتوى  أي واستنشاق األجسامالمواد المشعة قدرة اقل على اختراق 

  . تمتصهالتي يحدث ضررًا آبيرًا على الخاليا أن من شأنه اإلشعاعات

 عصرنا الحاضر ، حيث انه فيويعتبر التلوث االشعاعى من اخطر ملوثات البيئة    
 آل مكان دون مقاومة، ودون ما يدل في الكائنات إلىاليرى وال يشم وال يحس ويتسلل 

 خاليا إلى األمر، وعندما تصل المادة المشعة دئبا في أثرا يترك أنعلى تواجده ودون 
والتلوث .اإلنسان بحياة األحيان معظم في يدو جسيمة تأضرارا تحدث بها فإنهاالجسم 

 يحدث من الذي من مصادر صناعية والتلوث أواالشعاعى يحدث من مصادر طبيعية 
لمشعة المتصاعدة  والغازات االخارجي الصادرة من الفضاء آاألشعةالمصادر الطبيعية هو 

 اإلنسان التلوث الناتج من المصادر الصناعية فهو يحدث بفعل أما . األرضيةمن القشرة 
  .آمحطات الطاقة النووية والمفاعالت الذرية وغيرها

  تلوث الهواء الناتج عن حرق الوقود: ثالثًا

عالية من  تكوين آميات إلى ي حرق الوقود خاصة الفحم والبترول يؤدأنمما الشك فيه    
  : األتي من بينها والتي المختلفة حجامألاالدقائق ذات 

  . دقائق الكربونوأهمهان ما يشبه التراب  تكّوالتي جسيمات آبيرة وهى - 1

 المعادن وأتربةالدخان ومن بينها دقائق الكربون ن تكّو التي جسيمات دقيقة وهى - 2
  .والقار واالآاسيد الصلبة والكبريتات والنترات

وعادة ما تترسب الجسيمات الكبيرة بالقرب من مصدر االحتراق وذلك بفعل الجاذبية    
وبالطبع فان التراب المترسب يجعل .  الهواءفياألرضية بينما يبقى الدخان مدة طويلة 

 يلحقها بالنباتات وصعوبة التي األضرار يتراآم عليها سوداء، ناهيك عن التيالمناطق 
 التنفسي الجهاز إلى الدخان فانه يستنشق ويدخل أماوالحيوان  لإلنسانالتنفس بالنسبة 

  .التنفسي خطيرة بالجهاز مراضأ حدوث فيويتسبب 

  : هي غازية سامة أخرى حرق الوقود يؤدى إلى تكوين مرآبات أنآما 
وعادة .المواد المشعة والهالوجينات والمرآبات االوآسيجينية والمرآبات النتيروجينية   

  : ثالثة مصادر رئيسية الحتراق الوقود وهى قلاأليوجد على 

 أول آمية ثلثي أن لتلوث الهواء حيث الرئيسيتمثل السيارات المصدر   : السيارات-1
 التى تلوث الهواء يرجع زالنيترو الكربون، ونصف آمية الهيدروآربونات واآاسيد أآسيد

  : آبات هىمَرسيارة عدةُ  السيارات وينتج عن عملية االحتراق داخل موتور الإلىمصدرها 
اآاسيد واآاسيد نيتروجينية  و الكربونأآسيد وثاني أول وهيدروآربونات غير محترقة

  . روائح وصلبةو جسيمات   وبخار ماء  مرآبات رصاص وآبريت
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تنتج هذه المحطات آميات آبيرة من المواد الملوثة   : محطات القوى الكهربائية- 2
 الكربون وذلك أآسيد أولوآميات آبيرة من المواد الهيدروآربونية غير المحترقة وغاز 

  .لعدم االحتراق التام للوقود

وتشمل مراآز صهر المعادن ومعامل تكرير البترول   : العمليات الصناعية المختلفة- 3
ومصانع الورق والسكر والزجاج ومراآز حلج وغزل ونسج ومصانع المواد الكيماوية 

  . القطن ومصانع البالستيك والمطاط
  :ملوثات الهواء: رابعًا

  :  متعددة أهمهاأنواع إلى اإلنسانتتنوع ملوثات الهواء حسب طبيعة تأثيرها على    
الدم  عن طريق ليهاإ تصل التي الجسم أنسجة تتلف التيوهى تلك  :ة الملوثات السام-1

  . مرآبات الزرنيخ والزئبق والرصاص والفسفورأمثلتهاومن 

 غاز أهمها تعطل تحقيق الهدف من عملية التنفس ، ومن التيوهى  : الملوثات الخانقة-2
 من الهواء، وتعتبر الملوثات األآسجين يمنع الدم من استخالص الذي الكربون أآسيد أول

  . خطورةأآثرها التاليوب الملوثات انتشارًا أنواعالخانقة اآبر 

 المخاطية الرطبة من األسطح في تحدث التهابا التيوهى   : الملوثات المهيجة-3
 الماء حمض في تكون بذوبانها التي والعين، ومنها اآاسيد الكبريت آاألنفالجسم 

  .التنفسي تهيج الجهاز التي المختلفة واألتربة الغبار أنواعالكبريتيك، ومنها 

 عن العصبي تخفض ضغط الدم ونشاط الجهاز التيوهى   :خدرة الملوثات الم-4
  .الهيدروآربونية المواد الكحولية أمثلتهاطريق الرئتين، ومن 

 بنسب الغازات المكونة اإلخالل على الهوائياليقتصر التلوث   : الملوثات الحرارية-5
ء تلوثًا حراريًا  يتلوث الهواأن أيضا يحدث وإنما وجود بعض العوالق الضارة به، أوللهواء 

  .يف الهواءي تكوأجهزةنتيجة الحرائق ودخان المصانع 

  : ملوثات الروائح الكريهة-6

 آان أيا العامة األماآن في روائح آريهة تنبعث أية أيضايعتبر من ملوثات الهواء    
 آان مصدرها أم بها التي المخلفات وتحلل المواد العضوية إلقاء نتيجة أآانمصدرها سواء 

 يتأذى من استنشاق هذه اإلنسان آان الغرض من استعماله، وذلك الن أياتراق الوقود اح
 من الالئحة 39وقد نصت المادة . صحيةأضرار من ليهإالروائح ، فضال عما تؤدى 

يلتزم متعهدو جمع القمامة والمخلفات الصلبة ( على انه المصريالتنفيذية لقانون البيئة 
رات جمع القمامة وان يكون شرط نظافتها المستمرة واحدا من بمراعاة نظافة صناديق وسيا

  . ومتانة وسائل نقل القمامةألمنالشروط المقررة 

 بصورة محكمة وال ينبعث عنها روائح مغطاة تكون صناديق جمع القمامة أنآما يلزم    
  بؤرة تجذب الحيواناتأو تكون مصدرًا لتكاثر الذباب وغيره من الحشرات أن أوآريهة 
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الضالة وان يتم جمع ونقل ما بها من قمامة على فترات مناسبة تتفق وظروف آل منطقة 
 وقت عن سعته ، وتقوم أي من تلك الصناديق وفى أي في تزيد آمية القمامة أالبشرط 
 ونالحظ من مطالعة )1().  هذه المادةأحكام المختصة بالمحليات بالرقابة على تنفيذ اإلدارة

 والمتانة لها وهذا األمنعلت نظافة سيارة جمع القمامة شرطًا من شروط  جأنهاهذه المادة 
 هذه المادة متعهدو ألزمت ينص عليها قانون المرور، آذلك التيااللتزام من االلتزامات 

 أية بصورة محكمة حتى ال تنبعث منها مغطاةجمع القمامة بان تكون صناديق جمع القمامة 
من المشرع للقضاء على آل ما من شأنه تلويث البيئة روائح آريهة وهذا اتجاه محمود 

  .الهوائية

   الثالثطلبالم

  التحكم فى تلوث الهواء

 إذ.  تلوث الهواءفيظلت العمليات الطبيعية لتنقية الهواء قرونا طويلة آافية للتحكم   
 قسما آبيرًا من الملوثات أنآان المطر والثلج يزيالن المواد الملوثة من الهواء، آما 

 مصادر التلوث في التربة ولكن مع الزيادة المطردة فيالصلبة يسقط على األرض ليمتص 
 الملوثات فيلم تعد العمليات الطبيعية آافية لتنقية الهواء، والبد من العمل على التحكم 

  -:  النقاط التاليةفي يمكن بيانها الهوائي التلوث فيالضارة وهناك العديد من طرق التحكم 

  ل الملوثات وترسيبهافص: أوًال

 ترسيبها قبل انطالقها إلى الوسط المحيط، وتكمن أوتتضمن هذه الطريقة فصل الملوثات    
 الطرق المحكمة إلى والتحول اإلنتاج تغيير طريقة في الوسائل للتخلص من الملوثات أفضل

 على وسائل  االعتمادإلى أدتوتكنولوجيا هذه الطريقة وصعوبتها ).الحلقة المغلقة (اإلغالق
مختلفة لتجميع وعزل الجزيئات والغازات الضارة المختلفة وذلك باستخدام وسائل مختلفة 

  ومعدات آاألبراج األخرى المرشحات والمرسبات الكهربائية والوسائل الميكانيكية أهمها
االحتراق الخاصة وغيرها بحيث تتناسب مع طبيعة الملوثات المنطلقة والمطلوب التحكم 

  .فيها

 بواسطة الخارجي الهواء إلىويمكن فصل الجزيئات الصلبة المختلفة قبل انطالقها   
 أخرىوهناك طرق ميكانيكية . مرشحات تسمح بمرور الغازات وتوقف الجزيئات الصلبة

 مرسبات خاصة مثل المرسبات فيتعتمد على مبدأ ترسيب الجزيئات الصلبة المختلفة 
 تعقيدًا بعضها أآثر أخرى نطاق واسع آما توجد طرق  تستعمل علىوالتيااللكتروستاتيكية 

يجعل الهواء المحمل بالجسيمات الصلبة يالمس شرائح ميكروسكوبية بواسطة صفائح 
 جنب وتثبت الشريحة إلى توضع الصفائح الساخنة والباردة جنبا ذإساخنة وباردة، 
حتين تدفع الحرارة  الصفيحة الباردة، وعندما يمر الهواء بين الصفيفيالميكروسكوبية 

                                                           
  . من ذات القانون43، 40، 38، 37، 35م وآذلك المواد 1994 لسنة 4 من الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 39 المادة )1(
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الصادرة من الصفيحة الساخنة الهواء الملوث نحو الصفيحة الباردة حيث تلتصق المواد 
  . الملوثة بالشريحة الميكروسكوبية

 الواليات المتحدة فيوباستعمال هذه الطريقة تم خفض آمية الجزيئات الصلبة المنطلقة    
وذلك بواسطة المرسبات % 87نسبة م ب1966 مليون طن عام 18 والمقدرة بـ األمريكية

 الغازات الملوثة فال يمكن جمعها بطريقة ميكانيكية آما أما.  االلكتروستاتيكية والمجمعات
 من الهواء، ولكن آثيرا من أثقل أو الجزيئات الصلبة وذلك الن جزيئاتها ليست اآبر في

، وعندما يمر الهواء  ذوبانا فى السوائل من الهواءأآثر تكون أنالغازات الملوثة يمكن 
ومن . السائلفيالملوث قبل انطالقه خالل سوائل معينة تزال غازات بعينها وذلك بذوبانها 

 تزيل آبريتيد أخرى الكبريت بينما توجد سوائل أآسيد ثانيالمعروف انه يوجد سوائل تزيل 
  .الهيدروجين وهكذا

  تحويل الملوثات الى مرآبات غير سامة: ثانيًا

. أآسدتها هي أهم طرق تحويل الملوثات الى مرآبات جديدة غير سامة يعتبر من   
 بشكل فعال للتخلص من بعض الغازات، ونادرًا ما تستعمل للتخلص من األآسدةوتستعمل 

الجزيئات الصلبة، فعندما تحتوى المواد المستخدمة آوقود على الكربون والهيدروجين 
 الكاملة األآسدةلكن مثل هذه العمليات من  آليا، وأآسدتها فانه من الممكن واألآسجين
مثال . الغازات الملوثة المنطلقةأآسدة عملية إلتمام ضافيةإ تحتاج إلى طاقة ألنهامكلفة، ذلك 

 عملية وإلتمام غازات غير سامة، إلى عادم السيارات فيذلك تحويل الغازات الملوثة 
  :  هماأساسيتان طريقتان تستخدمالتحويل فانه 

 درجة حرارة، مما ىعلأ صمامات العادم حيث تكون حرارة العادم عند فيالهواء  حقن - 1
  . المؤآسدة جزئياأو المواد غير المؤآسدة أآسدةيستحث عمليات 

وضبط نسبة الهواء والوقود وتوقيت الشرر وغير ) السلندرات( تصميم االسطوانات - 2
 إلى العادم في الكربون أآسيد وأول لتقليل آميات الهيدروآربونات -ذلك من المتغيرات 

  ).اآلن السائدة هيوهذه الطريقة ( اليلزم معه حقن العادم بالهواء الذيالحد 

   الوقائية للمحافظة على الهواءاإلجراءات: ثالثًا

 العلمي مرحلة مبكرة وذلك بالتخطيط في الهوائييجب العمل على تالفى مخاطر التلوث    
 الخلل إحداث إلىنمية الصناعية والتكنولوجيا الحديثة بحيث اليؤدى األخذ بوسائل الت

 ما وأخطاره المساعدة على خفض التلوث اإلجراءات أهمبمتطلبات الصحة البيئية ومن 
  : يلي

 صناعة بحيث يؤخذ بعين االعتبار المناخ أية نشاءإ عند العلمي التخطيط تباعإ يجب -1
 آيماوية وغيرها أواعية تعدينية  صنمنشآتوالتضاريس وغيرها، وعدم السماح ببناء 

، وخاصة الصناعات شديدة التلويث، آصناعة االسمنت  السكانيةبالقرب من المدن
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 من ناحية، المستقبلي بعين االعتبار توسع المدن األخذومحطات الطاقة الكهربائية، ويجب 
  . أخرى الطبيعية على استيعاب النفايات الصناعية من ناحية ةوقدرة البيئ

 المعامل ومحطات الطاقة الكهربائية في االحتراق آالتيجب العناية الدائمة ومراقبة  - 2
وذلك لتقليل آمية الملوثات المنطلقة منها، آذلك مراقبة السيارات ووسائل النقل والكشف 

  .على محرآاتها بصفة دورية

 ذات أوية  آهربائماإ - ذات نوعية جيدة بأخرى يجب استبدال وسائل التدفئة القديمة - 3
  . بحيث يكون االحتراق فيها آامال-تقنية عالية 

 يسمح التي القصوى للملوثات بالترآيزات وضع تشريعات ولوائح ومقاييس خاصة - 4
 شبكة وإقامة والمناطق الصناعية  السكانية الهواء، وخاصة هواء المدنفيبوجودها 

  .لوثمحطات رصد ومراقبة للتلوث تديرها هيئة خاصة بمراقبة الت

 تنقية في تلعب دورًا بالغًا ألنها والمسطحات الخضراء األشجار االهتمام بزراعة - 5
 باإلنسان بالتقليل من تأثير الملوثات وفى تحسين ظروف الوسط المحيط  وذلكالهواء

  .والكائنات الحية
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