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 تقدمي املؤلفني  

 : بـلالطا إىل

نتا  مناص  دون  هو  الصناعية  التلوث  االقتصادايت  ْلميع  فعلياً   –ج  أحد    وهو 
مقابل   ندفعها  اليت  وكذلك    ذلك،  ىوعل   حياتنا. منط  التكاليف  أنت  عليك  يتعني  أمر  فهو 

وستوىف ومستقبالً.  احلاضر  الوقت  ِف  إدارته  املنتخبون  القرار  واخلطوط    بك  صناع  املفاهيم 
الكتاب    اإلرشادية هذا  ِف  للقرارات  الواردة  العلمي  عل  اليتالتربير  مباشرة  من  البيئة    ىتؤثر 
القرارات    إنحولك.   هذه  إعمثل  خيار  مثل  بسيطة  سهلة  تكون  مكوانت  قد  تدوير  ادة 

يتم اْلدل حوِلا عند   اليتالبالستيك والزجاج ِف خملفاتك، أو أهنا قد تشمل القضااي املعقدة  
 سلطة تشريعية ابلبالد.   أعلى

إدخال  و  عن  االبتعاد  مت  أمكن  ما  التقييم    أيديولوجية  أيبقدر  تربك  قد  سياسية 
البيئية   للجودة  العلمية،    االلتزاممت    حيث العلمي  واملشاهدات.    واْلمناط ابْلسس  القياسية، 

حتديك   حاولنا  هذا الكتاب،  مب  عزيزيوِف  كما مت  الطالب  موضوع  بكل  ترتبط  وأسئلة  سائل 
عدة خمتلف جماالت  للدراسة ِف  حاالت  تتضمن  حقيقية ِف احلياة  وقائع  لعلم التلوث. تقدمي    ة 

يسعى    إن ال  الكتاب  هذا  ِف  ورد  تل  إجاابتحتديد    إىلما  ملشاكل  أساليب  حمددة،  أو  وث 
مشكلة تلوث. كما    أي ميكن استخدامها لفهم    مبادئ طار عمل أو  وبدالً عن ذلك طرحنا إ

 املناسبة.  اإلحصائياتوطرق أخذ العينات، واستخدام  ي البيئالرصد  حول أجزاء أيضامشلنا 
الطالب   عزيزي  يصف  أن  تالحظ    أنوعليك  ال  التقدمي  من   اْلجزاءهذا  املختلفة 

ولذا   معرفة ما ِف هذا الكتاب    فإذالكتاب  من التوفوبقد  أقرأه   –كنت تريد  سوف جتد  ر  يق 
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انتهاء  أن بعد  طويلة  ولفرتة  لك  قيم  مصدر  الكتاب  منهذا  الدراسيال  ك  لكم    نتمىن  .فصل 
سوف يسعى  الطلبة    أعزائي منكم  بعضاً  أن  أنمل  و  إىل  مهنةِف  لالخنراط  اخلري  حتقيق    هتدف 

 بيئة صحية لنا مجيعاً. 
 املدرس:   إىل

عل  أن متزايداً  اهتماماً  جتذب  البيئية  والدولية    ىالقضية  والوطنية  احمللية  املستوايت 
الكربى  توت املشكلة  عل  اليتمثل  واحلكومة  اجملتمع  االسرتات  ى تواجه  اختيار  ِف  جيات  يالسواء 

بيئة    اليت من    إىلدون اللجوء    آمنهتصون  مفرطة  القواننياملزيد  تكاليف  ن الكشف  إ  .وتكبد 
من  وجود  عن   حمدود  ذو   اْلفرادعدد  عنه   يمن  نتج  كهذه  قرارات  الختاذ  الكافية     اخلربة 

ختصص علم  اْل  ي تطور  من  الكثري  ِف  البيئي  جديد  العلم  هو  والكليات  امعات 
Environmental Science)  )طلب  ت وت قوية وعلى أساس علمي  معظمها  ن هذه الربامج ِف  إ

   .والرايضياتوالكيمياء والفيزايء واْلحياء  اْلرض خلفية واسعة ِف علوم 
العلم    ختصصاً   انأأنشعندما   جامعة    البيئيِف  عام    زوانيأر ِف  اتضح    ،1993خريف 

.  ةعلمي   املعرفة من عدة جماالتتكامل فيه  تعن التلوث    جيداً   دراسياً   إجياد مقرراً   نه يلزم  ألنا  
شعران   سيكون    مرجعياً   كتاابً   أن  أيضاً كما  النوع  هذا  من  علمية  بقاعدة    جداً اً  مهميتميز 

املقر  و   لكنه،   الدراسي.  رلنجاح  مرجعياً أبسرعة  اكتشف  كتااب  يوجد  ال  النوع    نه  هذا    من 
كافيني.  بتوسع    املناسبةالعلمية    املادةيغطي   لتطلعناوعمق  دون ي لتدر   ونتيجة  املقرر  هذا  س 

مفهوم   لدينا  برز  كتاب  ِف    أتسيسوجود  يشرتك  منهجي  مؤلفني    إعداده كتاب  مت  عدة 
قس من  وعلم  ماختيارهم  واملياه  الرتبة  قسم  وهو  نشعر    البيئة.نا  عدة    أنوحنن  من  املسامهات 

خمتلفة   علمية  اْلوانب    ضروري جماالت  وال  ترتبط   اليت  احلرجةلتتبع  امللواثت  من  تمبصري  قليل 
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احلدود   امتداد  على  بني    التقليديةأضرارها  فيما  ف  التخصصات.الفاصلة  ذلك  هذا  إوعلي  ن 
 . الكتاب ميثل جهداً طليعياً 

ذو  من  الطلبة  من  واسع  ملدى  مفهوماً  ليكون  الكتاب  هذا  صمم  اخللفيات    يوقد 
ف  املختلفة. العلمية   املفهوم،  حيث  ميإفمن  الكتاب  هذا  قبل  ن  من  فيه  الولوج  طالب    أي كن 

وجود قدر   إىل اإلشارة، إضافة لذلك جتدر اْلساسيةيكون عنده قدر جيد من العلوم  .تقريباً 
متخصص مرجعاً  الكتاب  يكون  حىت  الصعوبة  املتقدمةللطلبة    اً من  املرحلة  الكتاب  .  ِف  ويركز 

اِلواء اْلوي واملياه السطحية والرتبة واملياه اْلوفية. وقد كتبت أبواب هذا الكتاب   ثلو ت ىعل
معر  منهم  مسامهني، العديد  عدة  علو بواسطة  واحد    ىفني  كل  حيث كتب  املستوى القومي، 

 منهم ِف جمال ختصصه.  
الكتب   تكون  ما  ِف    اليت وعادة  مرتب  إعدادهايشرتك  غري  كتاب  وجود    ة عدة  لعدم 

واحدة يسهل من  ةلكن استخدام عدة كتاب من مؤسس  .اْلسلوب واختالفاٍف جتانس ك
املختلفة   اْلجزاء  وتكامل  واملراجعة  التنسيق،  الوقت  .  الكتاب   اِلذجهد  فيه    الذي وِف  نعترب 

حاولنا   فقد  ذاته،  حد  ِف  حتدايً  املقدمة  العلمية  املادة  حمفزاً    مستوى  الكتاب  هذا  جنعل  أن 
املتعددة    .للطلبة امللونة  والصور  الشروحات  ِلذا    ى علوتساعد  الرئيسية  املفاهيم  توضيح 

 . الكتاب
عل  ىوعل ويشجعك  الكتاب  هذا  يلهمك  أن  أنمل  واسعة    ى ذلك،  مواضيع  تدريس 

 . التلوثتشكل جمال علم  اليتاملدى 

 املؤلفــون: 
- Ian Pepper. 
- Chuck Gerba. 
- Mark Brusseau. 
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 الرتمجة مقدمة 
اْلكرب  جيُ  التحدي  يشكل  أصبح  احلايل  وقتنا  ِف  البيئي  التلوث  أن  على  اخلرباء  مع 

صورها كافة هذه الظاهرة احلياة ِف  طالت  فلقد  عموماً،  يواجه اإلنسان  من    ؛ الذي  ملا تسببه 
وبدرجة غري مسبوقة    ،ملاء والرتبةتدهور خلصائص العناصر البيئية اْلساسية املتمثلة ِف اِلواء وا

 ِف حدهتا وخطورهتا.
مؤلف  تناول  هذا    و لقد  وعناصر  أساسيات  شاملة  بصورة  التلوث(  )علم  الكتاب  هذا 

مبا مينح القارئ فرصة    ،مدعوم ابلصور واْلداول  ،املوضوع احليوي اِلام أبسلوب علمي رصني
إرهاصاهت نعيش  اليت  الظاهرة  هبذه  املرتبطة  اْلوانب  بكافة  تداعياهتا   ا،لإلملام  وكوارث  بل 

 السلبية اخلطرية اليت بدأت فعليا برصد تغري ِف منط احلياة أبقطار عدة من العامل. 
وعجز   ، من سوء استثمار ملوارده الطبيعية  له كوكب اْلرض  يتعرض  ما  مواجهة    إن 

تعاضداً  يتطلب  بكفاءة  إداراهتا  شرائح    ،فورايً   ودولياً   حملياً   ِف  بني  بيئية  ثقافة  نشر  خالل  من 
 واستصدار القوانني ومتابعتها مبا يؤدي إىل احلد من ممارسات اإلنسان السلبية.  ،اجملتمع كافة

كيميائي    تلوث  حلاالت  دقيق  وحتليل  علمي  سرد  من  الكتاب  هذا  يضمه  ما  إن 
على   احملافظة  إىل  هتدف  اليت  املنظمة  القوانني  استصدار  مراحل  وكذلك  حقيقية،  وبيولوجي 

اْلساسية البيئية  اْلامعي    ؛العناصر  التدريس  هيئة  وعضو  والباحث  للطالب  مفيدة  ستكون 
 .وصنّاع القرار
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هذا الكتاب الكثري من اْلهد والوقت لتنوع املواضيع اِلامة الواردة  لقد أخذت ترمجة 
ترتسخ   حىت  فيه  الواردة  املعارف  نشر  ورائه  من  يتحقق  أن  وتعاىل  سبحانه  هللا  وأدعو  به، 

 وتنعكس على أداء وسلوك كل من تصل إليه. 
مصطفى   صاحل  الدكتور  الفاضلني:  للسيدين  واالمتنان  الشكر  جبزيل  أتوجه 

وعمر    ري، النويص طرابلس  جبامعيت  التدريس  هيئة  عضوي  الفيتوري  يوسف  ميكائيل  والدكتور 
 املختار على التوايل، ملا بذاله من جهد ِف املراجعة العلمية لرتمجة هذا الكتاب. 

للنصوص    مراجعته  على  املرميي  هاشم  سليمان  لألستاذ  والتقدير  ابلشكر  أتوجه  كما 
وختاماً فإين أتوجه ابلشكر لكل من اْلخوين منري الشلوي  العربية وما بذله من جهد وإتقان. 

وحافظ البجييت على طباعتهما ِلذا الكتاب الذي مل يكن نزهة سهلة ملا تضمنه من تفاصيل  
 دقيقة حرِصا على القيام هبا. 

 

 املرتجم
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 األولالباب 
 مستوى أو مدى التلوث العالمي

 
 .من التزايد ادلستمر لضغط السكان علم التلوث القاعدة ادلعرفية الضرورية للتعامل مع التلوث على الرغم ييعط

 

 تحديد األسباب 1.1
وعمومًا فإن التلوث  ,أسبابههي  لفهم التلوث يتعني أواًل حتديد ماهية التلوث وما

وتنتج ادلواد ادللوثة عادة عن مصدرين:  ,هو تراكم ادللوثات وتفاعالهتا السلبية مع البيئة
تراكم يف  ويتمثل ادلصدر األول ,نشاطات كائنات حية وعمليات تتعرض ذلا مواد غري حية

ويعترب اإلنسان الكائن احلى األكثر ارتباطا  ,اليت تنتج عن نشاط الكائنات احلية ادلخلفات
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خالل نشاطاته مع ذ ديكنه أن يسبب تلوثًا إما بشكل مباشر أو غري مباشر من إبالتلوث 
  إضافةحدوث تلوث بشكل مباشر عن طريق يف  فمثاًل ديكن أن يتسبب ,الكائنات األخرى

ق سوء  مباشر  عن طريأو بصورة غري ,كميات مفرطة من األمسدة الكيميائية أو ادلبيدات
أما ادلصدر الثاين للمواد ادللوثة فهو نتاج لعمليات طبيعية مثل  .إدارة زلطات تربية األبقار

تنتج عن ذوبان الصخور أو تداخل ميا  البحر مع ادليا  العذبة اليت  تراكم العناصر ادلعدنية
طات صاحب نشاتاليت  ولكن أكثر أمثلة التلوث خطورة تظل تلك ,بسبب ظروف اجلفاف
 .هاإلنسان أو حتدث بسبب

يف  وعلى الرغم من أن التلوث قد وجد عرب تاريخ اإلنسانية, إال أن الزيادة الكبرية
الوقت الراهن هتديدًا خطرياً يف  تعداد السكان خالل النصف الثاين من القرن العشرين, ديثل

عنا نفحص منحٌت منطياً دلستعمرة ولفهم العالقة بني تعداد السكان والتلوث, د .للبيئة العادلية
هذ  البيئة ال يف  تنمواليت  فإن البكًتيا ,بداية .(1.1بيئة سائلة )شكل يف  نقية من البكًتيا

ينتج عنها عمل هذ  الكائنات  اليت  ,وذلك بسبب اخنفاض كثافتها ,تتزايد أعدادها معنوياً 
 التحضرييويعرف طور النمو ادلنخفض األوىل هذا بفًتة الطور  ,منفصلة ككيانات

(Lag period). ويعرف هذا  .يلي ذلك تزايد أعداد الكائنات حبدة لفًتة زلدودة من الوقت
بعد ذلك يبدأ طور الثبات  .(Log phase) اللوغاريثميالطور من النمو بالطور 

(stationary phase)  يظل العدد بينما أخرى دتوت  ل ,باستمرارحيث تنتج كائنات جديدة
وفيه يتناقص العدد  .(death phaseنالحظ طور ادلوت ) ,وأخرياً  .للكائنات ثابتاً  يالكل
ولذلك فإنه من  .الثنائيومن ادلعروف أن البكًتيا تتكاثر باالنشطار  .ذلذ  الكائنات يالكل



5 
 

يف  , ولكن, ما الذي يتسببمياللوغاريثالسهل تصور تضاعف أعداد البكًتيا خالل الطور 
 حدوث طوري الثبات وادلوت؟

أن الكائنات  ,ما الهناية: األوىل إىلتوجد آليتان دتنعان زيادة أعداد الكائنات 
أن النواتج من ادلخلفات تبدأ بالًتاكم داخل بيئة  ,الدقيقة تتعرض لنضوب ادلغذيات؛ ثانياً 

يف  إذ أنه ,حالة اإلنسانيف  ويوجد وضع مطابق ذلذا .النمو وتصبح سامة للكائنات احلية
ية أو ومل تزدد أعداد السكان زيادة معنو  ,كانت كثافة السكان منخفضة  ,اريخفًتة ما قبل الت

, وبذلك فإن البيئة ل هذ  الفًتة كانت ادلوارد وفريةوخال .(2-1 سريعة )انظر الشكل
بعدها, بدأت أعداد السكان تزداد  .استطاعت بسهولة استيعاب كمية ادلخلفات ادلنتجة

إال أن مرحلة النمو   .وعلى الرغم من أن ذلك مل يكن مبعدل لوغاريثمي ,بسرعة كبرية جداً 
وبذلك فإنه خالل هذ  الفًتة  .الكائنات الدقيقةيف  ,اللوغاريثميهذ  مشاهبة دلرحلة النمو 

مت استهالك كميات كبرية من ادلوارد, وإنتاج سللفات بكميات متزايدة على الدوام, وهذ  
فيها نقص ادلوارد أو  يلكن يبدو أننا نقًتب من فًتة سيؤد ,الفًتة مازالت مستمرة حىت اآلن

 ما نتج عنه اهتمام متزايدوهو  -تراكم ادلخلفات )مبعٌت التلوث( إىل احلد من استمرار النمو 
وللقيام بذلك كله يتعني علينا  .وإدارة وإزالة ادلخلفات ,إعادة تدوير ادلواد إضافة للتحكميف 

 الوصول إىل فهم خصائص ادلكونات احلية وغري احلية للبيئة.
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 منو منوذجي دلستعمرة بكًتيا نقية: منحٌت (1-1)شكل 

A    طور حتضرييB    طور لوغاريتميC    طور الثباتD   طور الًتاجع 
 

 
 1993: تزايد أعداد سكان العامل من بداية خلق اإلنسان وحىت عام (2-1)شكل 

 (Population Reference Bureau, Inc., 1990) ادلصدر:
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 البيئة كسلسلة متصلة 1.1
. حتديد ادلصري النهائي للملوثاتيف  ( دورًا أساسياً environmentتلعب البيئة )

؛ إذ أن مصادر ادللوثات مجيعها اجلويوالغالف  ,وادليا  السطحية ,البيئة من الًتبة وتتكون
 ,وعند تفاعل ادللوثات مع البيئة .أحد أطوار هذ  ادلنظومة البيئيةيف  تنطلق بداية أو تنتهي

وبذلك فإن البيئة  .هناية ادلطافيف  منها اً فإهنا تتعرض لتغريات فيزيائية وكيميائية لتصبح جزء
وبدورها ختضع ادللوثات للقانون الثاين  ,تعمل كسلسلة متصلة توضع داخلها مجيع ادلخلفات

ل إهنا حٌتّول فقط من صورة ب ,ينص على أن ادلادة ال ديكن إفناؤهاالذي  للديناميكا احلرارية
والتغريات  ,تتم هبا إضافة ادلواد للبيئة ومعدل إضافتهااليت لذلك فإن الطريقة  .ألخرى
على  ادلخلفاتحتدد مدى تأثري اليت  رلموعها العوامليف  تشكل ,حتدث ذلااليت  الالحقة

ومن ادلهم ترسيخ مفهوم البيئة على أهنا سلسلة متصلة, ذلك أن الكثري من العمليات  .البيئة
بل  ,مثل اذلواء دون غري  ,الفيزيائية والكيميائية ال حتدث فقط داخل طور واحد من أطوارها

 .طورين مثل الًتبة/ ادلاء التقاءإهنا حتدث عند حدود 
ويعتمد مفهوم السلسلة ادلتصلة على منطق أن ادلوارد تستثمر مبعدل ديكن عند  

ها دون أن تسبب و أن ادلخلفات تضاف للبيئة مبعدل ديكن عند  درل ,استبداذلا أو جتديدها
مت تولدها كان شلكنًا تفتيتها بسهولة أو اليت  يةوتارخييًا فإن ادلخلفات الطبيع .إخالاًل بالبيئة

تكون يف  حتويلها إىل مركبات مفيدة أو على األقل غري ضارة . لكن التلوث الصناعي تسبب
 ويف ,( عن النظم البيئية الطبيعية وتتميز مبقاومتها للتحللxenobioticمركبات حيوية غريبة )

بعض  ,فمثالً   .العمليات الطبيعية إىل رفع مسية ادللوثات يبعض احلاالت ديكن فعلياً أن تؤد
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مسرطنة ديكن أن تتحول ميكروبيًا إىل مواد مسرطنة.  ابطبيعتهليست اليت  ادلركبات العضوية
ال تعترب عادة ملوثات ديكنها أن تسبب تلوثًا إذا ما اليت  حىت تلك ,وهناك مركبات أخرى

وهناك مثال شلتاز على ذلك وهو  ,منها عالية زاتأضيفت للبيئة مبعدالت ينتج عنها تركي
يتم غالبًا إضافته للًتبة مبعدالت مرتفعة إذ ديكن ذلذ  النًتات أن تصل الذي  ,مساد النًتات

دم األطفال حديثي الوالدة وهو ما يعرف مبرض يف  إىل مصادر ميا  الشرب وتسبب مشاكل
 مثل ادليكروبات ادلمرضة ,وتوجد بعض ادللوثات ,(methemoglobinemia) األزرقالطفل 

فإهنا تظل  ,البيئة بًتكيزات منخفضة جدًا أمرًا طبيعيًا دتامًا ومع ذلكيف  يعترب وجودهااليت 
إن هذ  الكائنات الدقيقة الطبيعية تصنف  ,أمراض لإلنسان واحليوانيف  قادرة على التسبب

 .يئة يستلزم التحكم فيه بعنايةالبوأن وجودها ضمن  ,أيضاً على أهنا ملوثات
 التلوث وضغط السكان 1.1

ما كان للتلوث أن  ,لو أن تعداد سكان العامل اقتصر على بضعة ماليني من األفراد
ونظراً  ,أيامنا هذ  لكنهيف  حىت مع تنوع النشاطات اإلنسانية ,يصبح مشكلة كما هو اآلن

 .إن مشكلة التلوث تتفاقم باستمرارف ,إىل تعدادنا احلايل )يفوق سبعة باليني ويتزايد بسرعة(
ولكن أيضاً  ,وليس هذا فقط ألننا ننتج مواد خطرة من خالل نشاطاتنا الصناعية والزراعية

حالة سللفات يف  ألننا ننتج ملوثات أصبحت وبكل بساطة خطرة بسبب كمياهتا كما هو
 ن.ادلد

الوقت احلاضر إىل تزايد مستويات يف  ويوجد منطان يصاحبان السكان ويقودان
 ففي ,(2 - 1لسكان العامل قد ازداد دراماتيكيًا )شكل  اإلمجايلاألول أن التعداد  ,التلوث
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بليون  5.5 إىل 2العامل من يف  ارتفع تعداد السكان ,فقط 1995 - 1931الفًتة ما بني 
تغريت تركيزات السكان داخل أجزاء سلتلفة من العامل أيضاً.  ,وىف نفس الوقت .نسمة

 ,تتميز بوجود رلتمعات ريفية يعيش فيها أغلب سكان العاملاليت  فالدول النامية وهى تلك
( أما 3a-1 شكل( )ةارتفع تعداد سكاهنا مقارنة بالدول الصناعية أو ادلتمدينة )الدول ادلتطور 

يصعب الذي  إلغراء ادلاديفمع تزايد سكان العامل وا .الربوزيف  اآلن فإن منطًا جديدًا بدأ
االنتقال من ادلناطق الريفية قليلة السكان إىل ادلراكز احلضرية األكثر يف  الناسأخذ  ,مقاومته

فإن ادلناطق احلضرية تستهلك كميات أكرب من ادلوارد  ,ومنطياً  .(3b-1ازدحامًا )شكل 
وحتت  .فضالت للفرد الواحد مقارنة بادلناطق الريفيةالطبيعية وتنتج كميات أكرب من ال

ينتج الناس فضالت  ,حيث ال يكون إنتاج الطعام الوظيفة األوىل للسكان ,الظروف احلضرية
كذلك فإن اتساع   .ون هذ  الفضالت أيضًا أكثر خطورةوتك ,ادلناطق الريفيةيف  أكثر منه

إلنتاج كميات أكرب من الغذاء على  الزراعيالقطاع  ادلناطق احلضرية يضع ضغطًا على
 ,وىف الدول ادلتطورة .الزراعيوهو ما يقود إىل زيادة التلوث  ,مساحات أقل من األرض

فقط  %7 ارتفــع بنسبة العمراينفإن مستوى التطور  ,حيث مستوى الرفاهية يظل أعلى نسبياً 
ان فيها من بينما تراجع معدل زيادة السك ,(3b-1)شكل  1991 حىت 1971من عـام 

الدول يف  أما ,ـ(3c-1)شكل  1991عام يف  سنوياً % 1.8إىل  1971سنويًا عام  1.5%
وظل  ,(3b-1شكل ) %27خالل الفًتة نفسها بنسبة  العمراينالنامية فقد ارتفع التطور 

 . (3c-1سنوياً )شكل  %3.7معدل زيادة السكان ثابتاً تقريباً عند نسبة 
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السكانية العادلية حسب األقاليم مبينة: )أ( الكثافة السكانية الكلية, )ب( النسبة ادلئوية للنمو الكثافة : (3-1)شكل 

 السكاين احلضري, )ج( معدل النمو احلضري السنوي.
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التلوث بني الدول الصناعية وغري يف  جتدر اإلشارة إىل أن االختالفات الرئيسية
من  بل تشمل أيضًا موقف كل منهم ,أعداد السكانيف  الصناعية ال تكمن أسباهبا فقط

إن بعض الدول ادلتقدمة مثل الواليات ادلتحدة وأجزاء من  .مبدأ احملافظة على بيئة صحية
يف  واستشعرت التأثريات السلبية للتلوث ,أصبحت صناعية منذ قرن أو يزيداليت  ,أوروبا

تنظيف ما يوجد من وقت مبكر حيث بدأت هذ  الدول بتحوير نشاطاهتا ادللوثة وكذلك 
 .الدول ادلتقدمة منخفضاً نسبياً يف  تلوث . وحدث هذا التغري عندما كانت أعداد الناس

وقت دتيز فيه يف  ّصعدت الدول النامية اآلن من نشاطاهتا ادللوثة ,من جهة أخرى
وعدم القدرة على حتمل  ,أعداد سكاهنا باالرتفاع نسبيًا ومواردها االقتصادية باالخنفاض

ليف تقليل التلوث وتنظيفه. ومن ادلهم اإلشارة إىل أن مشاكل التلوث تتفاقم عموماً تكا
 .ادلوارد ادلاليةيف  بسبب ادلشاكل االقتصادية أو شح

 العلم والتلوث 1.1
فإن من السهل جدًا اكتساب حس  ,الوقت احلاضريف  بالنظر لسرعة االتصال

أن يف  لوث. إن وسائل اإلعالم فعالة جداً ديكن أن يسببه التالذي  متطور بالتهديد الوشيك
اجتا  جعل هذا الكوكب غري مالئم يف  جتعل من أية مشكلة بيئية وكأهنا خطوة متقدمة

 دائرة ختلق دوامة من الفعل ورد الفعليف  وتقود تقارير الكوارث إىل استقطاب الناس .للحياة
 إىل عرقلة اجلهود ادلبذولة للعثور على حل منطقي وسليم دلشكلة التلوث يكثريًا ما تؤداليت  
ووسيلة  ,يوفر لنا العلم أداة مفيدة لفهم العامل حولنا ,من جهة أخرى .الوقت احلاضريف 

 .قيمة للحديث عن التلوث
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 علم التلوث
ال حتدد مصري وانتقاليت  هو دراسة العمليات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية

. وكذلك العمليات الطبيعية اإلنسانتنشأ نتيجة ألنشطة اليت  ادللوثات وختفيف أثارها
وجود اقتصاد يف وموازنة اإلجابات فإن ذلك سيعطينا ) ,وبدراسة التلوث من خالل العلم

( إمكانية االقًتاب أكثر من حتقيق يقوم على استنتاجات علمية صحيحة قوى وحزم قانوين
 ولكن أيضاً جلميع الكائنات على األرض. ,بيئة صحية ليس لنا فقط هدف احملافظة على

يتعني علينا طرح  ,وضع للتلوث أيوالختاذ قرار مىت وكيف ديكن التصرف حيال 
 بعض التساؤالت اذلادفة حول:

 ؟ما هو الملوث
خصائصه الفيزيائية والكيميائية؟ كيف هي  ادلاهية الكيميائية للملوث؟ ماهي  ما

ادللوث ناشئ  انبعاث؟ هل البيئيالنظام يف  وماذا حيدث له عندما يوجد ,ادللوث البيئةيدخل 
ليس متولدًا من مصدر عن مصدر زلـدد أو مبستويات منخفضة على امتداد مساحة كبرية )

و أديكن صياغة خطوات إما بوقف إنتاج ادللوثات  ,؟ وباإلجابة على هذ  األسئلةزلدد(
 .لبيئة عن طريق إجياد طرق أخرى للتصنيع أو التعامل مع ادللوثاتايف  بتخفيف تركيزاهتا

وديكن أيضًا استخدام هذ  ادلعلومات الختيار وتطوير خطط للتنظيف إذا كان ضرورياً: هل 
 ؟ حالة معينةيف  أو ادلعاملة الفيزيائية, أو التحويل البيولوجي شلكن ,أن األسلوب الكيميائي
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 هل أن الملوث ضار؟
البيئة أو داخل كائنات يف  آخر ضار ءشيأم أهنا حتولت إىل  ,ادلادة ذاهتا ضارةهل 

؟ إن اإلجابة على هذ  األسئلة هام جدًا لوضع خطوط ضارةهي  درجة أي؟ وإىل حية
يسمح اليت  البيئة وضبط الظروفيف  للمستويات ادلسموح هبا من هذا ادللوث إرشادية

تكون اليت  توجد بعض أنواع الفلزات ,فمثالً  .ادلستوياتللملوث حتتها الوصول إىل تلك 
هناك  ,إضافة لذلك .سامة حتت بعض الظروف لكنها ليست كذلك حتت ظروف أخرى

أو  ,وتلف طبقة األوزون ,مرض السرطانيف  مثل التسبب ,بعض التأثريات السلبية للملوثات
من سنوات البحث ء العديد قد ال تكون مؤكدة دتامًا إال بعد انقضا ,ياالحتباس احلرار 

 .بيانات أولية رمبا يتعني تعديلها؛ ولذا فإن القرارات القائمة على والدراسة
 ؟التكاليف المصاحبة للملوثهي  ما

هل أن ادللوث  ,بني االجتماعي والتكاليف ادلاليةاجلان االعتباريف  يتعني هنا األخذ
يؤثر سلبًا على صحة اإلنسان أو البيئة؟ ماذا ستكون تكاليف التحول ألسلوب إنتاج بديل 

أو تقنيات مالئمة اقتصادياً لتخفيض  ,أو طرق تعامل أخرى مع ادلخلفات؟ وهل يوجد بديل
يع أو العمل للتوصل إىل اتفاقيات عادلية لتشج ,تركيز ادللوث ؟ هل ديكن أن ُتَسن تشريعات

 ؟أو فرض احًتام السياسات ادلنظمة دون إيذاء شرحية اجملتمع ذات العالقة
من الرصاص وكذلك جهاز التحويل احملفز ذلذا  اخلايلمع ظهور البنزين  ,مثالً 

يؤكد على الذي  أصبح التشريع ,ادلاضيالسبعينيات من القرن  لأوائيف  السياراتيف  العنصر
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اذلواء يف  تركيزات الرصاص اخنفضتاقتصادياً. ومنذ ذلك احلني  مقبوالً  يمعايري هواء نق
 .1991و 1982الفًتة ما بني يف  حسب قياسات أجريت ,مبناطق معينة %89بنسبة 

مثل غاز  ,كما أن نسبة استخدام بدائل وقود ذات زلتوى منخفض من الكربيت
ابتعاث غاز ثاين يف  معترب اخنفاضىل إأدى  ,إنتاج الطاقةيف  الطهو الطبيعي بداًل عن الفحم

وادلطر  ,إحداث أمراض تنفسيةيف  ديكن أن يسهمالذي  وهو ادللوث ,أكسيد الكربيت
الفحم؟  دلنتجيماذا كان الثمن بالنسبة  ,والنصب التذكارية. لكن ادلباينوتآكل  ,احلمضي

اقتصادياً  الطريقة األكثر مالءمةهي  ولعمال ادلناجم؟ هل ديكن تنظيف ادلنطقة ادللوثة؟ ما
حددها التمويل اليت  مثل تلك ,إلصحاح ادلوقع؟ هل ديكن القيام بتنظيف ادلواقع ادللوثة

أم أن احتواء ادللوث ومنع  ,دلستوى آمن بتكاليف مقبولة ,الواليات ادلتحدةيف  الضخم
 .؟انتشار  سيكون خياراً أفضل

 علم التلوث ومستقبل العالم 1.1
يف  مت طرحها آنفاً استناداً إىل أسس متينةاليت  ألسئلةعلى مجيع ا اإلجابةديكن فقط 

يوفرها علم اليت  فليس من ادلستغرب أن اإلسهامات للقاعدة ادلعرفية ,وذلذا .علم التلوث
جعل مستويات التلوث منخفضة دلستويات آمنة ديكن يف  ذا كنا نرغبإالتلوث ضرورية 

الواليات والدول والقارات ادلدن و يف  إن األجهزة احلكومية ورلالس ادلستشارين .التعامل معها
 ديكن لعلم التلوث اإلسهام ,وعلى ذلك .ن إىل مساعدة للتعامل مع التلوثوالعامل حيتاجو 

إن مثل  .مساعدة اجملتمعات الواعية على اختاذ قرارات عقالنية وسليمة من الناحية البيئيةيف 
 وجود بيئة  ىلإ يأو تؤد ,إىل تفاقم مشكلة التلوث عادلياً  يكن أن تؤدهذ  القرارات دي

 .نظيفة وصحية
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 الباب الثاني
 الخصائص غير الحية للتربة

 
 .البيئات شديدة التطرؼيف  طبيعتها وتوجد حىتيف  الًتب متنوعة

 

 التربة 2.1
تقع بيئة اإلنساف عند سطح األرض وىو يعتمد بقوة على سلسلة الًتبة/ ادلاء/ 

اخلصائص  كما أف ،مجيع نشاطاتنايف  وكمفهـو عاـ تتحكم ىذه السلسلة .اجلويالغالؼ 
مع أنو قد و  .تتداخل فيما بينها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لكل طور من ىذه األطوار



78 
 

أهنما  اً دتاماً االرتباط فإنو ليس واضح وثيقتاالًتبة وادلاء عمليات  أفيكوف من الواضح بداىة 
كل واحد من ،  فالًتبة تتكوف من مواد صلبة وسائلة وغازية .اجلويبالغالؼ  بدورذنا مرتبطاف

 ،وكذلك مع األهنار والبحَتات واحمليطات، اجلويحالة اتزاف مع الغالؼ يف  األطوارىذه 
 فإف مصَت ادللوثات ونقلها بتأثر بكل واحد من ىذه ادلكونات.، وعلى ىذا

ودائم يؤثر بصورة مباشرة أو لكنو كياف قائم ، ًا ومتداخالً معقد اً وتعترب الًتبة نظام
من قبل  ينظر إليهاو ، تعرؼ الًتبة بأهنا تراب العاميوبالتعبَت  .نوعية حياتناغَت مباشرة على 

 فهي ،ومع ذلك تظل الًتبة ضرورية لوجودنا اليومي، إحدى ادلسلماتعلى أهنا الكثَتين 
، تحوالت ادليكروبيةوتدوير مجيع العناصر ادلغذية من خالؿ ال، مسؤولة على دنو النبات

كما أهنا   .اجلويثاين أكسيد الكربوف للغالؼ  احملافظة على توازف األكسجُت/يف  وتسهم
من حبيبات  اً معقد اً وتعترب الًتبة خليط .للتخلص من معظم ادلخلفات األساسيدتثل ادلكاف 

وقد ال يتجاوز  .وماء وباليُت من الكائنات احلية، وبقايا عضوية، مت جتويتهااليت  الصخور
ونظراً ألف الًتب تنتج عن مصادر  .سم أو رمبا يصل مسكها مائة مًت أو أكثر 75مسك الًتبة 

 .فإنو ال توجد تربتاف متشاهبتاف دتاماً ، فريدة دلواد أصل معينة حتت ظروؼ مناخية زلددة
تتميز و  .وعلى ذلك توجد آالؼ من أنواع الًتب داخل الواليات ادلتحدة األمريكية وحدىا

 .ىذه الًتب بأف ذلا خصائص سلتلفة وىو ما يؤثر على أسلوب االستفادة منها بصورة مثالية
مباشر مع دتاس يف  وأف الًتبة، ونظراً ألف أنواعاً سلتلفة وكثَتة من ادلكونات يتم إضافتها للًتبة

فإف ادلصَت النهائي دللوث معُت وتأثَته على البيئة يعتمد مباشرة على ، اجلويادلاء والغالؼ 
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دتثل بيئة دنو اليت  وىى ،من األرض اسم تربة ياجلزء العلو  يطلق على، وعموماً  .نوع الًتبة
 .(Vadose Zone)يقع حتت الًتبة اسم نطاؽ فادوز  الذيالنبات ويسمى اجلزء 

 الطور الصلب 1.1
 تعريف التربة ونطاق فادوز 2.1.1

ف بسبب فعل ادلناخ والكائنات احلية على تكو  الذي  ناتج التجوية النهائيىي  الًتبة
ويشار إىل قائمة العوامل أعاله على أهنا  .على امتداد الزمن، مادة أصل ذلا طبوغرافيا معينة
من الكائنات الدقيقة الًتبة من كل يف  ويتكوف اجلزء احلى .العوامل اخلمسة لتكوين الًتبة

مل تتعرض  واليتادلادة غَت ادلشبعة بادلاء  فهي Vadose Zone)) أما نطاؽ فادوز .والنباتات
 .وسطح األرض اجلويفعموماً للتجوية وتوجد بُت مستوى ادلاء 

وسيتم اآلف  ،توجد عدة خصائص للًتبة تؤثر بقوة على مصَت ونقل ملوثات البيئة
عن الًتبة كجسم نظرة شاملة بإعطاء  الوقت نفسويف  مناقشة ىذه اخلصائص مع القياـ

احلصوؿ على يف  وفػذين يرغبتلػوث وتتػوفر كػتب كػثَتة ألولئك الػطبيعي يؤثر على ال
 (.يالً )انظر قائمة ادلراجعػفصتثر ػات أكػمعلوم
 قطاعات التربة 1.1.1

 .دتيز تربة معينة، تربة آفاؽأو ، الًتبة طبقات أفقية سلتلفةيتولد عن عملية تكوين 
 .يعطى تربة معينة خاصيتها الفريدةالذي  وكذلك انتشار ىذه اآلفاؽ ىو، وطبيعة، إف عدد

الًتب على طبقة داكنة اللوف  يحتتو ، وعموماً  .قطاع تربة دنوذجي (7-2)ويوضح الشكل 
حيث ، Aمقًا تسمى أفق غيلى ذلك طبقة أقل ، Oتسمى بأفق ، غنية بادلادة العضوية
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  توجد حتت ىذا األفق اسم اليت  ويطلق على الطبقة .تًتاكم بعض ادلواد العضوية الدبالية
دلغذيات ومواد  انتقاؿأو  ةإزالوىى عملية  (eluviation)ألنو يتميز بتعرضو للغسيل  Eأفق 

ىي  اليت (illuviation)ظاىرة يتميز بالذي  Bويوجد حتت أفق  .Aغَت عضوية من األفق 
حيتوى الذي  Cأفق  Bويوجد حتت األفق  .Eمن األفق إلية عبارة عن تراكم ادلواد ادلنقولة 

يوجد حتت ، وأخَتاً  .عنها الًتبة نشأت واليتمل تتعرض عموماً للتجوية اليت  على مادة األصل
أف بعض اآلفاؽ مع و  .الصخريةيستخدـ لإلشارة للطبقة الذي  وىو الرمز، Rاألفق  Cاألفق 

توى مجيع الًتب على كل من إال أنو ليس من الضروري أف حت، معظم الًتبيف  تعترب شائعة
 .فاؽىذه اآل
 الحبيبات األولية وقوام التربة 2.1.1

مادة عضوية وذلك % (5-7)مواد غَت عضوية و %95تتكوف الًتبة عادة من حنو 
 :ىي رلموعات أساسية األولية غَت العضوية بدورىا ثالثوتضم ادلادة  .على أساس الوزف

 .(7-2 جدوؿتفصل عن بعضها على أساس احلجم )اليت  والطُت، السلت، الرمل
ب تعريف للحبيبات الثالثة األساسية للتربة )حس الحجمي: التصنيف (2-1)جدول 

 (إدارة الزراعة األمريكية
 المدى الحجمي )القطر( الحبيبة األولية

 ملم 2025 -م لم 2 الرمل

 ملم 20222 -ملم  2025 السلت

 ميكرومًت( 2ملم ) 20222أقل من  الطُت
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ة عوامل تكوين الًتب تتطور ىذه اآلفاؽ حتت تأثَت .توضح اآلفاؽ ادلختلفة للًتبة، : قطاعات تربة دنوذجية(7-2)شكل 
 .اخلمسة وينتج عنها ترب متباينة
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يؤثر على كثَت  يالذ، تربة معينة قواـ الًتبةيف  والطُتوحتدد نسبة الرمل والسلت 
وينتج عن خلط نسب متباينة من ىذه ادلكونات  ،من خصائصها الفيزيائية والكيميائية

يعترب ، ومن بُت احلبيبات األولية الثالثة ،(2-2 شكلاسية الثالثة فئات قواـ سلتلفة )األس
ويعود ىذا إىل وجود عدد أكثر  ،تربة معينةحتديد خصائص يف  الطُت العامل األكثر أذنية

وحدة الوزف مقارنة بالرمل والسلت بسبب صغر حجم حبيبات يف  من حبيبات الطُت
اليت يوجد  فإف حبيبات الطُت تعترب الوحيدة من بُت حبيبات الًتبة، باإلضافة لذلك ،الطُت

لعبو حبيبات الطُت تفسر تالذي  إف سيادة الدور ،(70306انظر اجلزء عليها شحنة كهربائية )
يف  على أساس الوزف توصف بأهنا طينية %35سبب أف أية تربة تزيد فيها نسبة الطُت على 

 فئات القواـ.

 
فئات القواـ ىذه حتدد  .الزراعة األمريكية إدارةمثلث قواـ الًتبة يوضح فئات القواـ ادلختلفة حسب نظاـ  (:2-2)شكل 

 .(7-2)انظر اجلدوؿ  طبيعة الًتب حسب العديد من خصائصها الفيزيائية. للتعرؼ على وصف فئات احلجم للحبيبات



23 
 

 التربةبناء  3.1.1
بل إهنا تتجمع لتكوف ، عادة ال تبقى حبيبات الًتبة األولية ككيانات منفصلة

مواد ، و ((Polyscaccharides التسكرومواد عديدة ، دلواد صمغيةبناءات ثانوية نتيجة 
مع لذلك ميكن أف تتماسك احلبيبات  إضافة ،أيضية ميكروبية أخرى تربط ىذه احلبيبات معاً 

وميكن أف تكوف ىذه  .فيزيائيًا من خالؿ خيوط الفطريات وجذور النباتاتبعضها 
ذات أحجاـ وأشكاؿ سلتلفة ، (peds)تعرؼ بالوحدات الثانوية اليت  ،التجمعات الثانوية

حتتوى على طُت وإف كاف بكميات زلدودة يوجد هبا اليت  إف الًتب ،خصائص الًتبةحسب 
وتبقى التجمعات  .جيدة ادلعامل وبذلك يكوف ذلا بناء واضح peds)عادة وحدات ثانوية )

رث كاحل،  عامل اضطراب يالثانوية للحبيبات األولية متماسكة طادلا مل تتعرض الًتبة أل
 نسبة الطُت عمومًا ال دتلك بناءتتميز باخنفاض اليت  فإف الًتب الرملية، وبادلقابل .مثالً 

 .واضحاً 
 ويوضح الشكل ،إف خاصية بناء الًتبة ذلا تأثَت بالغ على اخلصائص الطبيعية للًتبة

مفهـو الًتبة كنظاـ بيئي غَت متواصل مكوف من خليط من مواد عضوية وغَت عضوية  (2-3)
 ةمرتب ت الًتبةونظرًا ألف حبيبا .ًتبةعيش فيها كائنات المرتبطة معًا وت، ات أحجاـ سلتلفةذ

شلتلئة إما باذلواء أو ًا من الًتبة يشمل فجوات معين اً فإف حجم، صورة جتمعات ثانويةيف 
فجوات داخل الوحدات ز بناؤىا بوجود عدد كبَت من ىذه اليتمياليت  وتوفر الًتب .ادلاء

 كل منها  تاجحياليت  ،نات الًتبة وجذور النباتجيدة لكائ ة وفيما بينها ظروؼالثانوي
تتكوف من حبيبات أولية مفردة اليت  تلك أي، ال بناء ذلااليت  أما الًتب .لألكسجُت وادلاء
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 اً عدد يتميز ىذا النوع من الًتب بأف لوو  .(massive)فإف بناءىا يصنف على أنو كتلى 
 .لكل من اذلواء وادلاء قليالً  اً جداً( من الفجوات وىو ما يعٌت حجم اً )وكذلك صغَت  قليالً 

بعض  كوفوقد ي .(pore space) ساميادلفراغ بالالًتبة يف  الفجوات تعرؼ
تكوف ادلسامات عموماً و  ،بة أو مغلقةللًت  (ped)إىل خارج الوحدة الثانوية  ةادلسامات مفتوح

مقارنة األكسجُت على كائنات ىوائية ذات تركيزات منخفضة من  يحتتو اليت  ادلغلقة
 .يستطيع عندئذ أف ينتشر حبرية داخل ادلساـاجلوي  بادلسامات ادلفتوحة حيث أف اذلواء

واحلشرات والثدييات ، وميكن توسيع الفراغ ادلسامي عن طريق جذور النبات والديداف
 حتدثها الديداف واحلشرات وغَتىا إىلاليت  أو الثقوب، شلرات اجلذور يتؤد حيثالصغَتة 

وميكن أف ينتج عن ىذه الفراغات الواسعة هتوية معتربة للًتبة  .خلق فتحات مسامية كربى
  السطحية وحتت السطحية وكذلك ادلواد الرسوبية إضافة لتحسُت ارتشاح ادلاء وسريانو

 .خالؿ الًتبة
 ةيالسعة التبادلية الكاتيون 4.1.1

الشحنة  إىل وجود (CEC)ادلؤشر ادلعروؼ باسم السعة التبادلية الكاتيونية  عزىي
 :بة نتيجة ألحد سببُتتكوف عادة سالاليت  وتتطور ىذه الشحنة .ادلصاحبة حلبيبات الطُت

 االستبدال المتماثل .2
شبكة غَت عضوية تتكوف من أكاسيد سليكوف  الطُت على ىيئةتوجد حبيبات 

ثنائي التكافؤ أليوف األلومنيـو  (  Mg)ن إحالؿ كاتيوف ادلغنيسيـو وينتج ع ،وألومنيـو
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(Al  ) شحنة واحدة  اكتسابكافئ وىو ما ي، شحنة موجبة واحدةاف التكافؤ فقد ثالثي
 .الشحنة السالبةيف  وميكن أف تقود استبداالت أخرى إىل زيادة .سالبة

 التأين .1
شلا ، عند حواؼ حبيبات الطُت أف تتأين (   )ميكن جملموعات اذليدروكسيل 

 :ادلعادلةينتج عنو تولد شحنة سالبة، 

 

إف تأينات مثل ىذه تزداد عادة  .لية أيضُا روابط احلواؼ ادلكسورةوتسمى ىذه اآل
مع زيادة الرقم اذليدروجيٍت، وعلى ذلك تعرؼ على أهنا الشحنة ادلعتمدة على الرقم 

موعات الكيميائية للمادة العضوية مثل رلموعات الكربوكسيل وتتعرض أيضاً اجمل .اذليدروجيٍت
وتقاس عادة  .إمجايل الشحنة ادلعتمدة على الرقم اذليدروجيٍت يفوميكن أف تسهم ، للتأين

الشحنة السالبة الكلية على أساس ادللليموالت من الشحنة ادلوجبة للكيلوجراـ من الًتبة 
وعندما تًتاوح السعة  .(1)التبادلية ادلمكنة للًتبة/كجم( وىى قياس للسعة ( ))ملليموؿ 

، فإهنا تعترب متوسطة ة(/كجم لًتبة معين ملليموؿ ) 222 - 752التبادلية الكاتيونية ما بُت 
 .(/كجم مرتفعة ملليموؿ ) 322تزيد على  اليتبينما تعترب السعة التبادلية الكاتيونية 

  
                                      

 جزءاً  (meq)الواحد  ادللمكافئ يويساو  ،جم تربة 722/مكافئيبادللسابقاً، كانت السعة التبادلية الكاتيونية تقاس (1)
حدد بأف وزنو ادلكافئ الذي  واحدًا على ألف من وزف ادلكافئ الواحد. وتنسب مكافئات ادلواد الكيميائية للهيدروجُت،

الوزف ادلكافئ أليوف  يمقسوماً على تكافؤه. فمثاًل، يساو  يوزنو الذر  يواحد. وىنا فإف الوزف ادلكافئ لعنصر يساو  ييساو 
 ( كجم لنفس األيوف. ) ؿملليمو  72  جم( أليوف معُت 722) / ئيمكافلم 7 .جم 22   2   42الكالسيـو 
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 الًتبةيف  : نظم الرقم اذليدروجيٍت(2-2)جدوؿ 
 الرقم الهيدروجيني التربة
 505أقل من  محضية
 8 – 6 متعادلة
 805أكثر من  قاعدية

 

 .سالبة اتحتمل شحناليت ىي  وجتدر مالحظة أف حبيبات الطُت وادلادة العضوية
إف وجود السعة  (Soil Colloids) فإهنا تسمى إمجاال غرويات الًتبة، ونظرًا لصغر حجمها

 .(30706 نظر اجلزءاحبدوث ظاىرة تبادؿ الكاتيونات ) يسمح يالتبادلية الكاتيونية ىو الذ
 

 
، اػنػادلسامات ى ظهرػػت .ًتبةػػونة جتمعات ثانوية لينتج عنها مسامات الػػمعا مكة ػػًتبة األوليػػرتبط حبيبات الػت :(3-2)ل ػشك

الحظ أف ػػي .كًتياػػػات وبػػريات وأكتينوميسػفط لهاػػتشغ، (رماديلوف ػدو بػػػُت تبػطالطُت )قشرة ػػيقة من الػػبطنة بطبقة رقػم
يوجد داخل ادلساـ كائنات عديدة  .ائي رقيقػػعلى غالؼ م يحتو ػػوياجلوي  هواءػػفتوح على الػوسط( مػ)ال الرئيسيادلساـ 

 مستعمرات تلتصق إحدى .(واينػػأرجة )ػػػات متفرعيتيسا( وأكتينومبرتقايلرية )لوف ػػيوط الفطػػمن اخل بَتةػمية كػتشمل ك
طر. ػػػباشرة بالفػػتلتصق م( يشكل كرو ) رىػًتيا أخػػدار الثغر بواسطة إفرازاهتا )أسفل اليمُت( وىناؾ بكػػالبكًتيا مباشرة جب

دلزيد من  .دتامًا بادلاء أيضًا بكًتيا لكنو شلتلئ )على اليمُت( تسكػنو رػمغلق آخ ويوجد فراغ .يالحظ وجود فراغُت مقفلُت
 .(4بالًتبة انظر الباب )الدقيقة  ائناتػوؿ الكػػات حػادلعلوم
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 الرقم الهيدروجيني للتربة 5.1.1
 على أنو اللوغاريثم السالب لًتكيز أيوف اذليدروجُت: اذليدروجيٍتيعرؼ الرقم 

 
      :و         وعادة تتأين ادلاء إىل 

 
 ويعرؼ ثابت التفكك على أنو:

 
، (7فإنو يعطى عادة القيمة )    و   كبَت مقارنة بًتكيز      ونظرًا ألف 

 لذلك فإف: 

 
 وىف حالة زللوؿ متعادؿ فإف: 

 
 ويكوف الرقم اذليدروجيٍت:

 
 .إىل قاعدية 7أعلى من  pHبينما يشَت ، إىل محضية 7أقل من  pHوتشَت قيمة 

 .(2-2)وتتميز عادة الًتب برقم ىيدروجيٍت كما ىو موضح باجلدوؿ 
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 : ادلكونات الرئيسية دلخلفات النبات(3-2)جدوؿ 
 )%(الوزن الجاف  ونالمك

 62 - 75 سليولوز
 32 - 72 ىيميسليولوز

 32 - 5 ليقنُت
 75 - 2 بروتُت وأمحاض أمينية

 72 مواد قابلة للذوباف مثل السكر
 

ادلناطق ذات ادلعدالت العالية من األمطار دتيل الكاتيونات القاعدية للغسيل وىف 
ىذه ادلناطق تتميز مبحتوى أعلى يف  تتطوراليت  فإف الًتب، وزيادة على ذلك، من قطاع الًتبة

فإف ىذه الًتب دتيل ألف  وعليو .على مكونات وبقايا محضية يحتتو اليت  ،من ادلادة العضوية
ادلناطق اجلافة يف  أما الًتب ،طبيعتهايف  يدروجيٍت منخفضًا وتكوف محضيةيكوف رقمها اذل

 ،ية منخفضاً ويكوف زلتواىا من ادلادة العضو ، ال تتعرض لغسل كاتيوناهتا القاعدية فهي
وبذلك فإف ىذه  .شلا يسمح بًتاكم األمالح، ىذه ادلناطقيف  دلاء للتبخرمييل ا، إضافة لذلك

 .أعلى pHوذلا قيم ، الًتب تكوف قاعدية
 تأثَتهالًتب من خالؿ  يف  يؤثر الرقم اذليدروجيٍت للًتبة على ذوبانية ادلواد الكيماوية

إف مدى التأين مرتبط بالرقم اذليدروجيٍت للبيئة  .على درجة تأين ادلركبات وشحناهتا عموماً 
حرجًا من حيث  ًتبة قد يكوففإف الرقم اذليدروجيٍت لل ذلذا ،للمركب (Keq)وثابت التفكك 

 .على نقل ادللوثات احملتملة خالؿ الًتبة وطبقة الفادوز تأثَته
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 المادة العضوية 6.1.1
لط ادلركبات العضوية بالًتبة عند السطح من خالؿ سللفات النبات مثل األوراؽ تخت

ويتم حتلل ىذه ادلخلفات العضوية ميكروبيًا بواسطة الكائنات الدقيقة  .أو ادلواد العشبية
إف مكونات النبات  .ميكروبية خدـ اجلزء العضوي كغذاء أو كمادة تفاعلتستاليت  للًتبة؛

ومدى سهولة حتللها بواسطة  ىاتعقيددرجة يف  تتفاوت (3-2)اجلدوؿ األساسية ادلوضحة ب
بينما يتميز ، ليلها بسهولةات القابلة للذوباف يتم دتثيلها وحتفإف ادلكون وعموماً  .ادليكروبات

 حلل ادليكرويبوتتمثل النتيجة النهائية للت .مثاًل بأنو شديد ادلقاومة للتحلل ادليكرويب، نُتاللج
إضافة للتحلل ، ادليكروبات أو النباتاتيف  ضرورية لعملية األيضحترر عناصر مغذية يف 

مت حتويرىا اليت  وىف هناية ادلطاؼ فإف ادلخلفات ادلعقدة ،دلعقدةاجلزئي دلخلفات النبات ا
ويتم  .للمادة العضوية بالًتبة زيئات كربى لتشكل األساس ادلستقرميكروبيًا تندمج ضمن ج

وىى ، ببطء بواسطة كائنات الًتبةمن مكونات ىذه ادلادة العضوية ادلستقرة  االستفادة
ونظرًا للتحلل البطيء  .من ىذه ادلادة ادلعقدة سنوياً  %2ينتج عنها حتلل حنو اليت  العملية

فإف اتزانا ، السنوية دلخلفات جديدة من النبات وادلستمر دلكونات ادلادة العضوية واإلضافات
 وىف ادلناطق الرطبة .الًتبة ثابتةيف  مادة العضويةالكمية اإلمجالية للسيتم حتقيقو تظل عنده 

على  %5الًتبة يف  ميكن أف تصل نسبة ادلادة العضويةلية تتميز مبعدالت أمطار عااليت 
 واخنفاضتتميز مبعدالت عالية من التحلل اليت  ادلناطق اجلافةيف  أما ،أساس الوزف اجلاؼ

 (4-2)ويبُت اجلدوؿ  .%7فإف القيمة تقل عادة عن ، معدالت اإلضافة من سللفات النبات
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أما تكوف ادلادة العضوية بالًتبة فإنو ، العضوية بالًتبةتستخدـ لتعريف ادلادة اليت  ادلصطلحات
 0(4-2)موضح بالشكل 

 
 ادلستخدمة لتعريف ادلادة العضوية بالًتبة : ادلصطلحات(4-2)جدوؿ 

 التعريف االسم

 .كتلو حيوية نباتية وميكروبية غَت متحللة ومنتجاهتا ادلتحللة جزئياً  -  سللفات عضوية -

 .كتلة حيوية ميكروبية حية - للًتبةالكتلة احليوية  -

تشمل ادلادة العضوية كلها اليت توجد بالًتبة، باستثناء ادلخلفات  - ادلادة العضوية للًتبة أو الدباؿ -

 .العضوية والكتلة احليوية بالًتبة

جزيئات كربى مستقرة ومعقدة، ذات وزف جزيئي عاؿ وليس ذلا  - مواد دبالية -

إف ىذه ادلواد ال تكوف أبداً  .كيميائية واضحةخصائص فيزيائية أو  

متماثلة يف أية تربتُت وذلك نتيجة الختالؼ ادلواد الناجتة عنها 

وكذلك البيئة. تعترب ىذه ادلواد العمود الفقري للمادة العضوية بالًتبة، 

 .% سنوياً(2ويتم حتللها ببطء )

األمينية، واألمحاض العضوية،  مواد كيميائية معروفة مثل األمحاض - مواد ال دبالية -

أو الدىوف. وتشمل مجيع ادلركبات البيوكيميائية  والكربوىيدرات،

ادلعروفة، وذلا خصائص فيزيائية وكيميائية واضحة، وىي عادة ما 

 .تكوف سهلة التحلل بواسطة ادليكروبات
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 توضيح ختطيطي لتكوف ادلادة العضوية بالًتبة :(4-2)شكل 

 
 

يصاحب حتلل سللفات النبات تأثَتات عدة الذي  العناصر ادلغذيةيكوف لتحرر 
يؤثر بدوره على الذي  ،حتفيز النشاط ادليكرويب إىل حتسن بناء الًتبة يويؤد .على الًتبة

وحتتوى ادلواد الدبالية الثابتة بالًتبة على  .مثل التهوية وارتشاح ادلاء، اخلصائص الفيزيائية للًتبة
تعتمد اليت  سعتها التبادلية الكاتيونيةيف  تسهماليت  الفعالةت الكيميائية الكثَت من اجملموعا

فإف كثَتًا من ادلواد الدبالية والالدبالية ميكن أف  زيادة على ذلكو  .على الرقم اذليدروجيٍت
وىو ما يؤثر على تيسرىا للنباتات وميكروبات الًتبة وكذلك ، ثقيلةتعقد أو ختلب عناصرًا 

 .انتقاذلا إىل الطبقات حتت السطحيةإمكانية 
 الغازيالطور  2.1

 مكونات هواء التربة 2.2.1
 اذلواءيف  توجداليت  على اتصاؿ مباشر؛ ولذلك فإف الغازاتاجلوي  الًتبة واذلواء

الغازية  وتضم ادلكونات ،ولكن عند تركيزات سلتلفة، ىواء الًتبةيف  توجد أيضاُ اجلوي 
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ومكونات متطايرة أخرى ، النيًتوجُت، ثاين أكسيد الكربوف، من األكسجُت كالً األساسية  
 وتًتاوح عادة تركيزات األكسجُت وثاين أكسيد الكربوف اإليثلُتمثل كربيتيد اذليدروجُت أو 

يف  مقارنة بًتكيزاهتا، التوايلعلى % 7و % 22 – 79ىواء الًتبة على أساس احلجم ما بُت يف 
إف ىذا التفاوت يعكس استغالؿ األكسجُت   0% 20235و %27 يتساو حيث اجلوي  اذلواء

وتنظم  .بواسطة كائنات الًتبة اذلوائية وما ينتج عنو من انطالؽ لغاز ثاين أكسيد الكربوف
الًتبة عادة عن طريق انتشار األكسجُت إىل داخل الًتبة وخروج ثاين يف  الًتكيزات الغازية

 .أكسيد الكربوف منها
 األكسجين وتنفس التربة وفرة 1.2.1

تستفيد من اليت  ،يعترب زلتوى الًتبة من األكسجُت حيويًا للكائنات الدقيقة بالًتبة
 وتستطيع الكائنات .األكسجُت كمستقبل هنائي لإللكًتونات أثناء حتلل ادلركبات العضوية

االستفادة من األكسجُت أو الصور ادلركبة لألكسجُت )مثل النًتات(   االختيارية الالىوائية
فإف الكائنات الالىوائية ال تستطيع ، من ناحية أخرى .لإللكًتوناتكمستقبل هنائي 

يف  بل إف الكائنات الالىوائية قد تتأثر لدرجة ادلوت، االستفادة من األكسجُت كمستقبل
ى إنزميات تستطيع حتليل رلموعات البَتوكسيد حالة وجود األكسجُت ألهنا ال حتتوى عل

ذلك يف  مبا، الًتبةيف  ادليكرويب لكثَت من ادلركبات العضويةونظرًا ألف التحلل  .السامة
(Xenobiotics)  ذلذا  ضروريالًتبة يف  فإف وجود األكسجُت، يتم بواسطة الكائنات اذلوائية

لكن تركيزات ، مساـ الًتبةيف  زللوؿ الًتبة أويف  يوجد األكسجُت إما ذائب وفيزيائياً  .التحلل
 .مساـ الًتبةيف  زللوؿ الًتبة تكوف أقل كثَتاً منهايف  األكسجُت
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 يحتتو اليت  ودتلك الًتب .هاالكلى على قواـ الًتبة وبنائ ادلسامييعتمد مقدار الفراغ 
ر من جهة ومسامات أصغ، أعلى من جهة ًا كلياً مسامي اً على نسبة عالية من الطُت فراغ

تربة كلما حتسن  أيوىف ، كذلك  .وىو ما يسمح حبركة أسرع لكل من ادلاء واذلواء، أخرى
ية لكل من ادلاء وحتتاج ميكروبات الًتبة اذلوائ .يالكل ادلساميالفراغ  ازدادبناء الًتبة 

 يتحكم الرطويبفإف احملتوى ، وعلى ذلك .ادلسامييوجداف ضمن الفراغ  واألكسجُت اللذين
تكوف ادلساـ مجيعًا شلتلئة ، الًتب ادلشبعة بادلاء ففي .الًتبةيف  مقدار األكسجُت ادلتاحيف 

تكوف مجيع  من ناحية أخرى .جداً  اً ويكوف زلتوى الًتبة من األكسجُت منخفض، بادلاء
وذلذا فإف زلتوى الًتبة من الرطوبة يكوف ، الًتب اجلافة شلتلئة تقريبًا باألكسجُتيف  ادلساـ

الًتب على قدر معتدؿ من الرطوبة يكوف  يحيث حتتو ، وعند السعة احلقلية .جداً  اً منخفض
فإف تنفس ، وحتت ىذه الظروؼ .دليكروبات الًتبةمتيسراف بسهولة األكسجُت والرطوبة 

لكنو من ادلهم  ،الًتبة من خالؿ عمليات األيض ادليكرويب تكوف عادة عند أقصى حد ذلا
، الًتب جيدة التهويةيف  مالحظة أف ادلساـ ادلغلقة تسمح بوجود مواقع دقيقة ال ىوائية حىت

وكذلك الكائنات االختيارية  وىى بذلك تتيح ظروفًا مناسبة لنشاط الكائنات الالىوائية
تعمل  أف لًتبة ل هباميكن اليت  الكيفيةااًل شلتازًا عن إف ذلك يعترب مث .اإلجباريةالالىوائية 

 .كبَتتميز بتنوع  غَت متصل م بيئيكنظاـ 
 الطور السائل 3.1

 خصائص الماء 2.3.1
ويعود ذلك جزئيًا لطبيعة ، بالطبع فإف ادلاء ضروري جلميع صور احلياة البيولوجية

أكثر قلياًل ىي  ادلاء يءجز يف  ة أليوف األكسجُتفحقيقة أف السلبية الكهربائي .تركيبو الفريدة
 ومسحت ىذه القطبية ،قطيب جزيءعنو اذليدروجُت قد نتج مبا يقابلها من أيونات مقارنة 
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للماء باالرتباط جبزيئات ادلاء اجملاورة وكذلك جزيئات قطبية أخرى عن طريق الرابطة  بالتايل
تأثَت عميق على النظم  اإف ىذه القدرة لالرتباط مع كل األشياء تقريبًا ذل .اذليدروجينية

تأدرت  اً وىو يشرح أيض، يكوف مذيباً كونياً  يكادأف ادلاء يف  سببالالبيولوجية وىو ما يفسر 
 .ادلاء على غرويات الًتبة وإدمصاصالكاتيونات 

 جهد ماء التربة 1.3.1
 الواقع مقياساً يف  يعتربالذي  ،الًتبة جبهد ماء الًتبةيف  توجداليت  ترتبط كمية ادلاء

تضم إما أنواع طاقة حركية أو اليت  إف ماء الًتبة كلو يرتبط بالطاقة .للطاقة احلرة دلاء الًتبة
؛ وبذلك فإف طاقة احلركة ادلصاحبة ال يتحرؾ ادلاء حبرية، الًتب غَت ادلشبعة ففي .طاقة جهد

 .حىت وإف كانت طاقة اجلهد عالية، ميكن إذناذلا
 (𝜓جهد ماء التربة )

اجلهد دلاء الًتبة مقارنة بطاقة اجلهد دلاء نقى حتت ظروؼ درجات كمية طاقة  ىو
وعموماً  .𝜓'تربة معينة بالرمز يف  اجلهد بُت موقعُتيف  رمز للفرؽويُ  .حرارة وضغط قياسيُت

صور يف  الًتبةيف  ويوجد ادلاء عادة .فإف ادلاء يتحرؾ دائمًا من اجلهد األعلى للجهد األقل
إىل تقييد  يتشد إليها جزيئات ادلاء وىو ما يؤداليت  حوؿ غرويات الًتبة غشاء رطويب

حالة ادلاء يف  على احلركة منو الًتبة يكوف أقل قدرةيف  ف  ادلاءفإ، احلالةوىف ىذه  .حركتها
و يلـز توفَت طاقة إلزالة ادلاء بعيدًا عن وعلى ذلك فإن .بركة معينةيف  وجديالذي  احلر

فإف جهد ماء الًتبة ، الًتبة حتت شديف  ونظراً ألف ادلاء يوجد .و من احلركةالغرويات  لتمكين
جعل يف  شلا يتسبب، ومع تناقص زلتوى الًتبة من الرطوبة .يكوف سالبًا مقارنة بادلاء احلر
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بقوة أكرب  هفإف ما يتبقى من رطوبة يتم شد، حييط بالغرويات أقل مسكاً الذي  الغشاء ادلائي
سلبية مع توفر طاقة جهد أقل للقياـ  أكثر (𝜓) بواسطة الغرويات ويصبح قيمة جهده

 أو البار: ؿعادة بادليجا باسكا (𝜓)وف وحدات اجلهد ػوتك .بالشغل
 .يضغط جو  20987 =بار  7

 .(MPa)ميجا باسكاؿ   207=  (Pa)باسكاؿ     
وإذا كاف ىناؾ  .األنسبىي  باسكاؿومن بُت ىذه الوحدات تعترب وحدة ادليجا 

على ، ميجا باسكاؿ (202 )و  (207 ) يتساو  (𝜓)الًتبة ذلما قيم طاقة يف  موقعاف
من  أي، )أعلى رطوبة( إىل األخَت )أقل رطوبة( األوؿادلوقع فإف ادلاء يتحرؾ من ، التوايل

من ىذا  (705)اجلزء يف  وتوجد مناقشة جلهد ماء الًتبة .األقلجهد رطوبة الًتبة األعلى إىل 
وزف مث إعادة ، الرطبةعينة تربة عن طريق وزف الًتبة يف  ميكن حساب كمية ادلاء .الكتاب

 .ساعة من أجل تبخَت ادلاء كلو 24ها دلدة العينة بعد تسخين
       

 
  (   )                                                 الرطوبة ( ) 

 :حيث أف
w   وزف الًتبة بعد التجفيف         ،الوزف الرطب للًتبة. 

 يويؤد ،وينتج عن ذلك تقدير زلتوى الًتبة من الرطوبة على أساس الوزف اجلاؼ
الطريقة إىل جعل القيمة غَت مرتبطة باحملتوى  هبذهالتعبَت عن زلتوى تربة معينة من الرطوبة 

 :عينات زلددة يأل الرطويب

كمية ادلاء    
الوزف اجلاؼ للًتبة

  (   )                                        الرطوبة ( ) 
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 فإف:، جم w   722وأف ، جم d   6606إذا كانت ، فمثالً 
 

    جم       جم    
    

  (    )                                   الرطوبة ( ) 
 

0 %                                                  
  



37 
 

 المراجع
- Brady N.C (1990). The nature and properties of soils 10th Edition. 
MacMillan Publishing Company , London. 
 
- Hassett J.J and Banwart W.L. (1992). Soils and their environment. 
Prentice Hall , Englewood  Cliffs , New Jersey. 
  



38 
 

 وأسئلةحسابية مسائل 
ما ىو الرقم  .موؿ     ×  302 يبلغ تركيز أيوف اذليدروجُت حمللوؿ الًتبة من تربة معينة .2

 ؟حمللوؿ الًتبة (pH)اذليدروجيٍت 
 طُت؟ %22سلت و %62رمل و %22على  يفئة القواـ لًتبة حتتو ىي  ما .1
الوزف على أساس  %75بلغ زلتواىا من الرطوبة بداية ، جم 722عينة تربة رطبة وزهنا  .2

جم من ادلاء بصورة متجانسة  7202 ما ىو احملتوى اجلديد للرطوبة إذا دتت إضافة ،اجلاؼ
 وخلطها مع ىذه الًتبة؟

ستؤثر على السعة التبادلية الكاتيونية  70202 - 30202من العوامل وردت باألجزاء  أي .3
(CEC) لًتبة معينة؟ اشرح دلاذا. 

ذلا قدرة التأثَت على نقل ادللوثات خالؿ  70202 - 30202من العوامل الواردة باألجزاء  أي .4
 .الًتبة ومنطقة فادوز؟ اشرح دلاذا
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 الباب الثالث
 الجويالعمليات الفيزيائية التي تؤثر على تلوث الهواء 

 
 .اجلويعالقة باذلواء  ملوثات تكونيف  مثل ىذه خارج مدينة توسان بوالية أريزونا, األراضيؽلكن أن تسهم حرائق 

 

 التركيب الكيميائي 3.1
على أساس الكتلة واحلجم يتكون من غازات اجلوي  من اذلواء %99إن أكثر من 

يعتقد أن تركيزات ىذه و  .(1-3)جدول  (Ar)واألرجون  ( O)واألكسجُت  ( N)النيًتوجُت 
ظلت ثابتة على امتداد  (Kr)والكريبتون  (He)واذليليوم  (Ne)إضافة للنيون , الغازات اجلوية
 .طريق وسائل طبيعية أو بشريةء عن وال يتوقع تغَتىا بدرجة ملحوظة سوا, ماليُت السنُت
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اليت  إن ىذه الغازات .متغَتة (trace gases) األثريةفإن تركيزات الغازات  خرىمن ناحية أ
ملحوظة: على الرغم { .(3-2)اجلدول يف  ػلظى باىتمام واسع قد أدرجتتشكل موضوعًا 

ومن  .}ىنا إال أنو سوف لن يناقش, من أن خبار ادلاء قد أدرج ضمن ادلكونات ادلتغَتة
, ادلعروف أن ىذه الغازات صبيعًا تتأثر بنشاطات اإلنسان وكذلك بالتفاعالت مع الًتبة

ينتج عن نشاط الذي  وذبدر اإلشارة ىنا بأن مقدار التغَت .واحمليطات ,احليويوالنطاق 
حول  أثَتوقد  .اضحوكذلك ما ىو ناتج عن أسباب طبيعية أخرى ما يزال غَت و , اإلنسان

 من ىذه ادلخاوف ردبا ال أساس لو لكن بعضاً , وزبوفات كثَتة جدل واسعىذه التغَتات 
ن التذبذبات قصَتة ومن ادلرجح جدًا أ ,أحباث غَت كافية وقصَتة ادلدىعلى ألهنا أسست 

 على ادلدى البعيد. ضئيلةبأن ذلا أعلية  ادلدى سوف يتضح
ذات الوقت  يف  تعمل, ى سبيل ادلثالعل, ويزداد اجلدل تعقيدًا نظرًا ألن الًتب

. إن ما ػلدد فيما إذا كان (2-3)اجلدول يف  جلميع الغازات تقريبًا الواردةكمصدر وبالوعة 
, وحسب ادلوسم, دور الًتب كمصدر أو كبالوعة ؽلكن أن يتغَت بُت فًتيت النهار والليل

فإن , . كذلكىو قيد البحث الذي  والغاز, والتسميد, واحملتوى من ادلاء والعمليات الزراعية
 سلوكها ما بُت مصدر وبالوعة .يف  احمليطات تتذبذب
ميكرو  355حوايل اجلوي  اذلواءيف  ( CO)أكسيد الكربون  ثاين (1)بلغ تركيز

ميكرو  344وىو ما ؽلثل زيادة عما كان عليو وىو , 1994منتصف عام يف  /لًت وذلكلًت

                                      
وىنا سوف تستخدم وحدة ميكرو لًت/لًت كما ستستخدم أيضًا نسب  .تستخدم وحدات سلتلفة للتعبَت عن تركيزات غاز معُت يف اذلواء اجلوي (1)

  .(ppmv)مئوية على أساس الكتلة واحلجم. وتعادل الوحدة )ميكرولًت/لًت( وحدة أخرى شائعة االستخدام ىي جزء يف ادلليون على أساس احلجم 
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ادلليون يف  أجزاء ةًتة الصيف دبقدار بضعفيف   COوينخفض تركيز غاز  .1944لًت عام لًت/
تقوم بو نباتات اليابسة. أما مع بداية فصل اخلريف الذي  نتيجة لعمليات التمثيل الضوئي

تقوم بو الذي  يرتفع بسبب عمليات ربليل ادلادة العضوية  COوخالل فصل الربيع فإن تركيز 
وكذلك فًتات  2COلغاز  ادلومسي االرتفاعإن  .نفس النباتإضافة لت, الكائنات الدقيقة

تتميز بتغَتات مومسية اليت  احمليطاتيف  اطلفاضو يتم معادلتها عن طريق دورة البناء واذلدم
سلتلفة سباماً   COتكون أعلى وأقل تراكيز لغاز , وىف النصف اجلنويب من الكرة األرضية .أقل

كما أن كمية ىذا الغاز تكون   ,الكرة األرضية الشمايلنصف يف  مدة ستة أشهر عن تلك
النسبة األعلى  ألن أقل كثَتاً وذلك ألن األراضي اجلنوبية تعترب أصغر كثَتاً من حيث ادلساحة

 .منها جافة
 اجلوي : ادلكونات الثابتة للهواء(1-3)جدول 

 التركيز )ميكرو لتر/ لتر( ازالغ
 784,844 ( N)    النيًتوجُت

 249,464 ( O)  األكسجُت 
 9,344 (Ar)     األرجون 

 24 (Kr   He   Ne) النيون + اذليليوم + الكريبتون
 

 ,(Fossil Fuels)حلرق مواد الوقود األحفورية  العادةيف   COزيادة تركيز غاز  وتعزى
  CO فقط من غاز  %14 الكربوين ال ؽلثل إال ضلو األحفوريلكن ما ينتج عن حرق الوقود 

مصادر أخرى وىناك  .الًتب واحمليطاتيف  سنويًا شلا يتحرر منو بسبب ربلل ادلادة العضوية
                                                                                               

ات يئات أو ذرات غاز معُت يف مليون من جز يئاحلجم على أهنا عدد جز لًت واجلزء يف ادلليون على أساس  كما ؽلكن أيضاً تعريف كل من ميكرولًت/
 (.3يستخدم أيضاً للتعبَت عن ملوثات اذلواء وكذلك ألغراض تنظيمية وحدة الكتلة/ احلجم أي )رلم/م ,أو ذرات اذلواء
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دث ربواًل لبعض من وىو ما ػلُ , حرث وزراعة األراضي (1) تشمل:  COأقل أعلية لغاز 
إىل تراكم كتلة حيوية  يتؤداليت , احملاصيل الزراعية (2؛ ) COادلادة العضوية بالًتبة إىل غاز 

م ظلو قصَت مقارنة وتتميز دبوس, وأقل كثافة, على كربون بكميات قليلة ألهنا مومسية يربتو 
ونظراً  .زبفيض كتلة الكربون احليوييف  وىو ما يتسبب, إزالة الغابات (3)توطنة؛ بالنباتات ادل

الناتج فقط   COيبلغ ضلو نصف الكمية الكلية من اجلوي  اذلواءيف   COألن زيادة تركيز 
واحمليطات على معادلة , والًتب, ن قدرة النطاق احليويأالوقود فإنو ؽلكن القول بعن حرق 

وتشمل البالوعات تزايد عمليات  .تكون كبَتة جداً اجلوي  اذلواء  COتركيز غاز يف  التغَتات
وردبا أيضاً , بواسطة احمليطات  COص غاز التمثيل الضوئي والكتلة احليوية وتزايد امتصا

 ازدياد ادلادة العضوية بالًتبة.
 اجلوي اذلواءيف  : تركيز الغازات(2-3)جدول 

 التركيز )ميكرولتر/ لتر( الغاز
 14444 -التشبع  (H O)خبار ادلاء 

 355 ( CO)ثاين أكسيد الكربون 
 1.5 ( CH)ادليثان 

 4.54 ( H)اذليدروجُت 
 4.27 ( O)أكسيد النيًتوز 

 4.42 ( O)األوزون 
 4.45أقل من  (CO)أول أكسيد الكربون 

 4.444 ( NH)األمونيا 
 4.441 ( NO)ثاين أكسيد النيًتوجُت 
 4.441 ( SO)ثاين أكسيد الكربيت 

 4.4445 (NO)أكسيد النيًتيك 
 4.44445 (H S)كربيتيد اذليدروجُت 
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سبثل ادلستنقعات الذي , ( CH)خر ػلتوى على الكربون وىو ادليثان ىناك غاز آ
وقد أصبحت تركيزات  .والغاز الطبيعي ادلتسرب ونشاطات حشرة األرضة مصادره األساسية

ينطلق من أن غاز اذليدروجُت  تزايد منذ عدة عقود كمااجلوي يف  اذلواءيف  غاز ادليثان
 .ةقليلادلستنقعات ولكن بكميات 

 وكذلك امتصاصها طبيعياً  ( NH)واألمونيا  (N O)النيًتوز  أكسيدنطالق ويتم ا
وقد وجد أيضًا أن  .بكميات أكرب بعد التسميد ويكون ربرر ىذين الغازين, بواسطة الًتب

 طويلةولو فًتة بقاء  ويتميز ىذا الغاز بأنو قليل التفاعلية .بطيءازدياد يف  أكسيد النيًتوزغاز 
اجلوي  اذلواءيف  كما لوحظ أيضًا أن تركيز غاز األمونيا  ,تزيد على ادلائة عاماجلوي  اذلواءيف 

األمونيوم  ادلناطق الصناعية حيث يأخذ ىذا الغاز صورة كربيتات يف مرتفع خاصة
(NH ) SO . 

وأكسيد النيًتيك , ( N O)وكذلك  ( NO)ينتج كل من ثاين أكسيد النيًتوجُت 
(NO) ] وتكتب على أهناذبمع عادة معًا اليت [NOx   عن حرق الفحم والبًتول كما ىو

وبينما يكون الكربيت أحد مكونات  .( SO)احلال أيضاً بالنسبة لغاز ثاين أكسيد الكربيت 
ة احلرارة وزلركات احلرق نواتج ثانوية لألفران عاليىي  فإن أكاسيد النيًتوجُت, الفحم والنفط

لغازات عالية الفاعلية مع وتعترب ىذه ا .تنتج عن الصواعق NOxفإن  إضافة لذلك .الداخلي
يف  ةـبسرع اللذين يذوبان, ربيتيكـتتأكسد بسرعة إىل ضبض نيًتيك وضبض ك فهي: اذلواء

ويتم أيضًا امتصاص ىذه  ,(2.12 مضية )انظر اجلزءــار حــصورة أمطيف  انسقطادلاء وي
 .النباتات والًتب الكلسيةبواسطة اجلوي  الغازات مباشرة من اذلواء
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فقد أظهرت دراسات حديثة أن  ,لالتضاؤ يف  ىتمام باألمطار احلمضيةاالبدأ 
أن الغابات  واحلقيقة .قادم وليس نتيجة لألمطار احلمضيةاألشجار األوروبية سبوت بسبب الت

 اإلسكندنافيةفإن البحَتات بالدول  وبادلثل ,ىذه ادلناطق بشكل جيديف  صغَتة السن تنمو
وكذلك اجلزء الشرقي من أمريكا الشمالية مت زيادة ضبوضتها نتيجة إلعادة األراضي الزراعية 

إن  .وليس نتيجة لألمطار احلمضية, لتصبح غابات طبيعية مع قلة إضافة اجلَت الزراعي للًتبة
 دلستخدمةالسابق ثبت بأنو يعود جزئيًا للطريقة ا يف لوحظالذي  درجة ربميض حبَتة معينة

وتظل بدرجة معينة  ومع ذلك فإن األمطار احلمضية توجد فعالً , قياس ضبوضة البحَتةيف 
 .لحاً خطراً بيئياً مُ 

اجلوي  ال يعترب ملوثاً للهواء (CO)فإن أول أكسيد الكربون , العادلي ادلستوى وعلى
من  . COوأكسدتو إىل غاز  بسرعة نسبياً  دمصاصوإألن الكائنات الدقيقة بالًتبة تقوم ب

يف  ادلناطق احلضرية بادلدن خاصةيف  جهة أخرى, فإن أول أكسيد الكربون ؽلكن أن يًتاكم
 .فًتة الذروة الزدحام ادلركبات

العامل قد  ضلاءأصبيع يف  تنظيميةفإن وكاالت , اجلوي وللتقليل من تلوث اذلواء
إن مدناً  .والكيماويات العضوية NOxو  SOكل من   انبعاثاتوضعت مزيداً من القيود على 

أمريكا الشمالية وأوروبا يف  ومدن كثَتة سو يتسربج وسان فرنسيسكو ولوس أصللمثل لندن وب
انظر الشكل مثل مكسيكوسيىت ), ولسوء احلظ فإن مدناً أخرى .اً قد سجلت ربسناً ملحوظ

 ( ػلتمل أن يزداد الوضع فيها سوءاً قبل أن يتحسن.12-14



45 
 

ألنو ضار اجلوي  الطبقات السفلى من الغالفيف  ملوثًا للهواء ( O)األوزون يعترب 
 (UV)وينتج األوزون عن طريق تفاعل أشعة الشمس فوق البنفسجية  .للنباتات واإلنسان
, والوقود ,غازات عضوية مثل ادلذيبات الصناعية على يػلتو الذي  مع اذلواء ادللوث

وعلى ذلك فإن تركيز األوزون قد اعتمد بواسطة وكالة ضباية  .واذليدروكربونات ادلؤكسدة جزئياً 
 األمريكية على أنو مؤشر لتلوث اذلواء. (EPA)البيئة 

يسمى  مايف  فإن مشكلة التلوث ادلميزة تتمثل, العليااجلوي  طبقات الغالفيف  أما
سًتاتسفَت تركيز األوزون باليف  ًا مومسياً فقد سجل تناقص, (Ozone hole)بثقب األوزون 

وؽلتص أوزون  السنوات األخَتة.يف  زون اتساعاً زداد ثقب األو فوق القطب اجلنويب. وقد ا
زيادة األشعة فوق يؤدي و , السًتاتسفَت معظم األشعة فوق البنفسجية ألشعة الشمس

يؤدي ذلك أيضًا إىل تقزم ظلو كما , واحليوان لإلنسانالبنفسجية إىل زيادة سرطان اجللد 
 .النباتات

 ففي. NOxوبدرجة أقل  (Cl)هاجم األوزون بواسطة الكلور يُ  طبقات اجلو العليايف 
 مركباتتتحلل  ,ىذه ادلنطقة ادلرتفعة حيث تشتد األشعة فوق البنفسجية

يقوم بتفكيك الذي ,   Clإىل  CCl Fمثل  (Chlorofluorocarbons) اتالكلوروفلوروكربون
 روذبد .ولكن بدرجة أقل,  Oبتكسَت األوزون  NOxكما يقوم   ,أكسجُتإىل   O)) األوزون
بواسطة األشعة فوق طبقات اجلو العليا يف   NOx إىليتم ربويلو  N Oإىل أن غاز  اإلشارة

 (.2.5.12البنفسجية )انظر اجلزء 
  



46 
 

 الخصائص الفيزيائية والنباتية 3.1
قوية على  على قبول أو تفريق أو إزالة ادللوثات بدرجةاجلوي  ترتبط قدرة اذلواء

تنتقل اليت  ربدد ادلسارات والسرعة مثالً , فالرياح .الفيزيائية والديناميكية ادلختلفةو خصائص
 يوى, وىناك عملية فيزيائية أخرى .هبا ادللوثات بعيدًا عن ادلصادر مثل السيارات وادلداخن

ادللوثات من اجلوي  إىل تنظيف اذلواءيؤدي شلا  ,تكثف خبار ادلاء إىل قطرات مطر وندى
ضافة لذلك فإن إ, هناية ادلطاف معدل إزالتها منويف  ادلاء, وىو ما ػلدديف  القابلة للذوبان

ومن مث على اخللط اجلوي  االختالف الرأسي لدرجة احلرارة يؤثر كثَتًا على استقرار اذلواء
التفاعل  على معدالتأيضًا كما تؤثر درجة احلرارة   .النقيالعنيف للهواء ادللوث مع اذلواء 

 البيئات ادللوثة احلضرية.يف  ترتبط بتكوين األوزوناليت  كتلك, بُت األنواع الكيميائية
اجلوي  وتوفر األجزاء التالية مقدمة سلتصرة للخصائص الفيزيائية والديناميكية للهواء

فهم عام  إن اذلدف ىنا ىو اكتساب .لوث اذلواءترتبط أكثر ما ؽلكن بفهمنا لعمليات تاليت 
ودرجة , الضوئي اإلشعاعانتقال , ل األمطارو ىط, خبار ادلاء, الرياح, ضغطال, لكثافة اذلواء

ضطرابات ادلناخية على مدى اال, وسوف لن يتم ىنا تغطية عدة مواضيع ىامة مثلاحلرارة. 
 .التنبؤ حباالت الطقس من أجل إصدار تنبيهات عن تلوث اذلواء مثل العواصف( أوواسع )

علم ادلناخ للحصول يف  بكتب أكثر مشولية االستعانةادلهتمُت هبذه ادلواضيع يتعُت عليهم إن 
 هناية ىذا الباب.يف  إدراجهاوىناك عدد من ادلراجع ادلقًتحة مت  ,على تفاصيل أكثر

  



47 
 

 والرياح, الضغط, الكثافة 3.3.1
حالة حركة يف , خليط متعدد ادلكونات من جزيئات غازية وذرات اذلواء عبارة عن

وتضفى الكتلة والطاقة احلركية لكل من  ,إىل اصطدامات عديدةيؤدي شلا دائمة حول نفسها 
إن االختالفات  .اجلوي رفع الضغطيف  قوة للتصادم, وىو ما يتسبب اجلزيئات ادلتحركة

يف  عامل ىامىي  ينتج عنو تدفق اذلواء )الرياح( عرب سطح األرضالذي , األفقية للضغط
 اذلواء. ملوثات انتشار

 الضغط
ويعرب عنو عادة  ,تبذذلا جزيئات اذلواءاليت  ىو عبارة عن القوة على وحدة ادلساحة

يف  ويبذل الضغط بصورة متساوية,  (Pa)أو الباسكال  ( -N m)بوحدات نيوتن للمًت ادلربع 
يف  وذلك ألن احلركة على مستوى اجلزيئات تكون موزعة بشكل متجانس صبيع االذباىات
يكون الضغط مساوياً , اجلوي اذلواءيف  ارتفاعأي  وعلى ذلك فإنو عند .صبيع االذباىات

للقوة الًتاكمية )الوزن( لوحدة ادلساحة ادلبذولة بواسطة صبيع اجلزيئات فوق ىذا ادلستوى من 
ارتفاع على أي  عند الضاغطاجلوي  فإن وزن اذلواء, وربت ظروف االتزان الساكن ,تفاعاالر 

 الضغط تدفع إىل أعلى.يف  أسفل يتم معادلتو سباماً بواسطة قوة تدرج إىلاذلواء  منحزمة 
ىف الواقع و  ,إىل ضغط جزيئات اذلواء قريباً من سطح األرضاجلوي  وزن اذلواءيؤدي 

ضمن مسافة واحدة على مقياس تتواجد اجلوي  جزيئات اذلواء إصبايلن ضلو الثلثُت من إف
من كثافة اذلواء )مقاسة  يلومًتات فوق سطح األرض ويكون كلك  ةتبلغ ضلو تسع  االرتفاع

يف  نبالكيلوجرام/ مًت مكعب( والضغط أعلى ما ؽلكن عند مستوى سطح البحر حيث يبلغا
ومن سطح  .التوايلعلى , بار( مللي 1413كيلو باسكال ) 141.3و 3-كجم م 1.2ادلتوسط 
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كما ىو , مع االرتفاع (exponentially)منهما يتناقص لوغارشبيًا  البحر ألعلى فإن كالً 
جدًا من  ن قليالً تقريبًا فإ كيلومًت 144وعند ارتفاعات تزيد على  .1-3موضح بالشكل 

ؽلكن فيو إعلال كل من الكثافة الذي  إىل احلداجلزيئات )والذرات واأليونات( تكون موجودة 
 .والضغط

 
 .للكرة األرضيةاجلوي  اذلواءيف  : تغَتات الكثافة والضغط مع االرتفاع(1-3)شكل 
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 .عرب سطح األرض زمنيًا ومكانياً ؼلتلف الضغط عند مستوى سطح البحر بشكل 
مدينة سياتل بوالية واشنطن عدة ملى يف  ردبا يكون الضغط, وقت من اليومأي  فمثاًل عند

 منهما تقع كالأن  من وذلك على الرغم , بوالية فلوريدا مياميدبدينة منو بارات أعلى أو أقل 
من  السطحيالضغط يف  وؽلكن أن تنشأ االختالفات )التدرج( .عند مستوى سطح البحر

يف  أو التذبذبات, تسخُت جزيئات اذلواء بواسطة الشمسيف  مثل التباينات, عوامل عدة
وغطاء السحب ودوران األرض. وتلف الكرة األرضية أحزمة شبو اجلوي  خبار ادلاء باذلواء
 إن ىذه األحزمة .عند ارتفاعات سلتلفة (L)ومنخفض  (H)سطحي مرتفع دائمة من ضغط 

إن  .2-3الشكل يف  كما ىو موضح بشكل مبسط, اجلوي نتيجة لدوران عام للهواءىي 
ادلتوسط( من ست خاليا توصيل رئيسية تعرف خباليا يف ) الدوران على نطاق واسع يتكون

الطاقة الالزمة لدفع احلركة داخل ىذه اخلاليا من التوزيع  وتأيت. (Hadley cells) ىاديل
 غَت ادلتساوي لتسخُت السطح بواسطة أشعة الشمس. ياالرتفاع

لوحدة ادلساحة السطحية عند بالنسبة يتم امتصاص قدر أكرب من ضوء الشمس 
تقوم بنقل الطاقة من ( خاليا ىاديل)وبذلك فإن اخلاليا , خط االستواء منو عند القطبُت

إضافة لذلك تقوم ىذه اخلاليا بتسهيل  .اذباه ادلناطق القطبية الباردةيف  الدافئخط االستواء 
 للمواد ادلعلقة وملوثات اذلواء الغازية على امتداد سطح األرض.دلسافات طويلة النقل 
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يوضح على ادلدى الواسع خاليا التوصيل اجلوي  الدوران العام للهواء :(2-3)شكل 
(Hadley cells) ومعامل الضغط عند سطح األرض, واذباىات الرياح السطحية السائدة H 

 . اذباه الرياح السطحيةاألسهم السوداء تشَت إىل, ضغط منخفض   L, ضغط عال  
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 دافئىواء  إىل أعلىفض عندما يصعد من سطح األرض خمن سطحيينتج ضغط 
ويرتفع اذلواء الرطب فوق خط االستواء  ,يوجد عند خط االستواءالذي  مثل ذلك, ورطب

خبار ماء( % 4 –2على  ياذلواء الرطب )قد ػلتو  ألنو , ألن درجة احلرارة تكون مرتفعة نسبياً 
إن االطلفاض النسيب للوزن اجلزيئي لبخار  .)أخف وزناً( من اذلواء اجلاف يكون أقل كثافة

ويتحرك  ,توسط الوزن اجلزيئي للهواء الرطبؼلفض م (29)باذلواء اجلاف  مقارنة (18)ادلاء 
 .ضغط أقل نسبياً عند السطحيف  ويتسبب إىل أعلىاذلواء األخف وزناً 

 بُت تدفقات اذلواء الرطب ادلصاحبة للرياح التجارية عند منطقة االلتقاء يتلتق
ومع ذبمع التدفقات اذلوائية  ,(2 - 3 قرب خط االستواء )انظر الشكل (ITCZ)االستوائي 

بواسطة حرارة الشمس االستوائية اجلوي  يسخن اذلواء, واجلنويب الشمايلالكرة  يمن نصف
يربد ويفقد رطوبتو عن طريق التكثف , ومع ارتفاع اذلواء عن سطح األرض .إىل أعلىفيصعد 
وعند خطوط ربت  .جنوباً وعند االرتفاعات العالية يًتكز اذلواء الصاعد مشااًل و  ,واذلطول
اذباه )غالباً( يف  اجلافاألعلى اجلوي  يهبط تدفق اذلواء, مشااًل وجنوباً( °34ضلو مدارية )

سطوح احمليط حيث يصبح مـرة ثانية رطـبًا ويتدفق راجعًا إىل منطقة االلتقاء االستوائي 
(ITCZ), ارتفاع الضغطيف  شلا يتسبباجلوي  ضغط اذلواء اذلابط )وبذلك يسخن( اذلواءوي. 

اليوم عند اخلطوط ربت يف  دبعدل كيلو مًت واحدوذبدر اإلشارة إىل أن اذلبوط قد ػلدث 
يكون دافئًا وجافاً الذي  يكون مصاحبًا للهواء اذلابطفإن الضغط ادلرتفع لذلك و , ادلدارية
 إن ىذه العملية ذلا دالالهتا اذلامة خبصوص انتشار ملوثات اذلواء. ,نسبياً 
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تكون أكثر تعقيدًا من اجلوي  اط الرياح السطحية ادلصاحبة لدوران اذلواءإن أظل
فإن الرياح السطحية تتأثر  وعموماً ,(2-3)أظلاط التدفق ادلبسطة وادلثالية ادلوضحة بالشكل 

التدفق من مناطق الضغط ذلك تدرج الضغط )يف  دبا, بعدة قوى تعمل على كتل اذلواء
 الشمايلنصف الكرة يف  واضلراف اذلواء إىل اليمُت, إىل مناطق الضغط ادلنخفض( العايل

تتجمع ىذه  وعموماً  .والقوى الطاردة ادلركزية, واالحتكاك, (coriolis)بسبب دوران األرض 
نصف الكرة الشمايل مؤدية إىل تدفق اذلواء ضد اذباه حركة عقارب الساعة حول يف  القوى

ويسمى التدفق حول  ,اذباه عقارب الساعة حول الضغط ادلرتفعوىف , الضغط ادلنخفض
أما التدفق حول الضغط ادلرتفع  ,(cyclonic flow)الضغط ادلنخفض بالتدفق السايكلوىن 

يكون , وعند اخلطوط ادلنخفضة .(anti - cyclonic flow)فيسمى بالتدفق ضد السايكلوىن 
أما  ,إىل اجلنوب الغريب الشرقيمن الشمال  عموماً  الرياح التجارية السطحية السائدة اذباه

إىل  الغريباجلنوب فإن الرياح السطحية السائدة عمومًا تكون من , عند اخلطوط ادلتوسطة
, من ناحية أخرى .(2-3)انظر الشكل  (Westerlies) بالغريب, أو ما يعرف الشرقيالشمال 

إىل اجلنوب  الشرقيمن الشمال ط االستواء ادلناطق البعيدة عن خيف  فإن اذلواء يتدفق عموماً 
ألن تكون خفيفة  فإن الرياح سبيل, ITCZ االستوائيبُت  ونظرًا لاللتقاء عند منطقة ,الغريب

 .فوق خط االستواء
لضغط مرتفع آخر منخفض  موضعيإن الدوران العام للهواء وما ينتج عنو من ظلط 

ادلناطق ذات الضغط ادلرتفع شبو الدائم )مثل  ففي .دلسافات بعيدةيؤثر على نقل ادللوثات 
فإن , (تقريباً  °34 تقع ضمن حزام ادلناطق ربت ادلدارية عالية الضغط عند خطاليت  تلك
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 يوبذلك فإهنا تؤد, السائدة لفًتات طويلة من الزمنىي  وراكدة تكون عادة, حالة ىادئة
يؤثر بدرجة كبَتة ىبوط اذلواء  فمثالً  ,زات ملوثات اذلواء قرب سطح األرضإىل تعاظم تركي

على ( 2-3انظر الشكل ) يمن احمليط الباسيفيك الشرقيادلصاحب للضغط ادلرتفع فوق اجلزء 
 وبنفس الكيفية .(4-12ادلدن الساحلية جلنوب والية كاليفورنيا )انظر الشكل يف  جودة اذلواء

ىذه يف  على جودة اذلواءسلباً يؤثر الضغط ادلرتفع فوق اجلزء اجلنويب الغريب للواليات ادلتحدة 
ًا للضغط يضأوؽلكن  .وخاصة فوق ادلناطق احلضرية مثل مدينة فينكس بوالية أريزونا, ادلنطقة

 .مصريف  جودة اذلواء فوق مدينة القاىرةما ؼلص في ادلرتفع أن يسبب مشاكل
 لحرارةدرجة ا 3.3.1

وتؤثر  .( للجزيئات والذراتيقياس الطاقة احلركية )احملتوى احلرار ىي  درجة احلرارة
الواقعة ضمن نظام مناخ  احليويةدرجة حرارة اذلواء على صبيع العمليات الفيزيائية والكيميائية و 

حيث , على ذلك ىو تأثَتىا على مناخ البيئات احلضرية ادللوثة حسن مثالأو  .الكرة األرضية
. ضباب( بدرجة كبَتة  دخان ) رتفعة إىل زيادة معدل تكون الضبخانتؤدى درجة احلرارة ادل

اضطرابات  بسببفإنو قد ينتشر ألعلى وألسفل , فبمجرد تكون الضبخان, إضافة لذلك
درجة احلرارة )وىو يف  عن االختالفات ةالناذب (buoyancy) ادلتولدة عن الطفويةاجلوي  اذلواء

وؽلكن رؤية تأثَتات  .ىواء فردية وما ػليط هبا من مناخ حزم ( بُتعلى الكثافةما يؤثر 
على حركة اذلواء عن طريق مشاىدة احلركة ادلتذبذبة لبالون شللوء بغاز اذليليوم دبجرد الطفوية 

 .اجلوي إطالقو إىل اذلواء
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منية ز زبتلف درجة حرارة اذلواء قرب سطح األرض بدرجة كبَتة على امتداد مقاييس 
ردبا زبتلف درجة حرارة اذلواء , فعند منتصف الصيف مثالً  .ثواٍن وسنُتتًتاوح ما بُت  سلتلفة,

والية أريزونا خالل ساعات النهار من ضلو يف  فوق أرضية صحراء سونوران على ارتفاع مًتين
عند كحد درجة حرارة أدىن ) م °24 م كدرجة حرارة قصوى )عند منتصف الظهَتة( إىل45°

 -14)الصحراء قــد يًتاوح ما بُت يف  اليومي وىف منتصف فصل الشتـاء فإن التغـَت .الفجر(

كمية يف   لالختالفدرجة حرارة اذلواء ربدث أساسًا نتيجة يف  الزمنيةإن التغَتات  .م°(34
 2إن درجة حرارة اجلو عند ارتفاع معُت وليكن  .رضتصل لسطح األاليت  يةالطاقة الشمس

 لالختالفاتأيضًا بشكل ملحوظ على امتداد سطح الكرة األرضية وذلك نظراً  ؼلتلف, مًت
تقع قريباً اليت  يالصحار يف  وربدث درجات احلرارة األعلى .كميات الطاقة بسبب ادلوقعيف  

حيث تكون كمية الطاقة ادلضافة كبَتة , أفريقيايف  الكربى من خط االستواء, مثل الصحراء
 .ةالتبخر قليل نتيجةجداً وكميات ادلياه ادلتاحة لتربيد سطح األرض 

عن سطح األرض  االرتفاعزيادة  إن السؤال عن كيفية تغَت درجة حرارة اذلواء مع
ولإلجابة على  ,ظاىرة تلوث اذلواء قرب سطح األرضرب مهمًا عند تناول كيفية انتشار يعت
دث بصورة مستمرة تقريبًا بُت سطح األرض يتعُت معرفة أن تبادل الطاقة ػل, السؤال ىذا

خالل طبقة  (conduction)ػلدث بعض من تبادل احلرارة بواسطة التوصيل  .اجلوي واذلواء
فإن معظم  ؛ ومع ذلكليمًتات من اذلواء فوق سطح األرضرقيقة جدًا يبلغ مسكها بضع مل

 ىو عبارة عن التبادل ادلضطربالذي , (convection)تبادل احلرارة يتم عن طريق احلمل 
ويزداد احلمل كفاءة مع  (shear stress)وإجهاد القص  (buoyancy) الطفوية تسببوالذي 
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االحتكاك  مقاومة تأثَت لتناقص نتيجةىي  إن ىذه الزيادة .زيادة االرتفاع عن سطح األرض
درجة احلرارة عند منتصف النهار يف  وعادة يكون التغَت ,عند االرتفاعات األعلى السطحي

وقـد يبلـغ تدرج احلـرارة فـوق سطـح تربة حارة , جـداً  اً سطـح األرض كـبَت  فوقمع االرتفاع 
ويالحظ أن تدرج حرارة سالب يعٍت أن حرارة اذلواء  ,لكل ملليمًت واحد .م°1-بالـصحراء 

 سرعان ما يصبح فعااًل جداً ونظرًا ألن احلمل  .مع زيادة االرتفاع عن سطح األرض تنقص
 ضمن اذلواء ادلضطرب تنخفضفإن تدرجات احلرارة , خلط اذلواء مع زيادة االرتفاع عمليةيف 

ومن ادلهم تذكر أن اذلواء ادلالمس لسطح األرض خالل ساعات  .االرتفاعبسرعة مع زيادة 
وبذلك فإن درجة حرارة اذلواء تنخفض  ,عام أكثر دفئاً من اذلواء األعلىالنهار يكون بشكل 

 خالل فًتة النهار.اجلوي  ضمن نطاق اجلزء األدىن من اذلواء االرتفاععموماً مع زيادة 
لوصف التغَت ادللحوظ  (lapse rate) التفاوتأخصائيو ادلناخ مصطلح معدل يستخدم 

. وردبا ؼلتلف معدل ( '/T')درجة حرارة اذلواء مع االرتفاع يف  (اً )يكون عمومًا نقص
تدفق يف  استجابة لتغَتات ساعات النهاركثَتًا عند ارتفاع وموقع معُت خالل   التفاوت

فوق  عند منتصف النهار مًت 2فمثاًل على ارتفاع  .اجلوي احلرارة بُت سطح األرض واذلواء
للمًت م °4.2إىل  4.41  االضلراف ادلؤقت من ضلوقد يًتاوح معدل  سطح تربة بالصحراء,

فإن معدل االضلراف , األدىناجلوي  الكيلومًتات األوىل للهواء بعضنطاق  ضمنو  ,الواحد
 .م للمًت الواحد°4.4465 –ضلو , ادلتوسطيف  ادلؤقت يكون

عكس ظروف ما ىو  فإن الوضع خالل الليل يكون عموماً , من ناحية أخرى
اث ـريق انبعـفسطح األرض قد يفقـد طـاقة بسرعـة للـفضاء عن ط ,لنهارخالل ساعات ا
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إن عملية التربيد ىذه تربد أيضاً  .ويصبح بارداً نسبياً  ,(4.2.3حمراء )انظر اجلزء ـوق الـف ربت
فإن درجة حرارة اذلواء تزداد عادة مع , وعلى ذلك ,اذلواء ادلالمس مباشرة لسطح األرض

وػلدث ما يسمى  .م للمًت الواحد°1إىل  4.1دبعدل  تكون مثالياً حيث , زيادة االرتفاع
عندما تزداد درجة احلرارة مع  (air temperature inversion)انقالب درجة حرارة اذلواء 

درجة حرارة  حيث تصل (inversion height)يسمى ارتفاع االنقالب  االرتفاع إىل مستوى
وتعترب  ,االرتفاعفإن درجة احلرارة تقل مع  ,وعند ذباوز ارتفاع االنقالب .اذلواء أقصى حد ذلا

جنوب غرب يف  بيئات الصحراء اجلافةيف  االنقالبات اإلشعاعية شائعة بشكل خاص
 حيث يتسبب الفقد الليلي للطاقة ادلشعة من األرض, إفريقياالواليات ادلتحدة ومشال شرق 

وؽلكن أن ربدث االنقالبات أيضاً   صق لسطح األرضادلالتربيد اذلواء يف  اذباه الفضاءيف 
فوق اجلزء  شائعًا أيضاً يعترب الذي , كنتيجة للهبوط ادلصاحب للتدفق ضد السايكلوىن

يف  )إن ىذه وأسباب أخرى لالنقالبات احلرارية مت مناقشتها ,اجلنويب الغريب للواليات ادلتحدة
 .(1.4.12اجلزء 

فإن الظروف اذلوائية ادلستقرة ادلصاحبة , الفقرات التاليةيف  مناقشتو سيتم وكما
قرار اذلواء مدى قدرتو على توػلدد اس ,قرب مصادرىالالنقالبات سبيل إىل حجز ادللوثات 

 .حيادياً أو , اً أو مستقر , وؽلكن للهواء أن يكون غَت مستقر ,ونشر ادللوثاتخلط 
 (unstable air)الهواء غير المستقر 

 خالل اذلواء للطفويةحركة مضطربة يصاحبها تيارات ضبل حرة نتيجة يف  يتسبب
, اجلوي داخل اذلواء اخًتاق احلزم اذلوائية إىل أعلىربفز  (Buoyant)إن حركة الطفو  .اجلوي
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 حزمة اذلواء غَت مستقرة فإن عندما تكون الظروف .ى بذلك تساعد على تفريق ادللوثاتوى
اذلواء دون حدوث تبادل حرارى مع درجة احلرارة )يف  دون حدوث تغَتيتم إزاحتها اليت 

 ابعيدًا عن مكاهن ادلسافة قصَتة يتم دفعه إىل أسفلعلى أو االذباه إىل أيف  (احمليط هبا
ويكون اذلواء غَت مستقر ألن صاىف قوة الطفو  .يةبواسطة خاصية الطفو  األصلي

(buoyancy)  حسب , إىل أعلى أو إىل أسفلدفعها إما على  احلزمة اذلوائيةتعمل اليت
وتسود ظروف  .البيئي ااء وزليطهاذلو  حزمةالكثافة( بُت درجة احلرارة )يف  االختالفات

تيارات احلمل من سطح الًتبة احلرارة بواسطة االستقرار خالل ساعات النهار عندما تنقل 
 إىل أعلى.

 (stable air)الهواء المستقر 
وربت  .سباماً  اً أو غائب زلدودًا جداً فإن االضطراب يكون , حالة اذلواء ادلستقريف 

سبت اليت  حزمة اذلواءاستعادة  إىل buoyancy))الطفوية سبيل خاصية , ظروف االستقرار
الطفو ودبعٌت آخر فإن قوة  .األصلي اإىل ارتفاعه ادرجة حرارهتيف  دون حدوث تغَت إزاحتها

Buoyancy وربدث احلالة ادلستقرة أكثر ما ؽلكن .ادلزاح الطردحلركة  عكسياذباه يف  تعمل 
إىل سطح اجلوي  عندما يكون اذباه تدفق حرارة احلمل إىل أسفل من اذلواء, فًتة الليليف 

 .الًتبة
 (neutral stability)االستقرار المتعادل 
بُت  وأن ىناك تـوازناً تساوى صفرًا  Buoyancy الـطفويةوة خاصية ــيعٍت أن ق

حزمة االذباه ألعلى( على يف  االذباه ألسفل( وقوة تدرج الضغط )تعمليف  )تعملة ـاجلاذبي
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ًا على مقسوم احلزمة اذلوائيةتدرج الضغط الفرق بُت الضغوط عند قمة وقاع  يويساو  .اذلواء
سبت  تظل حزمة من اذلواءوبذلك فإنو ربت ظروف التعادل  .ادلسافة بُت القمة والقاع

لقوة ا اجلديد إال إذا مت تعريضه اعند ارتفاعه األصلي امن ارتفاعه ألعلى أو ألسفل اإزاحته
, وقبل الغروب, خارجية. وكثَتًا ما ربدث حاالت التعادل لفًتة قصَتة بعد شروق الشمس

هتب فيها  واليتادللبدة بالغيوم فإن األيام  أيضاً  ,وذلك عندما يكون تدفق حرارة احلمل صفراً 
 .مالئمة لالستقرار ادلتعادل تكون الرياح

ت ادللوثات على التقدير الكمي لثباتو. يعلى تشتاجلوي  تقييم قدرة اذلواء يعتمد
مقارنة بثبات        التفاوتوأساسًا يتم ربديد الثبات بواسطة القيمة ادلقاسة دلعدل 

من  حزمةدرجة حرارة يف  مقدار التغَت بأنو( (*ويعرف الثابت ( (* احلرارة معدل اضلراف
احلرارة من يف  ألسفل دون كسب أو فقد أو ألعلى ىذه احلزمةعندما تتم إزاحة  اذلواء

, الضغطيف  درجة احلرارة ينتج عن تغَت يفإن التغَت  .(3-3)انظر الشكل     االرتفاع األول
    يتساو  *فإن , نسبياً  اً جافاجلوي  وعندما يكون اذلواءكما يوضح قانون الغاز ادلثايل 

  
 

رة النوعية للهواء عند ضغط احلراىي  cpالعجلة الناذبة عن اجلاذبية و يتساو  gحيث أن 
وىذا يعٍت أن درجة  ,م للمًت الواحد°4.41 –قيمة تساوى حواىل  ذلا *وبذلك فإن  .ثابت

دون كسب أو فقد حلرارة ستنخفض     ادلستوى من امن اذلواء يتم رفعه حلزمة (Tb)حرارة 
االذباه يف    من اذلواء من االرتفاع  حزمةزاحة إزاحة وبادلثل إذا مت إم لكل مًت °4.41دبقدار 

 م لكل مًت ازاحة.°4.41ألسفل فستزداد درجة حرارتو دبقدار 
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للمًت )م °4.41  للمًت الواحد يكون أقل من °م 4.45  مثل * <       عندما يكون  *
 والسبب .الوسط() 3 - 3الشكل يف  كما ىو موضح, الواحد( فإن اذلواء يكون غَت مستقر

عند  األصلي االرتفاع أعلى من مستواى حزمة من اذلواء يتم إزاحتهاغَت مستقر ألن  كونويف  
كون أبرد من ا تفإهن, ألسفل ا. وعندما يتم إزاحتهاذلواء احمليطكون دائماً أكثر دفئاً من ت    

بواسطة قوة الطفو     ألعلى أو ألسفل من ادلستوى افإنو ؽلكن دفعه لذلك ,ازليطه
(buoyancy)  ًشلا يسبب اضطرابا. 

أسفل(.  3-3يقال عن ىذه الظروف بأهنا مستقرة )الشكل , * �       عندما يكون *
من  صبح أبردت   ألعلى من  امن اذلواء يتم إزاحته كتلةفإن  , ظروف االستقرار خالل
فإن قوة الطفو , . وعلى ذلكاصبح أدفأ من زليطهت, وعندما تزاح ألسفل ,اهزليط

buoyancy   وتثبط احلركة ادلضطربة., مرة أخرى    األصلي امن اذلواء دلستواى كتلةتعيد 
*       تكون* عندما  , وتكون قوة (أعلى, 3-3ة )الشكل ـروف متعادلـد ظـتوج,    

وتلخص , ارتفاعأي  من اذلواء مساوية للصفر عند كتلةتعمل على  اليت  Buoyancyطفو ـال
 ربدد االستقرار كما يلي:اليت  ادلعايَت

  *              :                   ةظروف غَت مستقر 
 *                                       ظروف مستقرة:
 *                                     ظروف متعادلة:
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 .ومستقرة, وغَت مستقرة, تغَتات درجة حرارة اذلواء مع االرتفاع ربت ظروف متعادلة :(3-3)شكل 
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 والهطولبخار الماء  1.3.1
, ادلناطق الدافئة ففي .من التباين يةعلى درجة عالاجلوي  خبار ادلاء جزء من اذلواء

العالية من سطح األرض ربفظ فإن معدالت البخر , والرطبة, والغابات االستوائية ادلطَتة
الصحارى ادلناطق اجلافة و  ففي, من ناحية أخرى .األدىن مشبعًا باستمرار تقريباً اجلوي  اذلواء

 .بكميات ال تكاد تذكراجلوي  اذلواءيف  كون خبار ادلاءاحلارة ػلدث تبخر قليل وي
, تشمل ضغط البخار, بواسطة مؤشرات سلتلفة اجلويف  يتم توصيف خبار ادلاء

والكثافة النوعية . وردبا تكون , كثافة خبار ادلاء, درجة حرارة نقطة الندى, الرطوبة النسبية
إىل  الفعليوتعرف بأهنا النسبة بُت ضغط البخار  ,األكثر شيوعاً  ادلؤشر الرطوبة النسبية

 يعتمد فقط على درجة حرارة اذلواء.الذي  ضغط خبار اذلواء عند التشبع
اء إىل سحاب أو قطرات ضباب عندما يتم تربيد اذلواء ادلشبع ػلدث تكثف خبار ادل

مثل التربيد , وػلدث التربيد عن طريق عمليات سلتلفة .عند درجة حرارة نقطة الندى
اجلوي الذي  ركة األفقية للهواءواحل, علىإىل أوحركة احلمل , لسطح األرض ليالً  اإلشعاعي

يرفع فيو الذي ) اجلبليوالرفع , إىل أعلى افئدقوم فيو جبهة ىواء بارد بإزاحة ىواء رطب ت
 اذلواء فوق سلسلة جبلية(.

صورة مطر أو ثلج بنزع أنواع كثَتة من ادلواد ادلعلقة والغازات ادللوثة يف  يقوم اذلطول
يف  وؽلكن إذابة ادللوثات مباشرة .لة بواسطة الغسيل بالًتسيب الرطبوتعرف اإلزا ,من اذلواء

, ادلاءيف  وتشمل ادللوثات القابلة للذوبان .ردبا تدمص على ىذه القطراتأو , قطرات ادلاء
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إن إزالة ىذه ادللوثات  .أنواع سلتلفة من أكاسيد الكربيت والنيًتوجُت, من بُت مركبات أخرى
 .اً ضبضي اً فتنتج مطر , يزيد من ضبوضة األمطار

 اإلشعاعياالنتقال  3.3.1
 :عمليات نقل إشعاعية رئيسية ادلناخ اإلشعاعي لألرض على ثالث يعتمد كثَتاً 

 تصل من الشمس إىل سطح األرض.اليت  كمية تدفق الطاقة اإلشعاعية .3
 .اجلوي إعادة توزيع الطاقة اإلشعاعية داخل إطار الغالف .3

 فقد الطاقة اإلشعاعية للفضاء. .1

مليات االمتصاص األرضي عاجلوي  ويضم التوازن اإلصبايل لنظام إشعاع الغالف
 طولُت موجيُتىناك  .التايلاجلزء يف  ها بإغلازيتم وصفاليت , واالنبعاث, توصيلوال والتفريق

 اإلصبايليعتربان على قدر كبَت من األعلية بالنسبة لالتزان  الكهرومغناطيسيللطيف 
ادلوجة القصَتة من وتتكون  .موجى طويل وإشعاع (مشسيإشعاع موجى قصَت ) :لإلشعاع

ويقع داخل ىذا اجلزء مكونات  ,ميكرومًت 3.4 - 4.15تًتاوح من ضلو اليت ة ادلسافة ادلوجي
, ميكرومًت( 4.75 - 4.36)ادلرئية  واألشعة, ميكرومًت( 4.36 - 4.15)األشعة فوق البنفسجية 

 الطاقة ذات األمواج القصَتةوتنبعث  .(ميكرومًت 3 - 4.75)القريبة من ربت احلمراء واألشعة 
ضلو  إىل تعترب جسمًا أسودًا مشعًا متكاماًل تقريبًا تصل درجة حرارتواليت , بواسطة الشمس

أما األشعة فوق البنفسجية والضوء ادلرئي فيشكالن ادلكونات قصَتة  .درجة كلفن 6444
 .الكوينادلوجة األكثر أعلية للمناخ 
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تعترب إشعاعاً  (UV) ةالبنفسجيفإن األشعة فوق , وعلى أساس وحدة طول ادلوجة
فإن معظم موجات األشعة فوق البنفسجية عالية الطاقة , وحلسن احلظ .طاقة عالية جداً  اذ

اجلوي  من الغالف ياجلزء العلو يف  ومكونات أخرىيتم امتصاصها انتقائيًا بواسطة األوزون 
حيث ؽلكن أن , لكن بعضًا من األشعة فوق البنفسجية تصل إىل سطح األرض .لألرض
 الغالفيف  ضوئي - كيميائي  (smog) دخاينضباب تكون يف  ضارة للحياة وتسهمتكون 
 األدىن.اجلوي 

فإن , وىف احلقيقة .ادلرئيالقصَت يقع ضمن جزء الطيف  ادلوجيإن معظم اإلشعاع 
يكون الذي , ميكرومًت 4.48ألقصى تدفق للطاقة من الشمس يكون عند  ادلوجيالطول 

 اخلايلمن الشمس خالل اذلواء  ادلرئيوؽلر معظم الضوء  ,أخضركضوء  اإلنسانمرئيًا لعُت 
بواسطة  ادلرئيفإن تشتتاً ػلدث فعلياً للضوء , من ناحية أخرى .أن يفقد كثَتاً من الغبار دون 

يصل الذي  ادلرئيإن الضوء  .(يروسولاألعوالق اذلواء )و , والسحب, اجلوي ئات اذلواءجزي
بواسطة مواد على سطح  (تقريباً  %25)تقريباً أو ينعكس  %(75)سطح اليابسة إما أن ؽلتص 

بتدفئة الًتبة واذلواء  ادلمتصة اإلشعاعيةوتقوم الطاقة  .(والًتبة, وادلاء, )مثل النباتات األرض
اجلوي يف  من الطاقة ادلمتصة يعاد انبعاثها مرة ثانية إىل اذلواء اً كما أن بعض  , ادلاءَتوتبخ

 .صورة إشعاع طويل ادلوجة
 ويتم انبعاثو ميكرومًت 144-3.4طويل ادلوجة الطيف من ضلو  اإلشعاعيشمل 

حرارة اليابسة تبلغ ضلو ونظرًا ألن درجة  .األرض –اجلوي  داخل نظام اذلواء ادلوادبواسطة 
 .ميكرومًت 14 تكون حوايلطويل  يانبعاث موج قصىفإن طول ادلوجة أل, كلفن 294
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احلمراء  ربتأو أشعة  (terrestrial) يطويل ادلوجة إىل أنو أرض اإلشعاعويشار عادة إىل 
(infrared radiation). 

الغالب دلعظم أنواع الطيف طويل ادلوجة, يف  غَت منفذ لألرضاجلوي  يعترب اذلواء
وجة تقريبًا تسمح هبروب جزء من الطاقة طويلة ادل ميكرومًت 11و 8توجد نافذة بُت  ولكن

اجلوي يف  كما ػلدث امتصاص وإعادة انبعاث للطاقة طويلة ادلدى داخل اذلواء  .إىل الفضاء
وأكسيد , الكربون أكسيدوثاين , دبا فيها خبار ادلاء, ألنواع جزيئية متنوعة اىتزازية صورة طاقة

باسم غازات وبعضًا من األنواع األخرى تشكل ما ىو معروف ن ىذه إالنيًتوجُت و ادليثان. 
 .لألرض الزجاجيمسؤولة عن تأثَت البيت  يوى, الزجاجيالبيت 

 فإن الكرة األرضية ستكون, الزجاجيللبيت  الطبيعيوبدون التدفئة بواسطة التأثَت 
وذبدر  ,تقريباً  م°15 يبلغ الذي  احلايلم أبرد من متوسط درجة حرارهتا °33 حبوايل أبرد

 م°(3-1) بأن زيادة تًتاوح ما بُتاألوساط العامة والعلمية يف  وجود اىتمام كبَتإىل  اإلشارة
والعشرين وذلك   احلادي مع هناية القرن العادليمقدار التدفئة سيحدث على ادلستوى يف 

 من مصادر بشرية.اجلوي  الغالفيف  الزجاجيلغازات البيت  التدرغلينتيجة للًتاكم 
 األدنىالجوي  الغالف 3.3.1

ويوضح  .اجلوي الطبقات ادلختلفة للغالف االرتفاعدرجة احلرارة مع يف  ػلدد التباين
وىف  ,الطبقة الرئيسية األقل ارتفاعاً  ويعترب الًتوبوسفَت ,طبقات اذلواء األساسية 4-3الشكل 

من معدالت  لدرجة احلرارة حباالت الرأسييتميز االختالف , داخل طبقة الًتوبوسفَت
وؽلتد الًتوبوسفَت  .غَت مستقر وجيد اخللط يكون عموماً  الًتوبوسفَتوبذلك فإن , التفاوت
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حسب خط , كيلومًتاً  15 - 14 إىل أعلى من سطح األرض حىت ارتفاع يًتاوح تقريباً ما بُت
 ه ىوىواء إذا أن, الًتوبوسفَت مألوف لنا صبيعاً  أن ومن ادلؤكد .العرض وادلوسم من السنة

ذلك تكون يف  , دباطبقة الًتوبوسفَتيف  ن معظم مناخنا ػلدثأيضًا فإ ,نتنفسالذي 
وؽلثل الًتوبوبوز احلد األعلى لطبقة  .جوية أخرى وعمليات أرصاد, والرياح ,دلطرالسحب, وا
 .فوقواليت  ويفصلو عن طبقة السًتاتوسفَت الًتوبوسفَت

 
 درجة احلرارةيف  باينتكما ىو زلدد بواسطة متوسط الاجلوي   : تركيب الغالف(4-3)شكل 

 .االرتفاع مع
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, ىامة عند قاع الًتوبوسفَت طبقة ربتيةسبثل اجلوي اليت  ن الطبقة الفاصلة للغالفإ
, اجلوي ىذه ادلنطقة من الغالفوىف  .األرضتشكل احلدود ادلشًتكة بُت الًتوبوسفَت وسطح 

وقوى القص  (Free convection)حمل احلر ـارات الـوة بتيــر بقـهواء تتأثـن أظلاط الفإ
لدرجة حرارة اذلواء وسرعة  الرأسيويكون عادة التدرج  .)احلمل ادلدفوع غَت احلر( السطحي

األوىل فوق سطح  ارنطاق األمتيف خرى األ ادلتداخلة توالكميا, والرطوبة اجلوية, الريح
وتعود ىذه التدرجات أساسًا للتغَت ادلؤقت للطاقة والكتلة  ,ومتغَتة مع الزمناألرض كبَتة 

. وؼلتلف عمق الطبقة الفاصلة على اجلوي تبخر ادلاء( بُت سطح األرض والغالف, )مثالً 
قد ؽلدد اذلواء الصاعد من سطح األرض الساخن الطبقة , امتداد اليوم فعند منتصف الظهَتة
نو عمق اخللط أو ويشار إىل ىذا االرتفاع على أ ,واحداً  اً الفاصلة حىت ارتفاع يصل كيلومًت 

يشار إليها عادة بالدوامة  اليتاذلواء ادلضطرب  كتلفإن  , من ناحية أخرى .الطبقة ادلخلوطة
(eddies) ,وردبا تتعرض , اجلوي يربد الغالف, الليل خاللو  .تتعرض حلركة تيارات دائرية

إن معظم عمليات  .كيلومًت تقريباً  4.1الطبقة الفاصلة لالنكماش لسمك يصل فقط إىل 
من ناحية  .دث داخل نطاق ىذه الطبقة الفاصلةرب اجلوي نقل وربول ملوثات الغالف

خالل معظم طبقة  إىل أعلى أخرى فإن بعض الغازات ادلستقرة كيميائيًا يتم تشتيتها
قد ( (CFCSوالكلوروفلوروكاربونات  N Oإن بعضًا من ىذه الغازات مثل  .الًتوبوسفَت

 ,(surface layer)لتصل طبقة تعرف باسم الطبقة السطحية  إىل أعلى هناية األمريف  تنتشر
إن خصائص  .لتصل ضلو عشر عمق الطبقة الفاصلةوسبتد ىذه الطبقة عمومًا إىل أعلى 

ن سريان ويكو والتبادل احلرارى للسطح  السطح الطبقة السطحية تتأثر بشكل مباشر خبشونة
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سطحية؛ وبذلك فإن ربت الطبقة ىذه الطبقة اليف  مع االرتفاع الطاقة والكتلة شبو ثابت
 .(Constant Flux Layer)تسمى أحياناً طبقة التدفق أو السريان الثابت 

 األعلىالجوي  الغالف 3.3.1
ادلمتدة من اجلوي  ( ادلستقرة للغالفالطباقييعترب السًتاتوسفَت الطبقة )الًتتيب 

ويكون السًتاتوسفَت  .(4-3كيلو مًتًا )الشكل  54حوايل  باذباه األعلى إىل ارتفاعالًتوبوبوز 
 قمة سبثلاليت , جدًا ألن درجة حرارة اذلواء تزداد مع االرتفاع حىت طبقة السًتاتوبوز اً مستقر 

يعود  ىذه الطبقةيف  إن ارتفاع درجة احلرارة .(temperature inversion)انقالب احلرارة 
 تشملاليت , األنواع الكيميائية ادلختلفة أساسًا المتصاص األشعة فوق البنفسجية بواسطة

 وػلدث أقصى تسخُت ,طبقة السًتاتوسفَتيف  اللذين يوجدان اجلزيئياألكسجُت األوزون و 
تثبيطو فإن خلط ادللوثات يتم , ونظرًا الستقرار اذلواء .من السًتاتوسفَت يالعلو  اجلزءيف 

)مثل  االصطناعية( و N Oفإن ادلواد الكيميائية الطبيعية )مثل , لذلك ,داخل ىذه الطبقة
(CFC  ببطء  إىل أعلىتصل إىل طبقة السًتاتوسفَت من طبقة الًتوبوسفَت سبيل لالنتشار اليت

 شديد داخل السًتاتوسفَت.
 ,لسًتاتوسفَتيتكون األوزون طبيعيًا ومن خالل تفاعالت كيمو ضوئية داخل ا

طبقة السًتاتوسفَت يعترب ضروريًا للحياة يف  لكنو, طبقة الًتوبوسفَت يف ويعترب األوزون ملوث
ويعترب كل من  .الضارة بيولوجياً  (UV)ض ألنو ؽلتص األشعة فوق البنفسجي على األر 

إن  ,فوق طبقة السًتاتوسفَتاجلوي  ضمن الغالف ُت إضافيتُتطبقتادليزوسفَت والثرموسفَت 
, ربتها؛ ذلذااليت  ىاتُت الطبقتُت شبو مفصولتُت عن طبقة السًتاتوسفَت وطبقة الًتوبوسفَت

وبادلثل فإن  .عمليات نقل ادللوثاتيف  تأثَت قليل على مناخنا وكذلكيف  فإهنما يتسببان
 .ياجلو  التلوث يكون لو تأثَت قليل أو معدوم سباماً على ىاتُت الطبقتُت العلويتُت من الغالف
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 أسئلة
 غازات البيت الزجاجي األكثر أعلية؟ كيف تقوم ىذه الغازات برفع متوسط درجة ىي ما .3

 حرارة األرض؟
 يف والتلوث, وخبار ادلاء, يسبب الريح؟ كيف تؤثر الريح على حركة احلرارةالذي  ما .3

 ؟اجلوي الغالف
 نيويورككيف ؽلكن للضغوط عند سطح األرض أن زبتلف بُت مدينة فينيكس ومدينة   .1

 الرغم من أن كلتا ادلدينتُت تقعان عند مستوى سطح البحر؟ على
 الًتوبوسفَت طبقيتيف  صف كيف ودلاذا زبتلف درجة حرارة اذلواء مع زيادة االرتفاع .3

 ؟والسًتاتوسفَت
طبقة يف  كذلك  طبقة الًتوبوسفَت ولكن ليسيف  طلدلاذا يكون اذلواء جيد اخل .3

 السًتاتوسفَت؟
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 الرابع الباب
 النشاط الحيوي في التربة والماء

 

 
 الًتبة واؼباء. يف الكيموحيويةكثَت من التحوالت   السبب يف يبكًتيا عصوية مثل ىذه، ى

 
 الرئيسيةمجموعات الكائنات  1.4

ويتم  ،البيئة يفللًتبة واؼباء بقوة على التفاعالت الكيميائية  اغبيةتؤثر اػبصائص غَت 
: وربديداً، فإف اغبيويالًتبة واؼباء بواسطة النشاط  يفالكيموحيوية التفاعالت  يفالتحكم 
إف الًتبة ومنطقة دنو  .الكيموحيويةتسهل التحوالت  على كائنات حية يالبيئات ربتو صبيع 
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عادة على باليُت من الكائنات،  ياستثناًء. فالًتبة نفسها ربتو  ليسا (vadose)اعبذور 
وتشمل اجملموعات  .على أعداد أقل، ولكن تظل معتربة يربتو  إضافة ؼبنطقة دنو اعبذور اليت

 األوليةواغبيوانات ، والبكًتيا، والفطريات، والطحالب، الًتبة كاًل من الفَتوسات يفاألساسية 
(protozoa)  اؼبفصلياتو (arthropods). نات متطلبات بيئية ووظيفية إف عبميع ىذه الكائ

تعترب كل من  وبشكل خاص .للبيئة يالكل البيولوجيالنشاط  يفويسهم كل منها ، ؿبددة
ونتيجة لدورىا  .(1)انظر أيضًا الباب  الكيموحيوية التحوالت يف مهمةالبكًتيا والفطريات 

فسيتم الًتكيز ، تالتأثَت على مصَت وتقليل التأثَت السلىب لعدد كبَت من اؼبلوثا يف اغبيوي
كثَتاً   اليتيشمل االكتينومايسيتات  كبَت  يقسيم بكتَت إىل  باإلضافة ،على ىاتُت اجملموعتُت

ما تعامل على أهنا ؾبموعة منفصلة من الكائنات نظراً ػبصائصها الفريدة. وىف النقاش التايل 
من  أذنيتهاوتفحص ، يا واألكتينومايسيتات والفطرياتَت سيتم إعطاء ملخص عاـ للبكت

 جانب التلوث.
كما ىو ،  إف أذنية الكائنات الدقيقة بالًتبة مبنية على أساس أعدادىا وكتلتها اغبيوية

  .الًتبة يفمنها شنكن أف تتواجد  كبَتة  اً (. وشنكن مالحظة أف أعداد7-4اعبدوؿ ) يفموضح 
نات ـبتلفة وبذلك فإف ؾبموعات كبَتة من كائ، فإف ىذه اجملموعات كثَتة التنوع، كذلك

( 7-4. ويوضح الشكل )الكيموحيوية عدد ال هناية لو من التحوالت يفشنكن أف تسهم 
 واألشكاؿ اؼبختلفة ؽبذه الكائنات.األحجاـ 
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 .والفطريات، تاتييساوشكل وأنواع فبثلة من البكًتيا واألكتينوم النسيباغبجم  :(7-4شكل )

 

 بيئة الًتبة يفد اؼبيكروبات ا(: التقدير النسيب ألعد7-4جدوؿ )

 العػدد اؼبيكروبات
 )على أساس جراـ واحد من الًتبة(

 منطقة دنو يفالكتلة اغبيوية 
 اعبذور )كجم / ىكتار(

 011 871 البكًتيا
 011 171 األكتينومايسيتات

 7011 671 الفطريات
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 ريايالبكت 1.1.4
مكاف آخر على  أي يفأو الًتبة  يف اً األكثر عدد وىى الكائنات، تعترب البكًتيا

وىى تتميز بغالؼ  ،prokaryotic نوويغشاء تفتقر لوجود  بدائية النواةكائنات ،  األرض
وتعترب البكًتيا قادرة على  .عضيات خلويةعلى سيتوبالـز ولكن بدوف  يزنتو ، معقد خلوي

تبادؿ الزندث و  .(binary fission) الثنائياالنشطار من خالؿ ، النمو السريع والتكاثر
لية خليو خب)وىو تالمس  conjugationمن خالؿ االلتحاـ أو االقًتاف  رئيسيبشكل  الوراثي

كما   ،اؼبلتهمة للبكًتياوىو التبادؿ عن طريق الفَتوسات  (transduction) التنبيغأخرى( أو 
 .DNA)جزيئات من  انتقاؿ) (transformation) التحوؿشنكن أف يتم ذلك من خالؿ 

 
 اإلليكًتويناؼبيكروسكوب باستخداـ للكائنات اغبية بالًتبة. تظهر الصورة العليا  حيوي(: البكًتيا مكوف 7-4شكل )
أسواط مفصولة أخذت  عباره عنبكًتيا متعددة األسواط. الدوائر  يوى، (Rhizobium meliloti)ميليلوتى  رايزوبيم

 .دائرياً  تلقائياً شكالً 
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ميكرومًت. وشنكن أف تكوف بكًتيا  7 إىل 1.7ويًتاوح حجم البكًتيا عمومًا من 
 (. 7.4و 7.4الًتبة عصوية الشكل أو كروية أو لولبية أو متعددة األشكاؿ )انظر الشكلُت 

 :البكتريا حسب طريقة تغذيتها إلىيمكن تصنيف  1.1.1.4
 (Autotrophic)  ذاتية التغذية

عضوية  على الطاقة من مصادر ال دبعناىا الضيق ذاتية التغذيةيا الًتبة َت تتحصل بكت
 .وعلى الكربوف من ثاين أكسيد الكربوف. إف ىذه الكائنات عمومًا ؽبا متطلبات قليلة

عضوية )من اؼبعادلة  ذاتية التغذية الكيميائية على الطاقة من أكسدة مواد ال البكتَتياوربصل 
4-9T 77-4اؼبعادلة  إىلT 70-4 واؼبعادلةT) ، بينما ربصل البكًتيا ذاتية الضوئية على

 (.1T–4)اؼبعادلة  الضوئي البناءالطاقة من عملية 
 (Heterotrophic)غير ذاتية التغذية 
وربصل  ،عضوية يا غَت ذاتية التغذية على الطاقة والكربوف من موادَت ربصل البكت

 4T-8البكًتيا غَت ذاتية التغذية الكيميائية على الطاقة من عمليات األكسدة )اؼبعادلة 
يا غَت ذاتية التغذية َت ربصل البكت ،من ناحية أخرى .(4T-76اؼبعادلة و  T-74اؼبعادلة و 

ع ضرورة توفر مادة عضوية ماحنة م الضوئي البناءالضوئية على الطاقة من عملية 
  على ةمنمايا غَت ذاتية التغذية َت ( مستعمرات بكت7-4ويعرض الشكل ). لإللكًتونات
 .غذائيوسط 
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 غذائيوسط بطبق بًتى على  ناميةيسيتات مت عزؽبا من تربة حقل ايا مع بع  من االكتينومَت ( أنواع من البكت7-4شكل )
 .لبكًتيا غَت ذاتية التغذية متخصصغَت 

 
؛ أما  الكيميائية وغَت ذاتية التغذية التغذية الكيميائية يا ذاتيةَت الًتبة بكت يفوتسود 

ؿبدودة العدد ألف الًتبة غَت  فهي التغذية الذايتوغَت  الذايت البكًتيا الضوئية من النوعُت
 منفذة لضوء الشمس.
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 اإللكتروناتمستقبالت أنواع  2.1.1.4
وسبتلك  لإللكًتونات هنائي كمستقبل: تستخدـ األكسجُت  ةالهوائيالكائنات الحية 

 (.4T-77إىل اؼبعادلة 4T-8إنزشنات قادرة على تكسَت ؾبموعة البَتوكسيدات )اؼبعادلة 
 الكائنات الحية الالهوائية

  ال تستخدـ ىذه الكائنات األكسجُت كمستقبل هنائي لإللكًتونات )اؼبعادلة
76-4T).  اؼبناسبة اإلنزشنات سبتلك باؼبعٌت احملدود الإف الكائنات الالىوائية                           

Super oxide dismutase)  أو(catalase  ومع  .وجود األكسجُت يفتتسمم  فهيوبذلك
 مستقبالتإال أهنا تستخدـ ، اإلنزشناتأف أنواعًا أخرى من الكائنات الالىوائية سبلك ىذه 

طيع الكائنات الالىوائية غَت األكسجُت مثل النًتات والكربيتات. وتست لإللكًتونات
استخداـ األكسجُت أو صور مركبة من األكسجُت  (Facultative anaerobes) االختيارية

 (.4T-70و  T 4-74اؼبعادلتُت  يف)كما يالحظ  لإللكًتوناتكمستقبالت 
 البيئيالتصنيف  3.1.1.4

أو  autochthonousمن نوع  بالًتبة اؼبستوطنةالبكتَتيا شنكن أف تكوف 
Zymogenous.   حيث تستخدـ، الًتبة بالنسبة للنوع األوؿ بطيئة يفوتكوف عملية األي 
أما النوع األخَت فهو  .(Substrate) كركيزة غذائية أو مادة تفاعلالًتبة   يفاؼبادة العضوية 

إضافة مادة عقب  الركيزة الغذائيةمتأقلم على فًتات من الكموف والنمو السريع حسب توفر 
تصنف على  اليتأما الكائنات الدقيقة اغبية  .د أو إضافة مادة ؿبسنة للًتبةيجد غذائية من
زمنية  اتفإهنا تعيش عادة لفًت ، دخيلة على الًتبةكائنات   يوى،  Allochthonousأهنا 
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 علم ميكروبيولوجيا الًتبةمؤسس ( 7907 - 7806) يسرجى وينوقر ادسك لقد كاف .قصَتة
تقـو على مفهـو أكثر حداثة نظرية تصنيف  لكن ىناؾ.  البيئيىذا التصنيف  قدـ ىو من

 الركيزة الغذائية. فالكائنات اؼبتأقلمة للعيش ربت ظروؼ تكوف فيها Kأو  r من اختيار كل
(Substrate)  ـبتارة على أساس متوفرة بكثرة يشار إليها على أهناK. 

أمثلة  على اإلفرازات اعبذوريةاؼبنطقة احمليطة باعبذور  يفتعيش  اليتوتعترب الكائنات 
 تصنف على أهنا ـبتارة على أساس اليتأما الكائنات  ،Kعلى أساس  الكائنات اؼبنتقاةعلى 

r باستثناء فًتات قصَتة تتوفر  حدياً  الركيزة الغذائية عامالً بيئات تكوف فيها  يفتعيش  فهي
عدالت النمو السريع عندما على م rاؼبختارة على أساس كائنات الفيها ىذه اؼبواد. وتعتمد 

فإف ، بيئات غَت مزدضبة. وباؼبقابل يفوىى توجد عادة ، متوفرة الركيزة الغذائية تكوف
 .تتميز دبقدرة تنافسية عالية يبيئات مزدضبة وى يفتوجد   Kعلى أساس ةالكائنات اؼبختار 

 البكتريا السائدة بالتربة 4.1.1.4
 (Arthrobacter)االرثوباكتر 

 العدديوذلك حسب طرؽ التقدير ، الًتبة يفعددًا  األكثريا َت البكتتعترب 
(plating procedures) يا َت من أعداد بكت %41يا ما يصل إىل َت وشنثل ىذا النوع من البكت

تكوف  Autochthonousتصنف على أهنا   اليت. إف ىذه الكائنات استنباهتاشنكن  اليتالًتبة 
. (Gram-variable)وتعطى تفاعال متباينا مع صبغة جراـ  pleomorphicمتعددة األشكاؿ 

تصبح  مث، (Gram- negative) جراـ لصبغةوسالبة  عصويشكل  يفغبديثة تكوف فاػباليا ا
 .(Gram – positive) جراـ لصبغةالحقاً كروية الشكل وموجبة 
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 زبتومايسالستر 
وشنكن  ،اقشتها الحقاً(حقيقة أكتينومايسيتات )سيتم منػال يف ىيذه الكائنات ػػى
وغَت  جراـ لصبغةوىى كائنات موجبة ، الًتبة يفا يَت من أعداد البكت %71-0أف تشكل 
 ذلك السًتيبتومايسُت يفدبا ، يةوتنتج ىذه الكائنات مضادات حيو  ،كيميائيةال-ذاتية التغذية

 .(7947 الطب عاـ يفمنح جائزة نوبل  يالذ، )أكتشف بواسطة سلماف واكسماف
 (Pseudomonas)س اودومونالس

 السػػػػػػػػػػػػػودومونوداتباسػػػػػػػػػػػػػم  اً أيضػػػػػػػػػػػػػ تعػػػػػػػػػػػػػرؼ، سػػػػػػػػػػػػػالبة لصػػػػػػػػػػػػػبغة جػػػػػػػػػػػػػراـ كائنػػػػػػػػػػػػػات
(pseudomonads) ، عموماً ىوائية وغػَت ذاتيػة  ية. وىالطبيع اسعة االنتشار ومتنوعة يفىي و

وكمجموعػػػػة سبلػػػػك أنظمػػػػة ـبتلفػػػػة كثػػػػَتة مػػػػن  .اختياريػػػػة لكػػػػن بعضػػػػها ذاتيػػػػة تغذيػػػػة، تغذيػػػػةال
غػَت  ركبػاتاؼبذلػك  دبػا يف، قادرة على ربليل أنواع واسعة مػن اؼبركبػات العضػوية ياالنزشنات وى

وشنكن أف سبثػل ىػذه الكائنػات مػا بػُت  ،Recalcitrant أو احملللة بصعوبة يقابلة للتحلل اغبيو 
 .الًتبة يا يفَت من أعداد البكت % 71-71

  (Bacillus)الباسيللس 
لصبغة موجبة ، تتميز بأهنا ىوائية يوى، تقريباً  السودوموناستوجد بنفس أعداد 

 ،التغذية ومتنوع ذايتف ىذا اعبنس غَت إ .(endospores) اػبلية تنتج جراثيم متحوصلة جراـ
 الًتبة. يفيا َت من تعداد البكت %71وسبثل الباسيللس عادة حنو 

 التوزيع والوظيفة 5.1.1.4
ىكتار /كجم  011 إىل حيوية تصلوبكتلة ، يا أكثر كائنات الًتبة عدداً َت تعترب البكت
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 يفوخاصة ، يا اؽبوائية أكثر انتشاراً من الالىوائيةَت فإف البكت اً وعموم .لعمق منطقة دنو اعبذور
يا الالىوائية َت فإف أعداد البكت، الًتبة يفالتعمق أكثر ومع  .(7.7.7)انظر اعبزء  Aاألفق 

 يزداد نسبة إىل اؽبوائية.
معظم  يفصبيع التحوالت البيوكيميائية بالًتبة وذلك  يفيا بقوة َت وتشًتؾ البكت

ف أذنية إ .اؼبواد العضوية وغَت العضوية ذلك عمليات التحلل لكل من يفدبا ، األحواؿ
ليست أمرًا مبالغًا فيو. ونظرُا لكثرة للملوثات  مصَت وتقليل التأثَت السلىب يفيا الًتبة َت بكت

فإف ؽبا قدرة ال ؿبدودة تقريباً ، معدالت دنوىا وتأقلمهاإضافة لسرعة ، وتنوعهاالبكتَتيا 
وسيتم بالتفصيل فحص  ،(xenobiotics) اؼبواد الغريبة لتحليل معظم اؼبواد الطبيعية وكثَت من

األبواب التالية من  يفيا على الفضالت وتقليل التأثَت السلىب للملوثات وذلك َت تأثَت البكت
 ىذا الكتاب.

 (Actinomycetes) مايسيتاتاالكتينو  2.1.4
كافية لتناوؽبا  يا لكنها فريدة بدرجة  َت ىذه كائنات حيو تصنف على أهنا بكت

 يفلكنها مشاهبة أيضًا ، سبلك بع  اػبصائص اؼبشًتكة مع البكًتيا فهيكمجموعة دبفردىا 
 ذاتية التغذية غَتكائنات ىوائية ك أغلب فًتات حياهتا تعيش يف ،بع  اعبوانب للفطريات

 ىايفاتأو ، خيوط إىلوتظهر ميال للتفرع  ،متطاولةكيميائية تتكوف من خاليا وحيدة 
hyphae ،ريات ػاؼبظهر تلك اػباصة بالفط يف اؽبايفاتوتشبو ىذه  ،رياتػتشبو خيوط الفط

صل إصبايل عدد ما ت غالباً  و ،ميكرومًت( 7-1.0 ر )حوايلػػار أصغػػلكنها ذات أقط
فإف تعداد األكتينوميسيتات ، وعموماً  .(171حنو ) ةالًتب جراـ واحد من يف مايسيتاتاالكتينو 
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 .بالًتبةبكًتيا األخرى ال يقل مرة أو مرتُت عن عدد
غَت جنسية  اً غوابأوتعرؼ ىذه الكائنات بأهنا تتكاثر جنسيًا لكنها صبيعًا تنتج 

وقد سبثل ىذه ، مايسيتاتأعداد األكتينو  تيومايسزويسود جنس السًت  ،أبواغ كونيديةتسمى 
 .مايسيتاتعدد األكتينو  إصبايلمن  %91 اؼبوجبة لصبغة جراـ الكائنات
 شبه األكتينومايسيتات مع البكتريا والفطريات أوجه 1.2.1.4

 بدائية النواة كائنات  مايسيتاتفإف األكتينو ، ياَت مثل صبيع أنواع البكت
prokaryotic)). ثاشنُت -من األدنُت  مايسيتاتيا واالكتينو َت ف ؿبتوى البكتفإ، إضافة لذلك 

(adenine-thymine) سايتوسُت -واعبوانُت(guanine-cytosine) وىو ما ينطبق ، متشاهبة
أيضًا فإف حجم خيوط  .لكال النوعُت من الكائنات اػبلويأيضًا على مكونات اعبدار 

 مايسيتاتفإف األكتينو ، خرىمن ناحية أ .غبجم اػباليا البكتَتيةىو فباثل  مايسيتاتاألكتينو 
ىوائياً  فطرياً  غزالً النوعُت من الكائنات تكوف  وكال، خيطيا كثيفاً مثل الفطريات تظهر تفرعًا 

البيئات السائلة سبيل إلنتاج   يف مايسيتاتفإف دنو األكتينو  ،إضافة لذلك .وكونيدية اً وأبواغ
، يا. وأخَتاً َت بداًل عن التعكر الذى ينتج بواسطة البكت النموات الفطرية وتشب كتل أو كريات

حالة  يفليست أسية مثلما ىو  مايسيتاتحالة الفطريات واألكتينو  يففإف معدؿ النمو 
 بل تكعيبية.، ياَت البكت

 التوزيع والوظيفة 2.2.1.4
ذلك  يفدبا ، ـبتلفة من اؼبواد العضوية اً أف ربلل أنواع مايسيتاتشنكن لألكتينو 
-77وتعترب اؼبعادلة ) .اتمثل الفينوالت والسيًتويد، عادة ال تتحلل اليتمركبات عضوية 
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4T .)ركبات اؼبربلل  يفأيضًا  مهمة كما أهنا  .زمثاال لتحلل السيانيد بواسطة السًتبتومايس
وكثَتًا ما تكوف نواتج التحلل  .اغبلقات مثل مركبات النيًتوجُت اؼبعقدة والبَتاميدين اؼبتباينة

 تكوين مواد ىيومية ودباؿ الًتبة. يف مهمةمركبات  يوى، لعملياهتا األيضية مركبات عطرية
وىو مركب ، (geosmin)نتيجة ؼبادة اعبيوظبُت  ىيإف الرائحة الًتابية اؼبصاحبة ؼبعظم الًتب 

 .مايسيتاتاألكتينو  تنتجو
صل ػيوية تػتلة حػوك، ياَت بكتػلى للػداد الكػالتعن ػم %71 ماسيتاتتينو ػوتشكل األك

ثر ربماًل ػكائنات أكػذه الػوتعترب ى .جذورػو الػمنطقة دن قىكتار لعم/كجم  011 إىل حنو
أيضًا فإف ، ( pH 0.0ولكنها أقل ربماًل للًتب اغبمضية ) (1.0 pH) للًتب القاعدية

يا األخرى. َت البكت بأنواعاؼبنخف  مقارنة  للمحتوى الرطويب ربمالً أكثر  مايسيتاتاألكتينو 
سبيل ألف تكوف  مايسيتاتفإف أعداد األكتينو ، إضافة لتحملها للًتب القاعدية، ونظرًا لذلك
 .غرب الواليات اؼبتحدة األمريكية مثل جنوب، ترب الصحراء يفأعلى 

عالقات تكافلية  يفع النباتات تتفاعل م اليت مايسيتاتيوجد كثَت من األكتينو 
 النباتات غَت البقولية اؼبثبتةجذرية مع  اً عقد يكوف Frankiaاعبنس ، فمثالً  .رضيةوم

جرب يعترب عاماًل مسببًا ؼبرض  Streptomyces scabies، بينما النوع، للنيًتوجُت
تنتج مضادات حيوية تضم  سزيالسًتبتوماأنواع من  اً فإف كثَت ، من جهة أخرى .البطاطس
إف ىذه اؼبركبات  ،ىيكساميدوالتيًتاسايكلُت والسايكلو ، امفينيكوؿوالكلور ، ُتالسًتبتومايس
 .األخرىكائنات الًتبة اغبية   يفالتحكم  يف مهمة شنكن أف تكوف
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 الفطريات 3.1.4
لكنها زبتلف عن  ،الثالثة الرئيسية من الكائنات اغبية بالًتبة ةاجملموع ىيالفطريات 
طرية ويشار إىل الكائنات الف .eukaryotic حقيقية النواة أهنا يف مايسيتاتالبكًتيا واالكتينو 
ش الغراب يأو ع، أو طبائر، أصداءأو  (mildews) فافعأعلى أهنا  العاميباألسلوب 

(mushroom). فطريات وأغلبها ىوائية باستثناء، طريات صبيعًا غَت ذاتية التغذيةوتعترب الف 
 من حقيقيات النواة وعلى الرغم من أف الفطريات .كائنات ـبمرة  ىي اليت، اػبمائر

eukaryotic ،الضوئي بعملية البناء؛ ولذلك فإهنا ال تقـو فإهنا ال ربتوي على كلوروفيل. 
ربلل اؼبواد  يفاألكثر فعالية  تعترب الفطريات اػبيطية، الًتبة يفومن بُت الفطريات 

وتتميز ىذه الفطريات بالتفرع الكثيف  ،تقليل التأثَت السلىب للتلوث يفالعضوية ومن مث 
فمن اؼبعروؼ أف  ،ةوالجنسي ةيجنسأبواغ إضافة إلنتاج ، يوالنمو الغزير للغزؿ الفطر 

 يفجنسية  اً أبواغتنتج  (Basidiomycetes) يديةوالباز  (Ascomycetes) الفطريات الكيسية
أيضاً فطريات  ىي (Deuteromycetes)الفطريات الناقصة كما أف   .شبرية متخصصة أجساـ
بأهنا فطريات  الفطريات الناقصةكما تعرؼ   . معروؼَتالتكاثر اعبنسي فيها غ لكن، معقدة

كثَتاً   اؼبراحل اعبنسيةلكن ، ألهنا تفتقر إىل التكاثر اعبنسي (Fungi imperfecti)غَت كاملة 
أف يعاد تصنيف الكائن  األمر يستوجبوىف ىذه اغبالة فإف ، وقت الحق يفما تكتشف 

 الفطرية السائدة بالًتبة كل من األجناسومن أىم  .معروفة ضمن مراتب تصنيفية
Penicillium وAspergillus وRhizoctonia وFusarium وAlternaria   وRhizopus. 
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 والفطريات( خصائص البكتَتيا واالكتينومايسيتات 4-7جدوؿ )
 الفطريات األكتينومايسيتات البكتَتيا اػباصية

 األقل عدداً  متوسط األكثر عدداً  العدد
 األكثر كتلة حيوية ويةػػػػػػػلة اغبيػػػػػومايسيتات ؽبا نفس الكتػػػريا واالكتينػػػػػػالبكتي الكتلة اغبيوية

خيطية، لكن بعضها تتقسم إىل  بسيط درجة التفرع
 خاليا فردية

 يف صور خيطية كثيفة

 يوجد يوجد ال يوجد غزؿ فطري ىوائي
 كريات  -نعم  كريات  -نعم  تعكر -نعم  النمو يف بيئة سائلة

 تكعييب تكعييب أسى معدؿ النمو
 سيليولوز أو (chitin)كايتُت  Murein, teichoic acid, and lipopolysaccharide جدار اػبلية

 معقدة بسيطة ال توجد أجساـ شبرية معقدة
 العضوية البسيطة متوسطة األقل تنافسية األكثر تنافسية التنافسية على اؼبواد العضوية البسيطة

 ال نعم نعم Nتثبيت 
 ىوائية باستثناء اػبمَتة غالباً ىوائية ىوائية ، الىوائية اغباجة للهواء
 األعلى ربمالً  متوسطة األقل ربمالً  اعبهد الرطويب

 8 – 6 8 – 6 8 – 6 اؼبثايل (pH)الرقم اؽبيدروجيٍت 
 0أقل من  8أكثر من  8 – 6 الرقم اؽبيدروجيٍت التنافسي

تسود يف الًتب اعبافة  عالية  صبيع الًتب التنافسية يف الًتبة
 الرقم اؽبيدروجيٍت

تسود يف الًتب منخفضة الرقم 
 اؽبيدروجيٍت

 
 التوزيع والوظيفة 1.3.1.4

اعبراـ الواحد من  يف الفطرياتفإف تعداد ، األطباؽ يفكما ىو مقاس بواسطة العد 
 اليتاذباه األنواع  يفعلى الرغم من أف ىذه التقديرات منحازة  6(71حدود ) يفالًتبة يقع 

 01-71بُت  ما الفطرياػبيط ويبلغ قطر  ،(sporulating species)تتكاثر باألبواغ 
 مايسيتاتيسمح بتميز الفطريات ظاىريًا عن االكتينو  يالذ، إف ىذا اغبجم ،ميكرومًت
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وبذلك فإف الكتلة  ،كجم/ ىكتار  7011ينتج عنو كتلة حيوية تصل إىل ، األصغر حجماً 
على الرغم من أهنا ، مايسيتاتيا واألكتينو َت اغبيوية للفطريات أكرب من تلك اػباصة بالبكت

 معظم الًتب. يفعددياً أقل تواجد 
فإهنا ، وكمجموعة .اؼبواد العضوية بالًتبة ات ذات عالقة وثيقة بتحليلإف الفطري

تنافس الكائنات األخرى من وىى بذلك  األنزشنيةربتوى على أنواع ـبتلفة جدًا من األنظمة 
واؼبركبات اؼبعقدة مثل السليولوز أو اللجنُت. ، األضباض العضوية، السكريات البسيطة أجل

اؼبصَت النهائي للملوثات العضوية  يفالتحكم  يفجدًا  مهمةفإف الفطريات ، وإضافة لذلك
ربديد  يفف الفطريات غَت مرتبطة بشكل مباشر فإ، من جهة أخرى .تضاؼ للًتبة اليت

 pH) 0.0) أكثر ربماًل للًتب اغبمضية ألف الفطرياتمصَت اؼبلوثات غَت العضوية. ونظراً 
 ذات عالقة وثيقة جدًا بتحليلفإنو يتوقع أف تكوف ، ايسيتاتميا أو األكتينو َت مقارنة بالبكت

اؼبثايل ؼبعظم الفطريات يقع فعالً  اؽبيدروجيٍتاؼبواد العضوية بالًتب اغبمضية )الحظ أف الرقم 
 يفأما  .(7-4اعبدوؿ  يفالنقية )كما ىو موضح اؼبزارع الفطرية  يفوذلك  8و 6ما بُت 

الًتب  يفالًتب فإف الفطريات أكثر قدرة على التنافس من الكائنات اغبية األخرى وذلك 
يضاً أفإف الفطريات ، مايسيتات اػبيطيةومثل األكتينو  يدروجيٍت اؼبنخف ذات الرقم اؽب

 تتحمل اخنفاض رطوبة الًتبة.
أنواع الفيوزاريـو  يفاغباؿ كما ىو ة مع النباتات  ػػ  رضيػػات م  ػػريات ارتباطػل الفطػتعم

(Fusarium spp.) ارتباطات مفيدة مع أغلب النباتات من  أف ؽباكما ،  على سبيل اؼبثاؿ
فإف الفطريات شنكن أف تنتج  كذلك  ،(mycorrhizal fungi) يات اعبذريةفطر الخالؿ 
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فلمنج  اكتشف بواسطة ألكسندر يالذ، مثل البنيسيلُت، مضادات حيوية مفيدة لإلنساف
وأف ، أمراض يففإف الفطريات قادرة على التسبب ، من ناحية أخرى .(7887-7900)

من  نساف)ونظرًا ألف الفطريات واأل من الصعب معاعبتها، قد يكوف تسببها اليتاألمراض 
 يف عمليات االستقالبالفطريات يشبو  يفاألي  ( فإف eukaryotic حقيقيات النواة
 فمثالً  .فطر عندما يتخذ من اإلنساف عائاًل(ال استئصاؿ فإنو يصعب، اإلنساف. وبذلك
صحارى  يف الواديحبمى  اؼبعروؼاؼبزمن  الرئوياؼبرض يف  Coccidiodesيتسبب اعبنس 

 رب الواليات اؼبتحدة األمريكية.جنوب غ
واسع تعيش أجزاؤه  بيولوجيشنكن أف ننظر إىل الكائنات اغبية بالًتبة إصباال ككياف 

واد وبقدرات متنوعة لتحليل صبيع اؼبواد العضوية الطبيعية وكثَت من اؼب، انسجاـ وتوافق يف
حيث سبت مقارنة خصائص كل من ( 7-4اعبدوؿ ) يف .(Xenobiotics) الدخيلة الغربية
شنكن لنا أف نرى كيف تعمل مكونات ىذا الكياف ، والفطريات واالكتينومايسيتاتيا َت البكت

 مع بعضها بشكل جيد.
 للطاقة البيولوجينظرية تطبيقية: التوليد 
ويتم الحقاً  ،وصبيع الكائنات اغبية الدقيقة تولد طاقة، طاقة اغبيوييتطلب النشاط 

الذى شنكن استثماره ، (ATP)فوسفات ال ثالثيصورة مركب ادنيوسُت  يفزبزين ىذه الطاقة 
 :القانوف الثاين للثرموديناميكا والعمليات األيضية حسب اغباجة استناداً إىلالنمو  يف

 اكالقانون الثاني للثرمودينامي
أما  بالتفاعل يستخدـ جزء فقط من الطاقة للقياـ، تفاعل كيميائي معُت يأ يف
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 صورة أنًتوبيا. يفمن الطاقة فيفقد  الباقي
 إلسباـ التفاعلعبارة عن كمية الطاقة اؼبتاحة  يى (G )اغبرة  Gibbs طاقة جبس

ثابت االتزاف  زُندد            ألى تفاعل كيميائي. فبالنسبة للتفاعل 
 :كاآليت يالثرموديناميك

 
 لناتج التفاعل: األفضليةكانت إذا   :(1الحالة )

 :اذا كاف، أنو يأ

 
 :إذا كاف، مثالً  يكوف موجباً. ln  Keqوأف   Keq 7فإف 
Keq  =7.1 ،:فإف 

 
 األفضلية لناتج التفاعل:إذا مل تكن  :(2الحالة )

 
 .تكوف سالبة Keqو أف قيمة   Keq 7فإف 
 إذا كاف:، فمثالً 
Keq  =1.71 فإف: 
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 سبثلها اؼبعادلة: (G )والطاقة اغبرة  (Keq)إف العالقة بُت معامل االتزاف 

 
 .(K)= درجة اغبرارة اؼبطلقة  Tوأف ، للغازاتالعاـ  ثابتال=  Rحيث أف 

 مااغبرة على تلقائية تفاعل كيميائي  Gibbsتأثَت طاقة جبس  التايلويوضح اعبدوؿ 
 والطاقة اؼبتحررة الناذبة.

 G Keq ln Keq حالة الطاقة يف التفاعل 
 تلقائياً  تنطلق طاقة، التفاعل شنضى موجبة تلقائياً   Keq 7 سالبة
 رنب بذؿ طاقة غبث التفاعل سالبة   1 Keq  موجبة

 
تدخل فيو ميكروبات  يكيموحيو ألى تفاعل   G  القيمة استخداـشنكن ، وبذلك

 وكمية الطاقة اؼبتحررة.، لتحديد فيما إذا كاف ىناؾ طاقة متحررة للقياـ بعمل
شنكن لكائنات الًتبة أف تولد طاقة عن طريق عدة آليات شنكن تقسيمها إىل 

 ؾبموعتُت أساسيتُت:
 :(Photosynthesis)الضوئي  البناء. 1
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يتم فيما بعد استخداـ  ،ف توفر الطاقة بواسطة الشمس ضرورياً ىذا التفاعل يكو  يف
 اليتمن أمثلة كائنات الًتبة اغبية  .اؼبثبت لتوليد الطاقة من خالؿ التنفس العضويالكربوف 

والكروماتيـو ، (Rhodospirillum)كل من الرودوسبَتللـو   الضوئي تقـو بعملية البناء
)Chromatium(  والكلوربيـو)Chlorobium(. 
  Respirationالتنفس . 2

 غَت ذاتية التغذية:، ئيتنفس ىوا )أ(
البسيدومونس  ،مثالً ، وغَت ذاتية التغذية ىوائيفيها  تسلك التنفس ةتوجد كائنات تربة كثَت 

(Pseudomonas)  والباسيلسس(Bacillus). 

 
 ذاتية التغذية:، تنفس ىوائي )ب(
 (4T- 9معادلة ) (Nitrosmonas) موناسزو و تقـو هبا النيًت  اليتعرؼ التفاعالت تُ 

 .(Nitrification)ة ت( بالنًت 4T – 71معادلة ) (Nitrobacter)والنيًتوباكًت 
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والثايوباسيللس  (4T – 77)اؼبعادلة  Beggiatoaا كل من مقـو هبت التفاعالف التالياف اللذاف
(Thiobacillus thiooxidans) ( 4-77معادلةT) على أكسدة الكربيت: مثاالف 

 
 :زالتفاعل التايل يتعلق بتحلل السيانيد بواسطة السًتبتومايس

 
 

إف صبيع التفاعالت السابقة توضح كيفية قياـ كائنات الًتبة بتسهيل تفاعالت قد 
تفاعل النًتتة وأكسدة  يشنكن أف يؤد على سبيل اؼبثاؿ .تقلل من حدوثوأو تسبب تلوثًا 

بينما يكوف ربلل السيانيد ، النًتات وضب  الكربيتيك ىيالكربيت إىل تكوين ملوثات معينة 
 كما ىو واضح مفيداً فيما سنص التخفيف من التلوث.

 غَت ذاتية التغذية:، اختياري - ىوائيتنفس ال  )جـ(
قادرة  (Pseudomonas denitrificans)فيكانس  ىنايًت  يد تعترب بكًتيا البسيودوموناس

 لإللكًتوناتعلى القياـ هبذا النوع من األي  عن طريق استخداـ النًتات كمستقبل هنائي 
يا شنكن أف تستخدـ األكسجُت كمستقبل َت الحظ أف ىذه البكت .بداًل عن األكسجُت
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 أكثر كفاءة من التنفس الالىوائي. وأف التنفس اؽبوائي، حالة توفره يف لإلليكًتوناتهنائي 

 
       نايًتيفكانس يذاتية التغذية: ثايوباسيللس د، اختياري-ىوائيال تنفس )د(

(Thiobacillus denitrificans): 

 
 .(denitrification)ة تبالدنًت  4T-70والتفاعل  4T-74اؼبعادلة  يفعرؼ التفاعل يُ 

 :(Desulfovibrio)سلفوفربيو  يدغَت ذاتية التغذية: ، تنفس ال ىوائي )هـ(

 
لكن التخمر ال  ،ىوائيةأيضًا عملية ال يوى، التخمر يف كما تدخل كائنات الًتبة

ة من توجد طرؽ كثَتة تستطيع كائنات الًتب وبشكل عاـ .الًتبة يفيعترب واسع االنتشار 
مدى قدرهتا على  تبُتليات السابقة تنوع كائنات الًتبة و وتوضح اآل ،خالؽبا توليد طاقة
لتحليل  نشأت أنظمة أنزشنية، لذلك باإلضافة .اً مادة طبيعية تقريب أيتفتيت أو ربويل 
شنكن أيضًا أف  اإلنزشناتإف ىذه  ،سواء كانت عضوية أو غَت عضوية، اعبزيئات اؼبعقدة
ف اؼبواد إ .ؽبا نفس الًتكيب الكيميائي (Xenobiotics)ل مواد حيوية غريبة يتستخدـ لتحل

تكوف عادة ـبتلفة كيميائيًا عن ، الًتبة يفال تتحلل بسهولة  اليتاغبيوية غَت الطبيعية الغريبة 
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أنظمة إنزشنية قادرة على ربليل مثل  رمل تطو مادة طبيعية معروفة. لذلك فإف كائنات الًتبة  أي
إف ىذه ائية، تفتيت وربلل اؼبركبات الكيميىذه اؼبركبات. وتوجد عوامل كثَتة تؤثر على 

 (.1الباب ) يفالعوامل سيتم تناوؽبا 
 تؤثر على نمو ونشاط ميكروبات التربة التيعوامل التربة  2.4

شنكن ، ىذا االطاروضمن سبت مناقشة اػبصائص غَت اغبية للًتبة.  الباب الثاين يف
ربد من النشاط  اليتىل ىذه البيئة من زاوية ميكروبيولوجيا الًتبة لغرض فهم العوامل النظر إ
 .اؼبيكرويب

 الحيوي اإلجهاد 1.2.4
فإف وجود أعداد  ، حيث أف ميكروبات الًتبة اؼبتوطنة تتنافس مع بعضها البع 

وشنكن أف يكوف التنافس من أجل  .كبَتة من الكائنات اغبية ينتج عنو عوامل إجهاد حيوي
شنكن للميكروبات إفراز مواد مثبطة أو  إضافة لذلك أو اؼباء أو عوامل النمو،، لغذائيةاؼبواد ا
فإف كائنات ، اجملاورة. وأخَتاً  تسبب ضرراً للكائنات اليت ذلك اؼبضادات اغبيوية يفسامة دبا 

 اؼبلتهمات الفَتوسية ،فمثالً  .حية كثَتة تكوف مفًتسة أو متطفلة على ميكروبات ؾباورة
phages فإف الكائنات اغبية غَت ، اغبيوي ونظراً للجهد .من البكًتيا والفطريات التصيب ك
إىل أياـ من ) ما تعيش لفًتات قصَتة من الوقت يتم إدخاؽبا لبيئة تربة ما كثَتاً  اليتاؼبتوطنة 

 بضعة أسابيع(.
( والكائنات 79الكائنات اؼبمرضة )الباب  بالنسبةإف ىذا التأثَت لو نتائج ىامة 

( وىذه العملية 0.7.4.77)اعبزء  البيولوجيهبدؼ ربفيز التحلل  إدخاؽبايتم  اليتاألخرى 
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 البيولوجي التحسُت تسمى اغبيويالتحلل  يففة كائنات حية للمساعدة إضا يفتتمثل  اليت
(bioaugmenation). 

 الحيويغير  اإلجهاد 2.2.4
 الضوء 1.2.2.4

أكثر من بضعة )سنتمًتات( من  ال سنًتؽ ضوء أيدبعٌت ، الًتبة غَت منفذة للضوء
فإف الكائنات غَت ذاتية التغذية الضوئية تكوف مقتصرة على بضعة  لذلك .الًتبةسطح 

فإف اؼبؤشرات الفيزيائية عند سطح الًتبة مثل  من ناحية أخرى .سنتمًتات من الًتبة العلوية
فإف  مث منو  ،موظبياً  خالؿ اليـو الواحد وكذلك كبَتة  درجة اغبرارة والرطوبة تتذبذب بدرجة

إف بعضاً  .تقـو بعملية التمثيل الضوئي اليتمعظم الًتب سبيل إىل توفَت بيئة قاسية للكائنات 
التغَت إىل ذلك الطحالب سبلك القدرة على  يفمن الكائنات غَت ذاتية التغذية الضوئية دبا 

 علىإف مثل ىذه الكائنات شنكن أف توجد  حالة غياب الضوء، يفنظاـ تغذية متعدد 
اد داخل الًتبة. وتكوف ىذه الكائنات عادة غَت قادرة على التنافس على مو  كبَتة أعماؽ

 توطنة غَت ذاتية التغذية.عضوية أولية مع كائنات أخرى م
 رطوبة التربة 2.2.2.4
وعلى  ، تربة  أي يف بشكل ملحوظ فإف ؿبتوى الًتبة من الرطوبة يتغَت ،العادة يف

 7.4.7)انظر اعبزء  بالًتبة الرطويبللمحتوى كائنات الًتبة أف تتأقلم على مدى واسع 
وكيف ترتبط بتيسر  للًتبة الرطويباحملتوى للتعرؼ على اؼبزيد من اؼبعلومات حوؿ 

بينما ، ةتكوف الىوائي إىل أفاء سبيل اؼبب اؼبشبعةوتعتمد هتوية الًتبة على رطوبتها؛ فالًتبة اؼباء(.
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فحىت الًتب اؼبشبعة باؼباء  لكن الًتبة بيئة غَت متجانسة، ،تكوف الًتب اعبافة عادة ىوائية
 يف وأف الًتب اعبافة تضم مواقع دقيقة ال ىوائية توجد ،ىوائيربتوى على جيوب لنظاـ 
ألقل ا ىيوعلى الرغم من أف البكًتيا  .Secondary aggregates)مراكز ذبمعات ثانوية )

مرونة خبصوص هتوية  األكثرإال أهنا كمجموعة  للمحتوى اؼبنخف  من رطوبة الًتبة، ربمالً 
والفطريات تكوف مايسيتات ىوائية بينما األكتينو تضم بكًتيا ىوائية واختيارية ال إذ أهنا الًتبة،
 ىوائية. غالباً 

 درجة حرارة التربة 3.2.2.4
إف معظم أنواع الكائنات  .لًتبةوخاصة قرب سطح ا ،تتباين درجة حرارة الًتبة كثَتاً 

رارة على الرغم من أف كائنات اغب اتدرج يفللتذبذبات الواسعة  تكوف مقاومة الًتبة يفاغبية 
أو ؿببة لدرجات اغبرارة  ،(psychrophilicأف تكوف متحملة أو مفضلة للربد ) الًتبة شنكن
 اؼبوقعحسب  (thermophilicؿببة لدرجات اغبرارة اؼبرتفعة ) ( أوmesophilicاؼبتوسطة )
 نظراً  اؼبتوسطةمن احملبة لدرجات اغبرارة  ىيإف معظم الكائنات اغبية بالًتبة  .للًتبة اعبغرايف

 وخاصة عند األعماؽ التحتية من  ( للًتبة على درجة اغبرارة،Bufferingللتأثَت اؼبنظم )
 قطاع الًتبة.

 درجة تفاعل التربة 4.2.2.4
 يفيكوف ؽبا عادة أرقاـ ىيدروجينية مستقرة مل تتعرض لعمليات زراعية  اليتالًتب 

ولكن ىناؾ ، نفس النطاؽ يف مثايل ىيدروجيٍتويكوف ؼبعظم كائنات الًتبة رقم  ،8-6 نطاؽ
، بالطبع استثناءات ؽبذه القاعدة كما ىو اغباؿ بالنسبة لبكتَتيا الثيوباسيللس ثايوأوكسيدانز
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 7من  مثايل ىيدروجيٍتوىو الكائن الذى يقـو بأكسدة الكربيت إىل ضب  كربيتيك ولو رقم 
 اؽبيدروجيٍتالرقم  يفتفاوتات  نتيجة اختالؼ اؼبواقع الدقيقة أف ربدث أيضاً وشنكن  .7 إىل

يالحظ ، عضوية وىنا مرة ثانيةؼبخلفات مادة عضوية إىل أضباض  موضعيللًتبة بسبب ربلل 
أرقاـ فبا يسمح لكائنات حية ذات ، كبيئة غَت متجانسة وغَت متصلة  تتصرؼأف الًتبة 

 .مواقع متقاربة جداً  يفىيدروجينية مثالية ـبتلفة لتتعايش معاً 
 تعرضت لتغَتاتإال إذا  اؽبيدروجيٍتبالرقم  سلباً كائنات الًتبة ال تتأثر   فإف ،وطبيعياً 

للًتبة لرفع الرقم  زراعي عندما يضاؼ جَت مثالً  حادة وشنكن للتغيَتات اغبادة أف ربدث،
 .أو عندما يضاؼ الكربيت من أجل زبفيضو اؽبيدروجيٍت

 قوام التربة 5.2.2.4
عن قواـ  من الكائنات اغبية بغ  النظر تقريباً على ؾباميعصبيع الًتب  يتكاد ربتو 
أو  الصايفمثل الرمل ، يكوف قوامها متطرفا اليتوحىت الًتب  .(7.7.7الًتبة )أنظر اعبزء 

 األقل تطرفاً الًتب  يف اوإف كانت بأعداد أقل فب، من اؼبيكروبات عشائرعلى  يربتو ، الطُت
تشد  اليت بيبات الطُت والسلت،غب تكوف مصاحبة إف معظم العناصر اؼبغذية .قوامها يف

قل على بع  من على األ يربتو  اليتف الًتب فإ وعلى ذلك .رطوبة الًتبةبأيضا  بكفاءة
ال توجد فيها ىذه  اليت الًتب ئنات اغبية منحبيبات السلت أو الطُت توفر بيئة أفضل للكا

 .ؼبكوناتا
 التربة نونيتروجي كربون 6.2.2.4

وحيث أف ىذين العنصرين  .الًتب يفف يوجداف امغذي رافالكربوف والنًتوجُت عنص
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ف  إف واقع األمر يفود. اغبية بالًتبة ؿبد دنو ونشاط الكائنات، فمنخفضة فإيوجداف بًتكيزات 
تلجأ إىل بذلك  يؿبدودة وى غذائيةالًتبة ربت ظروؼ  يفكثَتا من الكائنات توجد 

ف الكائنات اغبيو عموما تقـو فإ أولية أو ؿبسنات، غذائية ف إضافة موادوبدو  ،الكموف
اؼبنطقة احمليطة  ىي القاعدةلرئيسي ؽبذه االستثناء ا إف .عدالت منخفضةدبا األيضية بعملياهت
اعبذرية على مستوى عاؿ من الكائنات  اإلفرازات ربافظ حيث (rhizosphere)باعبذور 
وشنثل دباؿ  يتم استخداـ صبيع مغذيات الًتبة اؼبتيسرة على الفور. وىف معظم األحواؿ، اغبية.

 اؼبتوطنة بالًتبة تتمعدف ببطء بواسطة الكائنات اليتللمغذيات العضوية  الًتبة مصدراً 
(autochthonous). ،ؾباميع ميكروبية تستطيع االستفادة من اؼبواد  فإف وبالكيفية نفسها

التحلل يكوف على الرغم من أف معدؿ  ،( كمادة أوليةxenobioticsاغبيوية غَت الطبيعية )
 .(7.1)انظر اعبزء اغبيويللتحلل  األساسية اآللية ىيوىذه  .جداً  اً ئيأحيانا بط
 جهد األكسدة واالختزال بالتربة 7.2.2.4

ينة ألكسدة أو اختزاؿ مادة قياس ؼبيل بيئة مع (Eh)ختزاؿ الا-جهد األكسدة
أنو شنكن اعتباره مدى تيسر مستقبالت الكًتونات هنائية ـبتلفة تكوف ضرورية  ،دبعٌت .أولية

 -د أكسدة و ىذه توجد فقط عند جه اإللكًتوناتأف مستقبالت  .لكائنات حية معينة
ؽبا ، سبثل بيئة مؤكسدة، جيدة التهوية إف تربة .(mV)فولت  يتقاس باؼبلل، اختزاؿ ؿبددة
 .فولت مللي( 811يساوى )+ Ehأو  اختزاؿ -جهد أكسدة 
  إىل( 1) يساو ي Eh فإف قيمةسبثل بيئة ـبتزلة ،، حالة تربة ال ىوائية يفبينما 

اختزاؿ يساوى حنو  -الًتب عند جهد أكسدة  يفويوجد األكسجُت  .فولت مللي( 711-)
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إناء مغلق فإف األكسجُت يستخدـ بواسطة  يففولت. وعندما توضع تربة  مللي( 811)+ 
. ومع حدوث بالكامل حىت يتم استنزافو لإللكًتونات كمستقبل هنائيالكائنات اغبية اؽبوائية  

وعندىا شنكن أف تستخدـ ، اختزاؿ للًتبة يتناقص -ىذه العملية فإف جهد األكسدة 
 -( جهد األكسدة 7 - 4. ويوضح اعبدوؿ )لإللكًتوناتمركبات أخرى كمستقبالت 

ن م وكذلك نشاط األنواع اؼبختلفة، اؼبواد األولية اؼبختلفة االختزاؿ الذى يتم عندهختزاؿ اال
 .(7.4.1واعبزء  77 - 1ل ػػػالشك أيضاً  رػػػأنظ) ،تربػػة مػػػعينة يفالكائنات الػػػحية 
ؽبا ـبتلفة متاحة لكائنات حية متنوعة  هنائية كًتوناتلإوجود مستقبالت  إف حقيقة

من غَتىا يعٍت أف بع  بيئات الًتبة تكوف أكثر مالءمة  متباينةمتطلبات رقم ىيدروجيٍت 
( الذى يوضح عالقات 4-4إف الشكل ) .من الكائنات اغبيةللمجموعات اؼبختلفة 

pH/Eh يؤثر  االختزاؿ -يبُت أف جهد األكسدة ، اؼبثالية جملموعات ـبتلفة من الكائنات
 على نشاط صبيع الكائنات اغبية.

األولية  ائيةذالغ اؼبواد اختزاؿ عندهيتم  يالذ االختزاؿ - األكسدة( جهد 7-4جدوؿ )
 (77-1انظر الشكل ) بالًتبة. أيضاً،

 ينوع الكائن الح التفاعل (mV فولت مللي) اختزال –جهد األكسدة 
088   O         H O ىوائية 
048   NO         N O ،N   اختيارية –الىوائية 
228   SO        S-  الىوائية 
088   CO        CH  الىوائية 
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 .اؼبثالية ؼبختلف الكائنات اغبية بالًتبة        عالقات :(4-4) شكل

 
 التربة فيامة ونشاط الميكروبات الحالة الع 3.4

اغبقيقة إجابتاف  يفمالئمة ؼبيكروبات الًتبة؟ يوجد  ىل شنكن اعتبار الًتبة بيئة
ربتوى على  فهيومن ناحية أخرى ، الًتبة بيئة قاسية جداً  فمن ناحية .ؿبتملتاف ؽبذا السؤاؿ

ًتبة متأقلمة بصورة فكيف يكوف ذلك؟ يبدو أف كائنات ال ،أعداد كبَتة جداً من اؼبيكروبات
إف  .فالبد أف يكوف ؽبا آليات الستثمار اؼبوارد اؼبتاحة، البيئة القاسية ولذلك على ىذهجيدة 
اآلليات تسمح أيضًا للكائنات أف تعيش فًتات طويلة من الزمن عندما ال تكوف ىذه  ىذه
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ضخمة من الكائنات اغبية اؼبوارد متوفرة. وعند النظر إىل الًتبة على أهنا ؾبتمع شنتلك أعداداً 
سباماً مثلما يكوف  niche موطنفإنو شنكن استنباط أف لكل نوع بيئة و ، ىائالً  اً ميكروبي اً وتنوع

كثَتة ـبتلفة شنكن أف   اً فإف أنواع، ونظراً ألف الًتبة بيئة غَت متجانسة ،لكل منها بيت ووظيفة
الًتبة  يف اؼبتيسرةصبيع اؼبغذيات  إف التنوع يضمن أيضاً أف .(7-7تتعايش معاً )انظر الشكل 

تكوف عادة يتم استثمارىا. ونتيجة للبيئة الفيزيائية القاسية للًتبة وحقيقة أف العناصر اؼبغذية 
وىف  ،فإف الكائنات اغبية بالًتبة ال تقـو بصورة نشطة بعمليات أيضية طيلة الوقت، حدية

 ويوضح الشكل  .للضرر أو حىت اؼبوتتتعرض ولذا فقد ، اغبقيقة فإهنا توجد ربت إجهاد
حيث يتبُت أف اغبالتُت اؼبتطرفتُت ذنا ، ( اغباالت اؼبختلفة اؼبمكنة لكائنات الًتبة4-0)

يكوف وجود حاالت فسيولوجية ، وبُت ىاتُت اغبالتُت اؼبتطرفتُت وأخرى ميتةميكروبات حية 
 اً أعداد ودبا أف نة أو خاملة،ًا وأخرى كاميذلك حاالت نشطة أيض يفدبا ، أخرى أمرًا فبكناً 

متطلبات الًتبة وتكوف ؽبا  يفالواقع للضرر عند تواجدىا  يفتتعرض  كبَتة من الكائنات
من الكائنات اغبية للًتبة ال شنكن زراعتها باتباع الطرؽ  اً فإف كثَت ، متخصصةغذائية متنوعة و 
ستزراع على لالولكنها غَت قابلة  (Viable)ىذه الكائنات بأهنا حية  وصفاالعتيادية. وت
 .(nonculturable) بيئات غذائية

لالستنبات على أوساط  من كائنات الًتبة غَت قابلة %99ردبا يكوف ، ة: عملياً ػػػمالحظ[
أسلوب  أي. وعلى ذلك فإف (     ,Rozak and Colwell)حسب ما ذكره  غذائية
عينو اغبقيقة  يفردبا يكوف  االستزراععن طريق  ةاغبصوؿ على كائنات تربة حي على  يعتمد
 .]الًتبة يفتعيش  اليتزء صغَت جداً من الكائنات فبثلة عب
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 معقولة بدرجة ناكروبات شنكنيالًتبة كبيئة للم ما دار من نقاش حوؿعلى  بناءً 
تلك  يفومت انتقاؤىا عن طريق بيئة خاصة  تربة معينة يفلكائنات اؼبتوطنة االستدالؿ على ا

خصائص  يفالًتبة. وكثَتًا ما تكوف الكائنات اؼبتوطنة قادرة على مواجهة اختالفات واسعة 
ال يتوقع أف تكوف متأقلمة ، إدخاؽبايتم  اليتفإف الكائنات  ،من ناحية أخرى .بيئية ؿبددة

 يفبنفس الدرجة كما ال شنكن توقع أف تكوف قادرة على التنافس مع الكائنات اؼبتوطنة إال 
 وفر بيئة خاصة.حالة ت

 
 .اغباالت الفسيولوجية للكائنات اغبية بالًتبة :(0-4)شكل 
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 وأسئلةمسائل 
 الكيميائي:بالنسبة للتفاعل  .1

A + B   C+D 
ؽبذا التفاعل  G استنبط فيما إذا كاف  ،Keq = 1.78 يالثرموديناميك االتزاففإف ثابت 

قة أو أنو يتعُت إضافة طا، ىل توجد طاقة متحررة من ىذا التفاعل ،تكوف سالبة أـ موجبة
 التفاعل؟ لتحفيز

شنكن أف تتأكسد وكذلك مستقبل  اليتحدد اؼبادة األولية ، بالنسبة للكائنات التالية .2
 :ياؼبستخدـ بواسطة الكائن اغب اإلليكًتونات

 .(.Nitrosomonas spp)موناس سو النيًتو  أ.
 thiooxidans ( Thiobacillus)الثايوباسيللس ثايو أوكسيدانس  ب.

 (Thiobacillus denitrificans)نايًتيفيكانس  يالثايوباسيللس د .ج
 (Desulfovibrio spp)فوفيربيو سل يد د.
 للكائنات اغبية الدقيقة(.كموطن )الًتبة بيئة مالئمة   :ناقش باختصار العبارة .3
اؼبتوطنة  :(ناقش باختصار العبارة )الًتبة بيئة مالئمة لعمليات األي  لكل من الكائنات .4
(autochthonous) اؼبفرزة لألنزشنات (Zymogenous). 
 معظم الًتب؟ يف اؼبيكرويبربد من النشاط  اليتالعوامل اؽبامة  ىي ما .5
 ربلل اؼبركبات العضوية: يفيتوقع أف تلعب دورًا  اليتمن ىذه الكائنات اغبية التالية  يأ .6

Filamentous Fungi, Thiobacillus, Nitrosomonas, Pseudomonas,  
actinomycetes, Bacillus إلجابتك اً عط تربير ؟ أ. 
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 الباب الخامس
 التربة والماء فيالعمليات الفيزيائية المؤثرة على مصير ملوث ونقلو 

 
غسيل  شنكن االستغناء عنها عند تطوير أدناط رياضية تصف بدقة معدؿ ف فهم اخلصائص الطبيعية لًتبة ما الإ
 ملوث معُت.
 

 ماء التربة والمياه الجوفية 1.5
 ماء التربة 1.1.5

 إضافػة, ًتبة واخلزانات اجلوفيةػوالاجلوي, اذلواء  يففهو  ,كل مكاف  يف ادلاء دػيوج
ف ادلاء إػف, َتاتػػُت الشمس للمحيطات والبحومع تسخ ,واألهنارللمحيطات والبحَتات 

قشرة العليا ػػالؿ الػػويرشح خ, مطار أو ثلجومن مث يهطل على شكل أاجلوي, للهواء  خرػيتب
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 هناريصل ثانية لأل, ناػاذباه ادلياه اجلوفية. ومن ى يفأسفل  إىلليغسل , )الًتبة( لألرض
احملاصيل.  لريأو  ريةاحلض غراضألا يف الستخدامو ألعلىأو يضخ  النزوالبحَتات عن طريق 

ريفية ردبا تصل احمليطات ػمدف أو ادلناطق الػياه الػدفق الفائض من مػر والػياه النهػم ففإ ,وأخَتاً 
بالدورة  (1-5الشكل ) يفوتسمى ىذه العملية وادلوضحة  ,ثانية مستكملة الدورة

 الباب سيتم الًتكيز على ماء الًتبة وادلياه اجلوفية.وىف ىذا  اذليدرولوجية,

 
الدورة اذليدرولوجية اليت توضح العالقات ادلتداخلة بُت اذلواء, والًتبة وادلياه  :(1-5)شكل 

 .اجلوفية وادلياه السطحية
 

 أو حفر حفرة  يبسهولة ماء الًتبة بعمل ثقب عمودشنكن أف نالحظ 
أف الًتبة , دبعٍت, اجلزء العلوى من الثقب أو احلفرة لًتبة رطبة يفاوردبا تكوف  (,2-5)شكل 

 حلفرة,رنرى حبرية من جدار ا ذبعلو ولكنو ليس بالكثرة اليت, ءربتوى بشكل واضح على ما
ويقاؿ عن الًتبة أهنا غَت , مليئة بادلاء فقط الدقيقةتكوف ادلسامات , وبالقرب من سطح الًتبة
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ويسمى  .شاىد عندىا ماء حريف ادلاء قد يتجمع و فإ, أعماؽ أكرب للحفرة وعند مشبعة,
 نو يسمى مستوى ادلاء اجلويفاحلفرة فإ تفاع أو مستوى ادلاء يفأما ار , ىذا ادلاء مياه جوفية

(groundwater table) سباماً بادلاء ةشللوءأدىن ىذا ادلستوى للًتبة  يةوتكوف الفراغات ادلسام ,
بادلنطقة غَت  األرضوسطح  ة بُت مستوى ادلاء اجلويفوتسمى ادلنطق ,وتكوف الًتبة مشبعة

ة بُت للمنطق لإلشارة (Vadoze zone)ويستخدـ عمومًا لفظ منطقة الفادوز  ادلشبعة,
 الدنيا دلنطقة اجلذور.والنهاية  اجلويفمستوى ادلاء 

 
الحظ ادلاء اجلويف  ,ةبعخالؿ تربة غَت مشبعة وحىت الًتبة ادلش ثقب مت حفره :(2-5)شكل 

 .عند قاع احلفرة وكذلك مستوى ادلاء اجلويف
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ويعتمد ذلك بدرجة كبَتة على نسبة , آلخرمن موقع  سنتلف مستوى ادلاء اجلويف
مرتفعاً ويكوف  األمطارادلناطق حيث يكوف معدؿ  يفف ,البخر إىل (Precipitation)اذلطوؿ 

مًت  0.5قد يًتاوح ما بُت أقل من  اجلويفف عمق مستوى ادلاء فإ, متوسطاً  البخر منخفضاً أو
ًا أو مًت  100ردبا يكوف  يرضفإف عمق ادلاء األ, ادلناطق اجلافة أما يف ,أمتار أو أكثر 3 إىل

 تكوف فيها, األهنارمثل أحواض , مواقع معينة, فةادلناطق اجلا قد توجد حىت يف, لكنوأكثر 
 ماء جويفمستوى  ىناؾف لكل موقع  زلدد ,فإ, وبذلك ضحلة ويفاجلاء ادلمستويات 

تتميز  ادلناطق اليت يالتلوث. فف يف عاماًل ىاماً  ويعترب عمق مستوى ادلاء اجلويف .سلتلف
ادلسافة القصَتة ما بُت سطح  فإف, مثالً , ضحل دبعدالت أمطار عالية ومستوى ماء جويف

, ادلناطق اجلافة بينما يف .يصبح ملوثًا بسرعةشنكن أف  تعٍت أف ادلاء اجلويف الًتبة وادلاء اجلويف
تلوث ادلياه اجلوفية  فإف, عميق جويف تتميز دبعدالت أمطار منخفضة ومستوى ماء اليت

 .بسرعة أقل زندث
, (aquifers)خزانات حاملة  يفتقريبًا يوجد ربتها مياه جوفية  األراضيإف مجيع 

 ,عبارة عن وحدات جيولوجية منفذة شنكن ذلا أف زبزف وتوصل كميات معتربة من ادلاء ىيو 
أو  , من بضعة كيلومًتات مربعة, أف تكوف اخلزانات اجلوفية احلاملة للمياه صغَتة نسبياً  وشنكن
جداً  اف مياه كبَتوكمثاؿ على خز  من الكيلومًتات ادلربعة,دة آالؼ ع إىلتصل , جداً  كبَتة

 وكانسس ق واسعة من مشاؿ والية تكساسيوجد ربت مناط يالذ (Ogallala) خزاف أوجاال
 .زراعية واستخدامات حضرية وصناعية ألغراضونرباسكا. ويتم سحب ادلياه من ىذا اخلزاف 

ف فإ, ادلياه اجلوفية إىلادلشبعة  شح ادلاء من السطح خالؿ الطبقة غَتتوعندما ير 
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ف اذباه حركة فإ, ونتيجة لقوة اجلاذبية ,دلاءشحنها با إعادةاخلزانات اجلوفية يتم تعويضها أو 
اخلزانات )انظر  يفادلاء خالؿ الطبقة غَت ادلشبعة تكوف غالبًا عمودية. لكن حركة ادلاء 

. الضغط وادلستوى يف( تكوف غالبًا أفقية وينتج ذلك بسبب االختالفات 1-5الشكل 
ف مستوى ادلاء فإ, اخلزاف من إحدى هناياتمت سحب كميات كبَتة من ادلياه  إذا, فمثالً 

 األخرىالنهاية  مبتعدًا عنتدفق ادلاء ببطء  إىلويؤدى ىذا االخنفاض , سينخفض األرضي
 أعلى. األرضياء حيث يكوف مستوى ادل اجلويفف للخزا

 جهد ماء التربة 2.1.5
 فإنو, (2-5الًتبة عرب جوانب احلفرة )انظر الشكل  عندما يقاس ادلاء ادلشدود يف

أسفل حىت ادلاء  إىلالًتبة تزداد من السطح  أف كمية ادلاء يف, الحظ ربت الظروؼ الساكنةي
نتيجة لفعل  األوىلبالدرجة  يأعلى ى إىلمن القاع  ياحملتوى ادلائ الزيادة يف إف. اجلويف

والفراغات  األكربتكوف الفراغات ادلسامية , فبالقرب من مستوى ادلاء احلر .الشعريةاخلاصية 
(. وباالبتعاد فوؽ مستوى ادلاء 2.3.2الكبَتة شلتلئة بادلاء )انظر اجلزء  األقطارالشعرية ذات 

ويستعرض  ,األصغردلسامات ا وشنسك ادلاء فقط يف, احلر تكوف ادلسامات الكبَتة فارغة
 ( ظاىرة اخلاصية الشعرية حيث يوضح أف ادلاء يرتفع دلستويات أعلى يف3-5الشكل )

 لضيقة مقارنة بادلسامات الواسعة.ادلسامات ا
 : ياالرتفاع الشعر  مسامات ذات أقطار سلتلقة دبعادلة ويفسر ارتفاع ادلاء يف
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 .يأنبوب زجاج ارتفاع ادلاء باخلاصية الشعرية بادلًت )ـ( يف   h  :حيث أف
  r   )قطر االنبوب أو نصف قطر ادلساـ بادلًت )ـ. 
  D     (3كثافة ادلاء بادليجا جراـ/ ادلًت ادلكعب )ميجا جم/ ـ. 
  g   التسارع بسبب اجلاذبية. 
  a   .زاوية االلتماس )درجات( بُت الزجاج وادلاء 
  s   مًت(/للماء )نيوتن يالتوتر السطح. 

 0.998  اء ػػة ادلػػوكثاف, a   0, cos  1فاف , هواءػًتبة بالػػوبالنسبة لتالمس ال
 جوؿ/ كجم.ـ. g    9.81, ـ°20ن/ ـ عند تنيو  s   0.0728, 3ا جراـ/ـػميج

 الصورة:  إىل( شنكن اختصارىا 1-5ف ادلعادلة )فػإ وباستخداـ ىذه القيم,

 
 قطر ادلساـ باألمتار.   d :أفحيث 

, سبامًا على الًتب تطبيقهما يتم ال (2-5( و )1-5) ادلعادلتُتوعلى الرغم من أف 
أف الفكرة  إال, حالة الًتبة ال شنكن رؤية مساـ شعرية مستقيمة وغَت مشوىة يفحيث أنو 

 ياالرتفاع الشعر  اخنفاض( سبب 2-5تشرح ادلعادلة ), حالة مسامات الًتبة. فمثالً  يفمفيدة 
, ب احلقلتر  ىذه الظاىرة قد مت مشاىدهتا يف إفوالعكس بالعكس. , مع زيادة قطر ادلساـ

أقل كثَتًا مقارنة  ز دبساـ أكرب( ارتفاعًا شعرياً تتمي اليتاخلشنة )حيث تظهر الًتب الرملية 
 ذات القواـ الناعم وادلساـ األقل قطراً. ةييبالًتب الطم
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 .قطار سلتلفة وىف وحدة بناء تربةأنابيب شعرية ذات أ يف ادلاء باخلاصية الشعريةارتفاع  :(3-5)شكل 

 
تفسر شد  الرئيسية اليت األسبابواحدًا من , ويعترب فعل اخلاصية الشعرية للًتب

فرة فوؽ مستوى سطح ادلاء الًتب غَت ادلشبعة وعدـ اندفاعو خارجًا من جدار احل ادلاء يف
 ألنوالًتبة غَت ادلشبعة  بقوة يف عادة ف ادلاء يتم شدهفإ ,إضافة لذلك ,(2-5الشكل ) احلر

أف ذلا شحنة سالبة , دبعٌت, يدمص على سطوح حبيبات الًتبة. فجزيئات ادلاء ثنائية القطبية
كوف أيضاً ت اليت, رتبط بقوة لسطوح الًتبةشنكن أف ت فإهناوعلى ذلك  .وشحنة موجبة
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يوجد عادة عدة طبقات من جزيئات ادلاء حوؿ حبيبات  ,وىف احلقيقة .مشحونة كهربائياً 
سبب شد  ىو ما يفسر دمصاصواإل ادلشًتؾ للخاصية الشعرية إف التأثَتأيضاً  الًتبة. ويشرح

, دفع ادلاء خارج ادلساـ الكبَتةقلياًل على النشافة يضغطًا  رطبة: حيث أفإسفنجة  ادلاء يف
, يتعُت بذؿ طاقة, للماء. وبنفس الكيفية األصغرفقد ادلساـ  إىل األقوىالضغط  يبينما يؤد

وىف حالة الًتبة فوؽ مستوى  ,ادلاء من تربة غَت مشبعة إلخراجعن طريق الضغط أو السحب 
بذؿ قوة سحب للًتبة السطحية ادلكشوفة للحصوؿ  ( يتعُت2-5الشكل ) يف ادلاء اجلويف

 بذاتو. رجػػػىذه احلالة ال سن على عينة ماء. فادلاء يف
كم يلـز من اجلهد لتحريك ادلاء بالًتبة ,  مثالً , الًتبة الطاقة للماء يف ما يُعرؼ حبالة

 .جهد ماء الًتبة إىلالذى سنتصر عادة , من خالؿ طاقة اجلهد الكلى دلاء الًتبةيعرب عنها 
الالـز لنقل ادلاء من  ادليكانيكيتعريف جهد ماء الًتبة على أنو مقدار الشغل  وقد مت سابقػاً 

 ,على ماء عند نفس ادلستوى من االرتفاع( يزنتو  إلناء ي)أحالة مرجعية قياسية  إىلالًتبة 
ماء ويتشكل جهد  .ساوى صفراً ت حسب التعريفحيث تكوف طاقة اجلهد الكلى دلاء الًتبة 

وطاقة جهد  وطاقة جهد الضغط, جاذبيةػهد الػػاقة جػػ: طيالًتبة من ثالثة مكونات جهد ى
 .الًتبة حالة الطاقة الكلية للماء يف ضافية تسهم يفمسميات طاقة إ كما توجد  .األمالح

 الثالثة كافية للمناقشة احلالية:ولكن ىذه اجلهود 
ينتج عن حقل قوة اجلاذبية. فادلاء الذى يوجد  أو جهد الجاذبية:, طاقة جهد الجاذبية *

شنتلك طاقة جهد أعظم من ماء  يقطاع تربة معينة أو رلرى هنر  عند ارتفاعات أعلى يف
 إىل أعلى قطاع الًتبة أو رلرى هنرى ويتدفق ادلاء من طاقة جهد  عند مستوى أدىن يف يوجد
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وىف اذباه ادلصب عرب رلرى , أسفل قطاع الًتبة إىلف ادلاء يتحرؾ طاقة جهد أقل؛ وذلذا فإ
 طاقة اجلهد. لالختالؼ يف كنتيجة,  هنرى معُت

وقوى , دمصاصيةواإل, ينتج عن اخلاصية الشعرية :* طاقة جهد الضغط أو جهد الضغط
تربة معينة. وتكوف قيمة جهد  قوة شد ادلاء يف إىلالًتب غَت ادلشبعة. وىو يشَت  أخرى يف

 ماء من تربة غَت إلزاحةادلشبعة )تذكر أنو يلـز طاقة  ػَتػػًتب غػػال الضغط دائمًا سالبة يف
بينما يتعرض ادلاء , قوى اخلاصية الشعرية تكوف صفراً  ففإ, الًتب ادلشبعة عة(. أما يفمشب

كوف جهد الضغط ت فإف, تيجة لذلكربت مستوى ادلاء احلر لضغط من ادلاء الذى فوقو. ون
 لو قيمة موجبة ربت مستوى ادلاء احلر.

طاقة اجلهد بُت زللوؿ الًتبة  ينتج عن الفرؽ يف :األمالحأو جهد  األمالح* طاقة جهد 
, األمالح الذائبة وادلغذياتعلى أنواع سلتلفة من  يزنتو زللوؿ الًتبة دبا أف . و يوماء حر ونق

طاقة اجلهد نتيجة  وشنكن أف يكوف ىذا االخنفاض يف .يف طاقتو تنقص مقارنة بادلاء النقفإ
 إىلادلطلوبة لتحويل ماء البحر  وىو ما يفسر كمية الطاقة الكبَتة, معنوياً الذائبة  لألمالح

جذور  الًتبة وادلاء يف بُت ادلاء يف ياجلهد ادللح وتتسبب االختالفات يف ,مياه شرب
أقل كثَتًا نتيجة  يوىف داخل اجلذور يكوف اجلهد ادللح ,اجلذور إىلادلاء  دخوؿ النباتات يف

 وادلواد العضوية الذائبة. لألمالح
القوى  إذناؿيتم  كثَتاً ما,  ادلناقشات حوؿ حركة ادلاء خالؿ الًتب وادلياه اجلوفية يف

وتشمل ادلكونات  (,األمالحلالمتصاص بواسطة جذور النباتات )اختالفات جهد  الدافعة
ويعرب عموماً عن ىاتُت القوتُت بوحدات  ,اجلاذبية والضغط يادلتبقية حلركة ادلاء كل من جهد



  112 
 

 :عمود من ادلاء(من  أو ميجاباسكاؿ( أو وحدات طوؿ )أمتار بارالضغط )
أمتار من  10.2تقريبًا  ييساو  يالذ, ميجاباسكاؿ 0.1بار تقريبًا  1.0 يويساو 
 حنصل على:, عن ىذين اجلهدين على أساس وحدات الطوؿ ادلاء. وبالتعبَت

 
  .عنو بأمتار ادلاء( اً طاقة اجلهد الكلى دلاء الًتبة معرب  يجهد ماء الًتبة )أ    H :حيث أف

h   )جهد الضغط )ـ. 
 .جهد اجلاذبية )ـ(    

ف مصطلح فإ, دات الطوؿعلى أساس وحعن مكونات اجلهد  واذا ما مت التعبَت
ف . وعلى ذلك فإكثَتًا ما تستخدـ  التسمية اليت يإىل ادلسافة ىيشَت  يالذ (head)عمود 

 إليو اً مضاف (h)يساوى عمود الضغط  (H) ي: العمود الكلي( تقرأ كما يل3-5)ادلعادلة 
 يأ إىلتربة معينة  بُت موقعُت يف (H)(. ويشَت الفرؽ ىف جهد ماء الًتبة  عمود اجلاذبية )

 .شنكن أف تكوف حركة ادلاءاذباه 
 قياس ماء التربة 3.1.5

لًتبة أو زلتوى الًتبة جهد ماء ا إماشنكننا ربديد , لتقدير زلتوى تربة معينة من ادلاء
 من ادلاء.

ومن أبسط ىذه  ,األجهزةوشنكن قياس جهد ماء الًتبة باستخداـ أنواع سلتلفة من 
ويتكوف ىذا  .(h)الذى يقيس جهد الضغط , (Tensiometer)جهاز قياس الشد  األدوات

, بادلاء األنبوب وشنأل. يمسام يوب فخار ػػك  هنايتود عند ػػيوج يأنبوب بالستيك اجلهاز من
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  يأو رأس يوضع أفق للًتبة يف إدخالووشنكن , زة من ادلطاطحاج ويقفل بسدادة
 (.4-5)الشكل 
 

 
جهاز قياس الشد خالؿ  رةػػػإب إدخػػػاؿبعد  .يقياس الشد مزود جبهاز قراءة رقممجهاز  :(4-5)شكل 

 , السدادة احلاجزة
ُ
 .الًتبة جهاز قياس الشد ومن مث يف حوؿ الضغط السالب يفيسجل ادل
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ر ( فوؽ مستوى ادلاء احل4-5الشكل ) ادلوضح يفويتم وضع جهاز قياس الشد 
ف ادلاء سوؼ يتحرؾ ولذلك فإ, يكوف جهد الضغط سالباً حيث تكوف الًتبة غَت مشبعة و 

تفريغ تطور مي إىل داخل الًتبة. وينتج عن ذلك من جهاز قياس الشد خالؿ الكوب ادلسا
. مقياس الشدالفراغ اذلوائي عند قمة  يف  (tension)يسمى شد ,)ضغط سالب( خفيف

 زهااجلالًتبة وىف  حىت يصبح الضغط يف جهاز مقياس الشد ويستمر خروج ادلاء من
وعندئذ شنكن ربديد الضغط السالب أو الشد باستخداـ جهاز قياس الضغط , متساويُت

 األنبوب كًتوين. وبإضافة طوؿ عمود ادلاء يفلإغط وؿ ضعن طريق زل أو دبقياس الشدق ادلرف
شنكن , قراءة جهاز القياس أو احملوؿ )بالسنتمًتات من ادلاء( إىل دلقياس الشد البالستيكي

 .يمقياس التوتر السطحعند موقع كوب ماء الًتبة جلهد ضغط احلصوؿ على قياس 
 أخذ عينات تربة وذبفيفها يف يالطريقة القياسية لتحديد زلتوى الًتبة من ادلاء ى إف

ومن مث حساب زلتوياهتا من ادلاء عن طريق الفرؽ بُت كتلة الًتبة الرطبة واجلافة. , الفرف
(. أما احملتوى 3/ ـ3حجم ادلاء لوحدة حجم الًتبة )ـ ( ) ياحلجم يادلائتوى احمل يويساو 
كتلة ادلاء لوحدة كتلة وزف الًتبة فهو  , من ادلاء زينلو اويسمى أيضًا احملتوى , ادلاء من يالكتل
الكثافة  يف األخَتبضرب  ياحلجم ادلائيالفرف )كجم/ كجم(. وزنسب احملتوى  يف اجلافة
 .(3ميجا جراـ/ ـ, الفرف على حجم الًتبة الكلى كتلة الًتبة اجلافة يف     )حيث أف ),  

 إضافةللعينة ويستغرؽ وقتًا طوياًل.  اً عن طريق أخذ العينات مدمر  ادلائيويعترب تقدير احملتوى 
تربة  ,على سبيل ادلثاؿ .مستحيالً يكوف أحيانًا  خذ العيناتفإف ىذا األسلوب أل, إىل ذلك

 الوصوؿ إليها. من ادليسورال يكوف  مكب نفايات قدربت 
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, وى الًتبة من ادلاءاحلصوؿ على قياسات متكررة حملت وعندما تكوف ىناؾ رغبة يف
ثر ػر األكػَت ادلباشػلوب غػترب األسػويع ,رؽ غَت مباشرةػاألفضل استخداـ ط دبا يكوف منر 

 .(neutron probe) النيوتروفمسبار  الًتب احلقلية طريقة يف يادلائلتقدير احملتوى  شيوعاً 
مصدر مشع يطلق نيوترونات  وإنزاؿالًتبة  الطريقة غرس أنبوب رلوؼ يف ذهػوتشمل ى

 اً اذليدروجُت قياس بواسطة سرعتها إبطاءمت   عدد النيوترونات اليتويعترب ,سريعة خالؿ الًتبة
مثل جهاز , احلقل لقياس زلتوى الًتبة من ادلاء يف األحدثالطرؽ  وىف حملتوى الًتبة من ادلاء.

حيث يتم , (Time domainreflectometry,TDR)على امتداد الزمن  قياس االنعكاس
( مقارنة بثابت مرة 180-60الذى ىو أكرب كثَتًا ), للماء استخداـ ثابت العازؿ الكهريب

 .(5-2 يأالعازؿ الكهريب لًتبة جافة )
عند   للقياس ادلتكرر لرطوبة الًتبةُت جيدتُتطريقت TDRالنيوتروف و مسبار ويعترب

ربت  للًتبة احملتوى الرطويب بشكل خاص دلراقبة التغَتات يف مناسباف وذنا, نفس ادلوقع
 .أية أماكن أخرى للتخلص من ادلخلفاتأو  مكبات النفايات

 حتوى التربة من الماءمالعالقات بين جهد ماء التربة و  4.1.5
الًتبة ومستوى طاقتها بادلنحٌت اخلاص دلاء  تعرؼ العالقة بُت كمية ادلاء ادلشدودة يف

( 5-5أو منحٌت شد ماء الًتبة. وتعترب ىذه العالقة شليزة لكل تربة. ويبُت الشكل )الًتبة 
شكل يالحظ وىف ىذا ال ,ة طينيةيميية وتربة طميات شد ادلاء لًتبة رملية ناعمة طدلنحني أمثلة

االختالفات  إف ,(ةالشد يزداد )جهد الضغط يصبح أكثر سالبي أنو كلما جفت الًتبة فإف
ية الطينية تتميز دبحتوى فالًتبة الطمي .معنوية( 5-5ل )بُت ادلنحنيُت كما ىو موضح بالشك
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ويتميز منحٌت شد  ,أعلى بكثَت عند التشبع وكذلك عند ادلستويات ادلتوسطة من الشدي مائ
 .أمتار 10ادلاء للرمل الناعم بأنو شديد االحندار عند مستويات شد أعلى من 

 

 
 يربتو  ,ينيةلناعمة الطميية وتربة جلنديل الطو الرملية انحنيات شد ماء الًتبة لًتبة بَتينم :(5-5)شكل 

وربتفظ بكمية أكرب من  قةتتميز بوجود مساـ دقي أكثر و ية الطينية على طُت وسلتيمالطتربة جلنديل 
 .ادلاء عند مجيع مستويات الشد

 
 رياضية حلركة ادلاء خالؿ الًتبة دناذج عدادإ يفتستخدـ بيانات شد ادلاء بكثرة 

دنوذج رياضي باستخداـ احلاسوب للتنبؤ دبدى سرعة ربرؾ ادلاء من  عدادبإللقياـ , فمثالً 
يلـز معرفة  فإنو, ادلياه اجلوفية إىلمن قطاع الًتبة ومن مث السطح خالؿ ادلنطقة غَت ادلشبعة 

اختبارات وتطبيق النماذج الرياضية يكوف عادة  . إفشنر خالذلا خصائص شد ادلاء للًتب اليت
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 إقليميمكبات النفايات على مستوى مثل , تب عن ادلشاريع اذلامةمطلوباً لتحديد ما قد يًت 
(regional landfills) ادلاء وادللوثات للمياه اجلوفية., على تدفق 

يكوف من ادلالئم جداً , الًتب غَت ادلشبعة دناذج رياضية لتدفق ادلاء يف إعدادعند 
شيوعًا ذلذا الغرض  األكثرومن التعبَتات الرياضية  ,بيانات شد ماء الًتبة رياضياً  عنالتعبَت 
 : (Van Genuchten)فاف جنيوخنت معادلة

 
 حيث أف:

Se    النسبة ييساو  ألنوالتشبع الفعاؿ )ال وحدات لو  
  
 .جداً( ةالصغَت    لقيمة  

 (.3/ ـ3من ادلاء )ـ ياحملتوى احلجم    
  .وىو احملتوى من ادلاء عند أقصى درجات اجلفاؼ, (3/ ـ3احملتوى ادلائي ادلتبقي )ـ     
 (, وىو احملتوى من ادلاء عند التشبع الكامل.3/ ـ3احملتوى ادلائي عند التشبع )ـ     

(m- ) α وn بدوف وحدات( و(m  ى )الدالةوتالئم ىذه  .ت ذبريبيةقياسا ي)بدوف وحدات 
 نات ادلسجلة دلدى واسع من الًتب.البيا جيداً 
 التربة والمياه الجوفية يالماء ف حركة 2.5

 التدفق المشبع 1.2.5
 أسطوانة أجريت الدراسات ادلعملية ادلبكرة حوؿ حركة ادلاء عن طريق رص الًتبة يف

وإلجراء  ,(6-5الشكل ) خالذلا كما ىو موضح يف يمفتوحة الطرفُت وجعل ادلاء يسر 
د مداخل وسلارج ىذه عنقياسات دلا يدخل وما سنرج من ماء وكذلك قياس ضغط ادلاء 
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يتحرؾ خالؿ عمود تربة معينة يتناسب مع فرؽ  يالذ (Q)فقد وجد أف حجم ادلاء , األواين
بُت نقطة  (   H  h ) ييساو  يالذ (H ) (hydraulic head)العمود اذليدروليكي 

 الدخوؿ ونقطة اخلروج.
. كما أنو يتناسب عكسيًا مع  (t)للعمود والزمن  (A)مقطع ادلساحة  إىل إضافة
 ف:(. وبذلك فإ طوؿ العمود )

 
التوصيل اذليدروليكي. وتسمى ادلعادلة الرياضية  (K)حيث يسمى ثابت التناسب 

رة ادلهندس وقد قاـ بوضع ىذه ادلعادلة أوؿ م ,(Darcy's Law) ( بقانوف دارسي5-5)
 وتكوف الوحدات العملية لوحدات ىذه ادلعادلة كما ,1856عاـ  يف دارسي يالفرنسي ىنر 

 باألمتار Q, )ـ( باألمتار  , باألياـ t, (2)ـادلربعة  باألمتار A, )ـ( باألمتار H  يلي:
(. K( و3)ـادلكعبة   بادلًت/ يـو )ـ/ يـو

 ي( لتقدير التوصيل اذليدروليك 6-5الشكل ) ويستخدـ النموذج التجرييب ادلوضح يف
    A,مًت H   0.60 , مًت 0.5     كاف  إذافمثاًل: ادلشبع دلػواد ربت سطػحية, 

 :ففإ, 3ـQ  =0.012, يـو t   1 ,2ـ0.01

 
 و

 
حلفر بئر ماء أو  حفر ذبريبية للتعرؼ على مدى مالءمة خزاف جويف إعدادوشنكن 
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 أسطوانة خالؿ احلفر يف إزاحتهامت  ويتم عادة رص الًتبة اليت عينة تربة أو ماء, ألخذ
cylinder))  اذليدروليكيمفتوحة الطرفُت ومن مث تقدير قيمة توصيلها (K).  فاذا وجد أف

( فإ /مًت 10أكثر من ي عالية )أ Kقيمة   وف ادلوقع ردبا يكوف مالئمًا حلفر بئر ماء. لكنيـو
ال يكوف مالئماً ف ادلوقع ردبا فإ (مًت/ يـو 0.10أقل من  ي)أمنخفضة  Kكانت قيمة   إذا

 حلفر بئر ماء.

 
شنكن حساب    و H وكذلك , . بقياس ادلاء ادلتدفقAعمود تربة مشبع لو مقطع  :(6-5) شكل

 .ادلشبع للًتبة ياذليدروليكالتوصيل 

 التدفق غير المشبع 2.2.5
الًتب غَت ادلشبعة. ويكوف الفرؽ  أيضاً لوصف حركة ادلاء يف يدارسيستخدـ قانوف 

مع  بل ينقص بسرعة, ليس ثابتاً  اذليدروليكيحالة الًتب غَت ادلشبعة أف التوصيل  فقط يف
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ال )تكوف ادلسامات فارغة , أنو مع فقد ادلاء إىلويعود ذلك  تناقص زلتوى الًتبة من ادلاء,
رؼ تص ف الًتب الرملية اليتفإ, حة ادلقطعية للتدفق. وبذلكوتقل ادلسا (على ماء يربتو 

التوصيل اذليدروليكي مع تناقص زلتواىا من ادلاء  ًا أكرب يفتظهر تناقص, ماءىا بسرعة أكرب
 أحجاـ متوسطةذات أكثر ف الًتب الطينية سبتلك مسامات ونظرًا أل ,بالًتب الطينية مقارنة
للًتب الطينية يقل بسرعة  اذليدروليكيف التوصيل فإ, صرؼ ماءىا بسرعة أكثر بطئاً وأهنا ت

التوصيل  ( مثااًل للتغَتات يف7-5من ادلاء. ويوضح الشكل ) أقل مع تناقص زلتواىا
 مع الشد. اذليدروليكي

 
 وتربة يةيمالرملية الناعمة الط بَتينوبة لًت  مقابل الشدعالقات التوصيل اذليدروليكي  :(7-5) شكل

ية يمجلنديل الط تربة ففإ, تقريباً  مًت 1.5 قوة شد تزيد على دالحظ أنو عن ,ية الطينيةيمالط جلنديل
 يال أعلى مقارنة بالًتبة الرمليةالطينية سبتلك توص
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 على جهد K(h)غَت ادلشبع  يوتبُت ادلعادلة الرياضية التالية اعتماد قيمة التوصيل اذليدروليك
 :(h)الضغط 

 
 α و K ادلشبع اذليدروليكيورنب أف ربسب قيمة التوصيل  .ثابت تربة α ( -m) :حيث أف
 (.6-5ادلعادلة ) غَت ادلشبع وجهد الضغط يف اذليدروليكيالقيم ادلقاسة للتوصيل  بإدخاؿ

 ومن مث على احملتوى, الشدعلى  K(h) ( اعتمادًا قويًا لقيمة6-5وتظهر ادلعادلة )
اً ذا االعتماد فإف اخنفاضونظراً ذل .مرتبطافاحملتوى من ادلاء والشد أف  ىلإ, ويعود ذلك يادلائ

 للتوصيل اذليدروليكي.نقص كبَت جداً  أو الشد ردبا يتسبب يف يادلائاحملتوى  يف نسبياً قليالً 
( تركت لتجف حبيث ازدادت قوة 7-5لو أف تربة بَتينو ادلوضحة يف الشكل ) فمثالً 

مًت )جافة جداً(, فإف توصيلها اذليدروليكي  5 إىل)رطبة جداً(  0.60شدىا للماء من 
, وىو نقص يساوي  10-5إىل  0.1سينقص من  إف ىذه الزيادة يف  .ضعفاً  10000مًت/ يـو

 .قيمة الشد ربدث يف الًتب عندما تسحب جذور النباتات ادلاء للقياـ بعملية النتح
مًت, ولكن يف  100ودنوذجيًا شنكن للنباتات أف تسبب زيادة يف شد ماء الًتبة إىل مستوى 

ومن الواضح أنو  .مًتاً يعترب أمراً عادياً  300 إىلالًتب الصحراوية, فإف وجود قوى شد تصل 
عند ىذه ادلستويات العالية من الشد يكوف التوصيل اذليدروليكي بطيئًا جدًا )أنظر الشكل 

وذلذا السبب فإف الًتب  قريبة من الصفر, ونتيجة لذلك, فإف حركة السائل تكوف .(5-7
إف قوى الشد  ,لص من ادلخلفاتالصحراوية تعترب عادة مواقع شلتازة إلقامة منشآت للتخ

العالية اليت توجد يف ىذه الًتب ذبعل التوصيل اذليدروليكي منخفضًا جداً, وبذلك تقلل 
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 .بدرجة كبَتة فرص ربرؾ ادلاء بكميات ىامة دلستوى ادلاء اجلويف
 (Transient Flow)االنتقالي التدفق المتغير  3.2.5

ثابتة مع الزمن.  Qحيث تكوف قيمة , أساسًا للتدفق الثابت دارسيطورت معادلة 
وىف   . لكنوأيضاعمومًا ثابتُت  فوجهد الضغط يكونا يادلائف احملتوى فإ, ثابتة Qكانت   وإذا

وجهد الضغط وكذلك التدفق مع  ييتغَت كل من احملتوى ادلائ, كثَت من احلاالت العملية
صورة تفاضلية  ( يف5-5مثل ظروؼ ىذا التدفق ادلتغَت أف تكتب ادلعادلة ) ويتعُت يف .الزمن
 لي:كما ي

 
       :حيث أف

  
(/سي )مًتيسمى تدفق دار     .يـو

 .مًت(/)مًت اذليدروليكيالحندار ا        
مًت  1 مساحتوم ادلاء الذى يتحرؾ خالؿ مقطع على أنو حج q ويعرؼ ادلؤشر

.يعادؿ ـ/ ي, يـو الذ2/ـ3وتكوف وحداتو ـ ,وحدة الزمن مربع يف  يـو
(/يـو )أو مم/بادلًت األمطارعرب أيضاً عن معدؿ يُ , وللمقارنة اذلاطل على  ادلاء وىو حجم, يـو
ويتعُت مالحظة أف السرعة الفعلية للماء ادلتحرؾ خالؿ تربة تكوف  ,يـو واحد يفمًت مربع 

 .الصلبة. فادلاء يتحرؾ فقط خالؿ الفراغ ادلسامي وليس خالؿ ادلواد qأعلى بكثَت من قيمة 
وعلى  ,(q) يسر اتكوف أعلى بكثَت من قيمة تدفق د ف سرعة ماء ادلساـإف لذلك

, األكربادلساـ  الرغم أف سرعة ماء ادلساـ تعتمد على حجم ادلساـ )حيث تكوف أعلى يف
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 :يعرؼ عموماً على أهنا تساو ماء ادلساـ تُ ف متوسط سرعة فإ, ات الدقيقة(ادلسام وأصغر يف

 
 سرعة ماء ادلساـ.   vحيث 

أو ادلسامية. فإذا   يالفراغ ادلسامي الكل يتساو     وبالنسبة للًتب ادلشبعة فإف
% من احلجم الكلي( فإنو حسب 50 ي)أي أف الفراغ ادلسامي يساو  %50كانت ادلسامية 

 ( تكوف سرعة ماء ادلساـ: 8-5ادلعادلة )

 
 .(q)أو ضعف قيمة تدفق دارسي 

, ويف ىذه 3/ـ3ـ 0.10ردبا تنخفض لتصل اىل   أما بالنسبة للرمل غَت ادلشبع فإف 
أضعاؼ  10احلالة يكوف متوسط تدفق السرعة أو ادلعدؿ الذى يتحرؾ بو ادلاء خالؿ ادلساـ 

دبعدؿ ثابت . وبتحديد أكرب, إذا ىطلت أمطار على تربة غَت مشبعة (q)قيمة تدفق دارسي 
, ويكوف زلتوى الًتبة من ادلاء  0.025  يكوف فيو   0.10    % )أي أف, 10مًت/ يـو

اليت تساوي  (v)( لتقدير سرعة ماء ادلساـ يف الًتبة 8-5(, فانو شنكن تطبيق ادلعادلة )3/ ـ3ـ
. 0.25يف ىذه احلالة   مًت/ يـو

أيضًا ادلعدؿ الذى تتحرؾ بو  ومن ادلهم استيعاب مفهـو سرعة ماء ادلساـ ألنو ىو 
 كثَت من ادللوثات خالؿ الًتب واخلزانات ادلائية.
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( مع 7-5حلركة ادلاء خالؿ الًتبة, يتطلب دمج ادلعادلة ) يوحىت يتم الوصف الكل
 , وىذه ادلعادلة ىي:(equation of continuity)معادلة االستمرارية 

 
 حيث أف:

t   .)الزمن )أياـ أو ثواف 
 احملتوى من ادلاء.    

( لوحدة احلجم من   أف التغَت يف احملتوى من ادلاء ) (9-5)وببساطة ربدد ادلعادلة 
يساوي الفرؽ بُت كمية ادلاء الداخلة وكمية ادلاء     الًتبة على امتداد جزئية من الزمن

 (.  اخلارجة )
 ( ادلعادلة:9-5( و )7-5. وينتج عن ضم ادلعادلتُت )    على امتداد طوؿ العينة

 
غَت ادلشبع خالؿ الًتبة  العموديتصف التدفق  ( اليت10-5وتسمى ادلعادلة )

 مع ادلائياحملتوى  ىل أف التغَتات يفإادلعادلة  وتنص. (Richards equation)معادلة ريتشارد 
ة ػللمعادل شنناأل الطػرؼاألوؿ من  الشقوىػو , نتج عن تدرجات ضغطت (     ) ,الزمػن

(  10-5ادلعادلة )وتستخدـ  وىو الشق الثاين على اجلانب األشنن. والتدفق باجلاذبية, (5-10)
وتستخدـ دناذج الكمبيوتر بكثرة للتنبؤ  ,كأساس للنماذج الرياضية باستخداـ احلاسوب
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وعالقة ذلك حبركة  لإلدارةتًتتب على ازباذ القرارات ادلختلفة  حبركة ادلاء ولتحديد النتائج اليت
اذلاطلة  مطاراألقد حنتاج للتنبؤ بسرعة وصوؿ مياه  فمثالً  اء خالؿ الًتبة وادلياه اجلوفية,ادل

على تربة خالؿ عاصفة مطرية صيفية دلستوى ادلاء احلر للمياه اجلوفية. وردبا نريد أيضًا معرفة 
مستوى ادلاء احلر للمياه اجلوفية.  إىلأو هنر دبجرد وصوذلا سرعة ربرؾ ىذه ادلياه لبحَتة رلاورة 

عداد تقارير حوؿ تقييم اآلثار البيئية. إلف ىذه التنبؤات وتنبؤات أخرى مشاهبة تكوف مهمة إ
ومعرفة , (10-5ادلعادلة ) إىلوشنكن أف يتم ذلك باستخداـ أدناط رياضية مناسبة استنادًا 
والتوصيل اذليدروليكي  (4-5بعض اخلصائص الفيزيائية للًتب مثل شد ادلاء )ادلعادلة )

 (.6-5)ادلعادلة 
 يف K ( وكذلك التوصيل اذليدروليكي ) ادلائيف احملتوى وبالنسبة للًتب ادلشبعة فإ

 بإجراءويسمح , بعض الشيءأبسط ادلعادلة  وىذا رنعل ثابتُت, ف( يكونا10-5ادلعادلة )
 سعة ادلدى حلركة ادلياه اجلوفية.تنبؤات وا

 التربة والمياه الجوفية يف حركة الملوثات 3.5
مناقشة كيف تتحرؾ ادلواد  اآلفشنكن , بعد مناقشة كيفية ربرؾ ادلاء خالؿ الًتبة

 وية خالؿ الًتبة وادلياه اجلوفية.الكيما
كل مكاف تقريباً.   شنكن أف توجد ادلخلفات الكيميائية يف, اجملتمعات الصناعية يف

 وتستخدـ ة جلعل احملاصيل تنمو بصورة أفضل,صورة أمسد يف ادلواد الكيميائيةتضاؼ , فمثالً 
عرب خطوط الكيماويات وشنكن أف تنقل  ,الضارة واألعشابأيضًا دلقاومة احلشرات  ادلبيدات
وىف  .ويات صناعية()كيما األرضخزانات ضخمة ربت  النفط( أو زبزف يف مثل) األنابيب
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 األهنار أو يتم التخلص منها يف مكبات كانت ادلخلفات الكيميائية ترمى يف,  ادلاضي
برؾ مفتوحة أو  زبزف عادة يففإف ادلخلفات  الوقت احلاضر أما يف ,والبحَتات أو احمليطات

تسمح  خطوط األنابيب والصهاريج والربؾ وادلكبات فإف, ولسوء احلظ ,انات ربت أرضيةخز 
اً لتحت ػالكيماويات أيضل ػما تدخػك  .الكيماويات للبيئات ربت السطحية وبذلك بالتسرب

ـو الناتج عن اختبار قنبلة ذرية( أو اجلرياف الًتيتي, )مثالً  يًتسيب اجلو ػال قبػسطح عال
 وأمالح الطرؽ(,, السيارات عوادـالناتج عن  من ارتشاح )الرصاص ووما يعقب يحالسط

البيئة ربت السطحية عن طريق عدد كبَت من  إىلف الكيماويات شنكن أف تدخل وبذلك فإ
الًتبة أو ادلياه اجلوفية؟ منذ إىل  زندث للكيماويات بعد دخوذلا  يما الذ, لكن. و ادلصادر

 إجراءيعترب التخلص من الكيماويات بدفنها ربت سطح األرض كاف ,  مخسُت عامًا مضت
, للمياه اجلوفية األمرهناية  نا نعرؼ أف تلك الكيماويات سوؼ تصل يفاآلف فإن. أما مقبوالً 

ادلياه  إىلنتقل وىناؾ كيماويات كثَتة شنكن أف ت .ها غَت مناسبة كمصدر دلياه الشربشلا رنعل
صورة أمالح  حىت تصل ادلياه اجلوفية يف ألسفلماء الًتبة وتتحرؾ  تذوب يف ألهنااجلوفية 

 أقل ذوبانًا يف يى البًتولية اليتمثل النواتج , (. وىناؾ كيماويات أخرى1-5)أنظر الشكل 
زندث بو  إف ادلعدؿ الذى .ادلياه اجلوفية إىلتظل ربفز وصوذلا  ألسفللكن حركة ادلاء , ادلاء

ادلناطق  يفف .وبدرجة كبَتة على الظروؼ ادلناخية ألف ذلك يعتمد, يتفاوت كثَتاً  األمرىذا 
الًتبة أسرع بكثَت  ونقل الكيماويات يفاء تكوف حركة ادل, تتميز دبعدالت أمطار عالية اليت

أف عوامل كثَتة  إىل, اإلشارةوذبدر  .منخفضة األمطارادلناطق حيث تكوف معدالت  منو يف
والغطاء النبايت تؤثر على , وادلناخ, ونوع الًتبة, مثل خصائص بعض الكيماويات, أخرى



  127 
 

 حركة الكيماويات خالؿ الًتبة وادلياه اجلوفية.
 نقل الكيميائيآليات ال 1.3.5

تسمى النقل  تتحرؾ الكيماويات عادة خالؿ الًتبة بواسطة ادلاء وىى العملية اليت
أو  يويشَت النقل الكتل .(Convection)باحلمل النقل أو   (Mass Transport)يالكتل

للمواد الكيماوية الذائبة مع ادلاء. ويسمى  (passive)احلركة غَت النشطة  إىلالنقل باحلمل 
ولو وحدات كيلوجراـ/  (Flux density, Jm)معدؿ ىذه احلركة غَت النشطة بكثافة التدفق 

ائي عرب يعرب عن معدؿ النقل الكيموبذلك فإف كثافة التدفق ت ( -Kgm- day)يـو /ادلًت ادلربع
 وحدة الزمن: وحدة ادلساحة السطحية يف

 
 حيث أف:

q    سيدار سرعة )  .)مًت/يـو
C   ماء ادلساـ )رلم/ لًت( تركيز ادلادة الكيميائية يف. 

 (.2.6) اجلزء يف (C)وقد مت شرح طريقة حساب قيمة 
قد يتم ببطء توزيع ادلواد الكيميائية خالؿ ماء مساـ الًتبة , الكتليللتدفق  باإلضافة

من  (JD) االنتشاريوينتج النقل  .(molecular diffusion)ي يئعن طريق االنتشار اجلز 
وشنكن وصف ىذه العملية بقانوف فيك  .واجلزيئات الذائبة لأليوناتاحلركة احلرارية الطبيعية 

 :يليكما ,  (Fick,s law of diffusion) لالنتشار

 
 :حيث أف
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Dm   (2معامل االنتشار لبيئة مسامية )مًت  ./يـو
 .ادلسافة )مًت(    

اقًتح  وولكن, تشمل درجة احلرارة, عوامل كثَتةوتعتمد قيمة معامل االنتشار على 
.2مًت 10-4لقيمتو بالنسبة للًتبة وادلياه اجلوفية تساوى اً مفيد اً تقدير   / يـو

 (     )الًتكيز  يف االحندار ييساو  االنتشاري( أف النقل 12-5ادلعادلة ) تشَتو 
 ئي على النقل الكيميائي يفيويعترب تأثَت االنتشار اجلز  .((Dmمعامل االنتشار  مضروبًا يف

ادلسافات  إال إذا كانتالفًتات الزمنية قصَتة , عندما تكوفجدًا  قليالً الًتب وادلياه اجلوفية 
 قصَتة جداً.

ادلنطقة غَت ادلشبعة من القطاع بسبب  وتنتج الطبيعة ادلسامية للًتب ومواد الًتبة يف
 الًتاصكما أهنا تنتج أيضًا عن ,  وؽ وحفر الديداف ومظاىر أخرىادلساـ والشقوجود 

شكل وحجم وترتيب الفراغات  ادلفكك دلادة الًتبة نفسها. ويًتتب عن االختالؼ يف
ف فإ, إضافة لذلك ,تتباين من مكاف آلخر عة السائل اليتسر  اختالؼ يفادلفتوحة وادلساـ 

 ادلكاف من جدار ادلساـ الذى تقاس حسب, ةمساـ معينخالؿ سرعة السائل زبتلف حىت 
 ىذا التباين يف يوتكوف السرعة أقل ما شنكن بالقرب من جدار ادلساـ. ويؤد .عنده السرعة

على  خلط ذلا وىو ما يعترب إىلمعدؿ نقل الكيماويات شلا يقود  اختالؼ يف إىلالسرعة 
كانيكي الناتج عن اختالفات ويسمى ىذا التوزيع ادلي .شلاثاًل لالنتشار اجلزيئي ادلستوى الكلى

وشنكن وصف العملية  .(mechanical dispersion)السرعة بالتفريق ادليكانيكي  موضعية يف
 :(12-5ادلعادلة ) بواسطة معادلة رياضية تشبو
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 :حيث أف

Jh   (/2ـ/النقل التفريقي )جم  .يـو
Dh   (/2معامل التفريق ادليكانيكي )ـ  .يـو

كلما ربرؾ ادلاء  وبذلك ,التفريق ادليكانيكي مع زيادة سرعة ادلاءوتزداد قيمة معامل 
 يف Dhبسرعة أكرب خالؿ ادلساـ ازداد انتشار ادلادة الكيميائية وأصبحت قيمة ادلعامل 

( ومعامل التفريق  vالعالقة بُت سرعة ماء ادلساـ  إف .( أعظم13-5ادلعادلة )  Dh)مًت/ يـو
 ف: وبذلك فإ, عالقة خطية يصورهتا ى أبسط يف

 
 حيث أف:

a(m- ) التفريق = (dispersivity). 
 ف: يضافاف لبعضهما. وبذلك فإ هنمافإ متماثالف Dh و Dmف ونظراً أل

 
 ي.اذليدروديناميك الطويل= معامل التفريق  D حيث أف

 ( ينتج التدفق الكيميائي15-5) ( و13-5) ( و12-5) ( و11-5وبضم ادلعادالت )
(Chemical Flux, Js)  
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 Js( أف كثافة التدفق الكلية للمواد الكيماوية خالؿ الًتبة 16-5وتنص ادلعادلة )
زائداً التدفق باحلمل  D      )) ( dispersion) والتفريق  (diffusion)تنتج عن االنتشار 

(q C). 
يتعُت ضم , عداد دناذج رياضية( ألغراض إ16-5كن استخداـ ادلعادلة )وحىت شن

ركة ػػحالة ح م يفػكما ت  (equation of continuity)ستمرارية الامع معادلة  ةػػػادلعادلىذه 
 .(9-5ادلعادلة ػماء )ال

 :ىذه ادلعادلة تكوف االنتقاؿ الكيميائي فإف وىف حالة

 
 :حيث أف

t   الزمن 
حالة حجم صغَت من الًتبة )مثاًل: مكعب تربة  ( أنو يف17-5وتنص ادلعادلة )

( رنب      ىذا ادلكعب من الًتبة مع الزمن ) الًتكيز يف ف التغَت يف(, فإ3ـ 10-6و حجم
ال يوجد , ودبعٌت آخر .(      منها الكمية اخلارجة ) اً ة مطروحالكمية الداخل يأف يساو 

ف كمية ادلادة فإ, إذا كانت الكمية الداخلة أكثر من اخلارجةأما  فقد للمادة الكيميائية.
( تنتج 17-5) ( و16-5وبضم ادلعادلتُت ) واحد داخل ادلكعب البد أف تزداد الكيميائية

 واحد: اذباه معادلة النقل الكيميائي العامة يف
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 وسبثل القيمة(, 8-5السرعة ادلتوسطة اخلطية دلاء ادلساـ )انظر ادلعادلة  يى  v :حيث أف
سائل متحرؾ  يتغَت بو الًتكيز عند نقطة معينة يف ي( ادلعدؿ الذ18-5ادلعادلة ) يف      

ادلعادلة  يف  (v C)وسبثل القيمة على سائل يتحرؾ خاللو(,  يمساـ زنتو  عند نقطة يف, )مثالً 
 .يتلالكالنقل  اآلخر دبعادلةثل شنبينما , ( مساذنة االنتشار والتفريق5-18)

( لتالئم مادة كيميائية غَت متفاعلة 18-5لقد مت استنباط ادلعادلة )
(noninteracting), من ادلواد الكيماوية تدمص على  اً كثَت   فإف, لكن ومن الناحية العملية

ف ادلعادلة فإ, عل ادليكروبات. وذلذا السببنتيجة لف حيوياً الًتبة بينما تتحلل مواد أخرى 
ر التفاعالت الكيميائية االعتبا ؤخذ يفإليها عوامل أخرى لي( عادة ما يضاؼ 5-18)

 األجزاء الالحقة. وىو ما سيتم التعرض لو بتفصيل أكثر يف, وتفاعالت التحوؿ

 
يسمًتات يف الدراسة احملكمة اليت ذبري بادلوقع لتتبع حركة األمالح خالؿ عمود فعلي لاالستغناء عن ال نال شنك (:8-5شكل )

توضح  مع سطح األرض. سطحو العلوي مستوياً  فوؽ موقع الدراسة حبيث يكوف ( يتم إنزاؿ الليسمًتb( و )aللًتبة. يف الصورة )
( وأنابيب ذبميع Tensiometer( الليسمًت يف وضعو النهائي باألرض. يتم اآلف تعبئة ادلناطق اليت ربيط دبقياس الشد )cالصورة )

قة للتغَت يف مستوى الرطوبة بالًتبة الذي يسببو بشكل فوؽ ميزاف لتتم القياسات الدقي السوائل ادللحية بالًتبة. يوضع الليسمًت كلو
  خاص فقد ادلاء من خالؿ البحر السطحي وامتصاص ادلاء بواسطة جذور النبات.
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خالؿ  واألمالحوالية نيومكسيكو تكوف مفيدة لدراسة حركة ادلاء  إف قواطع كهذه يف :(9-5شكل )

 .قطاع الًتبة
 اتجاه واحد يالحركة خالل أعمدة ف 2.3.5

وقد أجرى العلماء  .من الواضح أف حركة الكيماويات خالؿ الًتبة معقدة جداً 
لسنوات عديدة لتحسُت فهمهم لعمليات نقل الكيماويات  سلتربيةوادلهندسوف دراسات 

 كنػشن ثرػعلى عنصر أو أك يماء زنتو  افةػإضم ػت, وىف ىذه الدراسات .خالؿ أعمدة الًتبة
وتضاؼ بعد ذلك كميات أخرى من  .(10-5تتبعو أو ملوثات عند قمة العمود )الشكل 

كميات صغَتة   ذبمعحيث , للعمود األخرىادللوث خالؿ الًتبة حىت النهاية  ليتم نقلادلاء 
بعد ذلك يتم رسم عالقة بيانية لًتكيز ادللوث  .من ادلاء ورنرى تقدير لًتكيز ادللوث فيها
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عند مت مجعو  يللسائل الذ ياحلجم الكل العينة أو مقابل مجع استغرقو يالذ مقابل الزمن
 .ثالثة أنواع من الراشح لتوزيع تراكيز ( عالقة بيانية11-5ويوضح الشكل ) .هناية العمود

رسم العالقة  قد استخدـ يف (( C/C النسيب( أف الًتكيز 11-5الشكل ) الحظ يف
شح. ويتم حساب الًتكيز النسيب بقسمة تركيز الراشح االر  البيانية بداًل عن الًتكيز ادلقاس يف

(C)  على تركيز احمللوؿ ادلضاؼ(C ), ف البيانات فإ, الًتاكيز النسبيةسبثيل يتم  وعندما
 وبذلك شنكن مقارنة النتائج بسهولة أكرب., مجيعها تكوف على نفس ادلقياس

 

 
 .جهيز االختباري لدراسات األعمدةالت :(10-5)شكل 
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انتشار وتفريق ( II)دفق مكبس  (I)توزيعات تركيز الراشح من العمود لثالثة احتماالت  :(11-5) الشكل

(III) تثبيط ,انتشار, تفريق. 
بداًل من  يفقأحجاـ ادلساـ النسبية للمقياس األ تستخدـ عادة, األسبابولنفس 

ف كا  إذا, فمثالً  العمود, احلجم الكلى للسائل يف (PV)واحد  يحجم مسام يويساو  الزمن,
 ففإ, العمود حلجم الكلى للسائل يفاشح( يساوى نصف او )الر  احلجم الًتاكمي للدفق

PV  =0.50بعة وغَت ق ىذا التعريف للحجم النسيب للمساـ لكل من الًتبة ادلشب. وينط
 أيضاً تسمى  اليت (11-5ل )ػػالشك ة يفػػػح الثالثػػف توزيعات الراشفإ, وللتسهيل ادلشبعة,

 .IIIو II و  Iموزتعريفها بالر مت , (breakthrough curves)منحنيات االخًتاؽ 
( أف تركيز الراشح يظل صفرًا حىت شنر حجم 11-5الشكل ) يف  Iويوضح ادلنحٌت

 بعد أف يستبدؿ السائل األصلي, مثالً  من السائل خالؿ العمود كلو. (PV)واحد  يمسام
 إضافة مادة ملونةمت زبيل  إذار ذلك وشنكن تصو  العمود بواسطة احمللوؿ ادلضاؼ, كلو يف
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 ف الراشح يكوف يففإ, وإذا مل تتفاعل ادلادة مع الًتبة (,10-5الشكل ) لقمة العمود يف
فإف ادلاء , على سبيل ادلثاؿ, حد سباماً وا يولكن بعد حجم مسام البداية عدًن اللوف,

وتسمى  ,العمود فجأة ويتغَت اللوف يف, العمود يكوف قد استبدؿ بادلاء ادللوف كلو يف  يصلاأل
وىف  .(piston flow)الًتكيز بدفق ادلكبس  تسبب ىذا التغَت ادلفاجئ يف العملية اليت

 .اؿ الكلى للسائل نادراً ما زندثأو االستبد, ف دفق ادلكبسفإ, احلقيقة
ف ادلاء الذى زنتوى على مادة  فإ, ؛ لذلكسلتلفةساـ ذات أقطار الًتبة على م يربتو 

ستتحرؾ بسرعة أكرب خالؿ بعض ادلسامات مقارنة  (tracer) اقتفاؤىاكيميائية شنكن 
وال زنتوى الراشح بداية  ,IIبأخرى. وينتج عن ذلك توزيع كما ىو موضح دبنحى االخًتاؽ 

ولكن , أف الراشح يكوف عدًن اللوف( يشنكن متابعتها )أ اليتالقائفة على ادلادة الكيميائية 
ليصل الًتكيز النسيب , حجم مسامى 0.5و بعد مرور حن)فيبدأ بالتلوف(  اً يتركيزه يتغَت تدررن

ف اختالؼ فإ, لكحجم مسامي تقريباً. لذ 1.5)تطور لوف كامل( وذلك بعد مرور  1.0
 جعل منحنيات االخًتاؽ متفرقة. إىل يالعمود يؤد سرعة السائل يف

بعملية التفرؽ , ذبعل منحٌت تركيز الراشح مشتتة أو متفرقة سمى العملية اليتوت
(dispersion), وشنثل ادلنحٌت ,مجيع الًتب وادلياه اجلوفية يف لألمالح وزندث تفرؽ III يف 

, ادلادة الكيميائية إبطاءوقد مت  ,العمود ( مادة كيميائية تتفاعل مع الًتبة يف11-5الشكل )
  .3.6اجلزء  أسباب التفاعل الكيميائي مبينة يف إف .اليمُت إىلوأزيح ادلنحٌت 

( يتحرؾ خالؿ عمود تربة حقلية عميق 12-5يقدـ الشكل )و  ( مثااًل لعنصر )تريتيـو
يـو لعدة /مم 21دبعدؿ صورة مطر اصطناعي ذلذا العمود  وقد مت إضافة ادلاء يف ,وغَت مشبع
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   ـوعلى عنصر الًتيتيحد عشر يومًا األوىل ماء ادلطر خالؿ فًتة األ ىحتو أوقد  ,شهور
( H) فقط. 

 
الًتكيز مقابل الزمن دلاء يتم تنقيطو ويتحرؾ دبعدؿ سرعة ثابتة خالؿ تربة  :  -   شكل 

 عميقة وغَت مشبعة.

 
 .جبهة انتشار الًتيتيـو يف تربة غَت مشبعة :  -   شكل 
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  3و 1مت قياس الًتيتيـو عند , بواسطتواجلوفية واقتفاء ادلياه وكعنصر شنكن متابعتو 
 الًتكيز النسيب للًتيتيـو نقص يف . ويبُت الشكل زيادة أعقبهااألرضأمتار ربت سطح  5و

ـو بدأ تركيز الًتيتي, مًت 1فمثاًل, عند العمق  .الثالثة على امتداد الزمن األعماؽعند كل من 
 22( بعد 0.97وقد وصل أقصى تركيز لو )حنو  .بداية ادلطر أياـ من 10بعد االزدياد  يف

 3ـ عند عمق للًتيتيو  فقد وصل أعظم تركيز, وبادلقابل .االخنفاض مرة ثانية مث بدأ يف, يوماً 
 ادلتوسط فإف أعلى تركيز يف ,وبذلك .وماً ي 93أمتار بعد  5 وعلى عمق ,يوماً  53أمتار بعد 
ويتعُت مالحظة أف أعظم تركيز للًتيتيـو يتناقص  .مًت/يـو 0.056أسفل دبعدؿ  إىلقد ربرؾ 

كلما تناقص ,  أسفل من سطح الًتبة إىلزادت ادلسافة مع ادلسافة من سطح الًتبة فكلما 
 األقصى واتساع النبضاتالًتكيز  االخنفاض يف إف .زاد تفرؽ تركيز الًتيتيـوو  األقصى الًتكيز
 (D)ا رياضياً باستخداـ معامل التفريق مفهمت وص اللذين, رؽػػار والتفػػاالنتش مرجعهاـو للًتيتي

 (.16-5ادلعادلػة ) يف
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و ػلور الذى تػم حػقنػػكػندا أف نبضػة الك,  أونتاريو ,بػوردف دبقاطعة يف يخػزاف رمػل يف الكػلػور جبهة ارػانتش :(14-5)شكل 

 مع حركة الكلور مع ادلياه اجلوفية يف األعلىالًتكيز  االخنفاض يفالحظ  ,رلم/ لًت 892يزه ػػػػكاف ترك   (x,y)   ( , )عنػد
 .اذباه حركة ادلاء
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 الحركة خالل ترب الحقل 3.3.5
أضيف عند سطح قطاع تربة عميق اء اقتف عنصر( مصَت 12-5يصف الشكل )

تنطبق  اليتئ يوضح ادلباد متخذًا من عنصر الًتيتيـو )نظَت اذليدروجُت( مثاالً وغَت مشبع 
رد دخوؿ ملوث  راقة أو دللوث ما يتسرب من صهريج أو خزاف. فبمجعلى مادة كيميائية م

ينقلو خالؿ منطقة دنو اجلذور فادلنطقة غَت  ألسفلف ادلاء ادلتحرؾ فإ, الًتبةإىل كيميائي 
وث قد ينتشر ادلل, اجلوفيةادلياه  وصولو إىل. وعند اجلويف ليصل ادلاءتوجد ربتها  اليتادلشبعة 

تربة ربت  يفاذباىُت  يفالًتيتيـو ( انتشار 13-5. ويبُت الشكل )أفقياذباه  يفالكيميائي 
سطحية لقطاع تربة يتميز بعمق مستوى ادلاء احلر. وقد أضيف الًتيتيـو مع ادلاء على امتداد 

يومًا أضيف خالذلا  60أعقبتو فًتة , يوماً  15وذلك دلدة  مًت واحداألرض عرضو شريط من 
, القطاع ألسفلالًتيتيـو قد ربرؾ معظم ماء خاؿ من الًتيتيـو . ويدؿ الشكل بوضوح أف 

 انتشاراً لكن . ربت سطح الًتبة  اً مًت  2.5ـو كاف عند عمق وقد وجد أف أقصى تركيز للًتيتي
اً تبلغ  مًت  اليت اإلضافةربة قد حدث أيضًا ذلذا العنصر حيث ذباوز منطقة تجانبيًا بدرجة مع

(. 13-5الشكل ) يف ُتقطن وجود الًتيتيـو متجاوزًا اخلطُت ادلنوذلك كما يتبُت م, واحداً 
والتشتيت  (diffusion)ف التوزيع اجلانيب ىو نتيجة لالنتشار ألسفل فإومثل احلركة 
(dispersion)   الًتب وكذلك ادلياه اجلوفية.  يفوزندث 

وقد أدخلت  .اجلوفية( كيف تتحرؾ ادللوثات خالؿ ادلياه 14-5يوضح الشكل )
. ويبُت الشكل (y,z)   ( , )ادللوثات الكيميائية للطبقة احلاملة للماء اجلويف عند النقطة 

 (y, z)مستوى االذباىُت  يومًا يف 647و 462و 85و 1ادلياه اجلوفية بعد  انتشار ادللوث يف
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, قد حدث معنوياً  اً ف انتشار ( فإ13-5الشكل ) ىو يف. وكما يفدلستوى ادلاء اجلو  يادلواز 
. ويتعُت مالحظة أنو للتعرؼ (plume)هة التدفق كما يتبُت من استطالة اجلباذباه  وخاصة يف

 هةعينات ادلاء داخل مساحة اجلبادلياه اجلوفية يتعُت أخذ  على وجود ملوثات يف
(plume area)   .أماكن  بار أخذ العينات يفت آما وضع وإذاللحصوؿ على أفضل النتائج

 فإنو من غَت ادلتوقع أف تكوف, العينات عند أعماؽ غَت صحيحةما مت أخذ  إذاخاطئة أو 
 يتم احلصوؿ عليها صحيحة. ادلعلومات اليت
 حالة للدراسة

 سهل وورد فيالتخلص من مخلفات ذات مستوى منخفض من المواد المشعة 
والبحث , الطب يف ادلستخدمة اإلشعاعمن ادلنخفض تأيت ادلخلفات ذات ادلستوى 

 دبا يف معظم ادلخلفات إف .النوويةومن زلطات الطاقة , العلمي وبعض العمليات الصناعية
 مستويات مقبولة خالؿ مائة عاـ أو أقل. إىليتحلل , الكميةمن  %95ذلك 

, 1980ستويات ادلنخفضة لعاـ على قانوف التخلص من ادلواد ادلشعة ذات ادل وبناءً 
 .سللفاهتا ادلشعة عنتكوف مسؤولة  األمريكيةكل والية منفردة داخل الواليات ادلتحدة   فإف
داكوتا , : أريزونايواليات أخرى ى ا مع ثالثاتفقت والية كاليفورني 1988 عاـ وىف

د مستوى منخفض من ادلوا ي وداكوتا اجلنوبية على تأسيس موقع نفايات ذ, الشمالية
, البيئيا. وبعد دراسات مكثفة للمناخ واجليولوجيا والنظاـ والية كاليفورني يفادلشعة وذلك 

 يف اختيار ادلوقع. وىذا ادلوقع ىو سهل وورد الذى يقع ًتب وىيدرولوجيا ادلياه اجلوفية متوال
ويتميز سهل وورد خبصائص بوالية كاليفورنيا على هنر كولورادو.  زغرب نيدل موىايف صحراء
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ماً كمكب دلخلفات نووية منخفضة ادلستوى. وتشمل ىذه اخلصائص معدؿ مالئ عدة ذبعلو
, لذلك إضافة .(اً مًت  213-190مسيكة غَت مشبعة )مم سنوياً( وتربة 125أمطار منخفض )

ولو شلر تدفق , فهو يقع ضمن منطقة زلزالية منخفضة وبعيدًا عن خزانات مياه جوفية ىامة
 كم(.  130, )هنر كولورادو أساسيماء طويل دلصدر 

, ترخيص الوالية وإصدارمراجعة اخلصائص البيئية  وإسباـوبعد دراسات اختيار ادلوقع 
الداخلية للواليات ادلتحدة  إدارةتقدمت والية كاليفورنيا بطلب للحكومة الفيدرالية بأف تقـو 

ُت من والية  يلوجو وىف ىذا الوقت قاـ ثالثة ىيدر  الوالية, إىلالفيدرالية  األرضبنقل ملكية 
 يف قضايا زعموا بأهنا مل يتم تناوذلا بدرجة كافية سبع بإدراجكاليفورنيا )رلموعة ويلشاير( 
 إدارةحلوؿ ذلذه القضايا طلبت  إىلذلذا ادلشروع. وللوصوؿ  التقرير اخلاص بالتأثَت البيئي

 لشاير,رلموعة وي ادعاءاتجلنة لتقييم  اختيار (NRC) القوميرللس البحث  الداخلية من
جلنة  أعدتو يتقرير سهل وورد الذ يف بععلى ادلناقشات الكاملة للقضايا الس االطالعوشنكن 

فقط من ىذه القضايا  نو سيتم مناقشة قضيتُتفإ وبالنسبة ذلذه احلالة ,القوميث رللس البح
 السبع:

 انتقاؿ ادللوثات خالؿ الطبقة غَت ادلشبعة. .1
 ُت موقع سهل وورد وهنر كولورادو.ب اذليدرولوجي االتصاؿ إمكانية .2
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 المشبعة : انتقال الملوثات خالل الطبقة غير(1القضية رقم )
أف )تزايد أو احتماؿ انتقاؿ ادللوثات خالؿ  إىل يخلصت جلنة رللس البحث القوم

احلر غَت متوقعة بدرجة عالية( وقد استندت  األرضيإىل مستوى ادلاء ادلنطقة غَت ادلشبعة 
 من الشواىد: عددخالصتها على  اللجنة يف

عند ادلوقع  , الوزنية للعينات وجهاز النيوتروف كما حدد بواسطة القياسات,  ادلائي احملتوى )أ(
وعند  , 3/ـ3ـ 0.10من احملتويات ادلائية كانت أقل من  %94منخفضة جداً؛ فمثاًل كانت 

ربت السطحية  يية مللًتب الطف التوصيل اذليدروليكي يكو , ىذه ادلستويات ادلائية ادلنخفضة
قريبة من  السطحيوتكوف معدالت تدفق ادلاء ربت , (7-5جدًا )انظر الشكل  منخفضاً 
 الصفر.

وتشَت ىذه , مًتًا العليا عالية جداً  الثالثُت يف ماء الًتبة كانت تراكيز الكلور يف )ب(
تدفق ادلاء  لو أف إذالبد أف يكوف منخفضاً؛  ألسفلأف التدفق  إىلادلستويات ادلرتفعة 

 غسل الكلور من الًتبة. إىل عالياً ألدىكاف   ألسفل
وتستخدـ النباتات , على تراكيز قليلة من الكلور )من مياه احمليط( رادلطماء  يزنتو 

نباتات ال سبتص الكلور؛ لذلك لكن ال ,تحعملية الن ادلتساقطة على الًتبة يف األمطارمياه 
الالـز لًتاكم الكلور  (t)بة يزداد مع الوقت. وزنسب الوقت قطاع الًت  يف يالكلور الكل فإف
    -C5) :باستخداـ ادلعادلة (Z)عمق  يأل
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احملتوى ادلائي على  يفالًتبة مضروباً  يفمن تركيز الكلور  يحيث زنسب الكلور الكل
 ي ويقدر على أنو يساو , متوسط الكلور ادلضاؼ ييساو   Jcوأف , أساس احلجم

سنة لًتاكم الكلور الذى ألف  50يلـز حنو , اإلضافة ىذاوعند معدؿ  ,سنة/2جم/ـ      
سم. وقدرت معدالت تدفق ادلاء من بيانات Z   30القطاع حىت عمق  وجد حاليًا يف

تغذية معدؿ  إىلوىو ما يشَت , سنة مم/ 0.05و 0.3الكلور ىذه أف مداىا يًتاوح ما بُت 
 موجودة.منخفضة جداً أو غَت 

, ليهاإاخلالصات ادلشار  واوعلى الرغم من أف معظم أعضاء جلنة سهل وورد قد أيد
ود ػػجادال بأف اكتشاؼ و ػػوقد ج لسبعة عشر عضوًا مل يوافقا عليها,عضوين من بُت ا فإف

الًتبة عند عمق  يف( عاماً ف عمره ال يتجاوز أربعُت الًتيتيـو )نتج عن قنبلة تريتيـو وبذلك فإ
طلب احلصوؿ على  يفأسفل شلا مت افًتاضو  إىلىجرة أسرع دلاء الًتبة  إىلمًتًا يشَت  30

خطوات  إىلمًتًا  30عمق  إىلأعضاء اللجنة فقد أرجعوا وجود الًتيتيـو  أغلبيةالرخصة. أما 
 أخذ العينات.
 بنهر كولورادو يوجود اتصال ىيدرولوج إمكانية(: 2القضية رقم )

ىل أف )احتماؿ التأثَت على جودة مياه النهر ستكوف غَت معنوية إخلصت اللجنة 
 استندتوقد  ,ادلوجودة( radionuclides)) النويات ادلشعةقياسًا بادلستويات الطبيعية من 

 .(travel time)على قياسات الزمن الالـز لالنتقاؿخالصاهتا  يفجزئياً  اللجنة
(. وقد 7-5)ادلعادلة  يسار معادلة دشنكن تقدير زمن انتقاؿ ادللوثات باستخداـ 

ىذا ادلوقع توجد فوؽ مستوى مياه هنر كولورادو دبقدار  يفأهنا  اجلويفأوضحت قياسات ادلاء 
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. /مًت 5.8ويبلغ متوسط التوصيل اذليدروليكي ادلشبع للطبقة احلاملة للماء  ,مًتاً  360 يـو
وىو ما يعٍت تدرجاً , كيلومًتاً   130النهر  إىلاحتمااًل لتدفق ادلاء  األكثرويبلغ طوؿ ادلسار 

شنكن حساب تدفق , يرساوبتطبيق معادلة د ,مًت/مًت 0.0028   360/130000 ىيدروليكاً 
ادلسامية الفعالة  وبافًتاض أف. يـو/مًت 0.016   0.0028   5.8: ياجلوفية كما يل ادلياه
 58أو , يـو/مًت 0.16   0.016/0.1 يتدفق تساو  سرعة ف ذلك يعطىفإ, 0.1 يتساو 
ف الزمن الالـز آخر ,إ أو دبعٌت, ل مع مواد أخرىف زمن االنتقاؿ دللوث ال يتفاعإ .سنة/مًت

 سنة. 2240   130000/58 : النهر سيكوف إىلللوصوؿ 
, احلاملة للماءف معظم نويات العناصر ادلشعة تتفاعل )تدمص( مع مواد الطبقة إ
وكما  ذلك إىل إضافة .النتقاؿ ادللوثات ردبا يكوف أطوؿ من ذلك يف الزمن الفعلوبذلك فإ

ف الوقت الالـز لنقل ملوث خالؿ منطقة غَت مشبعة شنكن أيضًا أف إف, مت التوضيح سالفاً 
كثَت ربلل النويات ادلشعة ذات العمر القصَت يكوف أقل ب إف ,يستغرؽ مئات السنُت أو أكثر

هتديد دلياه  يات ادلشعة ذات العمر القصَت ال سبثل أف النويفإ, سنة؛ وعلى ذلك 2240من 
 .كولورادو هنر

مسلك ثابت  يملوث ذ انتقاؿ( 14-5) إىل( 12-5) شكاؿألا يف األمثلةتوضح 
لكن ادلواد الكيميائية كثَتًا ما تتحرؾ خالؿ الًتبة وادلياه اجلوفية عرب مسارات ملتوية  .نسبياً 

 وبطريقة ال شنكن توقعها بسهولة.
ذلك  إف ,عمقاً بأهنا غَت متجانسة األكثروتتميز الًتب السطحية وادلواد اجليولوجية 

كما أف بناء الًتب قد سنتلف   ,اجليولوجية السابقة األزمافىو نتيجة مباشرة لتكوهنا خالؿ 
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ربدثها  ربتوى على ثقوب اليت خر. وىف الًتب ذات البناء والًتب اليتآلمن مكاف أيضًا 
ف التشوىات ىذه كذلك الشقوؽ وادلسامات الكبَتة فإو , األرضوديداف  جذور النباتات

ىذا النوع من احلركة  ويسمى ركة أسهل للماء وادللوثات خالذلا,حبستعمل كمسارات تسمح 
أعماؽ  إىلوىو ما يسمح باخًتاؽ ادلاء وادللوثات , (preferential flow) يليفضبالتدفق الت

تربة ال توجد هبا مثل ىذه  تنتقل دلسافات أطوؿ منها يفأو أهنا , أعظم وبسرعة أكرب
 تلوث ادلياه اجلوفية. عاماًل ىاماً يسهم يف يالتفضيلالتشوىات. وشنكن أف يكوف التدفق 
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 مسائل وأسئلة
مقياس لقراءة  (tensiometer)أنبوب مقياس الشد  يفطوؿ عمود ادلاء  إضافةيتعُت  .1

اشرح  ,الضغط عند موقع كوب ادلشدادعلى جهد )معرب عنها بادلًت ماء( للحصوؿ الشد 
 دلاذا يتم ذلك؟ أو علل؟.

يوضع  دلاء الًتبة. وعندما (h)لقياس جهد الضغط  )الشد( رمقياس التوت يستخدـ .2
جهد الضغط شنكن أف زنسب عند كل  قطاع الًتبة فإف عند مستويُت سلتلفُت منمشداداف 

شنكننا استخداـ ىذه , احملدد مسبقاً  يععمق. وعند معرفة ادلسافة )العمودية للمستوى ادلرج
جهد ماء الًتبة . وزندد التدرج  يفومن مث التدرج , (H)ادلعلومة حلساب جهود ماء الًتبة 

 (.أسفل إىلإىل أعلى أو اذباه حركة ادلاء )

بينما يوجد الكوب , مًت ربت سطح الًتبة 1.0عند عمق  خزيفلو كوب  Aادلشداد  )أ(
 ىي Bو Aمًت ربت سطح الًتبة . وكانت القراءات عند  1.5عمق  عند Bللمشداد  اخلزيف

 .التوايلعلى , مًت ماء 2.0- و 1.5-
تكوف الًتبة عنده  يوحدد العمق الذ, -B و -Aعند ادلستويُت  (h)أحسب جهود الضغط 

 أكثر جفافاً. أشرح.
ف ادلاء يتحرؾ إىل  B-و -Aعند ادلستويُت  (H) احسب جهود ضغط ماء الًتبة )ب(

 ىذه الًتبة غَت ادلشبعة؟ ناقش. يفيتحرؾ  ال أو, ألسفلأو , ألعلى
ل مسائل تتعلق حبركة ادلاء يتعُت وضع حركة الًتبة. وحل يفدورًا كبَتًا تلعب اجلاذبية )تلميح: 
عمقاً. ويكوف  األكثريؤخذ عادة ادلرجع عند مستوى الكوب , . وللسهولةمرجعياً مستوى 
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 مكاف القياس وادلستوى ادلرجعي(. عندئذ ادلسافة الرأسية بُت (Z)جهد اجلاذبية 

 
 (ب)و  (أ) 2السؤاؿ  إلجابةكما ىو مطلوب توضيح للمشدادين  (: 15-5)شكل 

 

مل/ساعة ويبلغ  100( دبعدؿ 10-5الشكل  يفأضيف ماء لعمود تربة غَت مشبعة )كما  .3
 .2ـ3-10¯2مًتاً ومساحة مقطعو  0.50العمود  طوؿ

أف  بافًتاضغَت متفاعلة لعمود الًتبة.  (tracer)تعقب  قائفة مادة توبعد يـو واحد أضيف
 يلي: احسب ما, 3/ـ3ـ 0.25 يمن ماء الًتبة يساو  ياحملتوى احلجم

 سرعة ماء ادلساـ. )أ(
 .حجم مساـ واحد )ب(

تدفق  من قمة العمود )افًتض (tracer) القائفةادلادة الزمن بالساعات حىت تتحرؾ  (ج)
piston flow )قاع العمود. إىل 



  150 
 

 



151 
 

 الباب السادس
 العمليات الكيميائية المؤثرة على مصير ملوث معين وحركته في التربة و الماء

 
ربدد اخلصائص الكيميائية للًتبة فيما إذا كاف ملوث معُت، مثل النًتات، يتم شده بواسطة الًتبة أو أنو سيغسل 

 الصفراء اللوف. ينمو يف مياه صرؼ ملوثة بالنًتات.( ذو الزىور Ranunculusإىل ادلياه اجلوفية. إىل أعلى نبات احلوذاف )
 

 أطوار التربة 1.6
تتكوف الًتبة من ثالثة أطوار على األقل: الطور الصلب )حبيبات الًتبة(، والطور 
السائل )ادلاء(، والطور الغازي )ىواء الًتبة(، وعندما تتلوث الًتبة دبلوث ما، فإف ادللوث قد 
يرتبط بطور أو أكثر من ىذه األطوار. وتعتمد درجة توزيع ادللوث فيما بُت أطوار الًتبة على 
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كل من ادللوث وأطوار الًتبة. إف معرفة ما إذا كاف؟ أو دلاذا؟ أو كيف سَتتبط خصائص  
ملوث معُت بأطوار الًتبة مهم دلعرفة مصَت ادللوث يف  الًتبة. لذلك، سيتم يف بداية ىذا 

األطوار )دبعٌت، عمليات  هتوزيع ادللوثات فيما بُت اثنُت أو أكثر من ىذ ىاجلزء الًتكيز عل
ار عمليات االنتقاؿ بُت األطوار بألطوار(. وسيتم البدء فيما يلى باختاالنتقاؿ بُت ا

 بادللوثات:
 التبخر: وىو التحوؿ بُت طور ادللوث ذاتو والطور الغازي.

 الذوباف: وىو التحوؿ بُت طور ادللوث ذاتو وطور ادلاء.
 التطاير: وىو التحوؿ بُت طور ادلاء والطور الغازي.

 طور ادلاء والطور الصلب. اإلدمصاص: وىو التحوؿ بُت
 (.1-6إف ىذه العمليات موضحة يف الشكل )

قد يكوف كيفية ربوؿ ادللوثات غَت العضوية والعضوية من طور إىل آخر سلتلفة متاماً، 
ذلذا سيتم تناوؿ كل منها على حدة. أما يف اجلزء الثاين، فسيتم معاينة حركة أو انتقاؿ 

عد ذلك سيتم بإجياز مناقشة نوعُت من التفاعالت ادللوثات اليت تتعرض لإلدمصاص. وب
 الكيميائية اليت ديكن أف تغَت اخلصائص الفيزيائية والكيميائية للملوثات.

 القابلية للذوبان والتطاير 2.6
 ذوبانية الملوثات غير العضوية 1.2.6

إف مدى ربوؿ أيونات جزيئات ملوث معُت من صورهتا النقية إىل صورة سائلة ىو 
ذوبانيتها يف ادلاء. ونظرا لشحنتها الكهربائية فإف األيونات غَت العضوية ستتفاعل بقوة مع 
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(. وىكذا، فإف األيونات غَت العضوية اليت مت بسهولة HOHذرة أكسجُت جلزيء ادلاء )
ر قدرة عالية على الذوباف. لكن عادة ما توجد تداخالت منافسة إحاطتها بغالؼ مائي تظه

ربد من ذوباف مركبات غَت عضوية كثَتة. إف واحدًا من العوامل األساسية يف الذوبانية ىو 
الطاقة الالزمة لكسر الروابط بُت جزيئات الطور الصلب. وىناؾ عامل رئيسي آخر ىو 

 طة مع األيوف.كوف رابتوجود مكونات حمللوؿ آخر ديكن أف 
 

 
 التطاير( 1) الذوباف (1) التبخر ( ): ربوؿ األطوار دللوث مع طوري ادلاء والغاز :(1-6)شكل 

 .اإلدمصاص( 4)
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 ربت معظم الظروؼ الطبيعية تكوف تفاعالت أيونات العناصر القلوية
(k+, Na+, Li+( والعناصر األرضية )Mg + وCa + مع مكونات زلاليل أخرى ضعيفة )

نسبيا، وىو ما يعٍت أف ىذه األيونات غَت العضوية ديكن أف تظل ذائبة يف ادلاء .لكن كثَتاً 
( لدرجة ديكن ذلذه HOHمن األيونات متعددة الشحنة تتفاعل بقوة مع جزيء ادلاء )

        من جزيء ادلاء لتكوف ىيدروكسيدات مثل +Hاأليونات أف تستخلص أيونات 
SiO , Al(OH) , FeOOHظراً ألف جزيئات اذليدروكسيدات ىذه ال ربمل شحنة، فإهنا . ون

  C +, S)+متيل إىل الًتسب من احملاليل ادلائية. إف بعض الكاتيونات عالية الشحنة )مثل: 
    تتفاعل بقوة أكرب مع األكسجُت وتوجد فقط يف صورة أيونات سالبة مؤكسدة 

. وعلى الرغم من أف شحنة ىذه األيونات كاف يفًتض أف ذبعلها قابلة       ,      ))
تكوف ، (       ,       ,       ,     ) للذوباف يف ادلاء فإف بعضاً من ىذه األيونات 

وبذلك فإهنا  (+ Ca +, Fe+ , Al)مركبات ال ربمل شحنة مع أيونات موجبة متعددة التكافؤ
 للذوباف.تصبح بدرجة كبَتة غَت قابلة 

، الذي (Ksp)يعرب عن ذوبانية ادلركبات غَت العضوية يف ادلاء دبعامل ناتج الذوبانية 
يتم ربديد قيمتو ربت ظروؼ مثالية باستخداـ مركبات نقية وماء نقي أيضاً، لكنو يف حالة 
ادلواد الصلبة ادلعقدة مثل الًتب، يكوف ناتج الذوبانية مؤشراً غَت دقيق لذوبانية األيونات غَت 

توقعة العضوية يف ادلاء. وحالة ما تكوف ذوبانية أيوف معُت يف الًتب أقل من القيمة ادل
فإف الذوبانية تقل عادة مع كمية  ، إضافة إىل ذلك،(Ksp)باستخداـ معامل ناتج الذوبانية 

 األيوف يف النظاـ، حيث تنخفض عموماً متزامنة تقريباً مع الوقت بعد إضافة األيوف للًتبة.
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 ذوبانية الملوثات العضوية 2.2.6
جزيئات و رجة تفاعل ادلاء تعتمد الذوبانية ادلائية للملوثات العضوية بقوة على د

معظم احلاالت، ديكننا االستناد إىل القاعدة العامة اليت تقوؿ )شبيو الشيء  ادللوث ويف
ونظرًا ألف ادلاء عايل القطبية، فإف الذوبانية ادلائية للمركبات تعتمد  .يذيبو( للتنبؤ بالذوبانية

هولة مع مركبات قطبية أخرى، بقوة على قطبية جزيئاهتا، وبسبب أف ادلاء ديكنو التفاعل بس
فإف الذوبانية ادلائية للمركبات العضوية األيونية أو القطبية تكوف عالية نسبياً، وعلى العكس 
يلـز للماء طاقة أكرب بكثَت لتتفاعل مع، أو لتغلف مركبات عضوية ال قطبية، وبذلك فإف 

ادلركبات القطبية واأليونية، إف ذوبانية ادلركبات غَت القطبية تكوف عمومًا أقل كثَتًا من تلك 
(، حيث يالحظ أف الفينوؿ السائل 1-6ذوبانية ملوثات عضوية شلثلة مبينة يف اجلدوؿ )

 عايل القطبية يذوب يف ادلاء بدرجة أعلى بكثَت مقارنة بالبنزين السائل غَت القطيب.
جوي(  1  (P)، والضغط °ـ15   (T)ربت الظروؼ الطبيعية )درجة احلرارة 

توجد ادلركبات العضوية يف صورهتا النقية كمواد صلبة )مثل: النفثالُت، واألنثراسُت( وسوائل 
وربتاج اإلذابة إىل طاقة  .)مثل: البنزين والتولوين والزايلُت(، وغازات )مثل: ادليثاف والربوباف(

صورة ادلركب، لكسر الروابط بُت اجلزيئات؛ وعلى ذلك تعتمد ادلركبات العضوية جزئيًا على 
فمثاًل تلـز طاقة أكرب لكسر الروابط األقوى يف ادلواد الصلبة من الروابط الضعيفة يف حالة 

وبذلك تكوف ذوبانية ادلركبات العضوية الصلبة عادة أقل منها يف حالة ادلركبات  .السوائل
 (.1-6السائلة )انظر اجلدوؿ 
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 دلركبات عضوية سلتارة (: الذوبانية يف ادلاء والضغط البخاري1-6جدوؿ )
  (     ,Verschueren) ادلصدر 

الذوبانية في الماء  المركب
 )مجم/ لتر(

 الضغط البخاري
 *)مم زئبق(

 ثابت هنري
(H-)بدون وحدات 

 الحالة
 **)عند درجة حرارة وضغط قياسي(

 البنزين
 

 سائل غَت قطيب 1118 76 1781

 التولوين
 

 سائل غَت قطيب 1111 11 515

 نفثالُت
 

 صلب غَت قطيب 1111 – 115 11

 فينوؿ
 سائل قطيب 1111115 111 81111 

 باسكاؿ 111مم زئبق = 1 *
 ميجا باسكاؿ. 1.1  جوي  1.1جوي؛  1.1  ، ضغط °ـ11درجة احلرارة = **

 

توجد خاصية مهمة للمركبات العضوية السائلة وىى مدى قدرهتا على االختالط 
ديكن مزجو ىو  يإف السائل العضوي الذ .أي امتزاجها أو عدـ امتزاجها معو -مع ادلاء 

يستطيع االختالط مع ادلاء منتجًا طورًا سائاًل واحداً. وتعترب الكحوالت البسيطة مثل  يالذ
ادليثانوؿ وااليثانوؿ أمثلة للسوائل القابلة للمزج، دبعٍت أهنا تعترب قابلة للذوباف يف ادلاء بدرجة 

ال ديكن خلطة مع ادلاء.  يئية. وعلى العكس، فإف السائل غَت القابل لالمتزاج ىو الذالهنا
فمثاًل، يعترب البنزين وىو مركب ىيدروكربوين عطري ومكوف رئيسي للجازولُت سائاًل غَت 

مع ماء، فإف السائلُت  يقابل لالمتزاج مع ادلاء وعندما خيلط حجم من بنزين سائل ونق
بعضهما بعد توقف عملية اخللط لكنو، ومثل معظم العمليات ينفصالف بسرعة عن 

الكيميائية فإف القابلية لالمتزاج ال تعترب ظاىرة إما أف ربدث بالكامل أو ال ربدث وبذلك، 
فإف جزءًا صغَتًا نسبيًا من جزيئات البنزين ستنتقل إىل طور ادلاء، أي أف ىذا اجلزء من 
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البنزين ديكن ذلا الذوباف يف ادلاء متثل ذوبانية البنزين سوؼ يذوب. إف أقصى كمية من 
البنزين ادلائية. وعلى الرغم من أف الكمية القصوى اليت ديكن أف تذوب يف ادلاء من زللوؿ ال 
ديتزج ردبا تكوف صغَتة جداً، فإهنا قد تكوف عالية األمهية، فمثاًل تبلغ ذوبانية البنزين يف ادلاء 

أف ادلستوى األقصى من البنزين ادلسموح بو كملوث يف جراـ يف اللًت، إال  1أقل من 
 ملليجرامات فقط يف اللًت الواحد. 5الواليات ادلتحدة األمريكية يبلغ 

تربط ذوبانية ادللوثات العضوية يف ادلاء بالتفاعالت اجلزيئية للملوث مع ادلاء وادللوث 
ة لكن عوامل أخرى ردبا مع ادللوث، وتعتمد بالدرجة األوىل على خصائص ادلركبات ادلعني

تؤثر أيضاً على الذوبانية. ومن العوامل درجة احلرارة. إف معظم ادلركبات العضوية تصبح أكثر 
ذوبانًا مع زيادة درجة احلرارة، على الرغم من أف البعض اآلخر يسلك اذباىًا معاكساً. 

لب النظم الطبيعية  يف مدى درجات حرارة أغ 1وعموماً، فإف الذوبانية تتغَت دبعامل يقل عن 
كذلك فإف ادللوحة أو القوة األيونية ديكنها أيضاً أف تسبب اطلفاضاً صغَتاً يف   .(°ـ15إىل  1)

ذوبػانية الػػمركبات الػػعضوية غػػَت الػقطبية مػن خػػالؿ عػملية تعرؼ بتأثَت الًتسب                 
(Salting - out effect)ضاً  بالنسبة للظروؼ ادلناخية ادلثالية، ، ويكوف ىذا التأثَت متوسط أي

 .1إىل تغَت يف الذوبانية دبعامل يقل عن  يويؤد
يف ادلناقشة السابقة، مت تناوؿ الذوبانية دللوثات عضوية مفردة، من حيث انتقاؿ 
جزيئات ملوث من طور ملوث نقى )صلب، سائل، أو غاز( إىل ماء. لكن مصادر ملوثات 
ىامة كثَتة ربتوى على ملوثات متعددة. إف األمثلة اجليدة ذلذا النوع من التلوث ىي السوائل 

القابلة للمزج مع ادلاء مثل اجلازولُت، ووقود الديزؿ، وقطراف الفحم. متعددة ادلكونات وغَت 
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جدًا للتنبؤ  للسوائل متعددة ادلكونات ضروري (partitioning)إف معرفة السلوؾ التوزعي 
 بتأثَتىا على جودة البيئة.

إف توزع مكونات مركب معُت يف ادلاء يتم التحكم فيو بواسطة الذوبانية ادلائية 
ركيب السائل. ويوجد أسلوب بسيط لتقدير ذوبانية سوائل متعددة الًتكيب للمكوف وت

 يشمل افًتاضًا لسلوؾ مثايل يف كل من ادلاء والطور العضوي وتطبيق قانوف راولت
(Raoults law): 

 
 :حيث أف

C
w,i      ( للمكوف )موؿ/ لًت( الًتكيز ادلائيi.) 

X
o,i        الكسر ادلوىل للمكوف(i) .يف السائل العضوي 
S

w,i       الذوبانية ادلائية )موؿ/ لًت( للمكوف(i). 
 يف السائل غَت القابل للمزج مع ادلاء. (i)تركيز ادلكوف  ويساوي الكسر ادلويل

مكوف يتناسب مع   ييتم احلصوؿ عليو أل يويوضح قانوف راولت الًتكيز ادلائي الذ
 كمية ىذا ادلكوف يف السائل غَت القابل للمزج .

وكمثاؿ أفًتض أنو يوجد لدينا سائل من مكونُت غَت قابلُت للمزج مع ادلاء، يكوف 
، وىو ما يعٍت وجود كمية متساوية من كل 1.5يساوى  (B,A)فيو الكسر ادلويل لكل مكوف 

، Bلًت، وللمكوف /رلم 111 يتساو  Aللمكوف مكوف، ولنفًتض أيضًا أف الذوبانية ادلائية 
يف حجم ماء متالمس مع  Bو Aونرغب اآلف يف حساب تركيز كل من  .رلم/لًت 11

يساوي  Aالسائل غَت القابل للمزج. وباستخداـ قانوف راولت، صلد أف الًتكيز ادلائي للمكوف 
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نصف  يرلم/ لًت، وبذلك فإف الًتكيز ادلائي لكل مكوف يساو  B ،5رلم/لًت، وللمكوف  51
إف فحص  .ذوبانيتو ادلائية ويعود ذلك إىل أف ادلكونُت يتنافساف مع بعضهما للذوباف يف ادلاء

واحداً )أي سائل ذو مكوف  ييساو  ( يوضح لنا أنو عندما يكوف الكسر ادلويل1-6ادلعادلة )
 للذوبانية ادلائية.واحد(، يكوف الًتكيز ادلائي مساو 

 تبخر الملوثات العضوية 3.2.6
التبخر ىو االنتقاؿ من الطور السائل أو الصلب النقي إىل الطور الغازي، لذلك 
فإف الضغط البخاري دللوث معُت ىو ضغط طوره الغازي الذى يكوف يف اتزاف مع الطور 
الصلب أو السائل وىو مؤشر للدرجة اليت سيتبخر هبا ادلركب، وبعبارة أخرى ديكننا أف ننظر 

ركب ما على أنو ديثل ذوبانية يف اذلواء، وديكن أف يصبح التبخر إىل أف الضغط البخاري دل
، (Vadoze Zone)عملية انتقاؿ ىامة عندما يوجد ملوث يف طور نقى يف منطقة الفادوز 

 حيث تنقل جزيئات ادللوث إىل داخل بيئة الًتبة.
ث يتم التحكم يف الذوبانية بواسطة كل من التفاعالت اجلزيئية دللو  ييف الوقت الذ

مع ملوث وملوث مع ماء، فإف التبخر يعتمد بالكامل تقريبًا على تفاعالت ملوث مع 
ملوث )أي على طاقة الربط( يف الطور الصلب أو السائل، وديكن إمهاؿ التفاعالت بُت 

للطور الغازي ألف الفراغ بُت جزيئات الغاز تكوف عادة كبَتة  (intermolecular)اجلزيئية 
توى بسيط، ديكننا القوؿ أنو كلما زادت طاقة الربط بُت جزيئات جداً. ذلذا، وعلى مس

ملوث معُت، قّل ضغطو البخاري، لذلك فإف الضغط البخاري للسوائل يكوف عادة أعلى 
(، وال غرابة إذًا فإف الضغط 1-6بكثَت من ذلك اخلاص بادلواد الصلبة )انظر اجلدوؿ 
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، وذلك نظرًا للتأثَت القوى لدرجة احلرارة البخاري دللوث ما يعتمد بقوة على درجة احلرارة
 على عمليات التحوؿ إىل الطور الغازي.

 تطاير الملوثات العضوية 4.2.6
يعترب التطاير وىو انتقاؿ ملوث بُت طوري ادلاء والغاز، وسيلة ىامة لنقل مركبات 

انتقاؿ عضوية كثَتة يف منطقة الفادوز، ويكوف التطاير سلتلفًا عن التبخر الذى حيصر 
جزئيات ملوث معُت من حالتها النقية إىل الطور الغازي، فمثاًل يسمى انتقاؿ جزئيات 
البنزين من بركة جازولُت إىل اذلواء اجلوي تبخراً، بينما يوصف انتقاؿ جزيئات البنزين من ماء 

ة عن )يكوف ذائبًا فيو( إىل اذلواء اجلوي تطايراً، ويُعطى الضغط البخاري دلركب ما فكرة عام
مدى تطاير ىذا ادلركب، لكن التطاير يعتمد أيضًا على ذوبانية ادلركب وكذلك عوامل بيئية 

 .أخرى
يوصف توزيع ملوث معُت بُت طوري الغاز وادلاء عند االتزاف بواسطة قانوف ىنري  

(Henry's Law): 

 
 حيث أف :

Cg     .)تركيز ادللوث يف طور الغاز )بادلليجراـ/لًت 
Cw    )تركيز ادللوث يف طور ادلاء )بادلليجراـ/لًت    . 
H     .)ثابت ىنري )بدوف وحدات 

وديكن استخداـ قانوف ىنري لتقييم مدى تفضيل ملوث معُت لطوري ادلاء والغاز. 
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واليت توجد يف ثالثة أوعية منفصلة  Cو Bو Aلتأخذ مثاًل، تناوؿ تفاضلية ثالثة ملوثات 
افًتض أف ثابت ىنري  .نها بنفس احلجم من ادلاء والغازومغلقة، وحيتفظ كل واحد م

تركيزه يف ادلاء،  ي، وتعٍت القيمة واحد أف تركيز ادللوث يف اذلواء يساو A ( =H)للملوث 
 وافًتض أف ثابت ىنري للملوث .يفضل ادلاء واذلواء بنفس الدرجة (A)لذلك فإف ادللوث 

B ( . = H)ىذه القيمة أف تركيز ادللوث يف اذلواء يقل عشر مرات عن تركيزه يف  ، وتعٍت
، فإف ىذا C (   = H)وإذا كاف ثابت ىنري للملوث  .يفضل ادلاء Bادلاء؛ أي أف ادللوث 

 يعٍت أف تركيزه يف اذلواء يزيد عشر مرات على تركيزه يف ادلاء.
ما يستنتج منو أف وعندما نستخدـ قانوف ىنري نفًتض وجود ظروؼ اتزاف، وىو 

االنتقاؿ بُت الطور الغازي وادلاء يكوف فورياً، وعلى الرغم أف االنتقاؿ الفوري غَت مضموف 
يف النظم الطبيعية، إال أف معدؿ انتقاؿ ملوث بُت طوري ادلاء والغاز يف الًتبة دييل ألف يكوف 

نادرًا ما  يقاؿ فور سريعًا جدًا مقارنة بعمليات نقل أخرى، لذلك فإف االفًتاض بأف االنت
 يكوف مشكلة ىامة.

 إدمصاص )شد( الملوثات 3.6
يعترب اإلدمصاص عملية رئيسية تؤثر على انتقاؿ ادللوثات يف الًتب، إف التعريف 
الواسع لإلدمصاص )أو الشد( ىو ارتباط جزيئات ادللوث مع الطور الصلب للًتبة )حبيبات 

فية إدمصاص ادللوثات على الًتبة، وكيفية التقدير الًتبة(، وىف األجزاء التالية سوؼ تناقش كي
وعلى الرغم من أف فحصنا آلليات اإلدمصاص سوؼ تركز على كل  .الكمي لإلدمصاص

آلية دبعزؿ عن غَتىا، فمن ادلهم فهم أف إدمصاص ملوث معُت كثَتاً ما يشمل أكثر من آلية 
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عن طريق آليات معقدة كثَتة،  مالحظة: ربتفظ الًتب بادلواد غَت العضوية والعضوية]واحدة 
وعلى ذلك فإف الشد قد يكوف كلمة أكثر مالءمة لالستخداـ من اإلدمصاص، لكنو سوؼ 

 .[التسميتُت يتم ىنا استخداـ كلىت
 آليات اإلدمصاص الخاصة بالملوثات غير العضوية 1.3.6

ؿ نظرًا ألف مكونات الًتبة مثل الطُت تكوف غالبًا سالبة الشحنة، فإف التباد
( وعموماً، فإف 6-1الكاتيوين ديثل آلية رئيسة إلدمصاص ادللوثات غَت العضوية )شكل 

وتشمل  .األيونات موجبة الشحنة تنجذب للمواقع سالبة الشحنة على حبيبات الطُت
، اليت ديكن أف توجد عند + H+, Na+, K+, Mg +, Caالكاتيونات الشائعة بالًتبة كال من: 

وإذا ما مت يف زللوؿ الًتبة ذباوز نواتج الذوبانية ذلذه  .زللوؿ الًتبةمواقع التبادؿ أو يف 
الكاتيونات، ديكن ذلذه الكاتيونات أف ترتبط بأنواع كيميائية سالبة وتًتسب من احمللوؿ يف 

وعادة ما تكوف الكاتيونات يف زللوؿ الًتبة يف حالة اتزاف مع  .صورة أمالح غَت ذائبة
د مواقع التبادؿ، بينما تكوف الكاتيونات عند مواقع التبادؿ أكثر الكاتيونات اليت توجد عن

ويتحكم عدد الكاتيونات عند مواقع التبادؿ يف أعداد  .عددًا من تلك ادلوجودة يف احمللوؿ
وعلى ذلك فإف  .تلك الكاتيونات اليت توجد يف زللوؿ الًتبة من خالؿ آلية التبادؿ الكاتيوين

 تأتى مقًتبة من كاتيوف معُت يوجد عند موقع تبادؿ تكوف قادرة كاتيونات زللوؿ الًتبة اليت
 على استبداؿ ذلك الكاتيوف.

أحادي  +Kأحادي الشحنة إحالؿ أو استبداؿ أيوف  Na+فمثاًل ديكن لكاتيوف 
ثنائي الشحنة  + Caثنائي الشحنة أف يستبدؿ كاتيوف   +Mgالشحنة، بينما يستطيع كاتيوف 

أو كاتيونُت أحاديا الشحنة. و يعتمد كثَتاً فيما إذا كاف أيوف معُت سيتم استبدالو أـ ال على  
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وعمومًا فإف الكاتيونات األعلى تكافؤًا يتم  ،كثافة الشحنة لكل من الكاتيونُت ادلعنيُت
 شدىا بقوة أكرب عند مواقع التبادؿ.

 
 .التبادؿ الكاتيوين على حبيبات الطُت :(1-6شكل )
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لوصف القوة اليت  (adsorption affinity)ويستخدـ مصطلح القابلية لإلدمصاص 
يشد هبا كاتيوف معُت مدمص عند موقع تبادؿ ما. وفيما يلى قابلية اإلدمصاص لعدد من 

 الكاتيونات الشائعة، يف ترتيب تنازيل:
 

 
 

وىو   +Naى القابلية لإلدمصاص، ومن مث فإف كما يؤثر حجم الكاتيوف أيضًا عل
كاتيوف صغَت احلجم ويكوف عادة عايل التميؤ، يتميز بقابلية إدمصاص منخفضة جداً 

ومع استهالؾ أيونات زللوؿ الًتبة بواسطة الكائنات الدقيقة  .وديكن استبدالو بسهولة كبَتة
أو امتصاصها بواسطة النباتات، فإف االتزاف بُت تراكيز كاتيونات زللوؿ الًتبة وتراكيز  
كاتيونات نقاط التبادؿ يتعرض لالضطراب مؤديًا إىل استبداؿ الكاتيونات من الغرويات إىل 

التبادؿ على كاتيوف معُت، فإف تراكيز زللوؿ الًتبة من  نقاط يوعندما ال ربتو  .زللوؿ الًتبة
وبغض النظر  .(1-6ىذا الكاتيوف ديكن تعويضها عن طريق ذوباف أمالح مًتسبة )شكل 

عن آلية استبداؿ الكاتيونات يف زللوؿ الًتبة، فإف الًتكيز األقصى لكاتيونات معينة يتوقف 
نيونات يف احمللوؿ، وعلى ذلك ديكن النظر إىل على نواتج الذوباف لكافة أنواع الكاتيونات/األ

 نقاط التبادؿ واألمالح ادلًتسبة كإمدادات احتياطية للكاتيونات لتعويض زللوؿ الًتبة.
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 .مسارات ذوباف وامتصاص ادلعادف يف الًتبة :(1-6)شكل 

 

يعترب التبادؿ عند نقاط سالبة الشحنة على سطوح الًتبة آلية شد أساسية 
وتشمل ىذه اجملموعة   .العناصر الثقيلة، اليت تشكل إحدى فئات ادللوثات ادلهمةلكاتيونات 

إف حقيقة اصلذاب ىذه الكاتيونات للًتبة يؤثر أيضاً  .كل من الكادميـو والرصاص والزنك
على حركة ىذه الكاتيونات، وىو ما يؤثر بدوره على إمكانية غسيل تلك الكاتيونات خالؿ 

الف ىاماف يؤثراف على حركة األيونات يف الًتبة ومها ذوبانية األيوف قطاع الًتبة. وىناؾ عام
وشحنتو. وعموماً، فإف األيونات األنيونية )سالبة الشحنة( ال تنجذب لنقاط تبادؿ الًتبة، 

ومن أمثلة األيونات  .اليت تكوف غالباُ سالبة الشحنة، لذلك فإف األيونات عادة متحركة جداً 
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. بينما متيل ادلواد الكيميائية اليت ليست متحركة بنفس القدر     و    ادلتحركة كل من 
أو  + Al ألف تكوف كاتيونية أي موجبة الشحنة و/ أو قليلة الذوبانية، فمثاًل متيل أيونات

Cd +  لإلدمصاص عند نقاط التبادؿ الكاتيوين، بينما متيل أنواع غَت ذائبة مثل       
إف حركة الكيماويات عمومًا ذلا دالالت عميقة على احتماؿ  .للًتسب من زللوؿ الًتبة

انتقاذلا خالؿ الًتبة ومنطقة الفادوز ومنها إىل ادلياه اجلوفية، وىي بذلك تؤثر مباشرة على 
 احتماؿ تلوث ادلياه اجلوفية.

 آليات اإلدمصاص الخاصة بالملوثات العضوية 2.3.6
العديد من ادللوثات العضوية أو شدىا إف اآلليات اليت يتم عن طريقها إدمصاص 

بواسطة الًتبة تكوف عػادة سلتلفة متامًا عن تلك اخلاصة بادللوثات غػَت العضوية، وديكننا ىنا 
استخداـ قاعدة )شبيو الشيء يذيبو( لتسهيل شرح إدمصاص ادلركبات غَت القطبية، إف 

وتعترب ادلادة  .ادلرتبطة بالًتبةالسطح السائد إلدمصاص ادللوثات العضوية ىي ادلادة العضوية 
توفر ظروفًا أكثر مالءمة للملوثات العضوية غَت  يالعضوية عمومًا أقل قطبية من ادلاء وى

القطبية، لذلك فإف إدمصاص ادلواد العضوية غَت القطبية مدفوع بالدرجة األوىل بواسطة تأثَت  
وعليو فإف ادللوثات العضوية  .أي عدـ االنسجاـ بُت ادلاء وادلركب العضوي -كراىية ادلاء 

 تفضل االرتباط بادلادة العضوية للًتبة ألف قطبيتهما أكثر تشاهباً.
ف بعض أذبدر االشارة إىل أف ادلركبات العضوية ليست بأمجعها غَت قطبية، بل 

ادللوثات العضوية تكوف قطبية أو أيونية، وأف اآلليات اليت تتحكم يف شدىا مشاهبة لتلك 
اليت تتحكم يف شد ادللوثات غَت العضوية )مثاًل، التبادؿ األيوين(، وتكوف الكثَت من 
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ادللوثات العضوية اذلامة القابلة للتأين )مثل الفينوالت والكلوروفينوالت( سالبة الشحنة ربت 
الظروؼ البيئية، ونظرًا ألف معظم حبيبات الًتبة متلك صاىف شحنة سالبة، فإهنا ال ذبذب 
ادللوثات العضوية سالبة الشحنة، ويعٍت ىذا أف إدمصاص ادللوثات سالبة الشحنة يكوف يف 

 العادة قلياًل جداً.
إف قطبية أي ملوث، سواء كاف عضويًا أو غَت عضوي، تكوف زلددًا مفصلياً 

اليت يدمص هبا ملوث أو يشد بواسطة الًتبة. لكن، اخلصائص الفيزيائية والكيميائية  للدرجة
للًتبة تعترب أيضاً عوامل ىامة. فعلى سبيل ادلثاؿ، حُيدد إدمصاص ملوثات عضوية غَت قطبية 

كذلك فإف السعة التبادلية الكاتيونية للًتبة   .عادة بواسطة كمية ادلادة العضوية ادلرتبطة بالًتبة
وزلتواىا من الطُت وأكاسيد الفلزات تكوف ىامة إلدمصاص ادللوثات األيونية وتلك القابلة 

 للتأين.
 (Sorption Isotherm)اإلدمصاص الحرارى  3.3.6

إف اإلدمصاص احلرارى )الذى يقاس عند درجة حرارة واحدة( ىو ببساطة وصفاً  
الًتكيز يف ادلاء، ومن بُت العديد من كميًا للعالقة بُت تركيز ادللوث ادلدمص بواسطة الًتبة و 

صور اإلدمصاص احلراري اليت تستخدـ لوصف اإلدمصاص، فإف أبسطها ىي الصورة اخلطية 
 )اليت تستند على نفس فكرة قانوف ىنري(.

 
 تركيز ادللوث ادلدمص بواسطة الًتبة )رلم/ كجم(.   Sحيث أف: 
K    .)معامل اإلدمصاص )لًت/ كجم أو مل/ جم 
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، زادت الدرجة اليت يتم هبا إدمصاص ادللوث بواسطة الًتبة، إف Kوكلما زادت قيمة 
يوصف إدمصاصو بالًتبة خبط إدمصاص حراري مستقيم يربز وجود تناسب  يادللوث الذ

ويكوف إدمصاص كثَت من  .بُت تركيز ادللوث يف ادلاء والًتكيز ادلدمص من ىذا ادللوث
( مثااًل خلط إدمصاص حرارى 4-6خطيًا . ويوضح الشكل )ادللوثات العضوية غَت القطبية 

(. وتظهر بعض ادللوثات العضوية وكثَت من ادللوثات غَت l nمستقيػم )حيث تكوف 
العضوية إدمصاصًا غَت خطي، إف إحدى معادالت اإلدمصاص احلراري غَت اخلطي شائعة 

 ، ادلوضحة أدناه:(Freundlich isotherm)االستخداـ ىي معادلة فريندليخ لإلدمصاص 

 
 معامل إدمصاص فريندليخ.   Kfحيث أف: 

n       .معامل أسى يرتبط بآلية أو آليات اإلدمصاص 
  ،    خطي عندما تكوف ( أمثلة إلدمصاص حراري ال4-6يوضح الشكل )

   . 
 

 
 .ملوثات إلدمصاص (l, n!l�n) خطية ال عالقة (b)، (l n) خطية عالقة (a) : (4-6)شكل 
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يكوف لدرجة احلرارة تأثَت قليل على إدمصاص ادللوثات العضوية، ولكنة تأثَت 
ويعتمد تأثَت درجة احلرارة على نوع آلية اإلدمصاص، وكما الحظنا فإف إدمصاص  .مقاس

لذلك  .ادلركبات العضوية منخفضة القطبية يتم التحكم فيها بواسطة تفاعالت الذوباف ادلائية
يف درجة احلرارة تغَتاً يف الذوبانية، يكوف من ادلعقوؿ أف تغَتاً يف درجة احلرارة  إذا أحدث تغَتاً 

إف ادلركبات العضوية الكبَتة كاالنثراسُت، مثاًل تزداد  .ردبا يسبب أيضًا تغَتًا يف اإلدمصاص
ردبا ينخفض مع  لذلك فإف إدمصاص األنثراسُت .يف ادلاء مع زيادة درجة احلرارة ذوبانيتها

زيادة درجة احلرارة. لكن آليات إدمصاص ادللوثات غَت العضوية تشمل تفاعالت قوية بُت 
وديكن أف تؤدى زيادة درجة احلرارة إىل تنشيط ىذا  ،ادللوث والسطح الذى يدمص عليو

كما أف تأثَت ادللحية أو القوة األيونية على   .شلا ينتج عنو زيادة يف اإلدمصاص التفاعل
وبالنسبة للملوثات غَت  .إلدمصاص يعتمد أيضًا على نوعية آلية اإلدمصاص ادلستعملةا

القطبية يكوف التأثَت يف العادة ضئياًل نسبياً، بينما ديكن أف يكوف التأثَت معتربًا يف حالة 
 ادللوثات غَت العضوية.

لصلبة يقـو استخداـ اإلدمصاص احلرارى على فرضية وجود توازف بُت طوري احلالة ا
 . تدمص بواسطة التبادؿ الكاتيوينويكوف ىذا االفًتاض عادة صحيحًا للملوثات اليت ،وادلاء

أظهر البحث أف معدؿ  فمثالً  .لكنو، قد ال يكوف صحيحًا مع كثَت من ادللوثات العضوية
اإلدمصاص للعديد من ادللوثات العضوية غَت القطبية كاف بطيئاً جداً، حيث يستغرؽ ما بُت 

ساعات إىل عدة أشهر ليصل إىل االتزاف. ويعود معدؿ اإلدمصاص البطيء عادة لبطء عدة 
 انتشار جزيئات ادللوثات خالؿ فراغات الًتبة اليت تتميز بفتحات أو مسامات صغَتة.
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وضلن نعرؼ مثاًل أف إدمصاص كثَت من ادللوثات العضوية تسيطر عليو ادلادة 
تعدد البلمرة. وديكن أف تأخذ جزيئات ادللوثات وقتاً طوياًل العضوية بالًتبة، اليت متلك تركيباً م

تتميز بعض الًتب  ،أيضاً  .لتتحرؾ من السطح إىل داخل ىذه ادلادة العضوية متعددة البلمرة
       حبيبات صلبة ذلا فراغات مسامية صغَتة، تنتشر خالذلا جزيئات ادللوثات  بوجود

 ببطء شديد.
 انتقال الملوثات المدمصة 4.6

اؿ ملوث معُت مقارنة بسرعة اإلدمصاص عملية مهمة ألهنا تقلل من سرعة انتق
 ،دبعٌت أنو طادلا أدمص جزيء ملوث ما بواسطة الًتبة، فإنو يعاؽ من احلركة مع ادلاء ادلاء،

ألخذ يف لذلك فإف ادللوث يستغرؽ وقتاً أطوؿ ليقطع مسافة معينة عما ىو يف حالة ادلاء. ول
االعتبار تأثَت اإلدمصاص على انتقاؿ ملوث معُت، يتعُت ربوير ادلعادلة الكيميائية العامة رقم 

، افًتض تدفق ثابت للماء يف اذباه واحد وللتبسيط. (5( اليت وردت يف الباب )5-18)
وعندئذ تكوف ادلعادلة اليت ربدد انتقاؿ ملوث ذائب يف ادلاء  ،خالؿ بيئة متجانسة ومسامية

 وديكن إدمصاصو على حبيبات الًتبة كما يلي:

 
 .(1الكثافة الظاىرية للًتبة )ميجا جراـ /ـ   Q: حيث أف

 (.1/ ـ1)ـ زلتوى الًتبة من الرطوبة، الذي يساوي ادلسامية عندما تكوف الًتبة مشبعة       
𝒵   .)ادلسافة )ـ 

 .لرموز فهي كما مت تعريفها سابقاً أما بقية ا



171 
 

، لذلك فإنو يلـز Sو Cw( توجد قيمتا تركيز غَت معروفتُت، ومها 5-6وىف ادلعادلة )
معادلة إضافية أخرى حلل ادلسألة، على أف تربط ىذه ادلعادلة بُت كل من تركيز ادللوث يف 

، اليت مت التعرض يوتكوف ىذه عالقة دالة إدمصاص حرار  ،الطور ادلدمص والًتكيز الذائب
يف  S، واستبداؿ الرمز ياخلط يوالتباع أبسط الطرؽ سنستخدـ اإلدمصاص احلرار  .سابقاً ذلا 

 (:5-6ادلعادلة )

 
 وتعاد كتابة ادلعادلة كما يلى )مع إعادة الًتتيب(:

 
 حيث أف:

 سرعة ادلاء ادلتحرؾ.    
 ( فيسمى بعامل اإلبطاء7-6وضع بُت قوسُت يف ادلعادلة ) يأما ادلقدار الذ

(retardation factor, R):الذي يعرؼ بواسطة ادلعادلة ، 

 
 :حيث أف

 ثانية(./سرعة ادلاء )ـ       
 ثانية(./سرعة ادللوث )ـ       

 ادلسافة اليت قطعها ادلاء.      
 ادلسافة اليت قطعها ادللوث.      
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(، يزيد K( يتبُت أنو، بزيادة اإلدمصاص )دبعٌت زيادة قيمة 8-6ادلعادلة )ودبعاينة 
 عامل االبطاء.

مكونا ىاما يصف انتقاؿ ادللوثات يف الًتبة. إف االبطاء عن  اإلبطاءويعترب عامل 
(     (. وعندما ال يدمص ملوث بواسطة الًتبة )أي أف،5-6احلركة موضح يف الشكل )

(   =  . ويعٌت ذلك أف ادللوث يتحرؾ بنفس سرعة ادلاء )   فإف عامل االبطاء 
نصف تلك اخلاصة بادلاء  ي، يتحرؾ ادللوث عند سرعة فعلية تساو R=1وعندما يكوف  

( دبعٌت أف ادللوث يتحرؾ بسرعة تساوي نصف سرعة ادلاء. وعندما            )
 .(           ُعْشر سرعة ادلاء ) ييتحرؾ ادللوث بسرعة تساو   R=11يكوف 

 
بسيطو انتقاؿ األمالح الذائبة؛ الحظ أف النظاـ قد مت  ت تأثَت اإلدمصاص على :(5-6) شكل

 .بافًتاض أنو ال يوجد تفرؽ
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وديكن ذلذه  .متحركة نسبياً  11 تعترب ادللوثات اليت ذلا معامالت إبطاء أقل من
وعلى  ،ادللوثات أف تتحرؾ سريعا من موقع معُت تتجمع عنده لتلوث مساحة شاسعة نسبياً 

( ببطء 1111من ذلك تتحرؾ ادللوثات اليت ذلا عوامل إبطاء كبَتة جدًا )أكثر من  العكس
شديد مقارنة بادلاء ومتيل خللق مواقع ملوثة أقل انتشارًا من اليت تنتج عن طريق ادللوثات 

 ادلتحركة.
وىف ىذه  (،1( يكوف أقل من )Rمتثل بعض النظم حالة خاصة ألف عامل االبطاء )

إف ىذا السلوؾ يالحظ أحيانًا يف  .احلالة يتحرؾ ادلذاب بسرعة أكرب من سرعة ادلاء ادلذيب
وكما مت مناقشة ذلك سابقاً، فإف صاىف الشحنة على  ،   أو     انتقاؿ األنيونات مثل 

سطوح كثَت من الًتب تكوف سالبة شلا جيعلها تتنافر مع األمالح ادلذابة سالبة الشحنة. 
وبالنسبة لقطاعات الًتبة اليت تتميز بوجود مسامات صغَتة جداً، فإف ىذا التنافر دينع ادللح 

ك فإنو نظًرا ألف األمالح ترحل فقط خالؿ من دخوؿ ادلسامات حيث يوجد ادلاء. وعلى ذل
جزء من الًتبة، فإف النتيجة تبدو وكأف انتقاؿ ادللح أسرع من سرعة حركة ادلاء. إف ظاىرة 

( 6-6)انظر الشكل  ،إقصاء أو إبعاد األنيونات قد مت استعراضو يف ذبارب انتقاؿ االمالح
َت اذليدروجُت. وىناؾ يتحرؾ بشكل أسرع من ماء حيتوي على نظ Brحيث يالحظ أف 

( وىو االقصاء نتيجة حلجم األيوف، حيث تكوف 1أقل من ) Rسبب آخر لكوف قيمة 
وبذلك فإنو كما ىو  .رور خالؿ ادلسامات األصغر حجماً األيونات كبَتة لدرجة متنعها من ادل

ف ادللح يرحل فقط عرب جزء من الًتبة، شلا ينتج عنو انتقاؿ يبدو إيف حالة االقصاء األنيوين، ف
معدلو أسرع من معدؿ حركة ادلاء. وقد متت مالحظة اإلبعاد بسبب حجم األيوف يف ذبارب 
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 انتقاؿ دلثل ىذه األمالح يف صورة محض ذائب ىيوميك وبكًتيا.

 
 .علي انتقاؿ األمالح األيوناتتأثَت إقصاء  :(6-6)شكل 

 

 تقدير توزع أطوار الملوثات 5.6
كثَت ما يكوف من ادلهم التعرؼ علي الكيفية اليت يتم هبا توزع ملوث معُت بُت 

ات استخداـ ومن الطرؽ البسيطة لتقدير توزيع ادللوث ألطوار الغازية والسائلة والصلبة،ا
وقد تعرفنا حىت اآلف علي معاملي توزع رئيسيُت: معامل اإلدمصاص  معامالت توزع األطوار،

(K( الذي يصف توزع ملوث ما بُت الطورين الصلب وادلاء. وثابت ىنري ،)H والذي ،)
يصف التوزع بُت طوري الغاز )اذلواء( وادلاء .واآلف، كيف نستخدـ ىذين ادلعاملُت للحصوؿ 

 .معلومات مفيدة؟ ىعل



175 
 

 ادلهمة واضحة وىي: كم يوجد من ادللوث يف نظاـ الًتبة؟ وديكننا إف ادلعلومة األويل
 :ظاـ تربة معية باستخداـ ادلعادلةربديد الكتلة الكلية للملوث الذي يوجد يف ن

 
 الكتلة الكلية للملوث.   Mحيث أف: 

Vw    .حجم طور ادلاء 
Ms    .وزف حبيبات الًتبة 
Vg    .حجم غاز الًتبة 

وىو  VT( على 6-9بقسمة ادلعادلة ) (*M)وديكننا بعدىا ربديد وحدة كتلة ادللوث 
على أساس تركيز واحد بتعويض  *Mاحلجم الكلى لنظاـ الًتبة. كما ديكننا أيضًا ربديد 

على أنو  Cw( وسنستخدـ 9-6( ضمن ادلعادلة )1-6و 1-6معادالت التوزع )ادلعادلتُت 
 الًتكيز األساسي ألنو ديثل عادة الًتكيز ادلقاس يف برامج ادلراقبة وادلتابعة ربت السطحية.

 وتكوف ادلعادلة احمّلورة لتقدير كتلة ملوث معُت كما يلي:

 
 حجم الًتبة(./زلتوى الًتبة من الغاز )حجم غاز الًتبة       حيث أف: 

 سابقاً. أما بقية الرموز فقد مت تعريفها
 يىي كتلة ادللوث بالنسبة حلجم الًتبة، لذلك حيسب الوزف الكل *Mويتعُت االنتباه إىل أف 

 :يكما يل  (M)للملوث 
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وطور غاز  (Xs)وطور الًتبة  Xw)) أما اجلزء من ادللوث الذى يستقر ضمن طور ادلاء
 فيمكن حساهبا باستخداـ ادلعادالت التالية: (Xgas)الًتبة 

 
 

أف نتذكر أف ىذا األسلوب يعتمد على افًتاضية أف عمليات التوزيع قد  من ادلهم
وصلت اىل االتػػزاف. فػإذا لػم يتحقق ذلك فػإف الػتقديرات اليت يتػم الػحصوؿ عػليها باستخػداـ 

 ( تكوف خاطئة.14-6( إىل )11-6الػمعادالت )
 لنفًتض أنو لدينا القيم التالية خلصائص الًتبة:

)أو، جم/مل(.   1جم/سم Q   1.5، 1/ـ 1ـ 1.15       ،1ـ/1ـ 1.15    
 رلم/لًت. Cw   1، وافًتض كذلك أف K  =H  =lوللتبسيط دعنا نقوؿ أف 

 ( نتحصل على:14 - 6( إىل ادلعادلة  )11 - 6وبتعويض ىذه القيم يف ادلعادلة )
M*   1  ،رلم/ لًتXw   1.115  ،Xs    1.75 ،Xgas   1.115. 

 11.5يف ادلائة من كتلة ادللوث مرتبطة حببيبات الًتبة، بينما يرتبط  75وبذلك فإف: 
 يف ادلائة من ادللوث مع كل من ادلاء، واذلواء.
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 تفاعالت تحول غير حيوية 6.6
ديكن أف تتحوؿ بعض ادللوثات بواسطة عمليات فيزيائية وكيميائية الحيوية. وىف 

ربوؿ الحيوية أساسية: التحلل ادلائي  عملييت ىذا اجلزء سوؼ يتم بإجياز تناوؿ
(hydrolysis) وسيتم مناقشة التحوالت احليوية للملوثات يف الباب  ،والتحلل اإلشعاعي

 ( من ىذا الكتاب.7)
 (Hydrolysis)التحلل المائي  1.6.6

نظرًا ألف ادلاء مكوف مالـز لنظم الًتبة، فإف ادللوثات تكاد تتالمس دائمًا مع ادلاء 
سيتفاعل مع ادلاء ووقت  لذلك فمن الضروري معرفة فيما إذا كاف ملوث ما ،بدرجة معينة

، وىى العملية (hydrolysis)وتتفاعل ادللوثات مع ادلاء من خالؿ احللمهة  حدوث ذلك،
 اليت تكتب عموماً كالتايل:

 
 ،(Cl رلموعة كيميائية كاذلاليدات )مثالً  Xمركب عضوي ما، ومتثل  RXحيث أف 

 .(ROH)وبتفاعلو مع ادلاء، يتحوؿ ادلركب األصلي اىل مركب آخر 
مها خصائص الشحنة جلزيئات  التحلل ادلائيإف العاملُت الرئيسيُت يف تفاعالت 

، (nucleophiles)أساسًا تفاعاًل بُت  التحلل ادلائيثل ديو  ،(pH)ادللوث والرقم اذليدروجيٍت 
، وىػي مػػػواد فقَتة (electrophiles)و  (   )مثػل،وىى مواد ذلا فائض من االلكًتونات 

تحكم يف الشحنة جلزيئات ادلركب ت وبذلك فإف خصائص .  )يف االلػػكًتونات )مثل، 
وبالنسبة لكثَت من ادلركبات، فإف التحلل ادلائي قد ربفز ربت  تفاعلية ادللوث مع ادلاء،
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عتمد عادة على ويعٍت ىذا أف كاًل من حدوث احللمهة ومعدذلا ت قاعدية،ظروؼ محضية أو 
رقم  دبسرعة أكرب عن    فمثاًل حيدث تفاعل ربلل مائي حيفزه رلموعة  .الرقم اذليدروجيٍت

كما ديكن أيضًا أف تتأثر عملية التحلل   ،عالية    ىيدروجيٍت مرتفع، حيث تكوف تراكيز
فمثاًل، يكوف الرقم اذليدروجيٍت لسطح كثَت من  اصبتفاعالت اإلدمص (hydrolysis)ادلائي 

الًتب أقل من الرقم اذليدروجيٍت للماء الذى حييط حببيبات الًتبة: وبذلك فإف التحلل ادلائي 
 بالًتبة. ربت الظروؼ احلمضية يتم ربفيزه عندما يرتبط )يدمص( ادللوث

ىيدروجيٍت ثابت ، عند رقم (hydrolysis)وديكن وصف معدؿ التحلل ادلائي 
 دبعادلة من الدرجة األوىل كما يلي:

 
 الزمن(.   T، حيث أف    )  التحلل ادلائيثابت معدؿ    Khحيث أف 

، اليت متثل (half – life)ومن ادلفيد يف تفاعالت التحوؿ تعرؼ فًتة نصف العمر 
الزمن الالـز لتحوؿ نصف الوزف األصلي للملوث. وبالنسبة للتفاعالت اليت تتمشى مع 

 تعرؼ على أهنا: T½قانوف احلركة من الدرجة األوىل فإف 

 
وديكن استخداـ ىذه ادلعادلة لتقدير الزمن الالـز لتحوؿ ملوث معُت، ويرتبط ىذا 

من الكتلة األصلية للملوث بعد  %1اًل، يظل أقل من الزمن بفًتة بقاء ادللوث يف البيئة. فمث
أعمار نصفية  11وبعد فًتة زمنية تساوي  .(half-lives)أعمار نصفية  7 يفًتة زمنية تساو 
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من الكتلة األصلية دللوث. وبالنسبة دللوث ما لو فًتة عمر نصفى  %1.1يتبقى أقل من 
فقط من ىذا ادللوث ستبقى دوف تعرضها  %1.1يومًا واحداً، فإف ذلك يعٍت أف  يتساو 

 للتحوؿ بعد مضى عشرة أياـ.
 التحلل االشعاعي 2.6.6

وربديداً يعترب التحلل االشعاعي تفاعل ربوؿ مهم لفئة خاصة من ادللوثات، 
وحيدث التحلل االشعاعي بسبب عدـ استقرار النواة يف الذرة، شلا ينتج عنو  .العناصر ادلشعة

وحيدث ىذا التحوؿ تلقائياً،  .إشعاعلكًتونات يف صورة إإشعاع إما بروتونات ونيوترونات أو 
ويعرب عن معدؿ التحلل  .لكن معدؿ حدوثو يتفاوت بشكل واسع حسب طبيعة العنصر

 رجة األوىل كما يلى:اإلشعاعي بقانوف احلركية من الد

 
 (.   ثابت التحلل االشعاعي )   Kdحيث أف: 

(، 17-6باستخداـ ادلعادلة ) اإلشعاعيوديكن حساب فًتة العمر النصفي للتحلل 
 .Rhبداًل عن  Kdوالتعويض بقيمة 

  



181 
 

 المراجع
References and Recommended reading 
- Brusseau M.L and Rao P.S.C. (1989) Sorption nonideality during organic 
contaminate transport in porous media. CRC Critical Review in 
Environmental Control.       -    
-Brusseau M.L. (1993) Complex mixtures and groundwater quality. 
Environmental Research Brief. EPA/600/S-93/004. U.S. Environmental 
Protection agency, Washington, D.C.  
-  Brusseau M.L (1994) Transport of reactive contaminants n heterogeneous 
porous media. Reviews of Geophysics.        -     
- Dragum J. (1988) The soil Chemistry of Hazardous Materials. Hazardous 
Materials Control Research Institute, Silver Spring, Maryland. 
- Porro I., Wierenga P.J. (1993) Transient and steady-state solute transport 
through a large unsaturated soil column. Ground water.        -     
- Schwarzenbach R.P., Gschwend P.m., and Imboden D.M. (1993) 
Environmental Organic Chemistry. Wiely, New York. 
- Verschueren K. (1983) Handbook of Environmental Data on Organic 
Chemicals,  nd Edition. Van Nostrand Reinhold Company, New York. 
  



181 
 

 مسائل  حسابية وأسئلة :
 : (hydrolysis)الكيماويات تتعرض للتحلل ادلائي  .1
 

 (-1)ساعة  Kh الكيميائيةالمادة 
1 1.1 
1 1.1 
1 11 
4 1.6 
5 1 

 

 
 لكل مادة كيميائية بالساعات. (½T)احسب العمر النصفي 

 أعطيت البيانات التالية: .2
VT        11ـ              H      1.5 
 /جم1سم K     1             1/ـ1ـ 1.1            

           1.1                    Cw    1.1 رلم/لًت 
Q          1.5 1-جم/سم 

 )أ( احسب الكتلة الكلية للملوث.
 )ب( احسب نسبة ادللوث اليت توجد يف ادلاء، وىف ىواء الًتبة، وادلدمصة على الًتبة.

 .1/ـ1ـ 1.1    و  1جم/سم Q   1.5أعطيت البيانات التالية مع اعتبار أف  .3
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 جم( k /  )سم الكيميائيةالمادة 
 1.1 بنزين

 1.1 تراي كلوروإيثاف
 1.4 كلور وبنزين

 1.6 نفثالُت
PCB 11.1 

 

 ( احسب عوامل اإلعاقة )إعاقة احلركة( ذلذه الكيماويات.1)
( احسب ادلسافات اليت يتم قطعها لكل مادة كيميائية على حده آخذًا يف االعتبار 1)

 ادلعلومات التالية:
. 1  )أ( سرعة ادلاء اليت تتحرؾ خالؿ الًتبة   ـ/يـو

. 111)ب( الزمن ادلنقضي   يـو



381 
 

 السابعالباب 
 هعلى مصير الملوث وانتقال ةؤثر المبيولوجية العمليات ال

 
والية   حد شواطئ جنوبأعلى  أعلى: رمل ملوث ببقايا زيوت من مصنع تكرير زيت قريب مكوناً سبوجات إىل

 كاليفورنيا.
 
 

  ثاتتأثيرات بيولوجية على الملو  1.7
 إال أنو، الًتبة وادلاء يف ادللوثات أن العوامل الفيزيائية والكيميائية تؤثر على مصَت مع

، كان ذلك صحيحاً   لو ألنومصَتىا.  يفتتحكم  اليتيبدو أهنا ليست العوامل الوحيدة 
ذلك ادللوثات وادلواد العضوية الطبيعية ولسادت  يفدبا ، حلدث تراكم واسع للمادة العضوية
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علينا و يتعُت ة بادلقارنة ضئيلة جداً. لذلك فإنوجعلت من مشاكل التلوث احلالي ،األرض
 يالذ، للًتبة وادلاء. وىذا ادلكون البيولوجيأال وىو ادلكون ، خرآ رئيسيعامل  إىلالنظر 
على البيئة.  اتؼلفف أيضًا من تأثَت ادللوث، عن ربلل ادلواد العضوية الطبيعية مسؤوالً يعترب 

 اليتتقل عن تلك من الدراسة من قبل علماء التلوث  حظى بقدرقد  من أنو  وعلى الرغم
حالياً  متزايدةمل البيولوجي ػلظى بعناية ن العافإ ،الكيميائيةيائية و خصصت للعوامل الفيز 

وجود  إن. ادللوثةادلواقع  إلصحاحالبيولوجية  األساليب مالستخدا ادلتنامينتيجة لبلىتمام 
ركيز ادللوثات من أن يؤثر على توزيع وحركة وت ادلاء ؽلكنوىف الًتبة  يفالكائنات الدقيقة 

ن بعض ادللوثات ذلا فإ، وىف واقع األمر .(biodegradation) البيولوجي خبلل عملية التحلل
غذاء للكائنات ألهنا تعمل كمصادر فًتة عمر قصَتة جدًا ربت الظروف ادلناخية الطبيعية 

ن تأثَت الكائنات الدقيقة ردبا يكون زلدوداً فإ ،بالنسبة دللوثات أخرىالدقيقة النشطة. أما 
أو ، عدد الكائنات الدقيقة القادرة على ربليل ادلواد العضوية فاطلفاض ،ألسباب متنوعة

أو الظروف البيئية غَت ادلبلئمة قد ، يكون مقاومًا لتأثَت ادليكروبات يتركيب ادللوث الذ
 دبعدالت شديدة االطلفاض.  بيولوجيث ربلل حدو  يفتكون مجيعاً سبباً 

ىذا الباب سوف يتم الًتكيز على فهم التفاعل بُت الكائنات الدقيقة وادللوثات  يف
، لكل من ادللوثات العضوية وغَت العضوية البيولوجيالبيئة. كما ستتم معاينة التحلل  يف

 ومعدالهتا.  احليويلتحلل تأثَتات عوامل ادلناخ وتركيب ادللوث على تفاعبلت ا إىل إضافة
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  الحيويمجمل عملية التحلل  2.7
ىو تكسَت ادلركبات العضوية من خبلل النشاط  (biodegradation) ياحليو التحلل 

 ركيزةأو ، كمصدر غذاء  احليويوتعمل ادلركبات العضوية القابلة للتحلل  ادليكرويب.
 البيولوجيالتيسر  اسمدة عضوية معينة ذلذه ادليكروبات تيسر ماعلى  ويطلق .للميكروبات

(bioavailability)  .جانبًا مهمًا للتحلل الذى يعترب احليوي، التيسر  إنذلذه ادلادة العضوية
كما ،  ماء %07-07ادليكروبية من يعتمد كثَتاً على ادلاء. وتتكون اخلبليا ، ى مادةأل احليوي

ن التيسر فإ، . لذلكهبا ػليط ياء الذادل اخلبليا مصدرهىذه ربصل عليو  يالغذاء الذ أن
زللول ادلاء حول اخللية .  يف (substrate) الغذائية مقدار ادلادة إىلدلادة معينة يشَت  احليوي

 (substrate) الغذائية ادلادة إدمصاص احليويفض من التيسر زب اليتة وأحد العوامل اذلام
 (.6.1بواسطة الًتبة )انظر اجلزء 
للمركبات العضوية على أنو "خطوات متتاليو احليوي  التحلل يفؽلكننا التفكَت 

". وكثَتًا ما األصليهناية ادلطاف أكسدة ادلركب  يفأو مسارات نتج عنها  احليويللتحلل 
 احليويجزء: التوليد  يف ذه ادلركبات طاقة )كما مت توضيحوذل احليوي ليتولد عن التحل

 األصليأكسدة ادلركب ، أو ادلعدنة، الكاملاحليوي . ويشمل التحلل الباب الرابع يفللطاقة 
توفر كبًل من الكربون والطاقة لنمو  اليتوىى العملية ، الكربون وماء أكسيدلتكوين ثاين 
ن إربت ظروف ىوائية.  عضويمركب  أي ( معدنة3-0ويوضح الشكل ) .وتكاثر اخلبليا

سواء كان مصدر الكربون سكرًا بسيطاً ، متشاهبةسلسلة خطوات التحلل ادلكونة للمعدنة 
كل خطوة ربلل   إندلادة ملوثة.  جزيءأو ، مر نبايت مثل السليولوزأو بولي، مثل اجللوكوز
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يتم تصنيعو  إنزميأو ، (catalyst)ضمن ادلسار يتم تسهيل حدوثها بواسطة عامل مساعد 
ر من ر  لكنها تصنع أيضًا وربُ ، خلليةغالبًا ضمن ا اإلنزؽلاتبواسطة اخللية ادلتحللة. وتوجد 

توجد خارج اخللية على  اليت اإلنزؽلاتانطبلق تفاعبلت ربلل. وتعرف اخللية لتساعد على 
ربلل اجلزيئات  يف مهمةاخلارجية  اإلنزؽلات. وتعترب ((exoenzymesخارجية  إنزؽلاتأهنا 

يتعُت  ألنوالنبات ادلعروف بالسليولوز وذلك  مثل بوليمر (macromolecules)الكربى 
كبل   إنر لتسمح بانتقاذلا داخل اخللية ادليكروبية. َت اجلزيئات الكربى إىل وحدات أصغتكس
واخلارجية ضرورية جدًا لعملية التحلل:  (internal enzymes)الداخلية  اإلنزؽلاتمن 

 إن(. 2-0)الشكل موجوداً اسب ادلن األنزميمل يكن  إذاخطوة  أيفالتحلل سوف يقف عند 
بعض  (persistence) لبقاء ادلناسبة ؽلثل سببًا شائعاً  احليويالتحلل  إنزؽلاتعدم وجود 

تتميز بًتكيب كيميائي غَت مألوف ال تستطيع  اليتخاصة تلك ، ادللوثات دون ربلل
  الكيميائي.ؽلكننا رؤية أن التحلل يعتمد على الًتكيب ، التعرف عليو. وبذلك اإلنزؽلات

        ، تتحلل عادة بسهولة دلواد أولية  طبيعيةتركيبيا مشاهبة تكون  اليتفادللوثات 
أو ال ، ببطء غالباً  الطبيعية األولية سلالف للموادذلا تركيب  اليتبينما تتحلل عادة ادللوثات 

 تتحلل أبداً. 
   يوضح الشكلؽلكن أيضًا أن توصف ادلعدنة على أهنا تفاعل كيميائي. وكما 

سيتحول ،  NH)، مونياألاكسجُت ومصدر للنيًتوجُت )مثل وجود األ يفنو فإ، (0-3)
وثاين أكسيد  ، ( C  H  NO) بالصيغة الكيميائيةكتلة خلية جديدة )مقدرة   إىلاجللوكوز 

اجلازولُت  ن كثَتًا من جزيئات ادللوثات كمعظم مكوناتفإ، وماء. ومثل اجللوكوز، ربونك
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الزراعة ؽلكن أن تتعمدن ربت  يفعشاب ومبيدات اآلفات ادلستخدمة مبيدات األ من وكثَت
 .الظروف ادلناسبة

 
 . يمعدنة ىوائية دلركب عضو : (3-0)شكل 

 

ادلركبات العضوية تتحلل جزئيًا فقط. وؽلكن أن ينتج التحلل غَت الكامل  إن بعض
 )ادلساند( الثانوييض أو قد ينتج من األ، تحلل ادلناسبال إنزميبسبب غياب 

(cometabolism) لكن الطاقة ، األصليةربدث أكسدة جزئية للمادة  الثانوييض ألا . ويف
دعم ظلو خبليا جديدة. وتربز ىذه الظاىرة عندما  يفال تستخدم  األكسدةادلشتقة من 

 هتاإنزؽلاملوث معُت؛ دبعٌت أن  تكسَتيصادف أهنا قادرة على  إنزؽلاتسبتلك الكائنات احلية 
ليس فقط خبلل فًتات  الثانوييض . وؽلكن أن ػلدث األ(nonspecific)ليست متخصصة 
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تتفاعل فيها اخلبليا )غَت النامية( مع مركب  اليتولكن أيضًا خبلل الفًتات ، النمو النشط
)ادلساند( قد  الثانوييض إال أن األ، البيئة يفمعُت. وعلى الرغم من صعوبة قياسو  عضوي

 لبعض ادللوثات البيئية. إثباتومت 

 
على  بتحفيز كل خطوةوم ــسلتلف يق إنزمي يقـوم. ادلركبات العضويةتسلسل عـملية تـحلل (: 2-0)شكل 

 بتحفيزه اإلنزمييقوم ىذا  يالتفاعل الذو ال يتكون ناتج فإن، إنزمي يذا فقد أإ. ياحليو مسار التحلل 
نواتج أخرى بعدىا )موضحة النقطة وال تتكون التفاعل عند ىذه وقف ــحمراء(. يتــال ةــبالعبلمإلية  )يشار

 بلون سلتلف(.
من  (TCE) يثانكلور اإل  ثبلثيؽلكن أن يتأكسد ادلذيب الصناعي ادلسمى ، فمثبلً 

، (methanotrophic bacteria))ادلساندة( بواسطة بكًتيا ادليثان  الثانوييض خبلل عملية األ
الوقت  يف اإليثانكلور   ثبلثييكون ادليثان مصدرىا الوحيد من الكربون. ويعترب مركب  اليت
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تواجدًا عند مواقع  األكثرفهو ادللوث . لعدة أسباب األعليةاحلاضر على جانب كبَت من 
عمومًا مقاوم  وىو، أنو مسبب للسرطان يفكما يشتبو ،  التخلص من ادلخلفات اخلطرة

 .احليويللتحلل 
فز أكسدة ادليثان رب يفاألوىل ن اخلطوة فإ، (1-0و موضح بالشكل )وكما ى

ادلنتج بواسطة بكًتيا ادليثان  األنزميوىو ، (methane monooxygenase)بواسطة أنزمي 
(methanotrophic bacteria). 

ًا مسانداً يدورًا أيض يإىل حد كبَت غَت متخصص إىل درجة أنو يؤد اإلنزميىذا  إن
من ادليثان  عندما يتواجد كل TCE اإليثانكلور   ثبلثي أكسدة يفاخلطوة األوىل  ربفيز يف
ىذه. وقد   ادلساندةيضية طاقة عن خطوة التحلل األ أيال تستفيد البكًتيا من . و TCEو

 يفأو ، بواسطة بكًتيا أخرى، ( تلقائياً 1-0بالشكل ) ادلبينةربفز خطوات التحلل البلحقة 
نفسها. وردبا يكون للتفاعل  (methanotrophs)بعض احلاالت بواسطة بكًتيا ادليثان 

. وىف الوقت احلاضر إصحاح البيئة يفكبَتة ىذا أعلية   (cometabolic) ادلساعد ييضاأل
كائنات . كذلك فإن  TCEبكًتيا ادليثان للمواقع ادللوثة دبادة  إضافةتأثَت  يحبث لتقص يغلر 

 تقييم استخدامها لعبلجمونيا يتم أيضًا وحىت األ، والربوبانلى التولوين ع دقيقة أخرى تنمو
 .(bioremediation)مشاكل التلوث بيولوجياً 
البلمرة  إىلأو غَت الكامل  اجلزئيأن يؤدى التحلل ؽلكن أيضًا 

(polymerization)، وػلدث األصليزبليق مركبات أكثر تعقيدًا وثباتًا من ادلركب  يأ .
خارجية  إنزؽلاتربفز عادة بواسطة  اليت، األوىلذلك عندما تقود خطوات التحلل 
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(exoenzymes) ،أن ترتبط مع  ؽلكنها من مث، زبليق مركبات وسيطة عالية التفاعلية إىل
الذى يبُت ، (1-0وكما ىو موضح بالشكل ) .البيئة يفبعضها أو دبادة عضوية أخرى توجد 

 تعرضوأثناء  (propanil)الربوبانيل احلشائش ربدث دلبيد  اليترة احملتملة بعض تفاعبلت البلم
بوليمرات صغَتة وكبَتة تتميز مجيعاً  إىل تكوين يبلت تؤدىذه التفاع فإن، احليويللتحلل 

 احليوي ريسن ىذا الثبات ردبا يكون بسبب اطلفاض التإ البيئة. يف بشدة ثباهتا
(bioavailability)  الشديد لئلدمصاصنتيجة (high sorption)  التحلل. نزؽلاتإأو غياب 

 

 
ذاتو  اإلنزمي إن .أكسدة ادليثان إنزميأكسدة ادليثان بواسطة بكًتيا ادليثان احملفزة بواسطة (: 1-0)شكل 

بواسطة ، البلحقة تلقائياً  TCE ردبا ربفز خطوات ربلل. TCE على مركب ال زبصصياً يستطيع أن يعمل 
 .(methanotroph) احلاالت بواسطة بكًتيا ادليثان بعض أو يف، أخرىبكًتيا 
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 ي. الربوبانيل مبيد انتقائياحليو ل خبلل التحلل ربدث دلبيد الربوباني لبلمرة اليتتفاعبلت ا(: 1-0)شكل 

احلولية  األعشاب. ويعترب ساماً لكثَت من اإلنباتالضارة بعد  األعشابدلقاومة  األرزحقول  يستخدم يف
األخرى اصيل احملسام دلعظم ، مثل كثَت من ادلبيدات ألنو ،للربوبانيل اىتماماً  يالبيئ . يلقى ادلصَتوادلعمرة

الــربوبانيل لتفادى  إضافة. ويتبع احلرص عند لؤلمساكًا ــأيض وىـــو ســام (noncereal crops) )غَت احلبوب(
 وجداول ادلياه القريبة.البحَتات  تلوث

 
  يالحيو  النشاط الميكروبي والتحلل 3.7

ن التداخبلت بُت ألالبيئة وذلك  يفكثَتًا ما يكون صعبًا التنبؤ دبصَت ملوث معُت 
. ويعتمد النشاط الت غَت مفهومة سباماً ادلكونات ادليكروبية والكيميائية والفيزيائية للبيئة ما ز 

وادلغذيات ، تالعددية للميكروباالكثافة مثل ، الكلى على عدد من العوامل ادليكرويب
 ذلك الًتبة(، وتركيب ادللوث.  يفوالظروف البيئية )دبا ، ادلتيسرة



302 
 

تؤثر على  أعلية اليت األكثرىذا اجلزء سيتم مناقشة تأثَت بعض من العوامل  ويف
واحد  يبأن النشاط ادليكرويب ؽلكن أن يثبط بواسطة أ معرفتنا ضمنياً مع ، النشاط ادليكرويب
 .عند مستوى مثايل األخرىحىت وان كانت مجيع العوامل ، من ىذه العوامل

 يالحيو  التأثيرات البيئية على التحلل 1.3.7
رلموع العناصر الفيزيائية والكيميائية ، يأ -ما البيئة احمليطة دبجتمع ميكرويب  إن
ىذه الكائن قادرًا على إذا كان ربدد فيما  -معُت  يكائن رلهر تؤثر على   اليتوالبيولوجية 

بيئة  دد تواجد وكثرة الكائنات الدقيقة يفيتح. و (metabolize) البقاء واستقبلب الغذاء
، كيميائية مثل الرقم اذليدروجيٍت-وكذلك عوامل فسيولوجية ، معينة بواسطة تيسر ادلغذيات

وامل مت وصفها وقوام الًتبة والرطوبة. )ىذه الع، ودرجة احلرارة، واالختزال األكسدةوجهد 
 يالذى يفرضو أ يدحدتن ال( من ىذا الكتاب(. ونظراً أل1ب )( والبا2الباب ) تفصيل يفالب

ن سبب بقاء ملوث معُت فإ، يإىل تثبيط التحلل البيولوج من ىذه العوامل ؽلكن أن يؤدى
 وعدم ربللو يكون أحياناً من الصعب ربديده بدقة . 

والتيسر ، ادلادة العضوية وكذلك توفر النيًتوجُت وكمية األكسجُتويعترب توفر 
البيئة.  دللوث معُت يف يالتحلل البيولوج التحكم يف بشكل خاص يفعوامل مهمة  ياحليو 

حسب موقع ادللوث. وكما ، ؽلكن أن تتغَت بدرجة كبَتة األوىلومن ادلثَت أن العوامل الثبلثة 
 مواضعثبلثة  يف األرضيةم احليوية النظ ( ؽلكن أن ػلدث التلوث يف1-0) يبُت الشكل

 األكسجُتمن  وادلنطقة ادلشبعة. إن تيسر كل، منطقة الفادوز، أساسية: الًتبة السطحية
 األكسجُتقص كل من تناي، ىذه ادلناطق. وعموماً  وادلادة العضوية يتفاوت بدرجة كبَتة يف

سينقص مع العمق أيضاً.  ينشاط التحلل احليو ن لذلك فإ، ة العضوية مع العمقوادلاد
 اليت، ضحل تتميز دبستوى ماء جويف حالة ادلناطق اليت وتوجد استثناءات ذلذه القاعدة يف
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 ؽلكن أن تتميز دبحتويات عالية من ادلادة العضوية وذلك الن معدالت تغذية ادلاء اجلويف
 تكون عالية. 

 
منطقة ، النظم احليوية األرضية الًتبة السطحية يف(: توجد ثبلثة مواقع رئيسية حيث ؽلكن أن ػلدث تلوث 1-0شكل )

ن فإ اإلشارةىذه ادلناطق. وكما سبت  يفالعضوية وادلنطقة ادلشبعة. ويتفاوت كثَتًا كل من األكسجُت وادلادة ، فادوز
 نشاط التحلل البيولوجي مع العمق . يفعنو اطلفاض شلا ينتج ، األكسجُت وادلادة العضوية يتناقصا مع العمق

 
 .ىيدروكربونات عطرية وحلقية وإليفاتية(: 0-6)شكل 
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 األكسجين 1.1.3.7
. البيولوجيربديد مدى ومعدل قابلية ادللوثات للتحلل  يفىام جدًا  األكسجُت

وجود  أسرع بكثَت ربت الظروف اذلوائية )يف البيولوجييكون التحلل ، وبشكل عام
ن بعض ادللوثات فإ، (. أيضاً األكسجُتغياب  ( منو ربت الظروف البلىوائية )يفاألكسجُت

ليفاتية ألان اذليدروكربونات تكون قابلة للتحلل الىوائياً. وبذلك فإ تتحلل ىوائيًا ال اليت
؛ بسهولةىوائياً تتحلل ، (6 -0)الشكل  منها يفالنفط وادلوضح بعض  توجد يف ادلشبعة اليت

بات ربت فإن ىذه ادلركبات تكون عالية الث، البناء بداية يف أكسجُتذرة ولكن ما مل توجد 
أن  السبب يفىو الثبات ربت الظروف البلىوائية  وىذا( 0-0الظروف البلىوائية )الشكل 

، قد ظلت دون تغَت آلالف السنُت، على أكسجُت يال ربتو  اليت، خزانات النفط اجلوفية
تكون  فإن ادلركبات العضوية عالية الكلورة ود كائنات دقيقة. وبادلقابلوجعلى الرغم من 

نزع اذلالوجُت  إىلزيادة احملتوى من الكلور يدفع أن ، أكثر ثباتًا ربت الظروف اذلوائية. دبعٌت
 ىوائياً.  ال ىوائياً على حساب إزالتو لة الكلور(ا)إز 

 
، على أكسجُت يال ربتو  اليت. اذليدروكربونات حيوياً على قابلية مركبات أليفاتية للتحلل  األكسدة(: تأثَتات 0-0شكل )

حدوث كل من التحلل  إىلإضافة ذرة أكسجُت واحدة )ىيكسانول(  يبينمـا تـؤد، اً تتـحلل فـقط ىــوائي، مــثل اذليكــسان
 اذلوائي والبلىوائي.
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 امألهن، السطحية ومنطقة فادوز متماثلةن الًتبة فإ، األكسجُتوعلى أساس توفر 
توفَت ظروف ربلل ىوائي  إىل فإن ىاتُت ادلنطقتُت سبيبلن، ن. وبذلكان ىوائيتاًا منطقتأساس

قـد ربتويان جيوبًا يكــون النشاط فيها الىــوائيًا نتيجة اتُت ادلنطقتُت ـى لكنللملوثات 
 إىل يأو مناطق زلدودة مشبعة( تؤد ،نشاط ربلل بيولوجي مرتفع، لظــروف مـوضعية )مثبلً 

ادلياه اجلوفية أو  يف األكسجُت ن تركيزاتفإ، وبادلقابل .األكسجُتمستويات  اطلفاض
 يىذه ادلنطقة ى توجد يف الوحيدة اليت األكسجُت صورة إنادلشبعة تكون منخفضة. ادلناطق 

ليس  األكسجُتن األكسجُت منخفضة ألوبذلك تكون مستويات ، الذائب األكسجُت
ن فإ، إذا ما حدث نشاط ميكرويب عال  ، ادلاء بدرجة عالية. وعلى ذلك قاببًل للذوبان يف

ىوائية )انظر تطور ظروف ال مسببًا يف، ةيتم استهبلكو بسرع األكسجُتاحملدود من  اإلمداد
ربسُت معدالت  إىل يكثَتًا ما يؤد  األكسجُتاذلواء أو  إضافة إن .(3.1.33أيضًا اجلزء 

 من الطُت. عال  تتميز دبحتوى  ادلناطق ربت السطحية اليت خاصة يف، يالتحلل البيولوج
 والمحتوى من المادة العضوية ةالميكروبي المجاميع 2.1.3.7

أعداد  تًتاوح  تضم الًتبة السطحية أعدادًا كبَتة من الكائنات الدقيقة . عموماً 
 الفطريات أقل نوعاً  أعدادتكون بينما اجلرام الواحد من الًتبة.  يف 037و 637البكًتيا ما بُت 

ن التعداد ادليكرويب فإ، لواحد من الًتبة. وبادلقابلاجلرام ا يف 637و 137 تًتاوح ما بُت  إذ ما
تكون عادة أقل مائة مرة ، مثل منطقة الفادوز ومنطقة ادلياه اجلوفية، عمقاً  األكثرادلناطق  يف

أعداد ادليكروبات مع  الًتبة السطحية. ويعود ىذا االطلفاض الكبَت يف أو أكثر منها يف
احملتوى من ادلادة العضوية. فبينما قد تكون الًتبة  االختبلفات يف إىل بشكل رئيسي العمق
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الفادوز وادلياه اجلوفية ربتويان على   ن كبًل من منطقيتفإ، لسطحية غنية بادلادة العضويةا
ادلنخفضة من  نتائج الكثافة العددية إحدى إن .دة العضويةكميات منخفضة من ادلا

ة توجد بداية تكون منخفض الكائنات الدقيقة ىو أن أعداد الكائنات احملللة للملوثات اليت
يتزايد تعداد الكائنات أن  إىلدللوث معُت قد يكون بطيئاً  ياحليو ن التحلل أيضاً. وبذلك فإ

فادوز ومنطقة ادلياه اجلوفية  منطقة يف البطيء ياحليو الدقيقة احملللة. أما السبب الثاين للتحلل 
نتيجة الطلفاض كمية  عادة ساكنةىذه ادلنطقة تكون  أن الكائنات احلية يف إىلو يعود فإن

مصدر  إلضافةن استجابتها فإ ،كانت الكائنات الدقيقة كامنةما   وإذاادلادة العضوية ادلتاحة. 
قد  مل تكن كربون جزيئًا دلادة ملوثةما كان مصدر ال إذاخاصة ، للكربون تكون بطيئة
واحملتوى من ادلادة  األكسجُتوفرة وعلا ، ىذين العاملُت بناء على تعرضت لو من قبل.

ومنطقة ة فادوز ومنطق، عدة تعميمات حول الًتبة السطحية إصدارنو ؽلكن فإ، العضوية
 (:1-0انظر الشكل ادلياه اجلوفية )

 ىوائياً وسريعاً.  األوىلالًتبة السطحية يكون بالدرجة  يف ياحليو أن التحلل . 1
ولكن قد يكون ، األوىلمنطقة فادوز يكون أيضًا ىوائيًا بالدرجة  يف ياحليو أن التحلل  .2

 الدقيقة احملللة.د الكائنات تزايد أعداللتأقلم حىت ت زمن كاف  توفر  ضرورياً 
بداية نتيجة الطلفاض أعداد  طقة ادلياه اجلوفية يكون بطيئاً من يف ياحليو التحلل  أن .3

 .األكسجُتأن يصبح الىوائياً نظراً لعدم توفر  وؽلكن بسرعة، الكائنات الدقيقة
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 النيتروجين  3.1.3.7
ألنو مكون كثَتًا ما ربدد النشاط ادليكرويب   النيًتوجُت من العناصر الكربى اليت

ذلك الربوتينات  ا يفدب، يضية للميكروبات ووحدات البناءألالكثَت من ادلركبات  يضرور 
ن إف، (3-0للًتكيب الكيميائي للخلية )الشكل  توضيحو مينية. وكما متواألمحاض األ

فإن ، ئنات الدقيقة. كذلكمن ادلكونات الكبَتة للكاعلى أساس الكتلة يعترب النيًتوجُت 
مليات سلتلفة مثل ـــريق عـمن نظام الًتبة/ ادلاء عن ط لئلزالةيكون عرضة  عادةً  النيًتوجُت

 (xenobiotics) ادلواد احليوية الدخيلة كثَتًا من  إن .(2.2.31دنًتة )انظر اجلزء ـالغسيل وال
ن حدية النيًتوجُت ؽلكن أن فإلذا ، زلتواىا من النيًتوجُت تكون غنية بالكربون وفقَتة يف

ربسينها.  إىل عادةً  البسيطة دلركبات غنية بالنيًتوجُت اإلضافة يبينما تؤد حيوياً تثبط ربللها 
ؽلكن رفع ، اً حيث يكون نقص النيًتوجُت حاد، حالة سفك الزيوت النفطية يف، فمثبلً 

 .أمسدة نيًتوجينية إضافةمعدالت التحلل البيولوجي ذلذه الزيوت بدرجة كبَتة عن طريق 
ضمن كتلتها احليوية  (C:N)نيًتوجُت إىل ن ادليكروبات ذلا متوسط نسبة كربون فإ، وعموماً 

دلادة  C:Nن نسبة لذا فإ، قيقحسب نوع الكائن الد، تقريباً  37:3 إىل 1:3تًتاوح ما بُت 
النسب يعود حلقيقة أن ضلو  يفاالختبلف  إنأو أقل.  27:3ربلل بيولوجي غلب أن تكون 

بينما ، صورة غاز ثاين أكسيد الكربون يتحرر يف استقبلبومن الكربون الذى يتم  17%
 ضمن الكتلة احليوية ادليكروبية. استقبلبو تقريباً يتم  ينيًتوجُت الذيدمج كل ال

 تركيب الملوث 2.3.7
تركيبو. فإذا كان على  كبَتة  يعتمد بدرجة يئةالب يف ملوث ما جزيءإن معدل ربلل 

ن فإ -البيئة  يفما يتواجد عادة  يئاً أو أن تركيبو ال ؽلاثل جز  -البيئة  يفال يوجد عادة  ءياجلز 
 حيوي ال يكون متوفراً. وىف ىذه احلالة تكون فرص حدوث ربلل قدذلذا ادللوث  زللبلً  اً كائن
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. يويربديد معدل التحلل احل يف األعلية يفللملوث غاية  احليويضئيلة. كما يعترب التيسر 
البيولوجي للملوث ن التيسر فإ، ادلاء شديدة االطلفاض يفلوث ما كانت ذوبانية ادل وإذا

تتميز ببقائها  اليتات ادللوثات إن كثَتًا من جزيئ(. 3.1.33انظر اجلزء ستكون منخفضة )
           أمثلة ذلك مركب: ادلاء. ومن يفخاصية اطلفاض الذوبانية  يفالبيئة تشًتك  يفطويلة  فًتة

(DDT) dichlorodiphenyltrichloroethane  ،واليات ـــلا يفاستخدامو  ـوعشلنبيد ــو مــوى
تستخدم   اليت polychlorinated biphenyls (PCBs) ؛ ومركباتاحلاضرالوقت  يفـــدة ادلتح

 PCBsمن مركبات  كبلً   إنومركبات ىيدركربونات البًتول. ، كمحاليل لتبادل احلرارة
لكنها تشكل ،حالة سائلة عند درجة حرارة الغرفة  يفومركبات ىيدروكربونات البًتول توجد 

وعلى  يكون مفصواًل عن الطور ادلائي. (hydrophobic phase)الواقع طورًا كارىًا للماء  يف
دو أنو يض النشط يبإال أن األ، الرغم أن الكائنات الدقيقة ليست مستثناة من ىذا الطور

يقلل  يالذ الثاينادلاء حببيبات الًتبة. أما العامل  التقاءالطور ادلائي أو عند  يفدث فقط ػل
أن  إىل اإلشارةوذبدر . ادللوث بواسطة الًتبة إدمصاص يفمن التيسر البيولوجي فيتمثل 

، وادلكونات النفطية، PCBs, DDTادلاء مثل  يفتتميز باطلفاض ذوبانيتها  اليتادلركبات 
 (.1.6أيضاً بواسطة سطوح الًتبة )انظر اجلزء  لئلدمصاصتكون عرضة 

أو رلموعات كيميائية عدة تقوم بغلق أو تتميز بتفرع واسع الكثَت من ادللوثات  إن
 أي، عند ادلوقع النشطمن خبلل تكوين طبقة أيونية عازلة اذليكل الكربوين للملوث  إعاقة

، أثناء خطوة ربول معينة. فمثبلً  واإلنزمي لغذائية )الركيزة(اتلتقى عنده ادلادة ي ادلوقع الذ
وربديدًا ادلنظف ، احليوي لة للتحللقابادلستخدمة حاليًا   (detergents)ادلنظفاتباستخدام 
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Linear alky lbenzysulfonates (ABSs). الفرق الوحيد بُت ىذه ادلنظفات سهلة  إن
ىو غياب التفرع  nonlinear ABSs البيولوجيالتحلل البيولوجي وادلنظفات بطيئة التحلل 

 (.8-0)الشكل 

 
نشطة  موادـثَتًا كـــرعة تستخدم كـتفادلطية و ـاخل  alkylbenzylsulfonate (ABS) ركباتـم(: 8-0) شكل

ان  ، غَت قابل للتحلل ادلركب ادلتفرع )ب(بينما حيويًا  هل التحلل)أ( سادلركب . (surfactants) سطحياً 
 ABS اخلطية مفضلة على مركبات  ABSمركبات لكن. اتكمنظف  يداً ــــمتساويان ويعمبلن جبُت ـكبل ادلرك

 .هتتم باحملافظة على البيئة اليتاألسواق  يفادلتفرعة 

 
ن فإ، البيئة يف احليويالتحلل  على وكنتيجة لزيادة معرفتنا بتأثَت تركيب ادللوث

. (environmentally friendly)واستخدام مركبات صديقة للبيئة  تًتكز على تطوير اجلهود
تستخدم كجزء  واليت، سريعة التحلل دات بطيئة التحلل بيولوجيا بأخرىتستبدل ادلبي ،فمثبلً 



277 
 

أن ادلبيدات  األسلوب(. ويعٍت ىذا 1.30)انظر اجلزء  ادلتكاملة لآلفات اإلدارةمن أساليب 
ن احلشرات ال فإ، كنها تضاف وفق دورات. وبذلكول، سنويال تستخدم على أساس 

لها يوأن الكائنات الدقيقة بالًتبة تقوم بتحل، تتأقلم سبامًا مع ىذه ادلبيدات سهلة التحلل
 الزمٌت ادلستهدف. اإلطاربسرعة عالية حبيث تصبح نشطة فقط خبلل 

  يالحيو  مسارات التحلل 4.7
البيئة ىو دلواد مت تثبيتها بواسطة  يفادلتاح للكائنات الدقيقة  العضويأغلب الكربون 

مواد كيميائية كثَتة  إضافة)مادة نباتية(. وقد نتج عن النشاط البشرى  الضوئيالتمثيل 
العديد من  إنومبيدات. ، ومذيبات مكلورة، ذلك منتجات بًتولية يفدبا ، صناعية وزراعية

البيئة نتيجة لتشاهبها مع ادلواد العضوية ادلصنعة  يفىذه الكيماويات تتميز بأهنا سهلة التحلل 
 باستغبلل نواتج مسارات احملللة احلية للكائنات. ويسمح ىذا الضوئي البناءعن طريق عملية 

أو ، نوعها يفبعض الًتكيبات الكيميائية تكون فريدة ، دلوجودة أصبًل. لكنا ياحليو التحلل 
 والتنبؤأو قليل. ولتسهيل الفهم  بطيء يحيو ربلل  إىل ييؤدشلا ، أن هبا مكونات فريدة

واحد من ىل إننا سنصنف ادللوثات العضوية فإ، البيئة يفللملوثات العضوية  احليويبالتحلل 
 (alicyclics)ليفاتية احللقية ألاو  (aliphatics)ليفاتية ألارلموعات تركيبية أساسية.  ثبلث

رلموعة من ىذه اجملموعات  ن أعضاء كلإ(. 6-0)انظر الشكل  (aromatics)والعطرية 
توضيح  وسيتموالسائلة. ، والصلبة، الصور الفيزيائية الثبلثة: الغازية يفؽلكن أن يوجد  الثبلث

 إىل اإلشارة ردوذب. من الكتابالتالية  األجزاء يفادلسارات العامة لكل من ىذه الًتكيبات 



273 
 

ضًا أن تتأثر كما ؽلكن أي،  أن ىذه ادلسارات زبتلف ربت الظروف اذلوائية والبلىوائية
 للملوث. بالتحويرات البنائية

 تحت الظروف الهوائية  يالحيو التحلل  1.4.7
تقوم كثَت من الكائنات الدقيقة ذاتية التغذية ، األكسجُتوجود  يف

(heterotrophic)  يتأكسد ، (. وأثناء التحلل1دبعدنة ادلركبات العضوية بسرعة )انظر الباب
جزء  بينما يستخدم، ثاين أكسيد الكربون لتوفَت الطاقة للنمو إىلسبامًا بعض من الكربون 

وتنتج الطاقة  .(3-0لتكوين خبليا جديدة )انظر الشكل  آخر من الكربون كمادة بنائية
سلسلة تفاعبلت أكسدة واختزال يتم فيها استخدام  النمو من خبلل يفادلستخدمة 
 ماء. إىلومن مث اختزالو  لئللكًتونات هنائيكمستقبل  األكسجُت
  ألليفاتيةالهيدروكربونات ا 1.1.4.7

سبلسل مستقيمة أو سبلسل  يفليفاتية عبارة عن مركبات اذليدروكربونات األ
سللفات دلذيبات تضاف للبيئة تأتى من  اليتإن معظم اذليدروكربونات األليفاتية متفرعة. 

ليفاتية السائلة بسهولة ربت الظروف البًتولية. وتتحلل ادلركبات األ صناعية ومن الصناعات
(. 6-0 لـر الشكــ)أنظ 36و 8ة عندما يًتاوح عدد ذرات الكربون فيها ما بُت خاص، ةاذلوائي

ذلذه  احليويتباطأ التحلل يمشعية. و  موادعادة  طويلة السلسلة األليفاتيةادلواد وتكون 
 احليويبينما قد يتعرقل التحلل ، ادلاء يفالسبلسل الطويلة بسبب ذوبانيتها احملدودة 

إضافة نتيجة لتأثَتاهتا السامة على الكائنات الدقيقة.  األقصرللمركبات ذات السبلسل 
عمليات  يففاض حاد اطل إىلن ربويرات تركيبية شائعة عدة ؽلكن أن تؤدى أيضًا فإ، لذلك
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السلسلة اذليدروكربونية. وتشكل  يفالتفرع ادلفرط . ومن بُت ىذه التحويرات احليويالتحلل 
ادلركبات البًتولية( واحدة من أبطأ ادلكونات  يفتوجد بكثرة  اليتاذليدروكربونات ادلتفرعة )

، اذلالوجيٍت االستبدالوىو  البيولوجيتحلل ال إبطاء إىل يربلبًل. وىناك ربوير شائع آخر يؤد
مشكلة تلوث  TCE. وقد أصبحت ادلذيبات ادلكلورة مثل TCEمركب  يف مبلحظتوكما مت 

، أن ىذه اذليدروكربونات شديدة التفرع وعالية الكلورة تكون بطيئة التحللمع خطَتة. و  بيئي
االعتبار   يفأن يؤخذ يتعُت ، ولذلكأن ىذه ادلذيبات سبثل مشكلة حادة بسبب مسيتها.  إال

 البيئة. يفند تقييم اخلطر احملتمل للملوثات والسمية معاً ع احليويالتحلل  من معدلكل 
ليفاتية عادة عن طريق واحد من ثبلثة مسارات للمركبات األ احليويدث التحلل ػل

 ادلباشر باألكسجُت ينزؽلوأكثر ادلسارات شيوعًا ىو االرباد األ(. 0-0الشكل ) يفموضحة 
 يكونو  يــتكوين محض دىٍت أول إىلادلسارات الثبلثة  ىذه يؤدـ(. وتI)ادلسار   O اجلزيئي

خلوية كما ىو  استقبلبعرضة لعملية  (alkane)كُت ــللل األـدىٍت ادلتكون عن ربـاحلمض ال
شلا تؤدى إىل ، (B-oxidation). ويشمل ذلك أكسدة حالة األمحاض الدىنية يفمعتاد 

مساعد  إنزميكربون بواسطة   ذريتكل قطعة مكونة من   إزالةويتم كربون متتاليُت   يتفصل قطع
A (COA)  مثلacetyl-CoA  الكربوكسيل  ثبلثيدورة محض  إىلالذى يتحول(TCA) 

عدد زوجي من  (alkane)إىل ثاين أكسد كربون وماء وإذا كان لؤللكُت  ليتحـــلل بالكامل
يكون آخر ما يتبقى. أما إذا كان لؤللكُت عدد  acetyl-CoAأيونات الكربون، فإن ادلركب 

يدفع  ي، الذpropionyl – CoAفردى من أيونات الكربون فإن آخر ما يتبقى ىو مركب 
 . Succinyl - CoAبعد ربولو إىل مركب  TCAأيضاً إىل دورة 
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 مسارات التحلل اذلوائي دلركبات أليفاتية.(: 0-0)شكل 

 
 ففيالتحلل البيولوجي .  إبطاء يف تتسببان التفرع واذللجنةعرف أن كبًل من من ادلو 

 اإلنزميحدوث تداخل بُت كل من  إىلؽلكن مبلحظة أن التفرع ادلكثف يؤدى ، األوىلاحلالة 
عن  ما شيءمعرفة و يلزم ، فإن)اذللجنة(احلالة الثانية  يف. أما اإلنزمي وموقع ارتباطلل احملح 

طة ن القوة النسبية لرابفإ، وبالنسبة للمركبات ادلهلجنة ة.الروابط والتفاعبلت ذات العبلق
( توفر قدر 2الذى يعمل على كسر الرابطة. ) اإلنزمي( 3: )اذلالوجُت بالكربون تتطلب شيئُت

لكينات أحادية اذلالوجُت قابلة للتحلل؛ تعترب األ، كبَت من الطاقة لكسر الرابطة. وعموماً 
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. وؽلكن للمركبات يزيادة تثبيط التحلل احليو  إىل ييؤدلكن زيادة أيونات اذلالوجينات 
ربدث ربت ظروف  ادلهلجنة أن تتحلل من خبلل نوعُت من التفاعبلت اليت األليفاتية
 ادلتفاعلة سبنح زوجاً  األنواع) nucleophilicو عبارة عن تفاعل ـىو ، استبدال األولىوائية. 

( ويتم فيها استبدال اذلالوجُت دبجموعة ىيدروكسيل. أما الثاين فهو تفاعل اإللكًتوناتمن 
ىذان التفاعبلن ما ىو  ويشبو. اإللكًتوناتالذى يتطلب نوعًا خارجيًا يقبل ، أكسدة
ربلل أكثر  يفبب عموماً (. وعلى الرغم من أن زيادة اذللجنة تس37-0)  الشكل يفموضح 

عالية الكلورة ؽلكن أن ػلدث ليفاتية ذلوائية دلركبات أربت الظروف ا األكسدةن فإ، بطأً 
(cometabolically). 

  Alicyclic hycdrocarbons الحلقية األليفاتيةالهيدروكربونات  2.1.4.7
عبارة عن سبلسل كربون مشبعة تشكل مركبات   احللقية األليفاتيةاذليدروكربونات 

(. ويعترب وجود ىذه ادلركبات طبيعيًا أمرًا شائعاً. فمثبًل تعترب 6-0حلقية )الشكل 
 %60 إىل 27بُت تشكل ما  إذ، مكونًا رئيسيًا للزيت اخلام يةقاألليفاتية احلليدركربونات اذل

مادة دلواد طبيعية معقدة من ىذه ادلركبات ومنها  وىناك أمثلة أخرى .على أساس احلجم
 احللقية الدىنية وأمحاض اذلكسايل ؛عبارة عن زيت نبايت وىو (Camphor)الكامفور 

(Cyclohexyl fatty acids) افينات الناذبة عن مشوعر كونات دىون ميكروبية؛ والبام يوى 
تضاف للبيئة  اليت احللقية األليفاتيةللهيدروكربونات  أوراق النبات. وتشمل ادلصادر البشرية 

الستخدام ادلواد الكيميائية  إضافة، وتسرب النفط يحفور ألالوقود ا استعماالتما ينتج عن 
 .احلشرية (pyrethrin)الزراعية مثل مبيدات البايرثرين 
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مركبات  من الصعب جدًا عزل مزارع نقية من البكًتيا تستطيع القيام بتحليل
نو ذلذه ادلركبات يعتقد بأ احليوين التحلل وذلذا السبب فإ. اذليدروكربونات األليفاتية احللقية
ىل إيشار  وكثَتًا مابو أعداد كبَتة من كائنات دقيقو متنوعة. يتم نتيجة لعمل متكاتف تقوم 

حالة ربلل مركب  يف، فمثبلً  .(microbial consortium) ميكرويب ائتبلف بأنو التجمعىذا 
ادليكرويب باخلطوتُت  االئتبلفتقوم رلموعة ضمن ، (cyclohexane)كسان احللقي اذل

من  cyclohexanoneمركب  إىل cyclohexaneربول مركب  يوى، التحلل يف األوليُت
وفتح احللقة.   lactonizeغَت قادرة علىولكنها ، cyclohexanolخبلل ادلرور على مركب 

ال  اليتن رلموعة ثانية من الكائنات الدقيقة ضمن الكونسورتيوم ادليكرويب، ونتيجة لذلك فإ
 lactonization ةلكتن ليةـوم بعمـتق اذلكسانون احللقى إىل ياذلكسان احللق تستطيع أكسدة

 (. 33-0امل )الشكل ـب بالكــركـحلل ادلــم تــومن ث، ةــطوات فتح احللقـوخ

 
 ربت ظروف ىوائية دلركبات أليفاتية مكلورة. حيويربلل ( : 37-0) شكل
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  بواسطة (cyclohexane) يربت ظروف ىوائية دلركب اذلكسان احللق يربلل حيو (: 33-0)شكل 
 . (microbial consortium)ميكرويب ائتبلف

 
اذلكسان و  cyclopentane البنتان احللقى مشتقات مركبات أن، يثَت االىتماموشلا 

من رلموعات اذليدروكسيل أو  اثنتُتعلى واحدة أو  يربتو  اليت  cyclohexaneياحللق
ن فإ، . وىف احلقيقةاألموكسيل تتحلل بسرعة أكرب مقارنة دبركباهتا الكربونيل أو الكرب

متواجدة يف  cycloalkanonesو  cycloalkanolsالكائنات الدقيقة القادرة على ربليل مركبات
 مجيع العينات البيئية. 

   Aromatic hydrocarbonsالهيدروكربونات العطرية 3.1.4.7
  حلقة واحدة غَت مشبعة وذلا بناء عام األقلاذليدروكربونات العطرية على  يربتو 

C R   حيث أنR  (. ويعترب البنزين 6-0ة )انظر الشكل يرلموعة كيميائية وظيف أيسبثل
(C H ) ظاىرة  وفيو تتجسد، كربونيةادلركبات اذليدرو اجملموعة من  ذلذه األصل اذليدروكربون

دلركبات اا هب تتميزوىى خاصية ظلوذجية ، اإللكًتوناتإزالة سبوضع أو ، (resonance) الرنُت
)مبلحظة:   .ن البنزين يعترب خامبًل بدرجة عاليةفإ، احللقية غَت ادلشبعة. ونظرًا لطاقة الرنُت
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ومن ىنا اشتق  -ن ادلواد ادلشاهبة للبنزين )العطرية( تتميز خباصية عطرية فإ، كمجموعة
 (. امسها

ية قلاحلالعطرية  ذلك اذليدروكربونات متعددة يفدبا  - ادلركبات العطرية إن
(polyaromatic hydrocarbons) (PAHs) على اثنُت أو أكثر من حلقات  يربتو  اليت

 يتم زبليقها طبيعياً بواسطة النباتات. -البنزين ادلندرلة 
. وػلدث اللجنُت، ياً لبوليمر النبات الشائعتشكل ىذه ادلركبات مكوناً رئيس، فمثبلً 

لتلك العمليات الطبيعية مثل حرائق الغابات  ةكنتيجالبيئة   يفربرر وتراكم للمركبات العطرية 
 يفتتمثل  ن ادلصادر البشرية الرئيسية للمركبات العطريةفإ، من ناحية أخرى احلشائشو 

نات من مكو  اً يعترب البنزين واحد، واستغبللو باحلرق. فمثبلً  األحفوريعمليات تصنيع الوقود 
 مسبب للسرطان. ألنومهماً ؛ وىو ؽلثل ىاجساً البيئة احمليطة يتحرر إىل يذاجلازولُت ال

بأهنا ، (PAHs)اذليدروكربونات متعددة العطرية  خاصة، وتتميز ادلركبات العطرية
 (hydrophobic)توصف بأهنا غَت زلبة للماء  فهيوذلذا ، ادلاء يفذات ذوبانية منخفضة 

ن ادلركبات العطرية توجد فإ، ادلركبات غَت احملبة للماء. وكما ىو شائع مع بدرجة كبَتة جداً 
اطلفاض الذوبانية وارتفاع  خاصييت إنعادة مدمصة على سطوح حبيبات الًتبة والرسوبيات. 

 تكون صبح التيسر البيولوجي ذلذه ادلواد متدنيًا وأنن يإىل أدى أ معاً  لئلدمصاصالقابلية 
 PAHsحالة مركبات  يفبطيئاً. ويعترب ىذا صحيحًا بشكل خاص  حيوياً معدالت ربللها 

 ادلاء تقل مع زيادة عدد احللقات. يفن الذوبانية كثر وذلك ألحلقات أو أ ذات الثبلث
ربلل ادلركبات العطرية.  أن ؽلكن اليتن البكًتيا والفطريات واسعة م ىناك تشكيلة
اذليدروكسيل  إضافة ىي األكثر شيوعاً  األوىلتكون مرحلة التحول ، وربت الظروف اذلوائية

(hydroxylation) ،اجلزيئي  األكسجُتودمج  إضافة يفتتمثل  اليت(O ) اإلنزؽلات. وتقع 
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 األكسجُتثنائية  إنزؽلاترلموعتُت:  إحدىضمن  األوليةهبذه التحوالت ترتبط   اليت
(dioxygenases) ضمن تركيبة  تدمج ذريت األكسجُت اجلزيئي اليتPAH ، أما اجملموعة

أكسجُت  تدمج ذرة اليت، (monoxygenases) األكسجُتنزؽلات أحادية إ فهيالثانية 
نزؽلات دبهامجتها بواسطة إأواًل  PAHsن البكًتيا ربول مركبات فإ، واحدة فقط. وعموماً 

 العطريتركيبها  إعادةيتم الحقًا  اليت، Cis-dihydrodialv عند نقطة األكسجُتثنائية 
(rearomatized)  لتنتج مركبًا وسيطًا يسمي كاتيكول(catechol) ويتم عندئذ قطع احللقة .

بسلوك  إما( وذلك 32-0كما ىو موضح بالشكل )  األكسجُتبواسطة انزمي آخر ثنائي 
 . بعدىا ادلركب ليتحلل، (meta)أو متعدد  (ortho)مسار مستقيم 

 

 
البكًتيا  يفت ظروف ىوائية دلركبات عطرية بيولوجي رب مسارات ربلل(: 32-0)شكل 

 والفطريات.
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 أحادينزمي واًل عن طريق ىجوم بواسطة إأ PAHsتقوم الفطريات بتحويل مركبات 
 PAHاجلزيئي ضمن مركب  األكسجُتبدمج ذرة واحدة من  اإلنزمي. ويقوم ىذا األكسجُت

      رينأكسيد األج ذلك تكون مركب تنا ونــاء. ويكــم إىل ةالثاني األكسجُت ذرة ختزلـوي
(arene oxide) ،مركب  إلنتاجللماء  إنزؽلية إضافة يعقبوtrans-dihydrodiol ( 0شكل-

ن يلتكو  ألرين ؽلكن أن يعاد ترتيب ذراتوكسيد اأن مركب (. أو كبديل عن ذلك فإ32
ىذه ادلركبات  إنون. ثيواجللوكاثا، كومحض اجللوكيورين، رتبط بالكربيتاتفينوالت ؽلكنها أن ت

الكائنات الراقية ويبدو أهنا تساعد على منع التسمم  يفتتكون  اليتتلك  تشبوادلقًتنة 
ن أو تاذلا اثن اليت PAHsن مركبات فإ، . وبشكل عامPAHوكذلك التخلص من مركبات 

  PAHsحيث أهنا كثَتاً ما تتمعدن. بينما مركبات، يتم ربويلها بسرعة ثبلث حلقات مشبعة
البًا نتيجة عملية غحلقات مشبعة أو أكثر يتم ربوذلا دبعدالت أكثر بطئًا وذلك ذات أربع 

 .استقبلب مشًتك
 تحت ظروف ال هوائية  الحيوي مسارات التحلل 2.4.7

اء أو ادل يفتتطور ىذه الظروف  ما الطبيعة. وعادة يفالظروف البلىوائية شائعة  إن
الًتب جيدة التهوية توجد بيئات دقيقة  يفمشبعة. ولكن حىت  ت رسوبيةبيئا يف

(microenvironments) وىف مجيع ال أكسجُت هبا إطبلقاً أو  من األكسجُت هبا قليل .
عندما يكون معدل استهبلك  (anaerobiosis) تسود حياة ال ىوائيةىذه البيئات 

 األكسجُت (diffusion)بواسطة الكائنات الدقيقة أعظم من معدل سريان  األكسجُت
ؽلكن أن تتمعدن ادلركبات العضوية من خبلل ، األكسجُتخبلل اذلواء أو ادلاء. وىف غياب 
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)انظر  األكسجُتبداًل عن  لئللكًتوناتيتم فيو استخدام مستقبل  يالذ، التنفس البلىوائي
، من احلديد البيئة كل يف اإللكًتوناتالبديلة دلستقببلت  السلسلةوتشمل  (.2.3.1.0اجلزء 

قدرة على  األعلىترتيب من  يفوردت ىنا  اليتوالكربونات ، والكربيتات، وادلنجنيز، والنًتات
يعٍت أن ىذه  (progression) التسلسلن ىذا إقدرة على االختزال.  األعلى إىل األكسدة

 ادلستقببلت تستخدم عادة حسب ىذا الًتتيب الن مقدار الطاقة ادلتولدة للنمو تعتمد على
ليس من بُت  ون. ونظرًا ألتاإللكًتونادلستقبل  (oxidation potential) األكسدة جهد

ن النمو األكسجُت فإقدرة  األكسدةىذه ما تعادل قدرتو على  اإللكًتوناتمستقببلت 
 0)الشكل   كفاءة النمو ربت الظروف اذلوائيةربت الظروف البلىوائية ال يكون أبداً بنفس  

 (. 1الباب  يفكذلك )انظر جزء التنفس   ،(31 -
ة مثل ضافباستللمركبات العضوية مل يتم دراستها  البلىوائيمسارات التحلل  إن

، أن مركبات كثَتة يتم ربللها تماملبلىمسارات التحلل ربت الظروف اذلوائية. ومن ادلثَت 
أكثر صعوبة  ربللها صبحي، ليفاتية ادلشبعةألوائية مثل ادلركبات ااذلظروف البسهولة ربت 

من ادلركبات وىى تلك  األقلوىف حالة رلموعة واحدة على ، ربت ظروف ال ىوائية. لكنو
ادلهلجنة تزال بسرعة أكرب ن ادلكونات فإ (highly halogenated)تكون عالية اذللجنة  اليت

يسلك  ادلتبقي اجلزيءفإن ، اذلالوجيناتودبجرد التخلص من  وربت الظروف البلىوائية. لكن
أنو يتحلل عادة بسرعة أكرب وبكميات أعلى ربت الظروف اذلوائية منو  أيسلوكًا مثاليًا 

فقد مت تطوير  (sequential)ربت الظروف البلىوائية. وكنتيجة ذلذه العملية ادلرحلية ادلتتابعة 
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األسلوب ادلثايل لتحلل  إىلالبلىوائية ادلتتابعة للوصول -تقنيات تستثمر ادلعامبلت اذلوائية
 وتفكيك ادلركبات عالية اذللجنة.

 
ادة كائنات ــيش فيها عـتع اليتبيئات ــال يفد ـوجـت اليتتزال ــواالخ األكسدةهود ـدى جــم(: 31-0)شكل 

 واإلجبارية ن الكائنات االختياريةفإ، جهد زلدد إىللظروف اذلوائية ابينما تشَت  .أيضياً دقيقة نشطة 
 يض على امتداد جهد أكسدة واختزال واسع.البلىوائية تقوم بعمليات األ
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 ليفاتية الهيدروكربونات األ 1.2.4.7
 ىذا، اذلوائيةة ببطء وذلك ربت الظروف ألليفاتية ادلشبعيتم ربلل اذليدروكربونات ا

قابلة للتحلل. ونرى الدليل على ىذا البطء أو عدم حدوث ربلل ذلذه  أساساً  كانتإذا  
 اليتاخلزانات الطبيعية اجلوفية للنفط ) يفصلد أن اذليدروكربونات ، الطبيعة. فمثبلً  يفادلركبات 

ة. من ــائنات دقيقود كـعلى الرغم من وج، توجد ربت ظروف الىوائية( ال ػلدث ذلا ربلل
جُت على أكس يو ــربت اليت ة وتلكـَت ادلشبعـة غـليفاتياألمركبات ـن الفإ، رىــية أخـناح

ربت الظروف البلىوائية. بسرعة  احليويلتحلل لونات( تتعرض )الكحوالت األليفاتية والكيت
 ادلزدوجةكربونات غَت ادلشبعة ىو ىدرتة الرابطة و للهيدر  احليوي لتحللادلسار ادلقًتح ل إن

 يفويعقب ذلك ، ون أو ألداىيدكيت  إىلومن مث أكسدهتا ، كحول  إىلوربول ىذه ادلركبات 
 (.31-0النهاية تكون محض دىٍت )الشكل 

 
 ىوائي دلركب ألكُت.الي حيو  مسار عام لتحلل(: 31-0)شكل 

 

أو كليًا ربت الظروف البلىوائية  ليفاتية ادلهلجنة أن تتحلل جزئياً ألؽلكن للمركبات ا
. (reductive dehalogenation) لة االختزالية للهالوجيناتاز إلامن خبلل تفاعل ربول يسمى 
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اذلالوجينات اختزاليا عن طريق فلز انتقايل أو معقدات فلزية.  إزالةوقد يتم تسهيل عملية 
من  اإللكًتوناتيتم نقل ، األوىلوة طاخل ففي(. 31-0الشكل ) يفىذه اخلطوات موضحة 

منتجة شق ألكيل ويتحرر اذلالوجُت. وؽلكن لشق  ادلهلجن ليفايتادلركب األ إىلالفلز ادلختزل 
أو يفقد ذرة ىالوجُت ثانية ليكون ، (Iبعدىا أن ػلصل على ذرة ىيدروجُت )اخلطوة  األلكيل

بينما ، الظروف البلىوائية ربلل ادلركبات عالية اذللجنة رببذ، (. وعموماً IIألكُت )اخلطوة 
  .وتلك غَت ادلهلجنةالظروف اذلوائية ربلل ادلركبات أحادية اذلالوجُت  رببذ

 

 
وجود فلز ليكون شق ألكيل  يفدلركب ىيدروكربوين مكلور  اختزالياً اذلالوجينات  إزالة( : 31–0)شكل 

(alkyl) .اخلطوة يف (I) اخلطوة  يفأما  .لكيل على ذرة ىيدروجُتصل شق األػل(II) لكيل ألاشق  يفقد
 .(alkene) ذرة ىيدروجُت ثانية ليكون ألكُت
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 روماتية )العطرية( الهيدروكربونات األ 2.2.4.7
روماتية أن تتحلل للمركبات األؽلكن ، ليفاتيةحالة اذليدروكربونات األ يفما ىو ك

وحديثاً برز ليها(. إ األكسجُت إضافةسجتها )مت أك بالكامل ربت الظروف البلىوائية اذا ما
تتحلل ببطء ربت  إحبللمل ػلدث فيها  اليتروماتية ضًا دليل على أنو حىت ادلركبات األأي

رلتمعات ميكروبية  عادة وماتيةر ألالظروف البلىوائية. وتتطلب ادلعدنة البلىوائية للمركبات ا
تتم معدنة ؽلكن أن ، سلتلفة. فمثبلً  واختزالربت جهود أكسدة  عشائرىا معاً سلتلطة تعمل 

ال ىوائي  (benzoatedegrader)بنزوات للزللل  كائن  إكثارعن طريق  (benzoate)نزوات بال
يتم ، االئتبلفضمن ىذا لكربيتات. بيئة يوجد فيها سلتزل ىوائي دلركب ادليثانوجُت أو ا يف

 إىلربول بدورىا  اليتأروماتية  اً ىوائي أو أكثر لتنتج أمحاضربويل البنزوات بواسطة كائن ال 
. وجُتتشكل منها مركب ادليثاني، مثل اخلبلت وثاين أكسيد الكربون والفورمات بادئة مواد

 methanogens ادليثانعندئذ بواسطة بكًتيا ىذه اجلزيئات الصغَتة ؽلكن أن تستثمر  إن
ائية الن على أهنا سلسلة غذاء ال ىو  (. وؽلكن أن توصف ىذه العملية36-0)شكل 

خبلت ــن الــادة مــتفـيع االسـطـراتب أعلى للسلسلة الغذائية ال تستتقع عند م اليتالكائنات 
االستفادة من ىذه الكائنات  بينما ال تستطيع، ادليثان مواد بادئة أخرى تؤدى إىل تكوينأو 

كسيد الكربون  أثاين الكائنات ادلولدة للميثان وتستخدم  .مثل البنزوات األكرباجلزيئات 
 تالكائناعدم اخللط بُت  يثان. )مبلحظة: غلبــم كونةـم، لئللكًتوناتكمستقبل هنائي 

 أكسيد  ثاين إىلتؤكسد ادليثان ىوائيًا  اليتكًتيا والب ((methanogens ادلنتجة للميثان
  .Methanotrophic الكربون
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مثال عن سلسلة غذاء ال ىوائية يوضح تكون مركبات بسيطة من البنزوات بواسطة (: 36-0)شكل 
وىى ، جديدة ادلتاحة بواسطة رلموعة  ثانيةـا يتبعو من استفادة من ادلواد الـوائية ومــكًتيا الىـن بـم عشَتة
 (.Methanogenic) ادليثان بكًتيا

 
 تحول الملوثات الفلزية  5.7

مسحًا قامت بو  فإن، . وىف الواقعاتثانية مهمة من ادللوثرلموعة تشكل الفلزات 
ستصبلح أظهر أن الموقعاً ربت ا 101لعدد  3081عام  (EPA) األمريكيةوكالة محاية البيئة 
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شيوعًا من بُت  األكثرالنحاس( كانت الفئة ، الزنك، الكادميوم، مثل الرصاص)الفلزات 
يقوم ، للخبليا ادليكروبية. فمثبلً  ادلكونات اجلوىريةأحد الفلزات  تشكل. و األخرىادللوثات 

بينما يوفر النحاس واحلديد ، الصوديوم والبوتاسيوم بتنظيم التدرج خبلل غشاء اخللية
. من ناحية اإللكًتونات وانتقالالضوئي  للبناء (metalloenzymes)فلزية  إنزؽلاتوادلنجنيز 

أن الفلزات ومع ة السمية للكائنات الدقيقة. ن تكون شديدفإن الفلزات ؽلكن أيضاً أ، أخرى
أن الفلزات  إال، والرصاص والزئبقمثل الكادميوم  الفلزات غَت الضرورية ىيمسية  األكثر

 أن تصبح سامة عند تركيزات مرتفعة. ؽلكن الضرورية أيضاً 
ربتوى عليها ضمن  اليتادللوثات الفلزية وادلواد  إنالبيئة ؟  يفىو مصَت الفلزات  ما

 يف أساساً يشكل الكربون  اليتتتحلل بو اجلزيئات  يالذ األسلوبال تتحلل بنفس  تركيبها
 األساسيةن ذرة الفلز ال تشكل وحدة البناء فإ، ( خبلفًا للكربون3لسببُت: )تركيبها وذلك 

اذلواء  ( بينما يتم انطبلق كميات معتربة من الكربون اىل2للمكونات اخللوية اجلديدة. )
صورة متطايرة أو غازية.  يفمن النادر أن تدخل الفلزات للبيئة  ونفإ، صورة غازية يف اجلوي

ؽلكن أن يتحوال بواسطة ، فالزئبق والسيلينيوم -)توجد بعض االستثناءات ذلذه القاعدة 
ن عدم قابلية فإ، وبشكل عام، (. لكنوة ويتعرضا للتطاير ربت ظروف معينةالكائنات الدقيق

ن فإ، ات الفلزات من البيئة. لذلكالتخلص من ذر لفلزات للتحلل يعٍت أنو من الصعب ا
ناعية ادلتطورة. الدول الص يفخاصة ، وجود مستويات زللية مرتفعة للفلزات ىو أمر شائع

مسيتها   حيث تشكل، النظم احليوية يفن ىذه الفلزات ؽلكن أن تًتاكم فإ، ونتيجة لذلك
 والبيئة. ناإلنساصحة ل هتديداً 
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قوم ت، ربول ربتوى عليها لتفاعبلت اليتؽلكن أن تتعرض جزيئات الفلزات وادلواد 
ة من ناحية تقييم مسي جديرة باالعتبارطبيعة ىذه التفاعبلت  إنها كائنات دقيقة. من بالعديد

أكثر من الفلز  صيغة ذلك أن التأثَتات السامة كثَتًا ما تتوقف على، البيئة يفالفلزات 
 ىياألكثر نشاطًا للفلزات ادلضافة ن الصور فإ، . وعموماً ادىا على الًتكيز الكلى للفلزاعتم

كاتيونات الزئبق   ىيمسية  األكثرالفلزات  ة إىل أنشار األيونات احلرة للفلزات. وذبدر اإل
(Hg+ )  والرصاص(Pb+ ) ،أخرى )اخلارصُت م من أن كاتيونات لفلزاتـوذلك على الرغ ،
، القصدير، الفضة، السيلينيوم، ادلنجنيز، النيكل، النحاس، الكادميوم، البورون، البَتيليوم

لعدد سلتار  اإلنسانعلى  الزنك( ؽلكن أيضًا أن يكون ذلا تأثَتات سامة: )التأثَتات السامة
 (.3.8.23اجلزء  يفمت مناقشتها من الفلزات 

 الميكروبييض تأثيرات الفلزات على األ 1.5.7
معقدة. ويتطلب  ذات طبيعة التداخبلت بُت الفلزات الثقيلة والكائنات الدقيقة إن

، وىو ما يعتمد على عوامل  احليةلية اخلامتصاص الفلز بواسطة  الفلزيتسمم الحدوث 
يزداد تراكم الفلزات ، ودرجة احلرارة. فمثبلً ، ونوع الًتبة، مثل الرقم اذليدروجيٍت، كثَتة

داخل  إىلبواسطة الشد على سطح اخللية مع ارتفاع الرقم اذليدروجيٍت. كما أن انتقال الفلز 
عند رقم  أقصاىا ذ تبلغ معدالت االنتقالإ، خلية ما يعتمد على الرقم اذليدروجيٍت أيضاً 

أن تنتج ؽلكن ، . ودبجرد امتصاص فلز معُت بواسطة خلية0.7-6.7 ادلدى يفىيدروجيٍت 
 عادة ةمسية. وبعد فًتة أولية تظهر خبلذلا التأثَتات السمية للفلزات تكتسب الكائنات الدقيق

بعدىا قادرة  تصبحل، للفلز السميلعطب الناتج عن التأثَت آليات ربمل سبكنها من إصبلح ا
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الفًتة الزمنية  إنطبيعي تقريباً. يضية والنمو مرة ثانية عند معدل ألاعلى بدء العمليات 
. وقد (abiotic)ة ويغَت حيعوامل و  (biotic) بعوامل حيويةالبلزمة لتطوير آليات ربمل تتأثر 

مثل مستوى ، احلالة الفسيولوجية للكائن احلى ادلستهدف احليوية ادلهمةتشمل العوامل 
ا العوامل غَت أم .عنو مقاومة التأثَتات السلبية للفلزات ينتج يالذ الوراثيوالتكيف ، ذيةالتغ
، ودرجة احلرارة، فتضم اخلصائص الكيميائية الفيزيائية للبيئة مثل الرقم اذليدروجيٍت ةوياحلي

 تؤثر مجيعاً على ترسيب أو تعقيد الفلزات. اليتوىي العوامل ، واالختزال األكسدةوجهد 
طريق شد الكائنات الدقيقة عن وتنتج التأثَتات السامة اخلاصة للعناصر الثقيلة على 

الفلز  شدمينية. ويقود ألاواألمحاض اخللوية مثل الربوتينات  (ligands) الربائطالفلز على 
ؽلكن أن  ،فمثبلً  .(ligand) للربيطة الطبيعيلنشاط د لتغَتات شكلية وفق إىل الربيطةبواسطة 

    بالربوتُت السلفهايدرالموعات رتفعة جدًا لكاتيونات الفلزات جملالقابلية ادل يتؤد
(protein sulfhydryl groups) الربوتُت  طي يفىل حدوث تغَتات إ(protein folding) .

الفلز يؤثران على نوع الشد. فاأليونات الكبَتة وحجم  (ligand) الربيطة من تركيب  ن كبلً إ
 تساعلية لفلزات مثل النحاس والفضة والذىب والزئبق والكادميوم تفضل تكوين روابط

(Covalent bond)  مع اجملموعات الكربيتية(sulfhydryl groups) يونات فإن األ، وبادلقابل
يتانيوم والزنك والكوبالت واحلديد والتلومنيوم والكروم غَتة عالية الشحنة ادلوجبة مثل األالص

والقصدير تفضل تكوين معقدات مع رلموعات الكربوكسيل واذليدروكسيل والفوسفات 
 .(Amino groups)ورلموعات األمينو 
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 التحوالت الميكروبية للفلزات 
ن بُت ـــــزات: ومـــية الفلـختلفة من ادلقاومة دلنع مســة آليات مـائنات الدقيقــورت الكــط

        عقيد الفلزاتـت، لزاتــتزال الفـــسدة واخــمناقشة أك جازـبإيسيتم  اآللياتذه ـــى
(metal complixation)   ألكلةو Alkylation .الفلزات 

  (Oxidation / Reduction)واالختزال  األكسدة
  بعيدًا عن اخللية. فمثبًل ؽلكن لبكًتيا وربفزىاحركة الفلزات  األكسدة تستحث

Bacillus megaterium بصبغة جرام (gram positive) إىلعنصر السلينيوم  أكسدة 
تقوم بعض الكائنات الدقيقة ، وبادلقابلوم. يزيد حركة السيليني يالتفاعل الذ وىو، ايتنيسيل

 .ةصبح غَت متحركمؤدية إىل ترسبها لتباختزال فلزات مثل الكروم 
  (Complexation)التعقيد 

 إماية َت مواد بوليم إىلؽلكن لكائنات دقيقة أخرى تعقيد فلزات بكفاءة وربويلها 
يًتاكم خارج جدار اخللية على شكل يورانيوم وجد أن ال، خارج اخللية أو داخلها. فمثبلً 

ميكرومًت تقريبًا على سطح مخَتة من نوع  2مسكها مكونة طبقة يبلغ  إبريةألياف 
Saccharomyces cerevisiae .صورة ترسبات كثيفة  يففإن اليورانيوم يًتاكم ، وبادلقابل

 .Pseudomonas aeruginosaفيما بُت خبليا 
 (Alkylation) األلكلة

، (alkylation) بواسطة األلكلةن بعض الكائنات الدقيقة ؽلكنها ربويل الفلزات إ
)مثبًل: رلموعة  واحدة أو أكثر من رلموعات الربائط العضويةعبارة عن انتقال  ىي اليت
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وثابتة. ومن مستقرة (organo- metallic) مكونة مركبات عضوية فلزية ، الفلز إىلادليثيل( 
(. وزبتلف اخلصائص الفيزيائية 30-0الشكل ) يفكما ىو موضح ،  أمثلة ذلك فلز الزئبق

عن تلك اخلاصة بالفلزات النقية.  (organometals)العضوية  -والكيميائية للمركبات الفلزية 
 -وىو ما يساعد على حركة ادلركبات الفلزية ، وعلى سبيل ادلثال تزداد القابلية للتطاير

تعتمد درجة  . وعموماً،اجلوياذلواء  إىلهناية ادلطاف  يفالعضوية خبلل زللول الًتبة ليصل 
لكن يكفى العضوية ادلتاحة .  الربائط ة وعددالعضوية على طبيع -حركية ادلركبات الفلزية 

للدىون  وقابليتو ماتطاير فلز  معنويًا من درجةيرفع بدرجة  لكىثيل واحدة يرلموعة م وجود
(Lipophilicity) .لتخلص من با التطاير تسمح للكائنات الدقيقة زيدت اليتالتحوالت  إن
ن الزيادة ادلتزامنة لقابلية الفلز للدىون ؽلكن أن إف، ا. من ناحية أخرىفلز سام من بيئته

زلدثًا تأثَتات سامة على عناصر ، للفلز (biomagnification) احليويالتضخيم  يفيتسبب 
 .(ecosystem) احليويأخرى من النظام 

 
 ادليكروبية للزئبق. (alkylation)األلكلة (: 30-0)شكل 
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  حسابية أسئلة ومسائل
مع التعرض دلعاين كل من التحول ، (biodegradation) احليويعرف التحلل  .1

(tramsformation)  ادلعدنة(mineralization)  واأليض ادلساند(cometabolism). 
 8على  يذو سلسلة مستقيمة وػلتو ، ليفايتوىو مركب أ n-octaneارسم بناء مركب  )أ( .2

 ذرات كربون.
 ىل ىذا ادلركب قابل للتحلل البيولوجي؟ )ب(
بُت كيف ؽلكن ربويلو جلعلو أقل قابلية للتحلل ، )أ( يف رمستو يبداية من ادلركب الذ )ج(
 .ياحليو 
 :يوافًتض ما يل، (3-0اجلزء )أ( من ىذا السؤال بالشكل ) يفقارن ادلركب  )د(

 اليت. وأن الشركة األرضمت تلويث موقع بسبب تسرب من خزان جازولُت ربت 
مكونات اجلازولُت ودبعرفة تعمل معها قررت تنظيف ادلوقع من خبلل عبلج ادلشكلة حيوياً. 

وأروماتية(.  alicyclic لقيةحأليفاتية  اتمركبليفاتية بسيطة و عادة مركبات أ تشمل اليت)
 . احليويالعبلج  إلكمالقد تلزم  اليتاألخرى  ادلغذية العناصر ماىي

 معُت. عضويدلركب  (bioavailability) احليويربدد التيسر  اليتاذكر واشرح العوامل . 3
 قارن الًتكيبات التالية: .4

 .احليويتنبأ بًتتيب ىذه ادلركبات من حيث التيسر  )أ(
 .احليويتنبأ بًتتيب ىذه ادلركبات من حيث قابليتها للتحلل  )ب(



221 
 

والقابلية احليوي من مقارنة )أ( و)ب( حول العبلقة بُت التيسر  وتستخلص يما الذ )ج(
 ؟ياحليو  للتحلل

الثبلثة ىوائي( لكل من ادلركبات توقعًا )ىوائي أو ال األكثر ياحليو ما ىو نوع التحلل  )د(
  السابقة؟

  



221 
 

 



  



226 
 

  



227 
 

 الثامن  الباب
 علم التلوث فياإلحصاء 

 
للبيانات البيئية يكوف شلكنًا فقط من خبلؿ فهم لؤلعداد ادلناسبة للعينات  ربليل إحصائي صادؽ أيإف 

 قد يؤثر على القيمة ادلقاسة. ألنوالعينة  والتباين ادلوروث يف
 

 مفاهيم إحصائية  1.8
ل وعرض ادلشاىدات ادلعرب عنها  ييتعامل مع صبع وربل فرع من الرياضيات اإلحصاء

جداوؿ ورسومات بيانية  يفقـو بعرض البيانات العددية عادة ما ن، أرقاـ. فبعد التحليلك
، نتشار ورلبلت معروفةوجرائد واسعة اال، خصصةرلبلت علمية مت يفقد تظهر وحىت صور 

، احلياة احلديثة مناحيمعظم  يفكما ىو ،  التلوثأو حىت على برامج تلفزيونية. وىف علم 
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، بكثرة للتقييم الكمي لبيانات استخلصت من مشاىدات. وربديداً  اإلحصائيةتطبق الطرؽ 
كإطار للوصوؿ إىل استنتاجات حوؿ عوامل بيئية على أساس   اإلحصاءفإننا نستخدـ 

 لمبادئل سوؼ نتعرض، ينات. وىف ىذا البابمشاىدات حقلية أخذت من مواقع صبع الع
 نتائج.الوعرض  التحاليل اإلحصائيةقياس وإجراء الاألساسية إلقامة خطط 

  اإلحصائيةالعينة  1.1.8
 ماديإىل جزء  لئلشارة (sample)علم التلوث تسمية العينة  نستخدـ عادة يف

، على أهنا عينة. وكفعل ماءً  يربو قنينة  س معُت. ولذا فإننا قد نتحدث عنصغَت أو لقيا
صغَت أو أخذ قياس معُت.  ماديعينة تعٌت بشكل عاـ احلصوؿ على ظلوذج  يأخذ فإف كلمة

 اجملتمعتشَت تسمية عينة عادة إىل جزء صغَت من ، اإلحصاء يمن ناحية أخرى فف
(population) القناينتكوف العينة رلموعة كاملة من ، يتم فحصو. وىف ىذا السياؽ يالذ 

 قنينة واحدة.بداًل من ، صبعت لدراسة معينة اليت
 اإلحصائيثل األساس لنتائج التحليل األساليب ادلناسبة ألخذ العينات سبإف 

 أخذ عينات ماديةيشمل أخذ العينات صبع بيانات إما عن طريق ، ادلقبولة. وعموماً 
(specimens) وىف ، لكنو .أو بإجراء قياسات متعددة عند ادلوقع من موقع دراسة معُت
. وىف حالة االقًتاع كما ىو يف،  لآلراءأخذ العينات اجلمع ادلنتظم قد يشمل ، بعض احلاالت

ألخذ العينات وكذلك الربوتوكوالت ذات العبلقة تتطلب األساليب ادلقبولة ، األحواؿصبيع 
 مت صبعها بشكل كاٍؼ التجمع ادلستهدؼ كلو . العينات اليت أف تعكس
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نستخدمها غلب أف تنتج عينات  فإف أساليب أخذ العينات اليت، وعلى ذلك
. وحىت نتمكن من قياسونقـو جبمعها ما ضلاوؿ  حبيث سبثل األعداد اليت، إحصائية جيدة

فإنو يلـز استخداـ ، ربليل البيانات بشكل صحيح ونستخلص استنتاجات ىادفة ومقبولة
ب )وقد مت وصف أسالي أساليب صبع عينات مناسبة واحلصوؿ على عينات إحصائية جيدة.

 (.9الباب  زلددة ألخذ عينات لغرض الرصد وادلتابعة البيئية بتفصيل أكرب يف
 للبيانات  المرئيالعرض  2.1.8

ذلك الرسومات البيانية  دبا يف، ؽلكن عرض البيانات العددية بطرؽ مرئية متنوعة
 (pie chart)وادلستديرة  (histograms)العمودية  واألشكاؿ (bar)اخلطية والعمودية 

ؽلكنها  . إف كل واحدة من ىذه الطرؽ تعطى صورة للبيانات اليت(pictogram)والتصويرية 
بالنسبة للشخص الذى ػلاوؿ والتفسَت النهائي  تؤثر على كل من االنطباعات األوليةأف 

ؽلكن أف  اليت، الرسومات يف األسهل فهمًا يتمثلض البيانات فإف عر ، فهمها. وعموماً 
يتعُت أف تكوف كل ، اييس ورموز وألواف متنوعة. وىف صبيع األحواؿيكوف ذلا وحدات ومق

 أنواع العروض بسيطة قدر اإلمكاف وذات عناوين واضحة . 
، العروض بالرسم غلعلها سهلة من حيث سوء استخداـ البيانات. فمثبلً  فإف، أيضاً 

 الكوين( الذى يتناوؿ االنبعاث 1-8الحظ تأثَت ادلقياس على شكل رسم معُت )الشكل 
. إف ىذه (CFCs)بالنسبة للفرد الواحد من مواد الكلوروفلوروكربوف  يالتقدير  يالسنو 

الربادات ومكيفات اذلواء قد مت ربطها باستنزاؼ طبقة  يشيع استخدامها يف اليت، ركباتادل
 ]( cإىل 1a-8)[األشكاؿ  إف صبيع ادلنحنيات يف .(2.5.12واجلزء  1.3اجلزء  نظرااألوزوف )
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( 1a-8) . وىف الشكل1992إىل  1932من عاـ  CFCsتوضح االنبعاثات السنوية من مواد 
 يف الرأسيبينما يبدأ احملور ، كجم  2.15إىل  2( من الصادييبدأ احملور الرأسي )احملور 

ادلقياس. إف  يف اختبلفاً كجم. إف ىذين ادلنحنيُت يظهراف  2.4إىل  2( من 1b-8) الشكل
( يظهر 1b-8( يظهر زيادة أكرب وأف الشكل )1a-8لتفكَت بأف الشكل )ميلنا الطبيعي ىو ا

 الشكل األوؿ. ولذا فإف البيانات ذاهتا اليت وببساطة )تبدو النتائج أكرب( يف وزيادة أصغر ألن
( غَت ذلك سباماً. وبالكيفية 1b-8الشكل ) ( مرعبة فإهنا تظهر يف1a-8الشكل ) تبدو يف

بادللليجرامات  الرأسيولكن مت قياس احملور ، نفسها مرة ثانية CFCsمت سبثيل بيانات ، ذاهتا
الوحدات مقارنة بالشكلُت  يف اختبلفاً . وذلذا فإف الشكل يظهر الكيلوجراماتبداًل عن 

حيث تغَت  على التفسَت. وتبدو الزيادة رقماً ىائبلً ختبلؼ اليؤثر ا، وىنا مرة أخرى .اآلخرين
 فقط!  2.14قبل ذلك  اختبلؼبينما كاف أقصى ، ألف 142 إىل 2من 
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فرد الواحد. إف صبيع ػػػلل (CFCs) من مركبات الكلوروفلوروكربوف ياالنبعاث السنو (: 1-8)الشكل 

 البيانات:  ،الرأسيلنفس البيانات لكن لكل منها مقياس أو  وحدة سلتلفة على العمود  يالرسومات ى
Council on Environmental Quality, 1992 . us Department of Commerce,     .  
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فكل واحد  -حاؿ  يبأ اً ( خاطئ1-8من األشكاؿ الواردة بالشكل ) يال يعترب أ
يتعُت علينا عرض بياناتنا؟ ، منها قد يكوف مفيداً لعدد من الناس ألسباب سلتلفة. فكيف إذاً 

من اخلطوط  استخداـ عدد فإنو ؽلكننا، ريعةقواعد ثابتة أو سوعلى الرغم من أنو ال توجد 
د القواعد العامة اخلاصة بالتمثيل ثنائي لية لئلجابة على ىذا السؤاؿ. وأحالعم اإلرشادية
. ونعٌت العموديللبيانات ىو استخداـ أرقاـ مرػلة واستخداـ معظم ادلدى  (D- )األبعاد 

، CFCإنتاج مواد  حالة ففيباألرقاـ ادلرػلة تلك الوحدات شائعة االستخداـ وسهلة القراءة. 
   الشكل ردبا يكوف أفضل مقياس وأنسب وحدات تلك ادلستخدمة يف، على سبيل ادلثاؿ

(8-1aأما من ناحية أعلية البيانات والتفاسَت .) ، عن طريق اجلدؿ  ربديدهفإف ذلك يتعُت
 احملاور. ببساطة عن طريق حجم األرقاـ أو طوؿوليس ، ادلدعـو
  اإلحصاء يمسميات رياضية ف 3.1.8

يوجد عدد كبَت من الطرؽ الرياضية الختبار وربليل وعرض ، إضافة للعروض البيانية
. وىف ىذا اتاإلحصاءستخدـ لتعريف البيانات. إف ىذه ادلصطلحات الرياضية ورموزىا ت  

(. وإذا مل 1-8اجلدوؿ ) سوؼ نستخدمها مدرجة يف والرموز اليت ادلصطلحاتفإف ، الباب
 أنظرهبذه ادلسميات فإنك قد ربتاج للرجوع إىل كتاب إحصاء معُت )تكن على معرفة 

 هناية ىذا الباب(. يفادلراجع والقراءات ادلوصى هبا 
 قياسات وصفية  2.8

أهنا تشَت إىل  يعبارة عن أرقاـ سبيز القياسات عموماً. أ يإف القياسات الوصفية ى
والتباين  (mean)من ادلتوسط رلموعة األرقاـ ككل. ومن أمثلة القياسات الوصفية كل 

(variance) ،اء التاليةاألجز  مناقشتها يفسيتم ( و 1-8اجلدوؿ ) يف اللذين مت تعريفهما.  
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  قاسةتوزيعات تكرار م   1.2.8
أو مستمرة. فالقيم ادلتصلة أرقاـ  (discrete)ؽلكن أف تكوف القيم ادلقاسة متصلة 

 :تكوف النتائج متصلة، فخ معُت البعوض يففإذا ما أحصينا عدد  وبذلك، .ؽلكن عدىا
ىذه احلالة إال  .... وال يكوف شلكناً يف، 2، 1، 2، فقط من أعداد كاملة :وفا تتكأهن، دبعٍت

أو شغاؿ ، ببساطة نعم أو ال يفإذا كانت مشاىداتنا ى، أرقاـ كاملة فقط. وبالكيفية ذاهتا
، . من جهة أخرى1و 2فإنو ؽلكننا ربويل ىذه ادلشاىدات إىل قيم أرقاـ من ، وغَت شغاؿ

وأف مشاىداتنا ، عقولةػدود مػم حقيقي ضمن حػرق يفإف القيم ادلستمرة ؽلكن أف تكوف أ
أو درجة ، إذا قمنا بقياس طوؿ ضفدعة معينة ،فمثبلً  .كاملةػاـ الليست مقتصرة على األرق
، أهنا تشمل كسوراً ، دبعٍت، ةفإف القيم تكوف مستمر ، ز األكسجُتحرارة مياه حبَتة ما أو تركي

جنباً إىل جنب مع الوحدات ادلناسبة. وقد تشمل القيم ادلستمرة مدى  2.459أو  1.23مثل 
ة مئوية إذا ما كنا ننظر إىل نسب 122إىل  2يكوف ادلدى ادلطلق ، . فمثبلً اً متوقع اً أو مد اً مطلق

. )وىف ىذا اتساعاً لكن ادلدى ادلتوقع من احملتمل أف يكوف أقل ، مثل ادلكوف الغازي حجمية
مثل تلك ادلمكن قياسها بأسلوب ربليلي ، الباب سوؼ يتم الًتكيز على ادلتغَتات ادلستمرة

 معُت(.
أننا نقيس زلتوى الًتبة من الطُت عند مواقع عدة داخل ، افًتض على سبيل ادلثاؿ

(. وقد 2.2 ـ جدًا للطبيعة النشطة للًتبة؛ انظر اجلزءاحلقل. )احملتوى من الطُت مؤشر ىا
قيمة لنسب الطُت من عينات تربة مت صبعها من مساحة  36عدد  (2-8) اجلدوؿ أدرج يف

( %24.9سم. وتًتاوح القيم ادلقاسة ما بُت احلد األدىن )32كل منها ؽلثل العمق ،  ىكتاراً  92
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أف القيم األصلية ادلدرجة باجلدوؿ ال تعطينا  ي(. إف ادلشكلة ى%53.2إىل احلد األقصى )
حىت نتمكن من -تصاعديعادة بشكل  - كثَتًا من ادلعلومات. فاألرقاـ يلـز ترتيبها

ؽلكننا أف نستنبط خبلصات ، تتابع منظم وعندما ضلصل على البيانات يف استخدامها.
 منها.

      باألعمدة تكراريمن إحدى طرؽ ترتيب ىذه البيانات بناء شكل 
(frequency histogram)،  أعداد  مقابل بيانيًا القيم ادلقاسة فيووىو شكل نربط

شكل  ػعمداين. إف التكرار الادلقاسةقيم ػال تكرر مرةوغلعلنا ىذا الرسم نرى كم ، ادلشاىدات
( التكرار بطريقة األعمدة 2a-8متخصص يفسر التوزيع اخلاص بالقيم . وؽلثل الشكل )

      24.9(. ونقـو أواًل بتقسيم مدى القيم ادلقاسة من 2-8)  اجلدوؿ لبيانات الطُت يف
       إىل رلاالت زلددة صغَتة وغَت متقاطعة تسمى ادلسافػات الػبينية للػفئة 53.2إىل 

(class interval)سيٍت(ػحور الػػػػي )ادلػػػػينية للػفئة على الػخط األفقػػػت البػاػدو ادلسافػ. وتب ،
ـو حبصر عدد ػػ(. بعدىا نقيشاىدات على اخلط العمودي )احملور الصادػػػعدد ادل بدوبينما ي

كل مسافة بينية للفئة لنتمكن من الربط البياين ذلذا الرقم مقابل ادلسافة البينية   ادلشاىدات يف
. وىنا فإف ادلسافات 5بينية للفئة ذات عرض يساوي  طلتار مسافة، ذه احلالةػػػػللفئة. وىف ى

، ال تظهر أي مشاىدات، لكن تلك 22ية اليت تبدأ من صفر )وال تشملو( وسبتد حىت البين
تظهر نتائج ؽلكننا  55حىت  52وتنتهي بالقيم اليت ىي أكثر من  25إىل  22اليت تزيد على 

( على أنو العمود األوؿ، حبيث ؽلتد ىذا 25،1-22توقيعها بيانياً. ولذا نبُت )أكثر من 
وعلى أي من اجلانبُت. ويظهر العمود الثاين سبعة مشاىدات  25حىت  22العمود أفقيًا من 

 (.3-8، وىكذا )أنظر اجلدوؿ 32إىل  25يف ادلدى أكثر من 
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 (: رموز إحصائية وتعريفاهتا1-8جدوؿ )
 التعريف الرمز المسمى

متوسػػػػػػػػػػػػػط العينػػػػػػػػػػػػػة أو 
 يادلتوسط التقدير 

 
  

 n ، x  ،x  ،،.....xnيػػػتم تقػػػدير ادلتوسػػػط مػػػن القػػػيم 
 .( ̅ ، ̅ ، ̅ )يتم تعريف حاالت خاصة عن طريق 

 ادلتوسط
 
 

 

أو ادلتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  (population)اجملتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػع متوسػػػػػػػػػػػػػػػػػط    
كبػػػَتة أو   nإذا أصػػػبحت قيمػػػة  ̅ . يسػػػاوى قيمػػػة ياحلقيقػػػ

 ادلمكنة . xi إذا ما مشلت صبيع قيم

 تباين العينة
 
 

 
 

 ، x  ،x ربػددىا الػيت  nتقدير للتباين على أساس العدد 
،... xn  إذا مشلػػػػػت كػػػػػل القػػػػػيم ادلمكنػػػػػة للعػػػػػدد(n ، فإنػػػػػو

 (.  n – 1بداًل عن  ادلقاـ يف  nيتعُت استخداـ 

 التباين
 

𝜎
 للمجتمع . احلقيقيالتباين   

 ياالضلراؼ ادلعيار 
 

 

S, 𝜎 حالػة  مت تعريفو أعبله كما ىو يفs  حػاالت خاصػة  و. يف
Syو  Sxتستخدـ الرموز 

 . 

 االحتمالية
 

 

P (X   )  عشػوائياً أقػل مػن قيمػة  اختيارىػااحتمالية أف تكوف قيمػة مت
 .xزلددة 

 دالة الكثافة احملتملة
 

f(x)  يدالة تعطى التوزيع التكرار . 

 دالة احتمالية تراكمية
 

F(x)  تكاملF(x)   إىل  - منx  وتعطىP .أعبله 

 االختبلؼمعامل 
 

 
 

 .أيضاً كنسبة مئوية. ؽلكن تعريفو نسيب معياري اضلراؼ

احلػػػد األقصػػػى للخطػػػأ 
 ادلسموح بو

 

d الضروريحساب عدد العينات  خطأ زلدد يستخدـ يف. 
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 التعريف الرمز المسمى
 ادليل

 
 
 

 

 

مػػػػػػن البيانػػػػػػػات الزوجيػػػػػػػة.  nميػػػػػػل لًتاجػػػػػػػع مسػػػػػػتقيم لعػػػػػػػدد 
 , Xn)...( X , Y)، ( X , Y) يالبيانات الزوجية ى

Yn)  . 
 

 التقاطع
 

 

a =  ̅ – b  ̅  التقػػػػػػػاطع– Y  للًتاجػػػػػػػع اخلطػػػػػػػى لعػػػػػػػددn  مػػػػػػػن البيانػػػػػػػات
 الزوجية .

 معامل االرتباط
 
 
 

 

 

 nعبلقػػات خطيػػة بػػُت متغػػَتين مت أخػػذ عينػػات منهػػا لعػػدد 
 , X)، ( X , Y) يمػػن ادلػػرات. العينػػات الزوجيػػة ىػػ

Y ) ...(Xn, Yn) 1و – 1. يًتاوح ادلدى ما بُت. 

 معامل التحديد
 

 

r   مربػػع قيمػػة(r)  أعػػبله وذلػػك لبلرتبػػاط اخلطػػى . يػػًتاوح مػػا
 . 1و 2بُت 

 . Yالقيمة ادلتوقعة للمتغَت التابع  Y = a + b X القيمة ادلتوقعة

 
 32عند عمق  ىكتاراً  92( أخذت على امتداد مساحة %(: ستة وثبلثوف قيمة للطُت )2-8جدوؿ )

 .التوايلعلى ، 6.38و  35.3 (s) ادلعياريوالتغَت  (̅ )سم. يساوى متوسط العينة 
 )%( طينـال )%( طينـال )%( طينـال (%)طين ـال

34.7 38.8 45.5 36.1 
29.5 38.5 27.2 42.1 
43.8 42.6 42.5 37.4 
33.3 36.3 27.2 45.3 
37.5 32.1 27.2 28.5 
33.3 53.2 24.9 32.2 
29.5 39.9 33.6 33.6 
36.1 34.7 37.4 39.3 
25.4 32.5 31.3 32.3 



237 
 

 (.2-8( باستخداـ بيانات الطُت من اجلدوؿ )2-8(: نقاط الربط البياين اخلاصة بالشكل )3-8) جدوؿ
 المسافة البينية

(x  2–8الخاصة بالشكل)أ 
 عدد المشاهدات

(y  2 -8الخاصة بالشكل)ب 
 القيمة القصوى للمسافة البينية

(x  2-8الخاصة بالشكل)ب 
 للمشاهدات يالعدد التراكم

(y 2–8الخاصة بالشكل )ب 
2  –  5 2 5 2 
5 – 12 2 12 2 

12 – 15 2 15 2 
15 – 22 2 22 2 
22 – 25 1 25 1 
25 – 32 7 32 8 
32 – 35 11 35 19 
35 – 42 12 42 29 
42 – 45 4 45 33 
45 – 52 2 52 35 
52 – 55 1 55 36 
55 – 62 2 62 36 

الناتج أف معظم القيم سبيل للتجمع قرب  (histogram) يالشكل العمود ويظهر
وأف طوؿ األعمدة يقل على كبل اجلانبُت من ادلركز. ولذا فمن أين ، 35 – 32عند  يادلركز أ

 ألهنا كانت مبلئمة. (5) أننا استخدمنا واقع األمر يف(؟. 5) ييساو  يأتى عرض الفئة الذ
            يالتكرار  يالشكل العمود إف اختيار ادلسافة البينية للفئة عند تأسيس 

(frequency histogram)  فئات قليلة  إذا أخًتنا يىتكوف عادة عشوائية. لكن ادلشكلة
 وال يكوف التكرارمعلومات  فإننا نفقد، أف صلعل ادلسافة البينية للفئة أكرب( يجدًا )أ
أننا صلعل ادلسافة البينية  يإنو إذا ما اخًتنا أعداد فئات كثَتة )أػف ،من جهة أخرى .واضحاً 

فإنو يتعُت  ،قوؿ. لذا( ؽليل ألف يكوف غَت مصي)الشكل العمودبُت الفئات أصغر( فإف 
ادلسافة البينية بُت الفئات وسبلسة  علينا البحث عن حل وسط  بُت ادلعلومات الواردة يف
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، ن الفئات. وؽلكننا عادة ربقيق ىذا احلل الوسط بانتقاء عدد مبلئم ميالعمودالشكل  
ينحصر بُت احلدين  يمث تقسيم ىذا الرقم فيما بُت ادلدى الذ، 15إىل  5مثبًل ما بُت 

 األقصى واألدىن. 

   توزيع التكرار الًتاكمي للطُت من اجلدوؿ (b) .ادلقاس يالتكرار  يالشكل العمود (a) :(2-8)شكل 

  (mean) توسطادلنفػػس مؤسس على توزيع طبيعي لو  افًتاضي ىخط ادلتصل منحػؽلثل ال(. 8-2)

 من البيانات. كاللذين مت تقديرعلا (variance) والتباين
 

صورة أعمدة  توجد طريقة ثانية لتوزيع قيم الطُت بيانيًا . فبداًل من ترتيب القيم يف
 تراكمي تكراريفإف النتائج ؽلكن أيضًا رمسها كتوزيع ، (2a-8الشكل ) مًتاصة كما يف

(cumulative frequency distribution)  يف كما ىو موضح ( 2-8الشكلb وىف حالة .)
 اإلصبايلالرقم  ويبُت ادلنحٌت     من الصفر إىل  (y)تزداد قيم ، يالرسم بالتكرار الًتاكم

أف كل رقم على احملور السيٍت ؽلثل  يأ -أو ما يسمى بالتكرار الًتاكمي، لكل مشاىدة
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فإف كل نقطة على الرسم توضح ، وبذلكرلموع ادلشاىدات كلها عند ىذه القيمة أو ربتها. 
. وقد مت توضيح السيٍت إلحداثياأقل من النسبة ادلئوية على  يى النسبة ادلئوية للطُت اليت

( )أنظر 2b-8الشكل ) يف متصلةلكل مسافة بينية لفئة كنقطة  (endpoint)نقطة النهاية 
رلموعة  طُت يف %32قيم أقل من  ؽلكننا رؤية وجود شباين، لى ذلكوع (.3-8اجلدوؿ 
 البيانات.

 تستخدـ يف ذاهتا اليت يى التكراريشكل األعمدة  توجد يف إف ادلعلومات اليت
 تبادلتافمعلا طريقتاف ىذين الرمسُت  أفمن  وعلى الرغم ، ولكن .رسم التكرار الًتاكمي

 األعمدةإال أهنما يوفراف لنا أشياء سلتلفة. فالرسم بطريقة ، لتمثيل البيانات ذاهتا بيانياً 
 التكراريبينما يكوف التوزيع ، يتيح لنا رؤية توزيع أو شكل البيانات (histograms)ادلًتاصة 

افًتض أننا مهتموف دبعرفة ، الًتاكمي مفيداً حلساب تقديرات من البيانات. فعلى سبيل ادلثاؿ
من  29( أف 2b-8. ويبُت لنا الشكل )ُتػػػػػط %42ى أقل من ربتوى عل نسبة العينات اليت

دير أف ػػسهل تقػػذا يصبح من الػػول ، %42ل من ػػػُت أقػػسبة طػػد هبا نػػػينة يوجػع 36ل ػػأص
 .%82.6 يػػػنسبة ىػػػال

قيمة عددية مفردة.  ـلوصف البيانات اإلحصائية باستخدا توجد أيضًا طرائق
ىو عبارة عن ادلتوسط و ، (̅ )ادلتوسط التجرييب أو متوسط العينة  يىق ائىذه الطر  إحدى

  :(1-8): ؽلكن ربديده بادلعادلةالذى احلسايب 
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       أما، الثالث ....اخل(، الثاين، ( )األوؿiربمل الرقم ) ادلشاىدة اليت يى xiحيث أف 
x  ،x ،...... xn وأف العدد ، القيم ادلشاىدة يفه(n)  وبالنسبة 36 ييشَت للقيم ويساو .

   لتعطي القيمة، nمقسومة على  (x)يكوف حاصل صبع كل القيم ادلشاىدة  xفإف ، للطُت
          مركزيةػػنزعة الػػػاس للػػػو قيػػأن يأ، للقيمة ادلركزيةاس ػػط ىو قيػػفإف ادلتوس ،وذلذا 35.3   ̅ 

(central tendency) . 
مدى تكوف العينة موزعة حوؿ ادلتوسط.  يمهتمُت دبعرفة إىل أكوف ما ن كثَتاً 

أو أهنا منتشرة على مدى واسع.  ̅ إذا كانت معظم القيم قريبة من معرفة ما  الرغبة يف ،دبعٌت
عن ادلتوسط ؽلكن ربديده بواسطة التباين التجرييب ، (dispersion)إف التوزع أو التفرؽ 

(experimental variance)  أو تباين العينةsample variance) )الذى يعرب عنو بادلعادلة 
(8-2): 

 
 :فإف النتيجة تكوف، إلية سابقاً  اإلشارةوبالنسبة دلثاؿ الطُت الذى سبت 

       
  

       
تفرقًا مقارنة  أكثر يعالية فإهنا تشَت إىل أف القيم ادلقاسة ى   وعندما تكوف قيمة 

صغَتة فإف ذلك يشَت إىل أف القياسات تتجمع   sعندما تكوف قيمة ، وبالعكس .توسطهادب
 بشكل لصيق قريباً من ادلتوسط .
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ادلعادلة  وارد يفػػال   ريف ػوذلك بالنسبة لتع (n)( بالقيمة  -nيستبدؿ )، : أحياناً ملحوظة
داـ اآلالت احلاسبة اليدوية والربامج ػػالة استخػح ذا ما يتم يفػإف ىػػف، (. وىف احلقيقة8-2)

يتم  مقاسة xiديري للمتوسط احلقيقي وأف كل ػىو فقط قياس تق ̅ الشائعة. وطادلا أف 
ىو  s  وأف اً وف صحيحػ( يك2-8ة )ػوارد بادلعادلػفإف التعريف ال، اختيارىا دوف ارتباط بغَتىا

الة تعويض ادلتوسط ػػوىف ح، كنوػػػل (true variance)َت منحاز للتباين احلقيقي ػػتقدير غ
فإنو ، ̅ مكاف  (2.2.8اجلزء  الذى سبت مناقشتو يف   اجملتمع متوسط وػػػػػالصحيح )وى

طفيفًا بُت  سوؼ يكوف االختبلؼفإف ، كبَتة  nإذا كانت ، . وبالطبع(n)يتعُت استخداـ 
 أعلية. ذو فإف التمييز ال يكوف ولذا، ( -n)و nاستخداـ 

  االفتراضيةالمجتمعات والتوزيعات التكرارية  2.2.8
، فًتضاؽلكننا قياسها.  اليت ادلمكنةىو ذبمع لكل القيم  (population)اجملتمع 
معُت كل يـو من شهر  ععرب تقاطسبر  أننا مهتموف بعدد السيارات اليت، على سبيل ادلثاؿ

 فهو رلموع -ضحًا ومباشرًا فإف ربديد اجملتمع ذو العبلقة يكوف وا، ىذه احلالة يناير. يف
ادلارة خبلؿ التقاطع  نظَت عدد ادلركبات (whole numbers)واحد وثبلثُت رقمًا غَت رلزأ 

 ؽلكننا فعلياً قياس اجملتمع بكاملو. أنو، يزيد األمر دقة. و شلا يومياً 
ولذا يتعُت علينا ، ال نستطيع قياس اجملتمع كلو فإننا، وىذا ىو الغالب، لكنو

 احلقيقيأف اىتمامنا ، على عينة إحصائية سبثل بشكل كاٍؼ اجملتمع . فلنفرض مثبلً  احلصوؿ
اذلواء  يف (CO)الكربوف  أكسيدبالنسبة ذلذه السيارات صبيعًا ىو إغلاد متوسط كمية أوؿ 

ىذه احلالة ؽلكننا  يفشهر يناير.  يكوف ذلك أيضًا يف على أف، نفسو فوؽ التقاطع ياجلو 
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خبلؿ الواحد والثبلثُت يومًا من شهر ( مل 122) قناين ات اذلواء يفصبع سلسلة من عين
وذلذا ، مت ربديد اجملتمع على امتداد زمن، يناير. لكن ذلك ليس سهبًل كما قد يبدو. فبداية

ستقاس  فإف النقاط اليت، فإف ربديد وقت صبع العينات أثناء اليـو أمر حرج. وبنفس الكيفية
سطح  مستوى من( CO)تراكيز غاز  قد نكوف راغبُت يففنحن  .معقدة أيضاً  يالفراغ ى يف

مًتًا فوؽ سطح األرض أو أعلى من ذلك أو أقل. ومن  22أو  12األرض وحىت مستوى 
والذى ؽلثل اجملتمع احلقيقي أو ، الواضح أنو ليس عمليًا بل وغَت شلكن أخذ كل اذلواء كعينة

، تواالرتفاعا، رات تتعلق بعوامل مثل األزمنةفإف علينا أخذ قرا، اجملتمع كلو. ونتيجة لذلك
تضم العينة  وادلوقع داخل التقاطع. بعد أخذ ىذه القرارات فقط ؽلكننا إجراء القياسات اليت

 نها حساب ادلتوسط والتباين اخلاصُتؽلكننا م واليت، نسعى للحصوؿ عليها اإلحصائية اليت
فإف احلسابات اإلحصائية تتأثر بتحديد  ،أكسيد الكربوف. وعلى ذلك يدبستويات أحاد

تتم هبا التقديرات ادلرتبطة هبذا اجملتمع. وذبدر اإلشارة إىل أف  اجملتمع احلقيقي والطريقة اليت
نتخذىا خبصوص اجملتمع الذى ضلاوؿ  تتأثر بدرجة كبَتة جداً باالفًتاضات اليت تىذه القرارا

  قياسو.
يكوف من األسهل البدء ، حاالت كثَتة يففًتاضات؟ الكيف نبدأ بوضع ا،  ومن مث

افًتاض نسب يكوف من األ، حالة ربليل البيانات ويف، بافًتاض حوؿ شكل البيانات. وعليو
 ىذا شلاثل دلا وردملحوظة: [(. 3a-8الشكل ) يف ادلوضح يشلاثل للتوزيع النظر توزيع ذبرييب 

التوزيع االفًتاضي األكثر شيوعاً وىو ، يشبو اجلرس ي. إف ىذا التوزيع الذa]2-8الشكل  يف
. وؽلكن تعريف شكل (normal distribution)يعرؼ بأنو التوزيع الطبيعي ، االستخداـ يف
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 رلتمعوتباين  (μ)رلتمع . ولكل توزيع طبيعي متوسط  f(x)التوزيع الطبيعي على أنو دالة 

𝜎 :  ويتوافق ادلتوسط(μ) الشكل يفاجملتمع الطبيعي كما ىو موضح  )مركز( مع وسط  
(8-3a) ،( بينما ؽلثل التباين𝜎  قياسًا لبلنتشار أو التفرؽ. أما ادلنواؿ )(mode)  فهو قيمة
x قيمة لػ ادلناظرة ألعلى f(x)حالة  متساويُت يف فادلنواؿ وادلتوسط يكونا أف . ويبلحظ

 التوزيع الطبيعي.

 
 دالة التوزيع الًتاكمي ادلصاحب اخلاص( b) لتوزيع طبيعي؛ f(x) تكراريدالة توزيع (  (: )3-8)شكل 

 عن ادلتوسط .ي معيار  اضلراؼ 1  يتساو ( 𝜎) يف. ادلساحة ادلظللة    (σ)و 2( )  بػ
 

 ساب النتائجحبألف ذلك يسمح لنا  f(x)شكل التوزيع الطبيعي على أنو دالة  ؼعر  ي  
لنا حساب االحتماالت ادلناسبة.  تتيحدلقارنتها بتوزيعات عينة حقيقية. كما أهنا  النظرية

. عن ادلفاىيم كمياً  فإف ىذا التعريف الرياضي يكوف مفيدًا بشكل عاـ للتعبَت، وباختصار
 :(8-3)ادلعادلة  كما يلي:  f(x)وتكوف ادلعادلة اخلاصة بػ
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 eاللوغاريثم الطبيعي لؤلساس  يى (exp) سيةاأل( فإف الدالة 3-8وىف ادلعادلة )
. إف  exp    e)، اجلدلية )مثبلً  ( مرفوعًا لؤلس الوارد يف     تقريباً  يتساو  e)حيث أف 

الذى ىو  σوكذلك ، الوسط أو القيمة ادلتوسطة سبثل اليت (μ) أيضاً ىذا التعريف يشمل 
وىف احلقيقة فهو ، بتشتت أو أنتشار ادلنحٌت ادلعياريويرتبط االضلراؼ  .ادلعيارياالضلراؼ 

𝜎)للتباين  ياجلذر الًتبيع
 

 μ 2( اخًتنا القيم  3-8(. وىف الرسم الوارد بالشكل )
. إف ىذا االختيار غلعلنا نطابق مركز التوزيع الطبيعي االفًتاضي عند نقطة األصل. σ 1و

أما ، )ؽلينًا أو يساراً( حسب القيمةفإف ادلركز سوؼ ينزاح ، (μ)وىف حالة القيم األخرى لػ 
 سوؼ يتغَت أيضاً. االنتشار( أخرى فإف σبالنسبة لقيم )

 sو  x( اخلاصة باجملتمع تكوف تقريباً مساوية لكل من σو ) (μ)من أف على الرغم 
يفًتض أف يكوف ، . فبالنسبة للتوزيع االفًتاضيمهماخلاصة بقيم العينات، إال أنو يوجد فرؽ 

فإف ، احلقيقيحالة التوزيع  ( معروفُت سباماً. أما يفσ) ادلعياريواالضلراؼ  (μ)ادلتوسط 
ويكونا مقاربُت معتمدين على العينات ادلأخوذة  فيكونا (s) ادلعياريواالضلراؼ  (̅ )ادلتوسط 

      ىذه  يفف، )إال إذا قمنا بقياس اجملتمع كلو )σ(و  (μ)االفًتاضية لكل من  للقيمة
يقًتباف  sو ̅ فإف ، . وىذا يعٍت أنو كلما زاد عدد العيناتσ   s)و أف  μ   ̅ احلالة 

 .اختيارهاجملتمع لو فرصة متساوية ليتم  شرط أف كل عضو يف  و μأكثر فأكثر من 
 أهمية دالة التوزيع  3.2.8

لبعض العينات ادلستقبلية  أيضًا من التنبؤ باألعلية ادلادية f(x)دالة التوزيع  سبكننا
 نعرؼ قيمتهافإننا ال ، مت صبعها. وعندما طلتار عينة ما للقيم اليت ياستناداً إىل ادلدى العدد
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 سوؼ تقع ضمن احلدود اليت اوتكرارى، اومتوسطه، الكننا نعرؼ فعبًل أف مداى، مقدماً 
 وضعتها دالة التوزيع. وؽلكننا التعبَت عن ىذا التنبؤ على أساس صبلة احتمالية تفيد أف قيمة

X  مت اختيارىا عشوائياً تكوف أقل من قيمة زلددة(x) ،(4-8)ادلعادلة  أف: يأ: 

 
سمى (. وتxأقل من  Xونقػرأ اجلانب األيسر ذلذا ادلصطلح على أنو )االحتمالية أف 

 ب(.  3 – 8بدالة التكرار الًتاكمي وىى مبينة بالشكل ) F(x) دالػػة
قيمة مت اختيارىا عشوائياً  أف احتماليةفإف ، أقل كثَتًا من الصفر (x) وعندما تكوف

 قريبة من الصفر.  F(x)وعليو تكوف ، تكوف صغَتةسوؼ تقل عن تلك القيمة 
تكوف االحتمالية قريبة من ، راً ىنا(ػػصف يمن ادلتوسط )الذى يساو  (x)ًتاب ػػومع اق

 .F( ) =2.5وذلذا فإف ، صفرأف القيمة سوؼ تكوف أقل من  ( يف%52 ي)أ 2.5
  ،قريبة من احلد األقصى ادلناظرة ذلاكبَتة تكوف االحتمالية   (x) عندما تكوف قيمة

F(x)  1 (122% .)أف ب 1 يأف االحتمالية تساو  يوالطريقة األخرى للتعبَت عن ذلك ى
 من البلهناية . xمع اقًتاب  تكوف ضمن النطاؽ القيم غلب أفصبيع 

                  حيث تكوف ادلساحة ادلظللة لكل من ( 3-8نظر إىل الشكل )واآلف لت
-   (-σ)   (x)  إىل   σ   x سبثل سباماً  يوىوحدة  2.693. وسبثل ىذه ادلساحة ادلظللة

فإف ، (. وبنفس الكيفيةσو) ( -)أف قيمة مت اختيارىا عشوائيًا سوؼ تقع بُت  احتمالية
 (σ )و (σ -)وأف تلك اخلاصة بػ، 2.954تكوف  (σ )و  (σ -)بػ قيمة ادلساحة اخلاصة 

 .2.977تكوف 
 ي( بالتوزيع التكرار 4-8من ادلعادلة ) يتراكمي نظر  يوؽلكن مقارنة توزيع تكرار 

 # μ x نعوض، (. وللقياـ بذلك2b-8الشكل ) الًتاكمي التجرييب اخلاص بالطُت كما يف
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(. وىذا يعطينا منحٌت 4-8من ادلعادلة ) F(x)( وحساب 3-8ادلعادلة ) يف σ # sوأف 
 .  (n) يف F(x)نضرب ، xمصقوؿ الشكل. وللحصوؿ على عدد مطابق لقيم أقل من 

أف العدد الكلى للعينات يتطابق مع قيمة كبَتة لػ  تضمنف عملية الضرب ىذه إ
(x) ، ازدياد  حقق معتأف صبيع القيم سوؼ تبو  1 ي)وىو بذلك يضمن أف االحتمالية تساو

 ةنتيج، فإف التوزيعات ادلقاسة وادلفًتضة لن تتطابق سباماً. إف ذلك ىو (. وبالطبعx قيمة
وأف التوزيع ، وليس اجملتمع بأكملو قياسومت فقط من اجملتمع قد  اً لعاملُت أثنُت: أف جزء

 سباماً ولكنو منحرؼ قليبًل.  اليس طبيعي األساسي
 توزيعات أخرى  4.2.8

االعتبار. وأحد ىذه  يفؽلكننا أخذىا  اليت النظرييوجد العديد من داالت التوزيع 
يوزع فيها اللوغاريثم  اليت، (log normal function)اخليارات الدالة الطبيعية اللوغاريثمية 

، ( ىذا التوزيع وىػػنا 4-8ويوضح الشكل )، يبشكل عاد xالطبيعي للمتغَت العشوائي 
 . σ5 و    μ: (Standard deviation) ادلعياريواالنػحراؼ  (mean)ادلتوسػط  ييسػاو 

 
ربويل  مت (b) ؛σ5  وμ     عندما يكوف  للمتغَت يتوزيع طبيعي لوغاريثم(  (: )4-8)الشكل 

 .Log  = y التوزيع باستخداـ ادلعادلة
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واضحًا نظرًا لوجود ذيل طويل  الشكل مل ي عد (center)فإف وسط ، وكما نشاىد
أنو مل  ي؛ أ(positively skewed)أف ىذا التوزيع منحرؼ اغلابيًا  لذلك يقاؿ .إىل اليمُت

( مل يعد 1-8الشكل  يف إليووضح لنا أف ادلتوسط )ادلشار يعد متماثبًل. إف ىذا االضلراؼ ي
متطابقًا مع القيمة القصوى للدالة؛ وبداًل عن ذلك فهو يقع إىل ؽلُت ادلنواؿ. ولذلك فإف 

 ( يكوف أقل من ادلتوسط.ىاحلد األقص ييساو  f(x)يكوف فيها  اليت xادلنواؿ )وىو قيمة 
ياً؟ فما ىو الطبيعي زيع توزيعًا طبيعيًا لوغارشبقمنا بتسمية ىذا التو  ادلاذوالسؤاؿ ىو 

، أف ىذا التوزيع يكوف طبيعيًا إذا ما قمنا بتحويلو. وللقياـ بذلك ي؟. واحلقيقة ىبشأنو
وبذلك فإننا ال نوقع البيانات ذاهتا ولكننا نوقع اللوغاريثم  (y ln x)نستخدـ ربويبًل وىو 

ع طبيعياً ة أف القيم توز . وتكوف النتيجf (ln x)مقابل دالة  (x)الطبيعي للبيانات اخلاصة بقيم 
(. إف ىذا التحويل ىو ما غلعل التوزيع الطبيعي اللوغاريثمي 4b-8الشكل ) كما يظهر يف
وزع طبيعياً. ويكوف ادلتوسط م لوغاريثم (x)ويتيح لنا القوؿ بأف  (normal)يبدو طبيعيًا 

    1.98      ي( ى4b-8الشكل ) يف (y   ln x)للبيانات ادلنقولة  يواالضلراؼ ادلعيار 
       معروفة جيداً  (y). إف العبلقات اخلاصة بادلتوسط والتباين ادلرتبطة بػ 𝜎    2.825و

  من ادلعادلة: وػلصل عليها μىي  (x). فمثبًل: إف قيمة ادلتوسط لػ(x)بالنسبة دلتوسط وتباين 

 
. والسؤاؿ ىػو مىت yادلتوسط والتباين للمتغَت ادلتحوؿ  ىي    و      حيث أف

يتعُت علػػينا استخػػداـ ىػػذا التحػػويل؟ واجلواب ىػو أننػا نستخدمو عندمػا يؤدى إىل توزيػع 
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أف لدينا اختبارًا إحصائياً ، على سبيل ادلثاؿ، . افًتض(normal distribution)طبيعػػي 
توزيع البيانات  لكن، فإنو يكوف صحيحًا فقط إذا كانت القيم موزعة توزيعًا طبيعياً ، متقدماً 

 (transformation). وإذا ما استطعنا إغلاد ربويل )منحرؼ( يادلوجودة لدينا غَت طبيع
فإف االختبار سيكوف ، ؽلكننا من احلصوؿ على توزيع طبيعي من ىذا التوزيع ادلنحرؼ

لو مت ربويلها. وؽلكننا تقدًن توضيح عن توزيع منحرؼ مت ربوي صحيحًا على ىذه القيم اليت
 من خبلؿ ادلثاؿ التايل:

 الًتبة ستُت قيمة للرصاص يفالًتبة  ت دراسة عن كمية الرصاص يفأعط
ة ػقيم موضحػذه الػ(. إف ى4-8اجلدوؿ ) لكل كيلوجراـ وىى مدرجة يف  بادللليجرامات

 52حيث نرى الكثَت من القيم الصغَتة تقل عن ، (5a-8الشكل ) اط متفرقة يفػبنق
 فىناؾ قيمتُت تفوقارلم/ كجم وأف  122تتجاوز  لعدد من القيم اليتإضافة ، رلم/كجم

       48.9   ̅ ذلذه البيانات  يواالضلراؼ ادلعيار  التجرييبرلم/ كجم. ويكوف ادلتوسط  252
الشكل  ادلوضح يف (histogram) يادلدرج التكرار  يف ي. ويظهر التوزيع التكرار s   56.9و
(8-5b) ،الفئة البينية  بإحصاء أعداد القيم يف الذى مت احلصوؿ عليو(class interval)  بُت

(. 5-8اجلدوؿ  وىكذا )كما ىو مدرج يف، 42حىت  22واكثر من ، 22أقل من صفر وحىت 
حيث ، منحرؼ اغلابياً  (Frequency histogram) يالتكرار  يوكما نرى فإف الرسم العمود

 بو أعمدة أصغر على اليمُت .توجد قيم كثَتة صغَتة متجمعة عند اليسار وذيل 
عنو باللوغاريثم؟.  اً ولكن ماذا سيحدث إذا ما نظرنا إىل تركيز الرصاص معرب 

وضلن ، )احملتوى من الرصاص( ىو ادلتغَت العشوائي xحيث أف ، (y   ln x)باستخداـ احملوؿ 
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(. وقد 5c-8( كما ىو مبُت بالشكل )5( و)2بُت الرقمُت ) (y)نرى وجود الكثَت من قيم 
كما  2.6يكوف عرضها  (intervals)للقيم احملولة باختيار فًتات  التكراريمت توقيع التوزيع 

( )تذكر أف اختيار الفًتات يكوف نوعًا ما عشوائياً. وقد أخًتنا 5d-8ىو موضح بالشكل )
 ولكنها يف، ىذه الفًتة ألهنا تعطينا فئات تكوف كبَتة بقدر كاٍؼ حىت تكوف ذات معٌت

 يحر ادلت ذاتو صغَتة بقدر كاٍؼ لتظهر التوزيع. وكثَتًا ما نتمكن من ربقيق ىذا التوافق الوق
الناتج للقيم احملولة  يويكوف التوزيع التكرار ، فئة( 15و 5عن طريق ازباذ قرار الختيار ما بُت 

 أكثر تناسقاً من التوزيع األصلي.
رلم/كجم( اللتُت  32205و  268طللص بو من القيمتُت ادلتطرفتُت )وعلا  يما الذ

أقل بعد ولكنهما تبدواف ( 5a – 8الشكل ) جدًا من النقاط األخرى يف بعيدتاف تعترباف
، أو استثنائيتُتبدواف غريبتُت ( ؟ إف ىاتُت النقطتُت قد ت5c-8التحويل كما ىو بالشكل )

ما  عدـ معرفتنا يف يتقعاف خارج حدود اجملتمع ادلستهدؼ. إف ادلشكلة ى أهنما نقطتاف يأ
 يف حقيقيتُت فعبًل. وأحيانًا نصادؼ نتائج ربليل معملفتاف ادلتطر القيمتا كانت ىاتافإذا  

وىف ىذه احلالة يتعُت إزالة القيم االستثنائية من ، أو قيمة منحازة بشكل واضح خاطئ
توفر سبب مقنع التحليل. وذبدر اإلشارة إىل أنو ال يتعُت التخلص من القيم ادلتطرفة إال إذا 

فإنو يتعُت ضم القيم ، مؤكد شاردة. أما إذا كاف األمر غَت اً ( العتبارىا أرقاميرأ رلرد )وليس
سبب للظن بأف  يال يوجد لدينا أ، مت شرحو ي. وىف حالة ادلثاؿ الذضمن التحليلادلتطرفة 

 التحليل.  إدخاذلا ضمنولذا يتعُت ، القيم غَت صحيحة
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 .لوغاريثمياً (: بيانات رصاص الًتبة تبُت قيم غَت زّلولة وقيم مت ربويلها 4-8جدوؿ )
 

 العينة رقم
 تركيز الرصاص
 )مجم/ كجم (

 تركيز الرصاص
 لوغاريثميا  محول 

 رقم العينة
تركيز الرصاص      

 )مجم/ كجم(
 رصاصــركيز الــت

 لوغاريثميا  محول 
1 18.25 2.924 31 19.75 2.983 
2 32.25 3.412 32 4.52 1.524 
3 22.22 2.996 33 14.52 2.674 
4 19.25 2.958 34 25.52 3.239 
5 151.52 5.222 35 36.25 3.592 
6 37.52 3.624 36 52.37 3.624 
7 82.22 4.382 37 36.22 3.584 
8 46.22 3.829 38 32.25 3.474 
9 12.22 2.322 39 16.52 2.823 

12 13.22 2.565 42 48.52 3.882 
11 21.25 3.256 41 49.75 3.927 
12 16.75 2.818 42 14.25 2.657 
13 55.22 4.227 43 23.52 3.157 
14 122.2 4.826 44 322.5 5.712 
15 127.7 4.852 45 42.52 3.752 
16 25.75 3.248 46 56.52 4.234 
17 21.52 3.268 47 12.25 2.526 
18 4.22 1.386 48 33.25 3.524 
19 4.25 1.447 49 59.22 4.278 
22 9.52 2.251 52 147.22 4.988 
21 24.22 3.178 51 268.22 5.591 
22 9.52 2.251 52 98.22 4585 
23 3.52 1.253 53 44.22 3.784 
24 16.25 2.788 54 94.25 4.546 
25 18.22 2.892 55 68.22 4.222 
26 56.52 4.234 56 62.75 4.127 
27 118.22 4.771 57 72.22 4.248 
28 31.22 3.434 58 25.22 3.219 
29 12.25 2.526 59 33.22 3.496 
32 1.22 2.222 62 42.75 3.727 
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التوزيع التكراري ( d) ،التوزيع ادلتحوؿػ( c) ،التوزيع التكراري( b) ،للتشتت رسم بياين( a(: )5-8)شكل 
 (.5-8(  و)4-8) اجلدولُت الًتبة كما ىو وارد يف للتوزيع ادلتحوؿ للرصاص يف
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إذ أف الكثَت من توزيعات الظواىر ، إف الواقع بدوف رتوش نادرًا ما يكوف طبيعياً 
ادلنحرؼ  النظريأحياناً سباثل التوزيع  يفه (skewed)الطبيعية وغَت الطبيعية ستكوف منحرفة 

وؽلكننا السليب ادلعاكس.  لبلضلراؼ( أو أهنا أحيانًا تكوف شلاثلة 4a-8اغلابيًا ادلبُت بالشكل )
، . فمثبلً افًتاضيةلكن ىذه غالباً ما تكوف ، معينة تأف نعرؼ بعض العمليات احملددة بتوزيعا

 ويكوف التوزيع حلاصل ضرب أرقاـ عشوائيةاصل صبع أرقاـ عشوائية طبيعيًا حلالتوزيع يكوف 
ف اعلا ظلوذج اللوغاريثميفإف التوزيع الطبيعي والتوزيع الطبيعي ، . وبالطبعلوغاريثمياً طبيعيًا 

أف بعض ، وىف الواقعبيانات حقيقية.  يةأ ولكنها ال تنسجم سباماً معلتوزيعات فعلية  فامناسب
وجود توزيع غَت صحيح قد يقود  افًتاض ولكن، معروؼ توزيع يةمع أ تتوافقالبيانات قد ال 
ض الكثَت من االختبارات اإلحصائية وجود توزيع طبيعي خاطئة. وتفًت  إىل استنتاجات

لة. ومثاليًا فإف قد يستخدـ إما القيم األصلية أو القيم احمّلو  يالذ، للمجتمع ادلستهدؼ
 .شكل التوزيع سباماً تحليل سوؼ لن تعتمد بدرجة كبَتة على لل عملية االختبار

( 1-8من ادلعادلة ) ايتم احلصوؿ عليه اليت ̅ قيمة  فإف ، صبيع التوزيعات ويف
 تاف تقديريتاف( علا قيم2-8يتم احلصوؿ عليو من ادلعادلة ) s    sواالضلراؼ ادلعياري 

التباين  ىي  𝜎√فإف القيمة ، وعلى ذلك 𝜎    σ√واضلرافو ادلعياري  (μ)دلتوسط اجملتمع 
 .(1)القيمة التقديرية للتباين ىي  sالنظري )أو تباين اجملتمع( وأف 

  

                                      
توجػػػد تقػػػديرات بديلػػػة أخػػػرى تكػػػوف )أكثػػػر كفػػػاءة( لتوزيعػػػات متخصصػػػة معروفػػػة فمػػػثبًل، بالنسػػػبة للتوزيػػػع الطبيعػػػي اللوغػػػاريثمي، ؽلكػػػن اسػػػتخداـ  (1)

 . 𝜎و       استناداً إىل تقديرات كل من (μ)( لتقدير 5- 8ادلعادلة )
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 اليت ادلناظرة ذلا(: جدوؿ تدوين يبُت فًتات الفئات وعدد ادلشاىدات 5-8جدوؿ )
 (.5-8الشكل ) استخدمت يف

 التوزيع الطبيعي اللوغاريثمي التوزيع الطبيعي
 عدد المشاهدات فترة الفئة عدد المشاهدات فترة الفئة

2 - 22 22 2.2 – 2.6 1 
22 - 42 17 2.6 – 1.2 2 
42 – 62 12 1.2 – 1.8 4 
62 – 82 3 1.8– 2.4 3 
82 – 122 3 2.4 – 3.2 13 

122 – 122 1 3.2 – 3.6 14 
122 – 142 2 3.6 – 4.2 13 
142 – 162 2 4.2 – 4.8 6 
162 – 182 2 4.8 – 5.4 4 
182 – 222 2 5.4 – 6.2 2 
222 – 222 2 6.2 – 6.6 2 
222 – 242 2   
242 – 262 2   
262 – 282 1   
282 – 322 2   
322 – 322 1   

 
  بادلعادلة: (CV)رؼ معامل االختبلؼ عّ يػ  

 
للحصوؿ على معامل  %122 بنسبةؽلكننا ضرب العبلقة السابقة ، من جهة أخرى

(  𝜎)   )   0  [االختبلؼ: ختبلؼ ال. ويعترب معامل ا] ̅   )       0 
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فإهنا ، داخل رلموعة من البيانات. ونظرًا ألهنا نسبة بدوف وحدات قياسيةقياسًا للتباين 
 وإذا كانت قيمة معاملخلصائص أو قياسات سلتلفة.  تكوف وسيلة مرػلة دلقارنة التباين

لبيانات  االختبلؼكاف معامل ،  بلً ػفمث منخفضة فإهنا تشَت إىل تبايػػن منخفضة. االختبلؼ
أكثر تباينا حيث كاف معامل  بينما كاف الرصاص، (%18)أو  2.18 #            الطُت

 ( .%122أو  1.2 #          ختبلؼ اال
 تقديرات ألعداد العينات  3.8

غلب صبعها كعينات لتقدير قيمة متوسط معُت يعطي نتيجة  كم عدد النقاط اليت
، أخذ العينات وادلتابعة. وعموماً  صحيحة بدرجة مقبولة؟ إف ىذا يعترب مسألة ىامة جدًا يف

، كلما كاف تقديرنا أكثر مصداقية،  يتم صبعها فنحن نعرؼ بأنو كلما زادت عدد النقاط اليت
صبع بيانات عند نقاط أكثر يزيد من ، لكن  .ولذا فإف أخذ عينات بكثافة تبدو فكرة جيدة
 (points) لمة نقاطملحوظة: نستخدـ ىنا ك[تكاليف اليد العاملة ومصاريف التحاليل. 

الزمن  ها صبع عينات عند وقت واحد أو إىل نقاط يفالفراغ يتم من رة إما إىل نقاط يفلئلشا
فنحن ضلتاج لطريقة للتعامل مع ىذه ادلسألة ، . وذلذا]يتم فيها صبع عينات عند موقع واحد

 ح لنا .ضلددىا ومقدار األمواؿ واجلهد ادلتا  لنحصل على حل وسط بُت عدد النقاط اليت
فًتاضية ىو ما سيساعدنا على ربديد المفهـو التوزيعات التكرارية ا إف، احلقيقة يف  

تقريب مناسب للقيمة  إغلاد، دبا معناه، لتقدير متوسط اجملتمع الضروريعدد العينات 
 فإننا نبدأ بافًتاض توزيع طبيعي.، ادلتوسطة دلا ضلن بصدد قياسو. وعادة
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 حدود الثقة للمتوسط  1.3.8
               عدد النقاط البلزمة تشمل حدود الثقة إلغلادإف إحدى احللوؿ التقليدية 

(confidence limits)، نقاط النهاية  ىي اليت(endpoints)  دلدى القيم ادلتوقعة لػ(x) 
اقًتاب متوسط العينة من تقدير متوسط اجملتمع  ألى مدى نتوقعوتعترب حدود الثقة قياسات 

(μ)نفًتض أف متوسط العينة ذاتو قد سحب من توزيع طبيعي لو متوسط ، . وللقياـ بذلك
μ   وتباين  

 
إذا ما كنا ، مت صبعها كعينات. دبعٍت اليت دد النقاط ػع يى (n)حيث أف ،  

فإننا وىف كل مرة نقـو بذلك سنتحصل ، مرة بعد أخرى رلموعة من القيمسنعيد عملية صبع 
 من التوزيع االفًتاضي.  ةإضافي ̅  قيمة على

حالة القيم العشوائية من توزيع طبيعي زلدد؛ كما  يف اً )إف ىذا يكوف دائماً صحيح
. وىف حالة (كبَتة بدرجة كافية  (n)توزيعات أخرى عندما تكوف حالة  أف ذلك صحيح يف

 معياري اضلراؼ 2 عشوائيا تقع ضمن  اختيارىاأف قيمة مت  احتماليةفإف ، التوزيع الطبيعي
  وتباين ) (μ)(. وباستخداـ %95.4)أو  2.954تكوف 

 
فإنو ؽلكننا ، x( مناسبة لتوزيع 

  :التقديريادلتوسط  xحيث يكوف ، (4-8ادلعادلة ) تشبوصبلة احتمالية  التعبَت عن ذلك يف

 
 الطرفُت تقوؿ أف احتمالية وقوع متوسط العينة بُت تساويةادلإف ىذه ادلعادلة    

 :يتقوؿ أف احلدود ى حدود الثقة اليت يى (P)( تقريباً. إف جدلية %95)أو  2.95
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 احتماليةإذا مت اختيار ، فإنو ؽلكننا استخداـ قيم احتمالية أخرى. فمثبلً ، وبالطبع

من  معياري اضلراؼ 3 ادلناظرة ذلا ستكوف داخل  (interval)فإف الفًتة  2.997تساوى 
  :(7-8ادلتوسط وتصبح ادلعادلة )

 
( 8-8ادلعادلة ) يف 2.997( والقيمة 7-8ادلعادلة ) يف 2   . وتسمى القيمة

 %95.4، يتم عادة تطبيقها كنسب مئوية اليت، (confidence levels)مستويات الثقة 
احتمالية احتواء ادلتوسط داخل الفًتة تزيد أيضاً. فإف ، . وكلما زاد مستوى الثقة99.7%

 قريباً أو حىت رقمًا آخر  2.9999اذا ببساطة ال نزيد مستوى الثقة ليشمل ػػدل، والسؤاؿ اآلف
فإف ،  (n)لػ دالة يى (confidence interval)ف فًتة الثقة ؟. ونظرًا ألمن الواحد الصحيح

 ب مستوى االحتمالية لقيمة الواحدًت قما يؽلكن أف ؼلرج عن السيطرة عند عدد العينات
من حيث الزمن واجلهد  يجدًا فيصبح غَت منطق اً . ويصبح عدد العينات كبَت الصحيح

 والتكلفة.  كما أف العدد الضخم قد ال يضيف شيئاً لفائدة النتائج. 
              فإننػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ ضلػػػػػػػػػػػػػػػػدد احلػػػػػػػػػػػػػػػػد األقصػػػػػػػػػػػػػػػػى للخطػػػػػػػػػػػػػػػػأ ادلسػػػػػػػػػػػػػػػػموح بػػػػػػػػػػػػػػػػو، واآلف

(maximum allowable error) (d) وىػذا مطػابق للشػرط الػذى يقػوؿ .(d ≤ |  –    |)  .
 أف:  ةطي( يكوف قد ربقق شر 7-8ادلعادلة ) فإف التسوية يف، %95وباستخداـ مستوى ثقة 
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-8و) (9-8ويتعلق بادلعادلتُت ) (d)األقصى  إال أف ىناؾ تنبيهًا خبصوص اخلطأ

 اضلراؼ 2  فإف التقدير سوؼ يقع داخل ، مرة بعد أخرى (d)(. فإذا تكرر تقدير قيمة 12
فإنو سيكوف ، ادلتبقية %5من عدد ادلرات. و أما  %95دبقدار  احلقيقيمن ادلتوسط  معياري

فإننا ال نعرؼ إف كانت ، (n)فإنو بالنسبة لتقدير مفرد من ، خارج ىذا ادلدى. وبالطبع
مستوى القيمة سوؼ تقع ضمن احلدود ادلشار إليها مسبقاً. إف ما نعرفو ىو أنو كلما زاد 

 داخل ادلدى احملدد تكوف أعلى. فإف احتمالية وجوده، الثقة
  بػ ) (n)( ملخصًا يربط عدد العينات 6-8يعرض الشكل )

 
( دلستويات احتمالية 

(. وؽلكننا رؤية أف عدد العينات ي)الحظ ادلقياس اللوغاريثم %95و %92و %52تساوى 
 .للتقدير أضيفوىى بذلك تعطى مدى ، أصغر (d)غلب أف يزيد لتصبح قيمة  الضروري

( أكرب أو أف σإذا ما كاف ) فإنو يكوف ضروريًا توفر أعداد أكرب من العينات، وبادلثل
 :التايلادلثاؿ  أعلى. وىذا موضح يف يكوفاحلد  الوصوؿ إىل حتماليةا

  :أف وافًتاض، (2 – 8اجلدوؿ ) بالرجوع إىل النسب ادلئوية للطُت الواردة يف

   ̅   μ  3503 و𝜎    s     2(6.38 = )42.7 و(n)   36نرغب  . فإذا كنا
، (7-8. وباستخداـ ادلعادلة )%95معرفة ادلدى ادلمكن للمتوسطات عند مستوى ثقة  يف
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. كم عدد 37.4و 33.2قع بُت القيمتُت سوؼ ت (̅ )أف  %95صلد أنو توجد فرصة ضلو 
من ادلتوسط  %12ادلقدر ليكوف ضمن  (̅ )ط ػا للمتوسػيلـز صبعه نقاط العينات اليت

 ؟.%95 يتساو  دبستوى ثقة احلقيقي
 

 
مػػعينة لػػػتقدير الػػػمتوسػػػط )دلستويات درجػػة دقػػػة ػػلوصوؿ ػػػدد العينات الضرورية للػػػبلقة عػػع (:6-8)شكل 

 .(%95و 92و 52  يثقة تساو 
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 وىو ما يعطي  d   2.1أو ، من قيمة ادلتوسط %12أعبله  (d) يوبذلك تساو 
 أف  إىل( 6-8الشكل ) ( يف وتشَت عبلمة ) ،2.553 

 
تتوافق مع  اليت 2.553   

 (. 8-12) وؽلكننا أف نؤكد ىذه القيمة باستخداـ ادلعادلة ،   0

 
بػػػداًل  2(1.96عن طريق تعويض ) (n)وؽلكن احلصوؿ على عبلقة أكثر دقة حلساب 

 . n   12.6وىو ما ينتج ، (11-8ادلعادلة ) يف 4   22 مػػػن
𝜎   (CV)وإذا ما كانت قيمة معامل التباين  أصغر  ستكوف (n)فإف ، أقل ⁄ 

 اً أقل. لكن القرار يصبح أكثر صعوبة إذا كاف معامل التباين كبَت  ىذه احلالة نقاط ويلـز يف
ادلثاؿ حوؿ  وذلك يف 1جداً. وقد نظرنا سابقًا إىل تراكيز رصاص دبعامل تباين أعلى من 

أو أعلى بالنسبة  1 يالًتبة ادللوثة بالرصاص. ومن الشائع احلصوؿ على معامل تباين يساو 
أو ، هيدروليكيػػثل التوصيل الػػًتبة )مػػصائص النقل للػذلك خ ذا النوع من احلاالت دبا يفذل

 ري(.ػالظاى االنتشارل ػػمعام
من  %12و أف التقدير يتطلب أف يكوف ضمن  1=  (CV)وإذا كاف معامل التباين 

 فإف، %95وباحتمالية  احلقيقيادلتوسط 
 
ستكوف قريبة من  (n)وأف قيمة  2.1سيكوف    
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يبدو بديهيًا ضرورة توفر نقاط أكثر لتقدير قيمة متوسط معينة  ووعمومًا فإن 422الرقم 
  .خلاصية عالية التغَت

فإف مستوى ، وىف ىذه احلالة، . لكنوعمليوقد يكوف عدد العينات احملسوبة غَت 
من  d   22%يتعُت أف يكوف أكثر واقعية. وردبا يكوف التحمل أو مستوى االحتمالية 

قبواًل وبالػنسبة لػمثاؿ الػػطُت فػػإف معامل أكػثر  %52 يتوى احتمػالية يسػاو مس ادلتوسط و/أو
        إىل يسوؼ يؤد %52ومستوى احتمالية دبقدار  ،             (CV)تباين ال

 .     قيمة 
أف يكوف قد نستطيع القياـ بتنقيح إضايف لتقديرنا للثقة اخلاصة بقيمة ادلتوسط بعد 

̅ |  مت ربديدىا. إف تقدير قيمة أف التباين  كانت بافًتاضمن ادلثاؿ السابق  ،   |  
(𝜎  )مت تقديرىا  احلقيقة ؽلكن فقط تقديره. ولذا فإف القيمة اليت ؛ ولكن يفمعروؼ بالضبط

سوؼ يكوف ذلا مدى أعلى بشكػػل طفيف من القيمة احملسوبة سابقػػاً. لكن التقدير ؽلكن 
تقدير  يف (uncertainty)االعتبار عدـ اجلـز  يأخذ يف يالذ( t) اختبارحسابو باسػػتخداـ 

(𝜎 بواسطة )(s) حساب قيمة  ذلك أعداد القيم ادلستخدمة يف دبا يف(s)إف اختبار( .-t 
 كتب اإلحصاء األولية(.  تاح يفم
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ادلنطلق أثناء التكسَت ادليكرويب دلكونات النفط اخلاـ. تظهر   CO التوقيع البياين لغاز(: 7-8)شكل 
 ،ادلغذيات   دبخلفات ادلاء يالعلو  على أساس ثبلثة مكررات. ويتعلق ادلنحٌت    أعمدة اخلطأ ادلتوسط

 ادلاء فقط.أما ادلنحٌت السفلي فهو لنفايات 
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 مصطلحات مصداقية القيم التقديرية  2.3.8
عن مصداقية قيمة ادلتوسط التقديرية باستخداـ  ىناؾ مصطلح آخر شائع للتعبَت

ؽلكننا ، (. فمثبلً 7-8ادلعادلة ) بداًل عن تعبَت احتمالية مثلما ورد يف (s)االضلراؼ ادلعياري 
̅ )ضلراؼ ادلعياري على أهنما الالتعبَت عن ادلتوسط وا أو ؽلكننا كذلك توضيح ىذا  (  

 ادلثاؿ التايل: ادلصطلح بيانياً كعمود يبُت ادلدى احملسوب كما ىو موضح يف
أحد النواتج ادلنبعثة أثناء التحلل ادليكرويب  ( CO)يكوف غاز ثاين أكسيد الكربوف 

. ويعترب ج النفط اخلاـ من رسوبيات رمليةرا تنتج عندما يتم استخ دلخلفات ادلياه العادمة اليت
فكلما  ، بواسطة الكائنات الدقيقةًا لكمية ادلادة العضوية ادلتحللة ادلنبعث قياس  COغاز 

. )وللمزيد من أعلى كلما تعاظمت كميات ادلركبات العضوية ادلتحللة  COكانت قيم 
من ىذا الكتاب(.  7انظر الباب رقم ، ادلعلومات حوؿ التحليل ادليكرويب للملوثات العضوية

فػًتة  امتدادالناتج عن مثل عملية التحلل ىذه وذلك على   COمت قياس كميات ، وىف دراسة
 ( بيانيًا مقابل الزمن كما يظهر يفتيومػػاً. وقػػد مت توقيع القيم ادلسجلة )بادللليجراما 35

ادلياه  يظهر النشاط ادليكرويب يف يادلنحٌت السفلى الذ، . ونبلحظ ىنا(7-8الشكل )
ادلياه  يظهر النشاط ادليكرويب يف يعلوه وىو يالذنحٌت ادلو ، العادمة اخلالية من ادلغذيات

النشاط ادليكرويب عند إضافة  نية بادلغذيات. ويشَت ادلنحٌت األعلى إىل زيادة يفغالعادمة ال
تركيبو دلكوف ساـ  بو يفايش يعضو  تشمل النيًتوجُت والفوسفور إضافة دلركب ادلغذيات اليت

( 7-8عند كل نقطة بالشكل ) (error bars)ضمن سللفات الرمل النفطية. أما أعمدة اخلطأ 
من ثبلثة مكررات. وتشَت األعمدة  اقد مت حساهب (s)أف حيث ، ±sخاصة بادلتوسط  يفه
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            بينما سبثل األعمدة األقصر اختبلفًا ضيقاً ، ادلكررات يفاألكثر اتساعًا إىل تباين أكثر 
 ادلكررات. يف

  (Regression analysis) االنحدارتحليل  4.8
والنسبة ادلئوية ، (CFC)مشلت تركيز الكلوروفلوروكربوف  اليتاألمثلة السابقة  يف

كل مرة. ماذا ػلدث إذا ما    يفالًتبة قمنا بفحص متغَت واحد فقط  يفللطُت وتركيز الرصاص 
ىذه احلالة قد نستخدـ ربليل  يفأحدعلا يعتمد على اآلخر؟. ، اثنافمتغَتاف كاف لدينا 

معادلة معينة جملموعة من البيانات من أجل  لتكييفىو عبارة عن طريقة  ي، الذاالضلدار
نبؤات. وؽلكننا وصف العبلقة بُت ادلتغَتات. كما أف ىذا األسلوب يسمح لنا القياـ ببعض الت

  :التايل ادلثاؿ االضلدار يفمعرفة كيف يعمل ربليل 
( اخلاصة بإنتاجية اخلس ادلناظر لًتاكيز 6-8اجلدوؿ ) يفأنظر إىل القياسات ادلدرجة 

. وكما نعرؼ فإف الًتاكيز ادلفرطة من األوزوف اجلوياذلواء  يف ( O)سلتلفة من غاز األوزوف 
النبات ظلو  يفاالطلفاضات  ؽلكن أف تكوف مسؤولة عن اجلوين اذلواء الطبقات السفلي م يف

(. افًتض أننا نود استخداـ ىذه 2.2.12)كما أهنا خطَتة على صحة اإلنساف؛ انظر اجلزء 
البيانات للتنبؤ باإلنتاجية عند مستوى أوزوف مل يتم قياسو. ىل نستطيع تطوير معادلة تربط 

 بطريقة معينة سبكننا من القياـ هبذا التنبؤ؟. إنتاجية اخلس بًتكيز األوزوف 
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 ادلوضح (regression line) االضلدارالرسم البياين وخط  طالستنبا(: البيانات ادلستخدمة 6-8جدوؿ )
 وزف الرأس الطازجة لكل نبات )كجم/ نبات(. عبارة عناخلس  إنتاجية( . 8-8الشكل ) يف

 متوسط تركيز غاز األوزون
 لتر()ميكرولتر/ 

 إنتاجية الخس
 )كجم(

2.126 2.414 
2.243 2.857 
2.262 2.751 
2.268 2.657 
2.298 2.437 
2.149 2.251 

 ملخص إحصائي
6 n 

2.287  ̅ 
2.561  ̅ 
2.238 sX 
2.231 sY 
5.92- b 
1.28 a 

2.96 r  

2.98 r 

 
 أي، باألخرالقياـ بربط أحد ادلتغَتات  ىيربليل البيانات  يف اخلطوة ادلنطقية األوىل

، (. واآلف8-8تركيز األوزوف كما ىو موضح بالنقاط الواردة بالشكل )مقابل  اإلنتاجية
، يز أقل من األوزوفأعلى ربدث عند تراك اجياتإنتبح لدينا عرض ؽلكن رؤيتو وىو أف أص

نشاىد أيضاً ، ظأقل عند مستويات أعلى من األوزوف. وحلسن احل إنتاجياتبينما تسجل 
  .يبة بدرجة مقبولة من ىذا اخلطبإمكاننا رسم خط مستقيم حبيث تكوف صبيع النقاط قر  أنو
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وضع ختيار العلى امتداد النقاط وا ببساطة مد مسطرة يلرسم ىذا اخلط ىالطرؽ  ىحدإ فإ
كنها ول، يعترب جيداً  البصريفإف ىذا التقييم ، وكخطوة أوىل الذى تبدو فيو أفضل ما ؽلكن.

 توجد طريقة أقل ربيزاً. ، تًتؾ سؤااًل مفتوحاً وىو أين بالضبط يوضع اخلط. وحلسن احلظ

 
واضلرافات النقاط  إنتاجية اخلس )وزف الرأس الطازج لكل نبات( مقابل تركيز غاز األوزوف(: 8-8)شكل 

 التجريبية عند خط الًتاجع.
 

الشكل تشَت إىل أف العبلقة بُت  يفرؤية خط مستقيم بُت النقاط ادلوقعة  إمكانيةإف 
دلعادلة  باحلاجة تفيبسيطة سوؼ  خطيةوىو ما يعٍت أف معادلة ، خطية يالبيانات ى

 :ىيفإننا نعرؼ من اجلرب البسيط أف معادلة اخلط ادلستقيم ، ولذا .بياناتتتطابق مع ال
 :(8-12) ادلعادلة
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 االضلدار تركيز األوزوف. واآلف ؽلكننا مبلحظة أف   Xاإلنتاجية وأف     Yحيث أف

( بُت متغَت 12-8ادلعادلة ) ىو عبارة عن دراسة العبلقة يف (linear regression) ياخلط
             من احملور الصادي اجلزء ادلقطوع يفه a. أمػا قيمػة (X)ومتغَت تابع  (Y) مستقل

(Y-intercept) قيمة  يأ( أفY  ادلناظرة لػX   2) ، أما(b)  .فهو ميل اخلط 
غلب أف يتم اختيار قيمة كل  اللتُت، (b)و  (a)بعد ذلك يتعُت علينا التعامل مع 

منهما حبيث تكوف ادلسافات بُت النقاط واخلط الذى يتم رمسو صغَتة. وقد مت توضيح 
شكل خطوط عمودية قصَتة عند كل نقطة. وحلسن احلظ  ( يف8-8الشكل ) ادلسافات يف

 سهلة ومباشرة. bو  a قيميتإف حساب ف
ليل إىل الػحد األدىن مربعات رلموع ػيسػػتند إىل التق  (b)و   (a)إف حػل القيمتُت 

(sum of squares)  ادلسافات بُت كل نقطة واخلط ادلرسـو )تعرؼ عادة اخلطوط العمودية
 :يويتم التحليل كما يل،  (residuals)القصَتة بأهنا متبقيات

 
)تركيز األوزوف(. أما قيم ادليل  Xللمتغَت  ادلعياريىو االضلراؼ  sXحيث أف 

كجم. وتشَت العبلمة اجلربية   a  =1.28، كجم لًت/ ميكرولًت        =  b يوالتقاطع فه
 تقل مع زيادة تركيز األوزوف. اإلنتاجيةالسالبة للميل ما الحظناه أصبًل: وىو أف 
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ؽلكن التحقق من قيمة التقاطع بتمديد اخلط إىل اليسار حىت يصل مستوى األوزوف 
أنو دبجرد تأكيدنا على وجود ، كجم. الحظ  a   1.28تكوف عندىا  إنتاجيةدلا يقابلو من 
 قيم أخرى غَت مقاسة.  بأيؽلكننا التنبؤ ، عبلقة خطية

قيم من مطابقتو لنقاط اخلط ادلست اقًتابدلدى  يتوجد طريقة سهلة للتقييم الكم
 البيانات. 

       تعريفو بادلعادلة: الذى ؽلكن (r )ونقـو بذلك عن طريق حساب معامل الربط اخلطى 
 :(15-8ادلعادلة )

 
معامػل التػحديد   r. ويسمى Yو Xاالضلػػراؼ ادلعياري لكل من  sY و sXأف يث ػػح

(coefficient of determination) ، أنو إذا كاف  يأ، امسووىو يعمل سبامًا ما يعنيوX وY 
 توافقاً  علمًا بأف قيما أكرب تعٍت (1) ستكوف قيمتها  rفإف ، عبلقة خطية ظلوذجية تتبعاف

، r    2.96وأف           (r)حالة الرسم البياين إلنتاجية اخلس فإف  أفضل. ويف
 وبذلك فإف التطابق جيد جداً.

فلػو قيػم حػدية تًتاوح  (r)( أمػا 1و  2ما بُت ) ( r)مؤشر ػػحدية للػالقيم ػػوتًتاوح ال
 (b)ة بادلعامل دائمًا مثل تلك اخلاص يى اليت (r )(. إف اإلشارة اجلربية لػ 1و 1-ما بُت )

 كسيا كما يظهر يفػونا مرتبطُت عػا يكػعًا أو أهنمػم أف يزداد ىذاف ادلتغَتافا ػػو إمػتشَت إىل أن
. وىذه االختبارات تتعرض rو bو aتوجد اختبارات دلعنوية ، إضافة لذلك .(8-8الشكل )



268 
 

ؼلتلف معنويًا عن الصفر؟ وىو ما ؽلثل اخلطوة ادلنطقية  (b)ىل أف ادليل  للتساؤالت مثل:
 . لكن ىذه االختبارات خارج نطاؽ ىذا الباب. االضلدارربليل  التالية يف

سواء ، عرضو قد مت ( r)أو  (r)الحظ جيداً فيما إذا كاف ، عند تفسَت معامل االرتباط تنبيه:
ذات  لكن، تطابق شلتاز تشَت إىل   .2 بقيمة (r)يتبادر إىل الذىن أف قد  .بيانياً أو حسابياً 

فقد تواجو حاالت تبدو ، وىو ما يبدو أقل إثارة. إضافة لذلك r    2.72ػى تعط القيمة 
خاصة إذا ما كانت البيانات كثَتة ، منخفضة لكنها تشَت إىل ارتباط معنوي ( r)فيها قيم 

 جداً. 
 ي        اخلطػػػ لبلضلدار توجد بعض األخطاء الشائعة وسوء االستخػػداـ ادلصاحػػبة

(linear regression) األوؿ وىو الرغبة ادلفرطة لبلستقراء .(extrapolate)  دبا يتجاوز مدى
توقع أف  عنده  تقدير تركيز األوزوف الذى ؽلكن يفأننا نرغب  افًتض، نقاط البيانات. فمثبلً 

 : االضلداراإلنتاجية ستكوف صفراً. نستطيع استخداـ معادالت 
                                     Y    .   –  .   X ,  

  Xويتم إغلاد قيمة ، Y=2        : أفًتض أف قيمة
             X    .  / .      .                               

صفراً؟ قد يكوف ذلك  اإلنتاجيةعنده ستكوف  يىل ىذا ىو تركيز األوزوف الذ
وحقيقة فنحن ال نعرؼ. وعلى ، لكن ىذا استقراء خطَت يتجاوز البيانات األصلية، صحيحاً 

دلا يتجاوز البيانات فإف االستقراء ، ببعض التنبؤات من بياناتناالرغم من أننا نقـو عادة 
أو ما ، ادلقاسة ؽلكن أف يقود دلشكلة حقيقية. وىناؾ استخداـ خاطئ آخر وىو التخمُت

ىو أسوأ من ذلك وىو التلميح أو االستنتاج بوجود عبلقة بُت ادلسبب والتأثَت كمتغَتين. 
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م البياين الذى يربط إنتاجية اخلس بًتكيز األوزوف من الطبيعي أف تنظر إىل الرس، فمثبلً 
زبفيض اإلنتاجية. إف ىذا قد يكوف  ( وتعلن جازماً أف تركيز األوزوف تسبب يف8-8)شكل 
ت ىذه العبارة. فماذا على سبيل ادلثاؿ إذا كاف ن البيانات ذاهتا غَت كافية لتثبلك، صحيحاً 
وتوفرت بكميات متزايدة مع ادلستويات األعلى من ، التجربة مادة سامة غَت معروفة يوجد يف

وهبذا فإف األوزوف ، اإلنتاجية اطلفاضاألوزوف؟ إف وجود ىذه ادلادة السامة ؽلكن أف يفسر 
 . ىو ادلسؤوؿقد ال يكوف 

إف السبب والتأثَت غلب أف تتحدد بواسطة طرؽ أخرى وليس ببساطة من خبلؿ 
 النظر إىل رلموعة واحدة من البيانات.

فإنو بالنسبة ، تغَتين تابعُت . وحقيقةموبالطبع فإف ىناؾ بيانات كثَتة ذلا أكثر من 
  SOمت قياس إنتاجية اخلس خلليط من األوزوف و، ىذا اجلزء ذكرت آنفًا يف للدراسة اليت

( تضم فقط جزءاً من البيانات. وبينما يستخدـ 6-8ذا القيم باجلدوؿ )وذلذا فإف ى،  NOو
 (multiple regression)ادلتعدد  االضلدارفإف ، حالة متغَت تابع واحد يف ىاالضلدار اخلط

مثل األوزوف وعاملُت آخرين. وذبدر اإلشارة إىل إف ربليل ، يتعامل مع أكثر من متغَت تابع
 التحليل اخلطى البسيط.  تستخدـ يف ادلتعدد سوؼ يتبع ذات اخلطوات العامة اليتاالضلدار 

  



272 
 

 االطالع:ولمزيد ، المراجع
- Coelho M.A. (1974) Spatial Variability of Water Related Soil Physical 
Properties. Ph.D. Thesis, The University of Arizona. 
 
- Council on Environmental Quality (1992) Environmental Quality, 22nd 
Annual Report. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 
 
- Englund E. and Sparks A. (1988) Geo-Es (Geostatistical Environmental 
software) User's Guide. EPA600/4-        U.S. Environmental Protection 
agency, Las Vegas, Nevada. 
 
- Gilbert R.O (1987) Statistical Methods for Environmental Pollution 
Monitoring. Van Nostrand Reinhold, New York. 
 
- Heck W.W., Talor O.C., Adams R., Bingham G., Miller J., Preston E., and 
Weinstein L. (1982) Assessment of crop loss from ozone. Journal of the Air 
Pollution Control Association.        -     
 
- Herman D.C., Fedorak P.M., MacKinnon M.D., and Costerton J.w. (1994) 
Biodegradation of naphthenic acids by microbial populations indigenous to 
oil sands tailings. Canadian Journal of Microbiology.        -     
 
- Huff D. (1954) How to lie with Statistics. W.W. Norton, New York. 
 
- Huntsberger D.V. and Billingsley P. (1987) Elements of statistical 
Inference.  th Edition. William C. Brown Publishers, New York. 
 
- Little T.M. and Hills F.J. (1978) Agricultural Experimentation. John Wiley 
and Sons, New York. 
 
- Matthias A.D., Artiola J.F, and Musil S.A. (1993) Priliminary study of 
N2O flux over irrigated Bermudagrass in a desert environment. Agricultural 
and Forest Meteorology        -    
 



271 
 

- Ott W.R. (1995) Environmental Statistics and Data Analysis. Lewis 
Publishers, Boca Raton, Florida. 
 
- Paulos J.A. (1995) A Mathematician Reads the Newspaper. Basic Book, 
New York. 
 
-U.S. Department of Commerce (1990) Statistical Abstract of the United 
States: 1990,    th Edition. U.S. Government Printing Office, Washington, 
D.C. 
  



272 
 

 وأسئلة: حسابية مسائل 
 ̅ أحسب  مث:، (2-8اجلدوؿ ) يفاالعتبار القيم التسعة األوىل للطُت الواردة  خذ يف. 1
ادلعادلة مقاـ  يف ( -n)بداًل عن  (n)إذا ما استخدمت   sقيمة  يف. ماذا سيكوف الفرؽ  sو
( ؟ ىل سيكوف الفرؽ أكثر أعلية بالنسبة لعدد أكرب من العينات أو عدد أصغر؟ )إذا  2- 8)

 .اآللة ؟ تستخدـ يف صورة يأ   sو̅  حاسبة يدوية ربسب  آلةكاف لديك 
مث أحسب ، ورقة حسابية ( يف2-8دخل القيم اخلاصة بنسب الطُت الواردة باجلدوؿ )أ .2
 ̅ ،s ،CV .ورقة احلساب. يفأعمدة تكرارية إذا كاف ذلك متاحاً  ارسم 
  ̅ (. احسب4-8اجلدوؿ ) يفاألوىل للرصاص الواردة  االعتبار القيم الثبلثُت يفخذ  .3

لكل قيمة مث أوجد ادلتوسط والتباين  y   ln (x)(. خذ التحوؿ 1-8باستخداـ ادلعادلة )
؟ (̅ )( بقيمة 5-8حسب ادلعادلة ) ( ). كيف تقارف تقدير متوسط اجملتمع (y)اخلاصة بػ 

 ف؟ ادلاذا علا سلتلف
(. بُت بالرسم 7 – 8لكل األوقات الواردة باجلدوؿ ) ادلعيارياحسب ادلتوسط واالضلراؼ  .4

 لكل واحد منها.  s ±ذلك أعمدة اخلطأ على أساس  يفادلتوسط دبا 
 مًتاً فوؽ سطح عشب برمودا 2.25صبعت عند  اليت  N O (nL /L) اكيز(: تر 7-8جدوؿ )

 . 1991يوليو  19إىل  18الفًتة من  يف
 (3المكرر ) (2المكرر ) (1المكرر ) التوقيت من اليوم

19:37 325 324 328 
26:37 327 325 323 
28:37 329 323 336 
12:37 316 322 331 
12:37 321 323 319 
16:12 312 329 318 
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∞إىل      ∞( قيمًا تًتاوح ما بُت 3-8للمعادلة )يفًتض التوزيع الطبيعي . 5    . 

. ناقش فيما إذا كاف ذلك يعٍت 122و 2افًتض أف ادلتغَت ادلستهدؼ يًتاوح ما بُت 
 .للبيانات ليس النمط ادلناسب الطبيعيالتوزيع أوتوماتيكيا أف 

لتقدير قيمة ادلتوسط لًتاكيز الرصاص حسب  الضروريقدر عدد نقاط أخذ العينات . 6
من  %15(. افًتض أنك تريد أف يكوف التقدير داخل 6-8( والشكل )4-8اجلدوؿ )

من  %52التقدير ضمن  إذا كاف (n)كيف ستتغَت   %92ادلتوسط ودبستوى احتمالية تساوى 
 ؟  %52ادلتوسط ولو مستوى احتمالية 

إنتاجية الفوؿ السوداين مقابل تركيز األوزوف من البيانات ادلوضحة تربط  اليتالعبلقة  ارسم .7
 اجلزء ادلقطوعو . أحسب ادلتوسط واالضلراؼ ادلعياري لكل متغَت. احسب ادليل 8-8باجلدوؿ 

الرسم البياين الذى أعددتو.  يفاخلط  ارسمخلط مت مطابقتو خبلؿ النقاط.  (y) اإلحداثيمن 
 (r)وكذلك قيمة ، ة اخلط الذى سبت مطابقتو للبيانات. اكتب معادل( r)و  (r)احسب 

 على الرسم البياين.  ( r)و
 وتركيز األوزوف )ميكرولًت/ لًت(. (: إنتاجية الفوؿ السوداين )وزف القروف القابلة للتسويق/ نبات باجلراـ(8-8جدوؿ )

 إنتاجية الفول السوداني
 )جم(

 تركيز األوزون
 )ميكرولتر/ لتر(

157.8 2.256 
142.3 2.225 
122.4 2.256 
92.2 2.276 
68.9 2.121 
42.2 2.125 
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، (. طابق خط معُت للبيانات اخلاصة باألياـ العشرة األوىل فقط7-8ارجع إىل الشكل ) .8
، التقاطع مع احملور الصادي، (. أذكر ادليل9-8البيانات ادلوضحة باجلدوؿ )استخدـ 

يوماً. ناقش  35)رلم( بعد   COومعامل التحديد. استخدـ اخلط ادلتطابق للتنبؤ بكمية غاز 
بُت القيم ادلتوقعة والقيم ادلقاسة ىل أف القيمة ادلتوقعة معقولة ؟ دلاذا ، إذا كاف يوجد، الفرؽ

 مقبولة؟ تكوف أو ال تكوف
 

)باألياـ( دلياه  ادلنبعث )رلم( والزمن ( CO)(: رلموعة بيانات جزئية لغاز 9-8جدوؿ )
 مغذيات. ذلاادلناجم مضاؼ  يفمستخدمة 

 الزمن) أيام ( )مجم(  COغاز  الزمن) أيام ( )مجم(  COغاز 
8.722 2 14.93 9 
7.631 2 12.39 9 
9.272 2 15.59 9 
11.67 3 17.46 35 

12.54 3 24.28 35 
12.26 3 19.32 35 
11.55 6   
13.96 6   
15.14 6   

رمسو على االضلدار اخلطى وا(. أوجد 12-8اجلدوؿ ) يفوضح بالرسم البيانات الواردة  .9
 ي؟ حيث يساو (Y)متنبئ جيد لػ  X. ىل ىذا يشَت إىل أف االضلدارمعامل الشكل. احسب 

X  ًحىت عاـ  1944الواليات ادلتحدة من العاـ  يفعدد السجائر )بالببليُت( ادلستهلكة سنويا
رجل خاصة دبحاصيل علف من  -لكل ساعة عمل  لئلنتاجىو رقم مؤشر  Y. وأف 1958

 ؟. أو مل ال، مل؟ Yمعقوؿ للمتغَت  متنبئىو  Xنفس الفًتة الزمنية. ىل ما زلت تعتقد أف 
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 (: مخسة عشرة زوجاً لبيانات عالية االرتباط ببعضها.12-8جدوؿ )
X Y 

295 73 
339 78 
343 85 
344 91 
357 122 
359 129 
368 119 
395 125 
414 129 
426 135 
385 142 
394 139 
424 142 
422 147 
446 156 
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 التاسعالباب 
 علم التلوث فيد البيئي الرص

 

 
ويصل اىل أعماؽ  (undisturbed)وجلمع عينات تربة طبيعية ، حلفر آبار ادلثقاب احللزوينيستخدـ ىذا 

 (.3-9زلددة قبل أخذ عينات طبيعية باستخداـ ثقاب أقل قوة كما ىو مبُت بالشكل )
 
 

 الرصد البيئي  1.9
 واحليويةتشمل اخلصائص الكيميائية  حوؿ النظم البيئية اليت نعرفوإف كل ما 

يعتمد على مجع  -تؤثر على سلوؾ ادللوثات  إضافة للكثَت من العمليات اليت ،والفيزيائية
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تربة ما من  تأيت معرفتنا بوجود وسلوكيات نوع معُت من البكًتيا يف، البيانات وربليلها. فمثبلً 
اج دلعرفتو عن إدارة ضلت ءشيفإف كل ، مجع عينات تربة وربليل خصائصها ادليكروبية. وبادلثل

يعتمد على قدرتنا ، شأنو يف القوانُت وإصدار إزالتووطرؽ ، من حيث مصدره التلوث البيئي
كن أو البيئة. ول لئلنسافتلوث عند موقع معُت وإمكانية أف يكوف ضارًا ربديد وجود  يف

 وربديد مدى انتشاره وكذلك سلوكو؟ مايظل السؤاؿ عن كيف ؽلكن قياس وجود ملوث 
 العملية اليت يوى، يبدأ كل ذلك جبمع عينات بيئية وربليلها، معظم األحواؿ يف

ىذا الباب سيتم بإغلاز التعرض  . ويف(environmental monitoring)تسمى بالرصد البيئي 
دبا يشمل تطوير خطط أخذ العينات وطرؽ مجع ، لبعض ادلكونات األساسية للرصد البيئي

والًتبة وادلاء. وأثناء القياـ بذلك سوؼ يتم التعامل مع بعض ي، اذلواء اجلو  من لبيئاتا ىذه
 أين سيتم ربديد النقاط يفيتعُت أخذ عينة منو؟ و  يما ىو ربديداً الذ التساؤالت اذلامة مثل:

عند التعامل مع العينة؟   إتباعهايتعُت  األساليب اخلاصة الضرورية اليت يوالزمن وما ى ادلكاف
فإنو يلـز ، كما أننا سوؼ نرى أنو نظرًا ألف كل ملوث يؤثر على كل بيئة بشكل سلتلف

يائية والكيميائية تكييف تقنيات أخذ العينات وأساليبها حبيث تكوف مبلئمة للخصائص الفيز 
 والبيولوجية ادلميزة دللوثات وبيئات زلددة.

  أخذ العينات وطرق جمعها 2.9
إىل مجع أو قياس عينات صغَتة شلثلة أخذت  (sampling)تشَت عبارة أخذ عينة 

، مطبوخاً  (squid)اراً عندما تتذوؽ حب، الزمن. فمثبلً و  ادلكاف يفكبَت )األـ( توجد   رلتمعمن 
شلا ىو مقدـ على صحن لتقرر فيما  –تأخذ عينة  أي -فإنك ربتاج ألكل كمية قليلة فقط 
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احلبار ادلوجودة إذا كنت ربب ىذه الوجبة أـ ال رببها فأنت ال ربتاج ألكل كل أطراؼ 
تفًتض أف ، عن ذلك إذ بدالً ، استنتاجحىت تتوصل إىل  – اجملتمعسبثل  واليت –بالطبق 

 .أخذت سبثل مذاؽ ونكهة الطبق كلو وأهنا تتطابق سبامًا مع خصائصو العينات الصغَتة اليت
قد  العينةأو ال يكوف؛ فأسلوب أخذ  صادقاً  االفًتاض ردبا يكوفىذا أف ، وادلشكلة ىنا

 يعطيك معلومات خاطئة أو بيانات منحازة.
أو بأف العينات  األساسيةعلى العلماء البيئيُت أف يتعاملوا أيضًا مع االفًتاضية 

يتم مجعها خبلؿ برنامج أخذ العينات غلب أف تعكس ما ضلاوؿ قياسو.  األعداد اليت
نستخدـ أساليب وقواعد مقبولة تسمح لنا ، العيناتمجع  ادلوضوعية يفولتحقيق قدر من 

ادلستهدؼ. ويتطلب مجع عينات  (population) اجملتمعمع عينات سبثل حبق البيئة أو جب
تفرضها كل بيئة واستخداـ ذلك لتطوير  ذر القيود واحلدود اليتبار وحباالعت يفبيئية أف نأخذ 

وعندما نقـو بتطبيق أساليب غَت منحازة جلمع  .خطة جلمع العينات تكوف خالية من التحيز
العينات نكوف عندىا فقط قادرين على ربليل البيانات بشكل مبلئم والوصوؿ إىل 

ضلتاج لطرؽ زلددة جلمع عينة ىواء أو ، قياـ بذلكاستنتاجات منطقية ؽلكن الدفاع عنها. ولل
 عينة من مياه سطحية أو عينة من مياه جوفية أو عينة من بيئة تربة. 

يتعُت ربديد األىداؼ بوضوح ، استخداـ طريقة ألخذ العينات قبل أف نباشر يف
ن للتخطيط وؽلك، حىت ؽلكن تطوير خطة واقعية. ويعترب مجع عينات بيئية أمراً رلهداً ومكلفاً 

 واليت، قد تكوف متعددة األىداؼ، مثبلً ، . فبعض ادلشاريعاجلهد والتكلفة اجليد أف يوفر يف
ويتم التخطيط على أساسها. وىناؾ مشاريع أخرى قد تكوف  دآف واح اعتبارىا يفيتعُت 
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حثُت افإف على مجيع الب، وتتطلب إسهامات زبصصات سلتلفة. وىف ىذه احلالة، معقدة
إضافة إىل استشارة ، ادلهندسُتالتخطيط مثل البيولوجيُت والكيميائيُت و  ادلساعلة يف ادلتميزين

االعتبار  أف يتأكد من أف ادلتطلبات اإلحصائية إلجراء التحليل قد أخذت يف ؽلكنوصائي إح
  قبل مجع العينات.

الذى  ءالشيما ىو  أي. ادلعٍت (population) اجملتمعإف االعتبار األوؿ ىو ربديد 
؟. بعدىا يتعُت إقرار كيف تؤخذ الزماف وادلكافوأين يوجد من حيث ، ستؤخذ منو عينات

من ادلفضل أف يكوف لكل عينة )عضو أو جزء( من ، . وعموماً ا اجملتمعالعينات من ىذ
أخذ عينات  ردبا نرغب يف، تؤخذ كعينة. فمثبلً  بأفالدراسة فرصة مساوية  اجملتمع موضوع

أو قد نأخذىا عشوائيًا اعتمادًا على كيف طلطط من ، (مكانياً ية )زمنيًا و عند فًتات متساو 
حيث استخداـ البيانات وتفسَتىا. وتشمل االعتبارات اإلضافية اخليارات حوؿ أنواع 

كذلك التساؤالت حوؿ ،  ستستخدـ يتعُت أخذىا واألساليب التحليلية اليت القياسات اليت
بيانات. وبنفس القدر من األعلية درجة الدقة ادلطلوبة طرؽ التعامل مع العينات وربليل ال

أف ذلك  دبعٌت –فإف مزيداً من الدقة يتطلب عمبلً وموارداً أكثر ، لتحقيق األىداؼ. وعموماً 
 يتطلب مجع وربليل عينات أكثر.

إف التخطيط اجليد يوفر أيضًا معلومات حوؿ توزيع ادلوارد. فإذا ما سبت بلورة 
تقييم الطرؽ البديلة من حيث كفاءهتا واقتصاديتها. مثبًل ىل من  اذلدؼ جيداً، ؽلكن

موقعًا بطريقة  02األفضل أخذ عينات من مخسُت موقعًا بطريقة عشوائية أـ بأخذىا عند 
ربليل  ؟ ىل من األفضل ربليل كل عينة على حدة أـ خلطها مجيعًا وإجراء(grid)الشبكة 
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 مكررات )دبعٌت؟ ىل من األفضل إغلاد قيمة واحدة لكل عينة أـ تقسيم العينة إىل واحد
ثانية أـ  32إجراء ربليل على عينات صغَتة لكل عينة(؟ ىل من األفضل أخذ عينة بعد كل 

ولذا فإف ادلخطط غلب تصميمو لتعظيم ، يومياً؟. إف كل سلطط يتطلب توزيعاً سلتلفًا للموارد
 اؼ.فرصة ربقيق األىد

نعتمد على اخلربة السابقة بقياسات شلاثلة ، عند تطوير سلطط ألخذ عينات وتقييمو
ومراجعة بيانات موجودة ومتاحة للمنطقة ادلستهدفة بالدراسة. إف ىذه ادلعلومات تعطى 
خلفية للمدى ادلتوقع للقياسات وتباينها. وذبدر اإلشارة إىل أنو توجد فرصة دلقارنة النتائج 

من ىذه الوثائق قد طورت لوكاالت حكومية مثل الوكالة األمريكية حلماية  اً ف كثَت النهائية. إ
الذى  ، (QAPP). وتطلب ىذه الوكاالت عادة ضماف جودة خلطة مشروع (EPA)البيئة 

 QAPPإف ػ. وكحد أدىن ف(QA/QC)ضبط اجلودة  /ودةػطة ضماف اجلخبكاف يعرؼ سابقًا 
 : يحدد ما يلػغلب أف ي

، األوقات، األعماؽ، ادلواقع، ذلك عدد ونوع العينات اسًتاتيجيات أخذ العينات: دبا يف .1
 الفًتات الزمنية الفاصلة. 

 سيتم استخدامها. سيتم اتباعها واألدوات اليت طرؽ أخذ العينات: ربديد األساليب اليت .2
 بالعينة. ادلدة القصوى لبلحتفاظ، طرؽ احلفظ، احلافظاتزبزين العينة: أنواع  .3
 سيتم قياسها وحدود الدقة. التحاليل: قائمة جبميع ادلؤشرات اليت .4
 أو التحاليل ادلعملية ادلقبولة. : قائمة باخلطوات احلقلية و/لطرؽ التحليليةا .5
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وؽلكن احلصوؿ على معلومات إضافية حوؿ ىذه ادلواضيع من قائمة ادلراجع الواردة 
إف اذلدؼ العاـ دلخطط جيد اإلعداد ألخذ عينات ىو إنتاج بيانات  هناية ىذا الباب. يف

 تتميز باخلصائص التالية: 
 .accuracy and precisionاجلودة العالية: يكوف للبيانات درجة معروفة من الدقة  .1

 ؽلكن الدفاع عن صحتها: يتوفر توثيق يؤكد على صحة سلطط مجع البيانات.  .2

 مرة ثانية باتباع سلطط أخذ العينات. إنتاجهابيانات ؽلكن قابلة للتكرار: أف ال .3

 أخذت منها العينة. شلثلة: أف البيانات سبثل حقيقة البيئة اليت .4

 مفيدة: أف البيانات ؽلكن أف تستخدـ لتحقيق أىداؼ سلطط الرصد . .5

توقع أف خطة معينة ألخذ العينات سوؼ  ادلنطقيذبدر اإلشارة إىل أنو من غَت 
 كل ىذه ادلتطلبات رلتمعة وىف كل األوقات. لكن اخلطوط اإلرشادية ادلنظمة يف ربقق

الوقت احلاضر تشًتط أف اخلطة اجليدة ألخذ العينات غلب أف تستوىف ىذه ادلعايَت بنسبة ال 
 .%92تقل عن 

 أنماط أخذ العينات  3.9
تؤخذ زباذ قرار عن أين ومىت يتعُت ا، ر سلطط معُت ألخذ عيناتعند تطوي

 ياً فإف عدد ومكاف وتوقيت أخذ العينات غلب أف يكوف كاف، العينات. إضافة لذلك
للحصوؿ على عينة صاحلة إحصائيًا دوف ذباوز ادليزانية ادلخصصة ذلذا اجلانب. ويتم ذلك 

 عن طريق تأسيس أظلاط ألخذ العينات.
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 أنماط ثنائية األبعاد ألخذ العينات  1.3.9
النمط ثنائي األبعاد ألخذ العينات يتم الًتكيز على ربديد مكاف أخذ العينات  يف

أنو يتعُت اختيار إحداثيات مكانية لنقاط ؽلكن أف ، أو حقل معُت. دبعٌت، داخل منطقة
ؽلكن أف طلتار من بُت أظلاط أخذ ، تشكل عينة صاحلة إحصائيًا داخل احلقل. وعموماً 

 (. 2-9الشكل ) وادلوضحة يف العينات التالية،

 
 خذ عينات مكانية .اختيارات ألظلاط أ(: 2–9)شكل 

 أخذ عينات عشوائياً 
 9باختيار نقط عشوائيًا على امتداد احلقل )الشكل  يتم أخذ عينة، ىذه احلالة يف

تقسيم ادلنطقة كلها إىل مساحات  أ(. وىناؾ طريقة مقبولة النتقاء ىذه ادلواقع تتمثل يف،2 –
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( يتم بعدىا اختيار مًت مربع 2دبساحة  قطع، كافية يتم أخذ عينات منها )مثبلً   صغَتة بدرجة
احلقيقة  يف ىيفإنو يتعُت التأكد من أف النقاط العشوائية ، من النقاط عشوائياً. وبالطبع عدد

كذلك. إف معظم أجهزة احلاسوب تتوفر فيها إمكانية توليد أرقاـ عشوائية ؽلكن استخدامها 
احلقل.  يفثيات عشوائية( ويتعُت فعليًا ربديد اإلحداثيات ادلختارة بدقة الختيار إحدا

أو ردبا ، ؽلكن استخداـ شريط قياس أو جهاز مساحي، فإنو حسب مساحة احلقل، وبذلك
 (GPS)يتم ربديد ادلواقع باستخداـ جهاز ربديد ادلوقع عن طريق األقمار االصطناعية 

 . حسب نوع اخلرائط أو األجهزة ادلتاحة
  (Transect Sampling)أخذ العينات بأسلوب القاطع 

يتػم بعدىا أخذ القياسات على ، يتم اختيار اذباه معُت ونقطة بداية وطػوؿ القاطع
 ت تؤخذ العينات عند مسافات بينية(. وىف بعض احلاالب، 2-9امتداد القاطع )الشكل 

يوجد عندىا ادلؤشر  اليت ادلواقعفإف مجيع ، زلددة على امتداد القاطع وىف حاالت أخرى
نوع نبات معُت على امتداد  فرادعندما يراد إحصاء مجيع أ، مثبلً ، ادلستهدؼ يتم استخدامها

 القاطع. 
ويوجد مظهر آخر ذلذا النمط وىو اختيار عدة مقاطع اعتمادًا على وجود 

فإف أخذ قاطع ، رلرى مائي ضفيتحالة أخذ عينات من  يف، اختبلفات عند ادلوقع فمثبلً 
على امتداد اجملرى ادلائي وآخر متعامد عليو وؽلتد ليصل بيئة بعيدة زبتلف عن اجملرى سيكوف 

الزباذ القرار بشأف أية أظلاط ادلعلومات ادلطلوبة  قاطع معُتؽلكن أف يوفر ، مفيداً. وأحياناً 
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على امتداد  دئيمبقد يشَت أخذ عينات ، . فمثبلً أخرى غلب اتباعها ألخذ العينات الرئيسية
  .قاطع معُت بأف اعتماد أسلوب ادلرحلتُت جلمع العينات ىو اخليار األفضل لدراسة ما

 أسلوب المرحلتين ألخذ العينات 
ىذه احلالة تصنيف العينات عن طريق تقسيم احلقل إىل ربت وحدات  يتم يف

(subunits) ف العينات جػ(. كما ؽلكن تصني، 2-9تسمى وحدات أولية )الشكل ، منتظمة
خاصية فيزيائية أخرى(. ويتم داخل كل وحدة أولية  أية على أساس ادليل أو نوع الًتبة أو

فًتض ن، أو بطريقة منتظمة. وعموماً  إما عشوائياً ، (subsamples)أخذ عينات صغَتة منها 
داخل كل وحدة  عاـ يكوف ىو نفسو عشوائيومتغَت وجود تباين بُت الوحدات األولية 

ية منحدرة وسهل مستوى. إف ىاتُت من منطقة تل   معُت بيئيموقع أولية. فمثبًل قد يتكوف 
خصائصها عن األخرى.  الوحدتُت األوليتُت يتوقع أف ػلتوى كل منهما على تربة زبتلف يف

 فإف كل وحدة أولية لنوع تربة معينة سوؼ تتميز باختبلفات عشوائية داخلية.، إضافة لذلك
 األسلوب الشبكي ألخذ العينات 

د(. ، 2-9ثابتة )الشكل  وعلى مسافاتمنتظمة  على فًتاتيتم ىنا مجع العينات 
لكن ، االذباىُت نفسها يف ىيالشكل فإف ادلسافات تكوف أحيانًا  وكما ىو موضح يف

. إف الطريقة الرأسياالذباه  يفأيضًا عنها ردبا تكوف سلتلفة  األفقياالذباه  ادلسافات يف
خاصة إذا  ، ىذه تكوف مفيدة بشكل خاص للحصوؿ على خريطة دلساحة معينةالشبكية 

 إلمجايلبالنسبة قليبًل  من نقطة إىل أخرىالقياس  حوؿ التباين يفما ىو معروؼ  كاف
 .ادلساحة
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علم  يفف، تمد على ادلوقع وأىداؼ الدراسةالعينات يع إف النمط ادلناسب ألخذ
حالة أخذ عينات  األكثر استخدامًا يف بأسلوب القطاعات ىوخذ العينات التلوث يكوف أ

، الذى يكوف عادة األكثر سهولة، زلدودة للموقع. أما ظلط أخذ العينات عشوائياً مبدئية 
ترتبط بادلتغَت  فردبا يكوف مناسبًا دلساحة يعتقد بأهنا خالية من األظلاط أو الدورات اليت

سلوب أخذ العينات على مرحلتُت فإنو ينتج مزايا تسمح بتقييم بالدراسة. أما أ ادلستهدؼ
أقل كثَتًا عما  (subunits) ةالوحدات الصغَت خاصة عندما يكوف التغَت داخل ، التغَت العاـ

ألخذ العينات يكوف مفيداً بدرجة  الشبكيفإف األسلوب ، ىو للحقل كلو. من ناحية أخرى
معرفة التوزيعات ادلكانية وىو ما يلـز عند وجود رغبة إلعداد  أكرب عند وجود رغبة يف

 اخلرائط.
 زمنية عينات عند أخذ عينات ثالثية األبعاد و  اعتبارات 2.3.9

قد تتعلق ، الرأسيتشمل البعد  إف النماذج ثبلثية األبعاد ألخذ العينات اليت
حالة اذلواء  رتفاع كما ىو يفالأو ا، الًتب أو البحر على سبيل ادلثاؿ كما ىو يف،  بالعمق

يكوف اذباه  جويفخزاف مياه  يفأننا نتابع مسار ملوث ما ، على سبيل ادلثاؿ، أفًتض. ياجلو 
تدفق مياىو غَت زلدد جيداً. وقد نبدأ حبفر عدة آبار مراقبة على امتداد قاطع معُت يكوف 

ؽلكن أف نطور ، ج األوليةمتعامدًا على االذباه ادلتوقع للتدفق. ودبجرد احلصوؿ على النتائ
زمة. وىف العدد الكلى لآلبار البل من مًا زلورًا ألخذ العينات للتقليل إىل احلد األدىنيتصم

ادلستهدؼ )وىو ادللوث( غلب متابعتو أو تقفى آثاره على امتداد  الشيءفإف ، ىذا ادلثاؿ
 (.7-9الشكل ) كما ىو موضح يف،  ثبلثة أبعاد
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 مياه جوفية. يفآبار مت حفرىا ألخذ عينات لتحديد مدى انتشار ملوث ( : 7-9)شكل 

 

يتعُت ، يقدـ التوزيع الزمٍت أيضًا خيارات متعددة ألخذ العينات. وىف ىذه احلالة
 العينةووقت مجع ، ومدى تكرار أخذىا، وضع خيارات للفًتات الفاصلة بُت مجع العينات



722 
 

مثل التغَتات ، يةمعظم الظواىر ذلا خصائص دور . إف حىت تكوف القيم ادلسجلة ذلا معٌت
قد تظهر  احليويعينة تتأثر بالنشاط  أيةفإف ، درجة احلرارة. إضافة لذلك اليومية والسنوية يف

 الًتبة بسبب امتصاص النبات تتأثر كمية النًتات يف، كبَتة مع الزمن. فمثبلً   تغَتات
فإف كبل من امتصاص ادلغذيات ، خرىللميكروبات. من ناحية أ احليويوالنشاط  للمغذيات

، . لذلكوادلعرضُت للتذبذب والنشاط ادليكرويب يتأثراف بدورعلا بدرجة احلرارة واحملتوى الرطويب
 فإف مجع عينة ربت ظروؼ واحدة فقط قد تقود إىل استنتاجات منحازة. 

 التربة  من بيئةجمع عينات  4.9
وعدـ التجانس ىذا ىو اجلانب األكثر ربدياً ، ؽلكن أف تكوف متماثلة ال الًتب

 تلوث الًتبة يتمثل يف من ادلعوقات الشائعة دلعاينةفإف ، ألخذ عينات من ىذه البيئة. لذلك
من كمية  جزء يربة يتم مجعها ىمعرفتنا احملدودة دلكونات بيئة الًتبة. ونظرًا ألف كل عينة ت

 قبولوتقدير يكوف صحيحًا وؽلكن  يـز ألفإنو يل، الًتبة ضخمة دلكونات متنوعة توجد يف
( معرفة سابقة عن عدـ ذبانس الًتبة 2لتحديد مستويات تلوث تربة ما أف تتوفر لو: )

، ( االستخداـ احلذر ألدوات أخذ العينات7نظاـ الًتبة. ) وتفاوت خصائص ادللوث يف
حصائي أسلوب إ( استخداـ 3ات التحليل. )والتطبيق الصحيح لطرؽ أخذ العينات وتقني
 ًتبة وربليل البيانات.الدقيق لتحديد النظاـ ادلناسب ألخذ عينات 

  (Destructive soil sampling) إتالفيوتربة بطريقة أخذ عينات  1.4.9
مث الًتبة يشمل إزالة عينات تربة من احلقل إف األسلوب األكثر شيوعاً لقياس تلوث 

عينات الًتبة إما بتحليل الًتبة  تركيزات ادللوثات يفنقـو بقياس ، أننا ي. أإجراء ربليل ذلا
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، كلتا احلالتُتنفسها أو بتحليل مستخلصاهتا ادلائية أو نواتج ىضم العينة باألمحاض. وىف  
غَت من احلالة الطبيعية للًتبة واتباع أساليب ربليل فإنو يتعُت استخداـ طرؽ أخذ عينات ت  

نريدىا. لكن أخذ عينات تربة ألغراض  ات اليتعلى البيان من أجل احلصوؿالعينة  تتلف
اضطراب خلصائصها الطبيعية وأف تكوف  يبيئية يتطلب أف ذبمع حبد أدىن من إحداث أ

فقد مت تصميم أدوات خاصة ، مجيع ادلراحل . ونتيجة لذلك يف يتلوث عرض يخالية من أ
 َت خصائصها الطبيعية. احلقل أو تغي العينات للتقليل إىل احلد األدىن من تلوثها يفألخذ 

ؽلكن ربليلها لتقدير ادللوثات ادلستهدفة.  من الطرؽ جلمع العينات اليت ىناؾ العديد
ؽلكن مجع الطور الصلب للًتبة باستخداـ أدوات تًتاوح من البسيطة جدًا مثل ، فمثبلً 

أ(.  3 -9ادلثبت على سيارة حقلية )انظر الشكل  ياألوجر ادليكانيك إىل ياجلاروؼ اليدو 
تعترب  الصورة(، بينما  طبيعية للًتبة )انظرأوجر الربؽلة مناسبًا ألخذ عينات غَت ويعترب

األنابيب اجملزأة وأنابيب األوجر اجملوفة مفيدة بشكل خاص ألهنا تسمح بأخذ عينة لعمود 
 يتربة دوف إحداث اضطراب للحقل احمليط هبا. إضافة لذلك فإف أنواعًا من األوجر اليدو 

 األغلفةف ىذه إكانيكي قد مت تصميمها الستخداـ أغلفة جديدة لكل عينة يتم مجعها. وادلي
حالة مجع عينات لتقدير  : وتستخدـ أغلفة ببلستيكية يفيةأو معدن ببلستيكيةقد تكوف 

حالة تقدير  أما األغلفة ادلعدنية فتستخدـ يف، قياسات خلصائص غَت عضوية بشكل روتيٍت
فإف الناتج يكوف عبارة عن رلموعة من أعمدة تربة ، وىف احلالتُتملوثات عضوية زلتملة. 

 . يمغلفة ؽلكن زبزينها ونقلها للمعمل للتحليل دوف تعرضها لتلوث عرض
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العاملُت دلعدات  ارتداء. الحظ حسب العمقزودة بأوجر رلزًا ألخذ عينات تربة ػتنقلة مػفر مػة حمنص   )أ(:( 3-9شكل )

عماؿ يرتدوف بدال واقية وكمامات يقوموف بأخذ عينات من عمود تربة  )ب(. احلماية عند ىذا ادلوقع للمخلفات اخلطرة
 يالذ، يالعامػل على اليمُت ؽلسك جبهاز كاشف لقياس التأين الضوئ )أ(الصورة  استخلص باستخداـ أوجر رلزًا ادلبُت يف
اذ أف أكماـ  يًا بالقواعد من جهة اللباس الواقيالعامل على اليسار ال يلػتـز فن .يقـو بكشف ادلركبات العضوية ادلتطايرة

 البدلة مل يتم تثبيتها بشريط الصق فوؽ القفازات الببلستيكية.
 

  (Nondestructive soil sampling) إتالفيوبطرق غير  ةأخذ عينات ترب 2.4.9
ال  يعند ادلوقع. إف ىذا االختبار الذ إتبلفيو تربة بطريقة غَتأخذ عينات  يغلر 

 ة أو الغازية للًتبة.ليركز عادة على ادلكونات السائ، يشمل إزالة للًتبة
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. (2انظر الباب الًتبة على ماء ؽلكن أف توجد ضمنو ملوثات ذائبة )ي ربتو 
مساـ الًتبة جلمع عينات ملوثات قابلة  يوجد يف يأخذ عينات ادلاء الذوتستخدـ أدوات 

لكنها ، ملوث أيادلاء من بيئة الًتبة. إف ىذه األجهزة ال تقيس مباشرة مؤشرات  للذوباف يف
تسمح جبمع عينات دلاء مساـ الًتبة عند ادلوقع. وؽلكن عندئذ ربليل ىذه العينات لتقدير 

رزىا ث اضطراب للًتبة ألنو يتعُت غادلركبات ادلستهدفة. إف ىذه األجهزة تستلـز أيضًا إحدا
 . بشكل دائم خبلؿ قطاع الًتبة

      يوجد نوعاف رئيسياف ألجهزة مجع ماء مساـ الًتبة: أجهزة غَت نشطة
(passive devices) وأجهزة نشطة ، أو العاملة باجلاذبية(active devices)  أو أجهزة الشد

(suction)ت . وتشمل األجهزة غَت النشطة ليسيمًتا(lysimeters)  رلوفة أو صناديق
ىذه الصناديق إىل الًتبة حيث يرشح ادلاء خبلذلا ربت  ويتم إدخاؿزلكمة ضد التسريب. 

عرب أنبوب خاص وػلفظ  (suction)ادلاء بالشد تأثَت قوة اجلاذبية. بعدىا يتم سحب ىذا 
 ية ادلستخدمة يفالتحاليل. وتضم األجهزة النشطة أنواعًا عدة من األكواب ادلسام إلجراء

ؽلكن أف تصنع من اخلزؼ أو  اليت، مجع ماء مساـ الًتبة ربت الشد. وىذه األكواب
، الًتبة غرز يفالشكل ت أسطوانيةعبارة عن أجهزه  يى، أو الفوالذ غَت القابل للصدأ، التفلوف

ويتم تفريغ اذلواء منها خللق شد خبلؿ ادلادة ادلسامية ادلبلمسة حمللوؿ الًتبة. وتؤدى ىذه 
حيث يتم بعدىا سحب السائل ، إىل داخل الكوب مساـ الًتبةالعملية إىل سحب سائل 

ح فقط يعرب أنبوب وؼلضع للتحليل. وحيث أف األجهزة غَت النشطة والنشطة تعًتض وتز 
فإنو ؽلكن اعتبارىا أدوات أخذ عينات ال تغَت احلالة ، مساـ الًتبةجزءًا بسيطًا من ماء 
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)أدوات ملحوظة: انظر توصيف ادلشدادات {. ((nondestructive samplesالطبيعية للًتبة 
وذلك ألهنا مشاهبة من حيث الًتكيب ومبادئ  2-0والشكل ، 3.2.0اجلزء  يفقياس الشد( 

 .}العمل
مكاهنا أو ما يعرؼ بغَت  يفيستخدـ بالدرجة األوىل أسلوب رصد الًتبة ، احلقيقة يف

 ادلؤشراف بالتغَتات يف افوادللوحة. ويرتبط ىذ، تربة علا: رطوبة الًتبة مؤشريدلتابعة  اإلتبليف
حث عن طريق ىذه ستقد ت   التغَتات اليت وىى-اخلصائص الطبيعية والكيميائية للًتبة

 ائبة.ادللوثات مثل األمبلح الذ
، وىو قدرة بيئة مسامية )مثل الًتبة( يفإف التوصيل اذليدروليك-ذلكإضافة إىل 
ؽلكن  يعترب اخلاصية الفيزيائية للًتبة األكثر أعلية اليت -( 7.0انظر اجلزء على توصيل ادلاء )

تستخدـ أجهزة قياس ، . ولتقدير ىذه اخلاصيةبيئة الًتبة ؿ ومصَت ادللوثات يفربطها بانتقا
عبارة عن أجهزة حقلية توضع فوؽ سطح الًتبة حيث  ىي اليت، (infiltrometers)الرشح 

ا لقياس الرشح: جهاز متقيس معدالت ارتشاح ادلاء. ويوجد جهازاف يشيع استخدامه
 شدػػػاس الػػػاز قيػهػوج (double - ring infiltrometer)ػح ػة لػقياس الػرشػمػزدوجػاحللقات ال

             ػات انػظر الػمرجعػػػمعلومػن الػػػػزيد مػػوللم ،(tension- disk infiltrometer) القرصي
(Wilson et.al.,    ) لوارد بقائمة ادلراجع ذلذا البابا. 

وجهاز  (Neutron activation probe) تنشيط النيوترونات تستخدـ رلسات 
وجػهاز قػياس الػتوصػيل  (time domain reflectometry, TDR)قياس االنعكاس الزمٍت 

دوف تغيَت خلصائصها . كما  ةأيضًا إلجراء قياسات رطوبة الًتب (EC meter) للػػًتبة الكهريب
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. من ناحية أخرى، فإف ةالًتب أف يستخدما أيضاً لقياس ادللوحة يف EC, TDR جلهازيؽلكن 
رلس أو  توصيللبيئة الًتبة ألنو يلـز إدخاؿ أنبوب  إحداث خلخلةإىل  يىذه األجهزة تؤد

بسبب  ،الشيءه األجهزة يعترب زلدوداً بعض ىذ ـاستخداف خبلؿ قطاع الًتبة. كما إ معدين
فإف استخداـ ىذه األجهزة كثَتًا ما يكوف ، تكاليفها العالية بالدرجة األوىل. إضافة لذلك

 رلس النيوترونات مصدرًا مشعاً لب استخداـ يتط، صعبًا ألسباب سلتلفة. فعلى سبيل ادلثاؿ
مصادر طاقة وأجهزة  ورلس النيوترونات TDR بينما ػلتاج كل من جهاز، منخفض الطاقة

وللمزيد من التفاصيل حوؿ تصميم وتشغيل ىذه  .معايرة متكررةوكذلك ، قياس متطورة
، كذلك ادلراجع ذلذا البابلوارد بقائمة ا (     ,.Wilson et.al)األجهزة، أنظر إىل ادلرجع 

 .من ىذا الكتاب 3.2.0اجلزء  إىلأنظر 
جلمع متوفرة أيضاً  حالتها الطبيعية ربافظ على العينة يف اليتغَت اإلتبلفية الطرؽ إف 

مجع ىذه العينات لو أعلية خاصة لرصد ومتابعة مستويات غازات عينات غاز الًتبة. إف 
دللوثات عضوية  يالغاز  ولتقدير تراكيز الطور، وفىامة مثل األكسجُت وثاين أكسيد الكرب

ومن حيث ادلفهـو فإف األجهزة  .مثل مكونات اجلازولُت أو مذيبات التنظيف(متطايرة )
ذ عينات ماء من مساـ الًتبة؛ ػالنشطة ألخذ عينات غاز تعترب مشاهبة لتلك ادلستخدمة ألخ

استخبلصها من الًتبة مث تنقل  الغاز( يتم، ىذه احلالة يفل )ػوبذلك فإف أحجاـ السائ
َت ػهزة غػػإف األجػػف، رىػػػية أخػػللسطح إلجراء التحليل وتقدير ادللوث ادلستهدؼ. من ناح

فهذه  .تكوف سلتلفة (passive gas –sampling devices) العينات الغازيةالنشطة جلمع 
 ،الًتبة يفنشط مثل كبسوالت الفحم ادل، األجهزة تستند عادة إىل فكرة وضع مادة ماصة
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واسطة الفحم ويتم للملوث ب الغازيتص الطور ويتم استخراج الكبسوالت بعد أف ؽل  
 وؽلكن بعد ذلك تطيَت ادللوثات حرارياً وزبضع للتحاليل ادلناسبة. احتجازه،
 ومحددات أخرى عند أخذ عينات التربةاعتبارات  3.4.9

مل طرؽ مجع العينة وطرؽ تش ملوثةتوجد جوانب ىامة أخرى ألخذ عينات 
التساؤؿ  ىيإحدى ادلشاكل األساسية  إف بعض منها،قد يصعب تطبيق  اليت إعدادىا 

التجانس على ادلستوى  ـ. ونظراً ألف نظم الًتبة تتميز بعديتعُت مجعها وؿ كمية العينة اليتح
، ونظرياً  التحاليل،ة ؽلكن أف يؤثر على دقة الدقيق وكذلك ادلستوى الكبَت، فإف حجم العين

فإنو كلما زاد حجم العينة كاف ذلك أفضل لكن مجع كميات كبَتة من الًتبة ال يكوف عملياً 
واالضطراب اذلائل فالتكاليف الضخمة جلمع عينات كبَتة غَت مقبولة  -وال منطقيًا 

 . صاحب لذلك سوؼ يتلف نظاـ الًتبةادل
، اإلرشادية ادلقبولة . وكقاعدة عامةوعلى ذلك يتعُت االتفاؽ على بعض اخلطوط 

جراـ. ومثاليًا فإف كتلة عينة الًتبة تًتاوح  722نفًتض إف كتلة عينة الًتبة غلب أال تقل عن 
وعدد ، وعمق الًتبة، حسب نوع األداة ادلستخدمة جلمعها، جراـ 2222و 322ما بُت 

العينات احلقلية يتعُت خلطها جيداً فإف ، العينة. إضافة لذلك يتعُت تقديرىا يف ادللوثات اليت
إجراء التحاليل. وعندما يكوف ذبميع العينات  ت صغَتة منها حسب احلاجة قبلوأخذ عينا

لط كميات متساوية من كل خغلب ، )تشكيل عينة مركبة مكونة من عينتُت أو أكثر( مناسباً 
 .ل إجراء التحاليلعينة جيداً قب



790 
 

األمر الذى يؤثر ، ة ادللوثات ادلستهدفة بالتحليلطبيع وىناؾ اعتبارًا آخر يتمثل يف
ربتوى على مكونات مشعة ردبا  مثل تلك اليت، على أسلوب مجع العينة. فبعض العينات

الشخص الذى فإف ، يزمع مجعها خطَتة . فإذا كانت ادلادة اليتاً يكوف التعامل معها خطَت 
الػبسيطة إىل أجػهزة الػتنفس تًتاوح من القفازات ، يقـو باجلمع سيحتاج ألدوات خػاصة

سيتم أخذ عينة منها  فإف طبيعة ادلادة اليت، (. أيضاً 3-9والػمبلبس الػواقػية )انظر الشكل 
وضع عينات  يتم، فمثبل   ثر على طريقة التعامل مع العينات.وكذلك ادللوث ادلستهدؼ يؤ 

وربفظ باردة عند درجة ، يتم غلقها بإحكاـ، ببلستيكية أو زجاجية قناين يفالًتبة عادة 
 قناين يفمع ؽلكن أف ذب اليت، ماء مساـ الًتبة إىل حُت ربليلها. أما مستخلصات ـ°2حرارة 

مياه ػعينات الػػة لػػخطوات ادلستخدمػػاع الػػخزينها باتبػػا وتػػ، فيتم حفظهببلستيكية أو زجاجية
ألساسيات أخذ العينات وأساليب  تطبيقاً  التايلويوضح ادلثاؿ  (.ا بعدػا فيمػم مناقشتهت)سي

 مجعها.
عادة لؤلراضي  No - N)) ، يضاؼ النيًتوجُت النًتايتلكونو مغذياً ىاماً للنباتنظراً 

الصلبة الغنية  اجملاري صورة مساد كيميائي وأحيانًا أخرى مع سللفات يفالزراعية أحيانًا 
حقل معُت سيتم استهبلكها بواسطة  يفنًتات تضاؼ للًتبة  أيفإف ، . ومثالياً بالنًتات
، ما ربت منطقة ظلو اجلذور إىلغسل بعضاً من النًتات ست أف، تفاديووشلا ال ؽلكن  .احملصوؿ

 األمريكيةادلياه اجلوفية بالواليات ادلتحدة  يفولذلك فإف النًتات تعترب ادللوث األكثر تواجدًا 
 يفذلذا فمن ادلهم رصد ومتابعة وجود النًتات ومصَتىا  .(2.0.22واجلزء  7.22)انظر اجلزء 
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ىكتارًا مزروع  72 ومساحت بار حالة حقل مرو  االعت يف ولنأخذالًتبة على امتداد الزمن. 
 غنية بالنًتات. ةصلب يصرؼ صحدبحصوؿ القطن وسبت معاملتو دبخلفات 

 (Collection)الجمع 
      انظر الشكل) (grid pattern) الشبكيمت مجع أعمدة تربة باتباع األسلوب 

 مث، سم عمودياً 32عينات تربة لكل عمود على مسافات  9 أخذتوحبيث ، (.د9-2
سم عمق وأخذت 32ومت خلط العينة جيداً لكل ، خاصةحاويات  يفوضعت ىذه العينات 

  ؽلكن غلقو لتقدير الرطوبة احلقلية. معدين ءإنا يفعينات صغَتة منها. ووضعت عينة صغَتة 
إلجراء بإحكاـ ؽلكن غلقو  ببلستيكيكيس   يفحجم تقريبًا  322كما مت وضع عينة بوزف 

تربيد حاوية  يفالتحاليل الفيزيائية والكيميائية ومت زبزين مجيع العينات الصغَتة على الفور 
ادلعمل مت  يفوعد إجراء االستخبلص والتحليل. وضعت بالرباد )الثبلجة( حىت ممعزولة 

 باستخداـ جهاز الكروماتوجرافيا N  -N نًتاتػػًتبة لتقدير الػة للػػػربليل ادلستخلصات ادلائي
وصف أعبله قد أعيد  يالذ اين. إف ظلط أخذ العينات ادلك(ion chromatograph)األيوين
 مرات خبلؿ السنة:  ثبلث

 ولكن قبل زراعة زلصوؿ، الصحيللصرؼ  الصلبةشهر مارس، بعد إضافة ادلخلفات  .1
 القطن. 

 قبل الزراعة وأثناء إنبات القطن ادلزروع.  الريشهر مايو، بعد عشرة أياـ من  .2

مرحلة اإلزىار  يفكانت مرحلة النضج حيث  عند وصوؿ النباتات إىل شهر سبتمرب،  .3
 الكامل.
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 تحليل البيانات
على امتداد قطاع تربة  (No -N)عقب إجراء التحليل الكيميائي لًتاكيز النًتات 

 يف (NO -N)مًت، سجلت بيانات الًتكيز الًتاكمي بالكيلوجرامات للنًتات  7.2بعمق 
استخدـ أسلوب ، ولتسهيل تقييم البيانات بأسلوب ال إحصائي .لكل موقع اذلكتار

. للحقل كلو (NO -N)لتقدير تركيز النًتات  (interpolation scheme)التوقعات 
 يفكما ىو موضح   (D- )كنتورية ثنائية األبعاد  البيانات لرسم خرائطواستخدمت ىذه 

تكوف  (extrapolation schemes) إف أساليب االستقراءات :ملحوظة{(. 2-9الشكل )
ما يقرب من احلد األدىن عادة أكثر دقة كلما زادت نقاط البيانات؛ ىذه احلالة سبثل 

 . }ادلطلوب من البيانات
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 72مساحتو  من تربة حقل( مًتاً  7.2الطبقة العلوية )بعمق  يفللنًتات  يالتوزيع ادلومس(: 2-9)شكل 

 مزروع دبحصوؿ القطن. ىكتاراً 
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عمومًا يف منطقة  (NO -N)( أف تراكيز النًتات 2-9الشكل ) يفؽلكن أف نرى 
قبل الزراعة )اخلريطة الكنتورية لشهر  الرياجلذور ذلذا احلقل ازدادت بشكل ملحوظ عقب 

معدالت معدنة النًتات  يف(. إف ىذه ادلشاىدة تتمشى مع الزيادة اذلامة امحراراً مايو اكثر 
. ونظرًا ألف ادلادة عقب إضافة ادلاء للًتبة (Sludge-N)ادلرتبطة بادلادة العضوية الصلبة 

ىذا احلقل  يففإف تركيز النيًتوجُت ، التحلل ءيالصلبة تسلك كسماد نيًتوجيٍت بط العضوية
 تقريباً حىت موعد احلصاد. ثابتةربديداً ظلت 

 اىداتنا حوؿ تغَتات قواـ الًتبة يفشإف اخلرائط الكنتورية سبكننا أيضًا من تسجيل م
 ييظهر اجلزء اجلنويب الشرق، بسهولة من السطح. فمثبلً  اً وىو ما مل يكن واضحاحلقل 

 توجد يف )اجلانب السفلى إىل اليمُت( من احلقل تراكيز نيًتوجُت تقل باستمرار عن تلك اليت
وقد أظهر الحقًا ربليل التوزيع احلبييب لعينات تربة )غَت مدرجة ىنا( أف قواـ  .بقية احلقل

 فإف النًتات قد فقدت بسرعة من ىذه ادلساحة، ىذا ادلوقع كاف أكثر رملية. وبذلك يفالًتبة 
يتعُت إقامة نقاط قياس أكثر لتصبح اخلرائط أكثر مصداقية. . ومثاليًا يخبلؿ عمليات الر 

لكنو وعلى الرغم من ، فإف البيانات ادلقدمة سبثل ساعات عمل كثَتة، من جهة أخرى
 التغَت ادلومسي َت( ساعد على تفس2-9)شكل  إال أف التوضيح العيٍت، زلدودية عدد النقاط

 ت.وادلكاين للقياسا
 جمع عينات لبيئة الماء 5.9

فإف بيئة ادلاء بشكل خاص عرضة إلضافة ، نظرًا لطبيعتها الديناميكية )كسائل(
أف بيئة ادلاء تتأثر بسرعة وشدة أكرب كثَتًا عند حدوث تلوث مقارنة ببيئة ، ادللوثات. دبعٍت
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عن مساره شلا يؤدى إىل انسياب كميات   زلمل بادلبيدات عند جنوح قطار ،الًتبة. فمثبلً 
لكن تأثَتاتو ، يعترب أمرًا سيئًا بدرجة كافيةفإف ذلك بيد فوؽ سطح األرض ادلكبَتة من 

فإنو نظراً ألف الًتب جسم ، داخل رقعة زلدودة. إضافة لذلك ستكوف مقتصرة بشكل واضح
ؼ لبلحتواء شلا يسمح بوقت كا، فإف ادللوثات سوؼ لن تنتشر بسرعة، صلب مسامى

 االنسياب. إف ىذا وؽ هنر سيكوف أكثر خطورةلكن حيود قطار عن قنطرة ف والتنظيف.
بدرجة أو ، وىذا االنتشار سيؤثر حتماً ، ادلاء يفسينتج عنو دوف شك انتشار سريع للمبيد 

 ذلك البيئات ادلصاحبة لو. على امتداد رلرى النهر كلو دبا يف، بأخرى
والبحَتات ؛ واخلزانات ، واجلداوؿ، تضم عمومًا احمليطات اليت، وتبدو بيئات ادلياه

ؽلكن أف  يتكوينها من الًتب. لكن ىذا التجانس ادلظهر  أكثر ذبانسًا يف، اجلوفيةوادلياه 
تتميز باختبلؼ درجات  يفه، كثَتاً ما تكوف طبقيةأف نظم ادلاء  ، يقود إىل أخطاء. فاحلقيقة

ك فإهنا والًتاكيب الكيميائية . وانطبلقاً من ذل، ن الغازاتوكذلك زلتواىا م، احلرارة والكثافة
ونظرًا ألف تراكيز ، (. وعلى ذلك23)أنظر أيضًا الباب ، ادللوثات توزع تتميز باختبلؼ يف

 فإنو يتعُت أخذ العينات من البيئات ادلائية، ادللوثات نادرًا ما تكوف ثابتة خبلؿ جسم مائي
تحدة األمريكية انطلق برنامج رصد مكثف للمياه بعد صدور بعناية كبَتة. وىف الواليات ادل

 7.73اجلزء  73. انظر الباب 2922عاـ  (Clean Water Act)قانوف ادلياه النظيفة 
 للتوضيح. 

 أخذ عينات من مياه سطحية 1.5.9
، واحلجم، السطح االعتبار عند أخذ عينات من أجساـ مائية يتعُت األخذ يف

من األجساـ ادلائية اجلارية على امتداد غلب أخذ عينات ، األنظمة. فمثبلً وديناميكيات ىذه 



322 
 

عرض قناة التدفق ألف ادلاء يتحرؾ بسرعة أكرب عند ادلنتصف منو عند احلواؼ. كما يتعُت 
 من مواقع قياس سرعات التدفق وتسجيلها عند كل موقع، يمقطع عرض عند أخذ عينات يف

مثل البحَتات و األىوار أو ، ادلائية احملجوزة والراكدة نسبياً . وىف حالة األجساـ العيناتأخذ 
وخاصة عند وجود ، يكوف من ادلهم أيضًا أخذ عينات مع العمق (Lagoons)ادلستنقعات 

(. ويعترب أخذ عينات من نظم مائية (thermo clinesدرجات احلرارة  تغَتات حادة يف
ذلك أف الًتكيبات الكيميائية  اً التحليل شائعديناميكية )تدفق غزير( من وقت آلخر لغرض 

خذ عينات ر أافإف تكر ، ىذه األجساـ ادلائية ؽلكن أف يتغَت بسرعة. كذلك )للملوثات( يف
 تدفق للملوثات.  يالكتشاؼ أ أوقات متقاربة ضروري يف

نظم مائية ال تتأثر  فإف أخذ عينات بتكرار أقل يتم عادة يف، من ناحية أخرى
 .(nonpoint sources)أو غَت زلددة أو معروفة  (point)صادر تلوث زلددة بشكل واضح دب

العادة. وىف  تؤثر مصادر التلوث غَت احملددة على النظم ادلائية ببطء وبشكل متساو يف   
 (nonpoint pollution)بعض احلاالت يتم تقليل التأثَتات الناذبة عن مصادر غَت زلددة للتلوث 

ؽلكن أف تقود تأثَتاهتا ادلًتاكمة إىل هتدـ ، عن طريق آليات طبيعية؛ لكنو وىف حاالت أخرى
بواسطة  يؽلكن معادلة تأثَتات ادلطر احلمض، سريع جلزء أو أكثر من النظاـ ادلائي. فمثبل  

ربتوى على تركيزات مقاسة من الكربونات والبيكربونات. إف  قاعدية مياه البحَتات اليت
ضمن مدى ؽلكن ربملو  (pH) ادلقاـو ذلذه ادلعادف قد ػلافظ على الرقم اذليدروجيٍت التأثَت

ومع ، (. بعد ذلكسنواتتقريباً( بعد سقوط أمطار محضية لفًتة زمنية طويلة ) 2-2)
بعد مطرة فقط أو  2استنزاؼ قاعدية ادلاء يهبط الرقم اذليدروجيٍت بسرعة إىل ما ربت الرقم 
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 إىل سلسلة من التأثَتات ييؤدالرقم اذليدروجيٍت قد  ىذا اذلبوط يف مطرتُت محضيتُت. إف
ادلائي يكوف من الصعب عكسها. وقد تشمل ىذه التبعات موت  البيئية على النظاـ

احليوية الدورات  واطلفاض يف، الضوئي للطحالب البحرية البناءواطلفاض معدالت ، األمساؾ
وزيادة تركيزات العناصر السامة. وىف ىذه ، الدقيقة والكربىادلغذيات  تتحكم يف الطبيعية اليت

من الكربونات والبيكربونات إضافة للرقم اذليدروجيٍت فإنو غلب متابعة رصد كل ، احلالة
  .للماء

تشمل  اليت، (point sources)فإف مصادر التلوث احملددة ، من ناحية أخرى
 يونقاط الصرؼ الصناعي واحلضر ، واجلداوؿادلسارات الطبيعية للصرؼ وادلياه مثل األهنار 

على نظم ادلياه. وىف ىذه  تستطيع التأثَت بسرعة أكرب وبدوف تساو  ، (3.23)انظر اجلزء 
فإف الرصد عند نقطة التفريغ أو بالقرب منها يعترب الطريقة األكثر أعلية للحد من ، احلالة

، ير آثارىا كمياً. وىف ىذه احلاالتالتأثَتات السلبية للملوثات على نظم ادلياه و/ أو لتقد
 يكوف من ادلهم عادة وضع وتطبيق خطة رصد تشمل أخذ عينات عند فًتات متقاربة.

 (nondestructive) تبلفيةاإلالبيئات ادلائية سبييز بُت الطرؽ غَت  ال يوجد يف
ألف إزاحة تمييز ليس ضروريًا ألخذ العينات وربليلها. إف ىذا ال (destructive) تبلفيةواإل
ال يسبب انقطاع أو اضطراب ىذه ، )حجم صغَت( من ادلاء من حبَتة أو هنر مثبلً  عينة

ألخذ عينات  طريقتُتالبيئات بصورة ؽلكن قياسها أو استمرارىا. ومع ذلك ؽلكننا ربديد 
وىو يتم عند مكاف مجع العينة؛ وأسلوب نقل العينة ، حينو عند ادلوقع ادلياه: ربليل العينة يف

 ادلعمل.  يتبعو ربليل يف، مثبلً من األهنار()
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، األوؿ مع أخذ عينة مياه سطحية –وسيتم تناوؿ ىذاف األسلوباف كل على حدة 
 أما الثاين فسيكوف مع أخذ عينة مياه جوفية. وبتقدـ صناعة أجهزة التحليل ادلنقولة يف

ياه السطحية عند عدة قياسات أو مؤشرات خلصائص ادلؽلكن كميًا تقدير ، الوقت احلاضر
ؽلكن تقديرىا بواسطة أجهزة  ادلوقع وىف حينو. إف بعضًا من القياسات ادلرتبطة بالتلوث اليت

 ( .2 – 9اجلدوؿ ) مباشر داخل ادلاء موضحة يف (probe)رلس حقلية من خبلؿ غرس 
 ادلاء باستخداـ جهاز حقلي منقوؿ . يف(: خصائص شائعة تقاس مباشرة  2-9جدوؿ )

 (probe)طريقة التحليل المجس  الخصائص المصاحبة الخاصية

 .قياس أيوف اذليدروجُت قطب .[  ]عاؿ/ منخفض  .(  )الرقم اذليدروجيٍت 

 التوصيل الكهريب. إضافة أليونات ذائبة أخرى.     ,    ادللوحة
 قطب غشائي حساس للغاز. .( O)عدـ وجود أكسجُت  األكسجُت الذائب.

 .(Thermocouple)مزدوج حرارى  حرارة مرتفعة / منخفضة. درجات درجة احلرارة.

 
إال  ،( ليست ملوثات بالضرورة2-9اجلدوؿ ) ادلبينة يف ادلؤشراتوعلى الرغم من أف 

أف نظاـ ادلاء قد  على أف حدوث عدـ اتزاف أو اضلراؼ عن مدى قيمتها الطبيعية يدؿ عادة
تراكيز األكسجُت الذائب عادة اىل يدؿ اطلفاض ، تعرض لضغط ملوث أو أكثر. فمثبلً 

مفرط نتيجة إضافات غَت عادية للمغذيات أو ادلادة العضوية للمياه.  يوجود نشاط بيولوج
تراكيز ادلغذيات  ادلائية بسبب اإلثراء يف يالبحَتات واجملار  فإف حدوث تلوث يف، وعلى ذلك

(eutrophication) راكيز األكسجُت.ت ؽلكن اكتشافها عن طريقة قياس التغَتات يف 
 الوقت احلاضر اختبارات عديدة أخرى ؽلكن القياـ هبا يف وجد يفت، إضافة لذلك

سمح لنا بقياس تركيز أنيونات ادلاء. إف ىذه االختبارات ت ولكن ليس مباشرة يف، احلقل
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و/ أو ،       ,          ,     ,مثل ، رلم / لًت( 2دة )توجد بًتكيزات تزيد على زلد
تقدير قاعدية أو عسر ادلاء وذلك باستخداـ مواد كيماوية سللوطة سلفًا ) كواشف خاصة 
تتفاعل مع ىذه األيونات وتنتج لوناً( وجداوؿ ملونة و/أو أجهزة قياس اللوف 

(colorimeters)وجد عادة بًتكيزات . كما مت أيضاً تطوير اختبارات حقلية دللوثات زلدودة ت
احلقلية غلب أف تظل دائماً زلط  االختباراتدقة ىذه لكن  روجراـ / لًت(منخفضة جداً )ميك

ادلياه.  توجد يف تداخبلت األيونات األخرى اليتتساؤؿ ألنو من الصعب جدًا التخلص من 
عناصر ؽلكن قياسها باستخداـ أجهزة حقلية منقولة  وتضم قائمة ادللوثات األخرى اليت

ينوالت والزيوت والتانُت والف السيانيدوكيماويات عضوية مثل ،  Pb, Ni, Cu, Crمثل
  .واللقنُت
 أخذ عينات من مياه جوفية  2.5.9

 ،مت تناوذلا عند أخذ عينات من مياه سطحية مبلئمة إف الكثَت من االعتبارات اليت
بينهما ىو طريقة مجع  يأيضًا عند مجع عينات من مياه جوفية. لكن االختبلؼ األساس

سطحية. الطبقة ربت الالعينة. إف معظم عينات ادلياه اجلوفية ذبمع من آبار مت حفرىا خبلؿ 
وأسلوب احلفر وبناء آبار ادلراقبة والرصد أمورًا حيوية جداً ، ويعترب اختيار ادلكاف ادلناسب

ة حلفر البئر وادلواد لربنامج أخذ عينات مياه جوفية ناجح . وغلب أف تكوف الطريقة ادلتبع
صمم ادلخطط من أجلها )إف  اليتمبلئمة للبيئة ربت السطحية وادللوثات  لبنائوادلستخدمة 

   نشره وقائمة ادلراجع والقراءات ما مت مواصفات احلفر وبناء اآلبار ؽلكن العثور عليها يف
 ذلذا الباب(. 
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يقة جلمع عينات من آبار االعتبار عند تطوير طر  توجد عوامل كثَتة يتعُت أخذىا يف
عن طريق سحب أو  (Well purging)ادلراقبة وأحد ىذه العوامل ىو تنظيف أو تشطيف 

ل مجع بضخ حجم زلدد من ادلياه اجلوفية قبيل مجع العينة. إف اذلدؼ من تشطيف البئر ق
، ادلاء سبثل حقيقة خصائص وظروؼ البيئة ربت السطحية التأكد من أف عينة ىو العينة

بئر معُت  أف خصائص ادلاء الذى يبقى يف يى ادلشكلةس تلك اخلاصة بالبئر نفسو. إف ولي
البيئة ادلسامية. فادلاء الذى  ؽلكن أف تكوف سلتلفة كثَتًا عن خصائص ادلاء الذى يوجد يف

درجة احلرارة والرقم  الذى ؽلكن أف يؤدى إىل تغَتات يف، يالبئر معرض للهواء اجلو  يبقى يف
 واحملتوى من األكسجُت. إف ىذه التغَتات ؽلكن أف ربدث تغَتات يف (pH) اذليدروجيٍت

خصائص وتراكيز ادللوثات. كما ؽلكن للملوثات أف تتفاعل مع مواد البئر. وذلذه األسباب 
وأخذ عينات من ادلاء الذى مت البئر  وغَتىا يكوف من ادلفضل التخلص من ادلاء الساكن يف

 حديثاً من البيئة ادلسامية. سحبو
 فهو، يتعُت اعتباره عند مجع عينات من مياه جوفية الذى أما العامل الرئيسي اآلخر

، تستخدـ جلمع العينة. وىناؾ معايَت عدة الختيار األداة ادلناسبة جلمع العينات األداة اليت
، . ومن الواضحصادياالقتواجلانب ، وسهولة االستخداـ، العينة سبلمةومنها احملافظة على 

 ػلدث تغَت يف وال، جداً أف ال تسمح أداة أخذ العينة حبدوث فقد للملوث الضروريأنو من 
غلب أال تسمح أداة تستخدـ جلمع عينات ربتوى على ، خصائصو أثناء اجلمع. فمثبلً 

ىوائياً  ولد فراغاً ت   اليت، ادلاصةضخة ادلملوثات متطايرة بتعرضها للتطاير. لذلك فإف أداة مثل 
 ال تكوف مناسبة جلمع عينات دللوثات متطايرة.
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 ومحددات أخرى عند أخذ العيناتاعتبارات  –تحاليل المياه  3.5.9
 مجع عينات ادلياه والسوائل غَت ادلائية مشاكل زلددة. إف عينات ادلياه اليت يكمن يف

وملوثات عضوية وميكروبات ، يزمع ربليلها لتقدير عناصر توجد بًتكيزات دقيقة ودقيقة جداً 
 . ومن ادلشاكل النموذجية اليتثعلى مشاكل خاصة تتعلق بإمكانية تعرضها للتلو  يتنطو 

 للعينات وفقد ادللوثات عن طريق التطاير يف يؽلكن مواجهتها أثناء مجع العينة التلوث اخلارج
مجع خاصة  حالة الكيماويات العضوية ادلتطايرة. وىف ىذا اجلزء سوؼ يتم مراجعة طرؽ

غلب اتباعها من أجل رصد صحيح  إضافة ألساليب احلفظ اليت، للعينات والتعامل معها
 .للبيئات ادلائية

منخفضة )آثار( من  دلستوياتوالكامل فإف التحليل الدقيق ، وكقاعدة عامة
ادلاء ؽلكن فقط القياـ هبا ربت ظروؼ معملية باستخداـ طرؽ حديثة إلعداد  ادللوثات يف

العينات وأجهزة ربليل تدار بواسطة فنيُت مهرة. وىناؾ سبباف ىاماف جدًا التباع ىذه 
القاعدة العامة. األوؿ ىو أف األجهزة التحليلية البلزمة لتحقيق حدود الكشف لكل ملوث 

اىظة الثمن وأف ىذه األجهزة حساسة جدًا وربتاج دلعايرة على حدة بصورة منتظمة تكوف ب
إىل احلد  ادلخاطرةادلعملية تقلل  اإلجراءاتوصيانة مستمرة. أما السبب الثاين فيعود إىل أف 

األدىن من حدوث تلوث أثناء إعداد العينة والتحليل فتقلل من فرص النتائج ادلوجبة غَت 
وبذلك فإف زبزين ، ل ادلياه ال ؽلكن القياـ هبا بسرعةفإف ربالي، إىل ذلكاحلقيقية . إضافة 

 )تغَت يف عدـ تدىور حالة العيناتضرورية لضماف  معملية زلكمةالعينات ربت ظروؼ 
 نتائج سلبية غَت صحيحة. يشلا يؤد الصور الكيميائية(

نبذؿ اىتمامًا خاصاً ، وألجل التقليل إىل احلد األدىن من مشكلة التلوث/ التدىور
مجع عينات  حلافظاتعديدة مع عينات ادلاء. وتوجد أصناؼ ادلستخدمة جل حلافظاتا بنوع
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( ىذه األصناؼ 7-9سيتم ربليلها. ويضم اجلدوؿ ) وذلك حسب نوع اخلصائص اليت، ادلياه
، عينة ادلاء ال تدمص ألساسية مصحوبة بأساليب احلفظ ادلستخدمة لضماف أف ادللوثات يفا

( ال يشمل 7- 9صورهتا أثناء زبزينها. وذبدر اإلشارة إىل أف اجلدوؿ )أو تتغَت ، أو تًتسب
 مجيع أساليب احلفظ أو التخزين ادلستخدمة جلمع عينات ادلياه. لكن أغلب عينات ادلياه اليت

مع ربوير ، ىذا اجلدوؿ يتم مجعها وزبزينها تنجز باتباع واحدة أو أكثر من الطرؽ ادلبينة يف
نشورات م إىلانظر  –صوؿ على قائمة شاملة جلميع اخلصائص بسيط لبعض منها. )للح

 (.  2923لعاـ  حلماية البيئة الوكالة األمريكية
 .(: األنواع الرئيسية حلاويات العينات وطرؽ احلفظ7-9جدوؿ )

 الحفظ / التخزين حاوية العينة فئة الملوثات
 (HDPEa)قنينة ببلستيكية  + Pb +,Ni +,Zn))مثلكاتيونات فلزية 

 

  (7النهائي أقل من  pH) أضف محض نًتيك
 

 -NO ,F-,Cl)األنيونات األساسية )مثل
 

 (HDPEa)قنينة ببلستيكية 
 

 ـ °2احفظ القنينة باردة عند 

 (+Mg +,Ca +,K+,Na)الكاتيونات األساسية 
 

 (7النهائي أقل من  pHأضف محض نًتيك / كربيتك ) (HDPEa)زجاجة ببلستيكية 
 

ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدروكربونات ؽلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن غسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلها                          
(Purgeable hydrocarbons) 

 

 حاويات زجاجية، شفافة أو معتمة
 

 ـ °2احفظ العينة باردة عند 
 (b)اضف مادة سلتزلة

مبيػػػػدات آفػػػػات، مبيػػػػدات حشػػػػائغ، ىيػػػػدروكربونات غػػػػَت 
 متطايرة، دايوكسينات، فيورينات.

 

 قنينة زجاجية معتمة
 

 

  (b)مادة سلتزلةأضف 
 

 
    منشػػػػػػطات سػػػػػػطحية )مػػػػػػن الصػػػػػػابوف(، مػػػػػػواد ببلسػػػػػػتيكية

 .))من ادلواد احملولة( PCBمن الببلستيك، )

 ـ°2أحفظ العينة باردة عند  قنينة زجاجية معتمة

HDPEa .ببلستيك بوىل ايثيلُت عايل الكثافة = 
(b) كسدة مثل الكلورين.تضاؼ تركيزات منخفضة من ثايو سولفيت الصوديـو أو محض األسكوربيك لعينة ادلاء للتقليل إىل احلد األدىن من األكسدة بواسطة عوامل األ 
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 اخلطوطالقصوى لبلحتفاظ بالعينة. إف  ار آخر وىو موضوع ادلدة الزمنية بتىناؾ اع

تلـز بتحليل عينات ادلياه  الوكالة األمريكية حلماية البيئة طورت بواسطة احلالية اليت اإلرشادية
 ادلستهدؼخبلؿ فًتة زمنية زلددة بعد اجلمع. وتتوقف ادلدة الزمنية القصوى على اخلاصية 

تتدىور أو  غلب ربليل ادلواد الكيميائية اليت، تقديرىا وىى بذلك ؽلكن أف تتباين كثَتاً. فمثبلً 
ساعة بعد اجلمع:  22و 2كن حفظها إال لفًتة تًتاوح ما بُت تتغَت صورهتا بسرعة وال ؽل
فإف معظم ، والنًتات. من ناحية أخرى، السيانيد، الفوسفات، ويشمل ذلك األكسجُت

أشهر قبل إجراء  2ؽلكن حفظها دلدة تصل إىل ، إذا ما مت حفظها جيداً ، الفلزات واألمبلح
على ملوثات عضوية غلب استخبلصها  يربتو  اليتوعموماً فإف عينات ادلاء  .التحاليل عليها

ؽلكن بعدىا االحتفاظ دبستخلص ادلذيب الذى ػلتوى ، أياـ 2)باستخداـ مذيبات( خبلؿ 
الوكالة )انظر منشورات  .الفعلييومًا قبل إجراء التحليل  22على ادللوثات دلدة تصل 

 .تفاظ بالعينة(كاملة لفًتة االحللحصوؿ على قائمة   2923 األمريكية حلماية البيئة
غاية يف األعلية عند تطوير خطط  اً عترب هتوية عينات ادلياه أو طرد الغازات منها أمر ت

مجع عينات لكل نظم ادلياه اجلوفية والسطحية. إف هتوية أو طرد الغازات من عينات ادلياه 
على  يمن ادلياه اجلوفية ربتو  اً فإف كثَت ، غلب منعها ألسباب عدة متداخلة. وىف ادلقاـ األوؿ

مياه ذا فإف تعرض عينة . لياذلواء اجلو  يفادلوجودة مقارنة بتلك   COتركيزات عالية من غاز
 وىو ما يقود إىل زيادة يف،  CO أثناء أو بعد اجلمع ينتج عنو فقد يف يجوفية للهواء اجلو 

pH  إضافة لذلك ؽلكن لتغَتpH  ت. فمثبلً ادللوثاأف يؤثر على خصائص عدد كبَت من ،
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، منخفض. وبذلك (pH)ىيدروجيٍت  أسسمن الفلزات أعلى عند قيم  تكوف ذوبانية كثَت
ؽلكن أف ػلفز ترسيب الفلزات وتكوف تركيزات   COالناتج عن فقد  pH يففإف الزيادة 
أقل من احلقيقية. وىف  ييتم احلصوؿ عليها عن طريق التحليل ادلعمل ادلاء اليت الفلزات يف

مل يكن مشكلة  يؽلكن لنا أف نتوصل إىل خبلصة خاطئة بأف التلوث الفلز ، هناية ادلطاؼ
للنظاـ  واالختزاؿبالنسبة ذلذا النظاـ. كما أف هتوية عينات ادلاء تغَت أيضًا وضع األكسدة 

، مليات . فمثبلً العديد من اخلصائص والع األكسدة واالختزاؿ يف وؽلكن أف تؤثر التغَتات يف
ترسيب إىل حالة األكسدة واالختزاؿ )زيادة تركيز األكسجُت(  ؽلكن أف ربفز الزيادة يف

 بالطريقة التالية: ( Fe (OH))ىيدروكسيد احلديد 

 
وىو ما ، على ىيدروكسيد احلديد اإلدمصاص Zn, Pb, Cdوؽلكن للفلزات مثل 

أنبوب العينة. كما ؽلكن أيضًا أف تؤثر إضافة  الطور ادلائي يف خفض تراكيزىا يفسي
 اذلوائي. يعن طريق ربفيز التحلل البيولوج، مثبلً ، األكسجُت على ادللوثات العضوية

، فإنو يلـز عند تطوير خطط ألخذ عينات لنظم ادلياه السطحية واجلوفية، وأخَتاً 
أو عدـ إجراء ترشيح للعينة(  النظر إىل مسألة ترشيح عينات ادلياه. ويعترب قرار )إجراء ترشيح

يتعُت التعامل معو عند كل موقع ولكل نوع من ادللوثات. إف السبب الرئيسي  موضوعاً 
ودبا يسمح فقط جبمع ادللوثات الذائبة. ، ادلعلقة الصلبةلًتشيح عينات ادلياه ىو إزالة ادلواد 
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 كما سبت اإلشارة،  الًتشيح زيادة التهوية أو طرد الغازات أثناء إمكانيةلكن الًتشيح يرفع من 
 نفاً.آإلية 
 رصد تلوث الهواء 6.9

الواليات ادلتحدة األمريكية  يتم رصد تلوث اذلواء داخل ادلناطق احلضرية الكبَتة يف
الواليات ادلتحدة ىو نتيجة مباشرة  ادلدف الكبَتة حوؿ العامل. إف القياـ بالرصد يفوىف معظم 

لـز ىذا (. وي  2-73)انظر اجلزء  2922لعاـ  (Clear Air Act) يلبنود قانوف اذلواء النق
ومراجعة )كل فًتة مخس سنوات( ادلعايَت ، وتنفيذ، بوضع (EPA)القانوف وكالة محاية البيئة 

تعرؼ  ينطبق على ملوثات اذلواء اخلارجي اليت يالذ (NAAQS) احمليطالوطنية جلودة اذلواء 
ىواء ادلناطق  توجد عادة يف بأهنا األكثر ضررًا لصحة اإلنساف. وتشمل ىذه ادللوثات اليت

، الكربيت أكسيدوأكاسيد النيًتوجُت وثاين ، من أوؿ أكسيد الكربوف كبل،  احلضرية
. وقد سبت فواألوزو ، اجلو وادلواد ادلعلقة يف، (NMHCs)واذليدروكربونات  اخلالية من ادليثاف 

ومن أجل مساعدة وكالة محاية البيئة لتوفَت  ،7.27اجلزء  شة ىذه ادللوثات وغَتىا يفمناق
كافة   عن طريق شبكات رصد تنتشر يف مكثفةيتم مجع بيانات ، يمتطلبات قانوف اذلواء النق

 أضلاء الببلد. 
قد حفز  البيئة العادليةفإف االىتماـ دبا يًتتب عن تلوث اذلواء على ، ذلكإضافة إىل 

كلو. وحاليًا توجد عدة برامج حبثية جارية   ياذلواء اجلو  البحث ادلوجو ضلو رصد التلوث يف
راج وبواسطة الطائرات ػتتعلق جبمع بيانات بيئية من األب يوالعادل على ادلستويُت الوطٍت

والصواريخ الصوتية واألقمار االصطناعية وتوفر أجهزة التحسس ، (0-9وادلناطيد )شكل 
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. يألقمار االصطناعية وسيلة لرصد ادللوثات على ادلستوى العادلربملها ا اس ادلوجات اليتلقي
 ياألرض اإلشعاععلى توازف  يعن تبعات تلوث اذلواء اجلو مهمة وتوفر ىذه الوسائل بيانات 

وتغَت الطقس واستنزاؼ األوزوف بطبقة السًتاتوسفَت. ومن بُت ىذه احملاوالت نظاـ مراقبة 
الذى يستخدـ أجهزة زلمولة بواسطة األقمار االصطناعية قامت بتوفَتىا ، (EOS) األرض

إف ىذا  –واإلدارة الوطنية للهواء واحمليط إضافة لدوؿ أخرى ، إدارة الفضاء والطَتاف الوطنية
النظاـ سوؼ يوفر بيانات حوؿ مكونات اذلواء )وغَتىا( لفًتة طويلة من القرف الواحد 

 والعشرين.

 
 والرطوبة. الصورة لقياس درجة احلرارة والضغط يفتستخدـ بالونات خاصة مثل ىذا ادلبُت : (0-9)شكل 

 

 رصد تلوث ىواء المناطق الحضرية )المدن( ومصادره 1.6.9
فإف األىداؼ ، اخلاص بالتنظيمات الفيدرالية 22ربت العنواف رقم  كما ىو مشار إليو

 ربديد: ادلوقع تتمثل يفالعامة لشبكات رصد تلوث ىواء ادلدف عند 
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 منطقة حضرية. أعلى تركيزات متوقعة للملوثات يف .1
 ادلناطق ذات الكثافة السكانية العالية. تركيزات تلوث شلثلة )ظلوذجية( يف .2

 تأثَت ادلصادر الرئيسية على تراكيز التلوث. .3

 تركيزات التلوث ادلعتادة. .4

االعتبار إلقامة واحملافظة على شبكة من  يتعُت أخذىا يف اليت مورتوجد كثَت من األ
مكاف غلب  يوىف أ، رصدىا نريد طات رصد جودة اذلواء. فمثبًل يلـز ربديد ادللوثات اليتزل

معرفة طبيعة البيانات ، أيضاً  يمن الضرور األجهزة ادلستخدمة ذلذا الغرض.  يوما ى رصدىا 
ة لتحقيق األىداؼ احملطات الضروري يتعُت ربديد عدد، يلـز مجعها. وأخَتاً  ادلناخية اليت

 .ليهاإادلشار 
من ، أف الشبكات غلب أف تضم عدداً كافياً  على السؤاؿ األخَت يف اإلجابةوتتمثل 

ربيط هبا. ونظرًا ألف مثل ىذه اإلجابات  ادلناطق احلضرية وادلناطق الريفية اليت احملطات يف
ربى زلددة للحصوؿ على إجابات واضحة فسيتم النظر إىل مدينة ك، العامة ال تساعد كثَتاً 

 سئلة.التساؤؿ وغَته من األذلذا 
ادلساحة ، ألف نسمة 222مدينة توساف بوالية أريزونا )تعداد السكاف ضلو  يوجد يف

وثبلثوف زلطة يتم تشغيلها وصيانتها بواسطة إدارة جودة البيئة دلقاطعة  ( ثبلث7كم  022ضلو 
ادلناطق الريفية احمليطة  لكن بعضها يوجد يف، داخل ادلدينة. وتوجد معظم ىذه احملطات بيما

 مباشرة بادلدينة. 
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فإف ادللوثات ادلختلفة ؽلكن رصدىا عند زلطات ، وحسب قوة وقرب مصادرىا
فإف زلطات مدينة توساف الواقعة باجلزء اجلنويب للمدينة تقـو أساسًا برصد ، سلتلفة. وبذلك
ألهنا تستقبل الغبار ادلتولد عن عمليات ادلناجم القريبة. أما  ياذلواء اجلو  ادلواد ادلعلقة يف

احملطات الواقعة بالقرب من تقاطعات الطرؽ ادلزدمحة وىف ادلواقع السكنية اجملاورة فًتصد 
. كما توجد عدة NOx, CO (NO +NO)مثل ، ادللوثات الصادرة عن ادلركبات اآللية

ذلك بالدرجة األوىل خبلؿ أشهر الصيف ولكنها تقـو ب، زلطات ترصد مستويات األوزوف
 عند أعلى مستوياتو.  بالتفاعبلت الكيميائية الضوئيةعندما يكوف إنتاج األوزوف 

داخل  رلهزة جيداً دبعداتوتتكوف معظم زلطات رصد جودة اذلواء ىذه من معامل 
احملطة  يظروؼ مناخية زلكمة )تربيد أو تدفئة(. وقد ربتو مقطورات أو سيارات كبَتة ربت 
ومواد معايرة وأجهزة معملية أخرى لضماف ، وسجبلت، على أجهزة ربليل ذاتية التشغيل

للمعمل لتحليل ادللوثات عرب  اخلارجيمصداقية البيانات وصبلحيتها. ويتم إدخاؿ اذلواء 
وبذلك يضمن أخذ ، أنبوب من مادة التيفلوف عند مستوى عدة أمتار فوؽ سطح األرض

 (.0.7.3لط )انظر اجلزء عينة ىواء جيدة اخل
        ضخات متتالية دبعدؿ تدفق يًتاوح ما بُت واء جلهاز ربليل يفذلويتم ربويل ىذا ا

يستخدـ معظمها خصائص بصرية  اليت، الدقيقة. إف أجهزة التحليل ىذه لًت يف 2.0-2.2
 تقـو بقياسها. مع ذكر ادللوثات اليت، سيتم وصفها فيما يلى، لتقدير تركيز ادللوث

ربليل الغاز باألشعة ربت اعتياديًا بواسطة جهاز ) (CO)الكربوف  أكسيديقاس أوؿ  .1
ربت  األشعةف امتصاص . وباستخداـ ىذا اجلهاز فإ(infrared gas analyzer)( احلمراء
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حالة  عينة اذلواء يتم مقارنتها باالمتصاص يف يف CO( بواسطة 2.7.3احلمراء    )انظر اجلزء 
ادلستمر  غَت اإلتبليف . وتسمح ىذه الطريقة بالقياسCOذو تركيز معروؼ من  يغاز مرجع

 عينة اذلواء.  يف COلغاز 
عمومًا بواسطة جهاز قياس انبعاث الطيف فوؽ  ( SO)يقاس ثاين أكسيد الكربيت  .2

. إف ىذا األسلوب مؤسس (ultraviolet (uv) emission spectrometers) يالبنفسج
عندما يتعرض ألشعة فوؽ بنفسجية شديدة  اإلشعاعمن  فقاً شليزاً ديبعث   SOعلى مبدأ أف 

 جهاز قياس الطيف. يف يمصدر ضوئمن 
 (chemiluminescence)الكيميائي  الوميضبواسطة  (NOx)تقاس أكاسيد النيًتوجُت  .3

، NOاألوزوف. ويتم أواًل قياس  فشمبلائياف متعاقباف يذلك تفاعبلف كيمي ويستخدـ يف
بواسطة األوزوف   NOإىل  NO. وتنبعث أشعة ربت محراء أثناء أكسدة  NOقياس  ويعقب

 (chemilumineinescence) يالوميض الكيميائتتناسب كمية الذى يتم إدخالو للجهاز. و 
 (catalyst)تستخدـ مادة تفاعل مساعدة ،  NOاذلواء. ولقياس  يف NOالناذبة مع تركيز 

زوف بتقدير و الذى يسمح تفاعلو البلحق مع األ، NOعينة اذلواء إىل  يف 7NOختزاؿ مجيع ال
NO  . بطريقة غَت مباشرة 

باستخداـ جهاز ادلطياؼ المتصاص األشعة فوؽ  ( O) يتم عمومًا قياس تراكيز األوزوف .4
أجهزة قياس  استخداـؽلكن لكن ، (uv absorption spectrophotometer)البنفسجية 

 أيضاً.الكيميائي  الوميض
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تقاس اذليدروكربونات ادلتنوعة اخلالية من ادليثاف باستخداـ أجهزة مثل كروماتوجراؼ  .5
. ويعترب قياس اذليدروكربونات عمومًا أكثر صعوبة مقارنة (gas chromatograph)الغاز

 عملية القياس. مباشراً يفوكثَتاً ما ربتاج لفٌت يبذؿ جهداً ، بادللوثات األخرى
 باستخداـ أداة أخذ (  PM)ميكرومًت  22يقل قطرىا عن  تقاس ادلواد ادلعلقة اليت .6

أو السيارة  خارج ادلقطورة توضع (high volume air sampler)عينات ىواء بأحجاـ كبَتة 
الكبَتة. ويتم بواسطة ىذا النوع من األدوات السحب بصورة مستمرة حجمًا معروفًا من 

سلتلف حيث تقدر   ياذلواء خبلؿ أوراؽ ترشيح عدة. وذبمع ادلرشحات حبيبات دبدى حجم
ساعة. وؽلكن أيضاً  72مثبًل ، وزف ادلرشح على امتداد فًتة زمنية زلددة كمية ادلادة ادلعلقة يف

 العينة. كتقدير الرصاص يف  ربليل كيميائيإجراء 
تسجل البيانات من األجهزة باستمرار على ورقة البيانات باحملطة . وػلسب عادة 
. وتتم مراجعة البيانات وترسل إىل وكالة  متوسط الًتاكيز لكل ملوث ولكل ساعة من اليـو

مجيع األجهزة يتم معاينتها فإف ، دلزيد من ادلعاجلة والتحليل. كذلك (EPA)محاية البيئة 
غاز مرجعية ذات تركيز معروؼ. )ؽلكن احلصوؿ ومعايرهتا بصورة مستمرة باستخداـ مصادر 

 قائمة ادلراجع. ( الوارد يفMeadو 2993 :لومات مفصلة عن ىذه األجهزة يفعلى مع
قامت جبمعها زلطات مدينة توساف  تقـو وكالة محاية البيئة دبعاينة البيانات اليت

 يمع ادلعايَت الوطنية جلودة اذلواء اجلو  تتوافقوغَتىا للتأكد من أف مستويات ادللوثات 
(NAAQS) ( ادلعايَت اليت3-9ويلخص اجلدوؿ )  وضعتها وكالة محاية البيئة لعدد سلتار من

تفوؽ ىذه القيم  ت اليتادللوثات الشائعة ربت الظروؼ ادلفتوحة. ويقاؿ عن تراكيز ادللوثا
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سنة ، ساعات 2، ساعة واحدة، عند أخذ متوسطاهتا على امتداد فًتة زمنية زلددة )مثبلً 
ساعة زمنية  يةادلسجل عند أ COاذا ذباوز متوسط غاز ، واحدة( أهنا تتجاوز ادلعيار. فمثبلً 

الفة دلعايَت ف ادلدينة قد تكوف سلفإ، ميكرولًت /لًت 30رصد معينة  خبلؿ سنة ما عند زلطة
 السبلمة الفيدرالية اخلاصة جبودة اذلواء.

 .ادلفتوحة األماكن(: معايَت الرصد لوكالة محاية البيئة اخلاصة دبلوثات 3-9جدوؿ )
 )الطلق( يالمعيار الوطني لجودة الهواء الجو  فترة أخذ المتوسط لتحديد التركيزات المتوسطة الملوث
CO 2 ميكرولًت/ لًت 9 ساعات 
 ميكرولًت/ لًت 30 ساعة واحدة 

NO   ًميكرولًت/ لًت 2.20 سنويا 
O  ميكرولًت/ لًت 2.272 ساعة واحدة 

SO    ميكرولًت/ لًت 2.23 سنويا 
 ميكرولًت/ لًت 2.22 ساعة 72 

PM    ًميكروجراـ/ مًت مكعب 02 سنويا 
 ميكروجراـ/ مًت مكعب 202 ساعة 72 

  
إىل وكالة محاية  وإرساذلازلطات رصد اذلواء  يفؽلكن أيضًا مجع بيانات مناخية 

وسرعة الرياح ، الكلى وادلتفرؽ الشمسي اإلشعاعتشمل البيانات ادلناخية ، وعموماً  .البيئة
ة محاية البيئة ىذه البيانات لودرجة حرارة اذلواء. وتستخدـ وكا، واذباىاهتا والرطوبة النسبية

 ظلاذج رقمية  يفلتفسَت نتائج التلوث. كما ؽلكن أيضاً أف تستخدـ ىذه البيانات كمدخبلت 
أداة تستطيع أف تسهل  النمذجةتربط توزيع الًتكيز دبعدالت االنبعاث دللوثات ىامة. وتعترب 
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على جودة  إضافيةديدة أو مثل التأثَتات احملتملة دلصادر تلوث ج، تقييم ادلشاكل احملتملة
 اذلواء.

بعض ادلناطق احلضرية أدوات قياسية مثل أجهزة قياس  يفيستخدـ علماء البيئة 
وكذلك أنظمة صوتية ، (cup anemometers- )أكواب  ةذات الثبلث سرعة الرياح

كامل الطبقة واالضطرابات اجلوية ودرجات احلرارة داخل  ، متخصصة لرصد حاالت الرياح
الصوتية مفيدة بشكل خاص لرصد األوضاع  األنظمة. وتعترب ىذه ة للمناطق احلضريةمخادلتا

تؤثر على تفريق  اليت، (2.27واجلزء ، 7.7.3ادلناخية مثل انقبلبات درجة احلرارة )انظر اجلزء 
 ادللوثات. 

تلـز  الوقت احلاضر يفعدة واليات  فإف ،يإىل رصد تلوث اذلواء اجلو  باإلضافة
بلؾ ػ. ويتعُت على ميةػػاآللالنبعاث ادللوثات من ادلركبات  سنوياً بادلراقبة ادلباشرة  مواطنيها

ربقيق معايَت االنبعاث معايرة سياراهتم و/ أو القياـ بتصليحات  يف زبفق اليتمركبات ػال
جداً  كشف على ادلركبات اآللية ناجحةلضرورية ألجهزة ضبط االنبعاث. وقد كانت برامج ا

يوجد من غلادؿ ، ة على تقليل الكميات الكلية دلعظم ادللوثات. من ناحية أخرىادلساعد يف
وضع أجهزة حساسة على جانيب الطريق تقـو بالرصد  على وجود بديل أفضل يتمثل يف

 ,Cadle and Stephens 2992)أنظر السيارات عند مرورىاعوادـ من  الصادرةادلباشر للملوثات 
فوؽ  و حزمة من األشعةتوج  ، الوارد بقائمة ادلراجع(. وىف أنظمة االستشعار عن بعد ىذه

يقـو حبجز احلزمة بعد أف تكوف قد  (detector)كاشف   إىل احلمراء عرب شلر سيارة واحد
كربونات صادرة عن عادـ سيارة . لوثات مثل أوؿ أكسيد الكربوف أو ىيدرو ادل نتيجةخففت 
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ف ىذا األسلوب واسطة ادلركبة. إربديد كمية التلوث ادلنبعثة ب تخفيف يفالستخدـ درجة وت
، ال تتوفر فيها معايَت االنبعاث يستطيع أف ػلدد ادلركبات اليت، 2929مت تطويره عاـ  يالذ

هناية ادلطاؼ. إف أنظمة  وبذلك فهو يوفر وسيلة واعدة جدًا لتقليل االنبعاث الكلى يف
 لعادـ ادلركبات قد مت تطويرىا حديثاً لتحقيق ىذا اذلدؼ. ذبارية لبلستشعار عن بعد 

 (landfills)رصد االنبعاثات الغازية من الترب والمكبات  2.6.9
الًتكيزات ادلوجودة دلعظم ملوثات اذلواء.  التحكم يف تلعب الًتب دورًا ىامًا يف

ذات الًتكيزات  سحب منو كثَتًا من الغازاتتأو  ياجلو  أف تطلق إىل اذلواءوؽلكن للًتب 
. وبادلثل فإف مناطق زبزين ادلخلفات مثل CH , CO , N , O, NOxتشمل  اليت، ادلنخفضة
وقد تكوف مصادر زلليو ، تطلق أيضًا وسبتص ىذه الغازات تديرىا البلديات اليت ادلكبات

 . ياجلو   CHىامة لغاز 
ادلوقع ونوع إذ يعتمد ذلك على ، الًتبة صعباً  تدفق الغازات منقد يكوف قياس 

على قياسات عالية يكوف من الصعب احلصوؿ ، يتم رصدىا. فمثبلً  الغاز أو الغازات اليت
وىى احلالة الغالبة. ، الدقة للتدفق عندما توجد درجة عالية من عدـ التأكد من تركيزات الغاز

ونظرًا لذلك ومشاكل أخرى فإف الطرؽ ادلستخدمة لقياس تدفقات الغاز غلب تكييفها 
وعموماً تستخدـ ثبلثة أساليب سلتلفة لقياس تدفقات الغاز بُت الًتبة  .اسب أوضاعاً عدةلتن

 : أساليب الغرفة واألساليب ادلناخية الدقيقة وأساليب قطاع الًتبة.يوى يواذلواء اجلو 
 أساليب الحجرة أو الغرفة  1.2.6.9

من ىذين األسلوبُت  احلجرات ادلفتوحة وادلغلقة شائعاف. ويتطلب كل اً يعترب أسلوب
فوؽ سطح الًتبة مباشرة جلمع الغازات ادلنبعثة من الًتبة ضمن  (enclosure) وعاءوضع 
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يتم ربديد التدفق عن طريق قياس ، . وىف أسلوب احلجرة ادلغلقةللوعاء ادلغطى الفراغ اذلوائي
إف اذلواء ػػف، وحةوب احلجرة ادلفتػأسل . أما يفالوعاء ادلغطىل ػػيز الغاز داخػمعدؿ زيادة ترك

. يتم بعدىا حساب التدفق بقياس االختبلؼ الوعاء ادلفتوحيضخ باستمرار عرب  يػاخلارج
. وعلى الرغم اخلارجاذلواء  وتركيزه يف اذلواء الداخل للوعاء )ادللوث( يف للوعاء بُت تركيز الغاز

ات ػحصوؿ على عينػػف الفإ، داـػيث االستخػًا من حػػسيط نسبيوبُت بػػمن أف كبل األسل
يزات )احلقيقية( أو الفعلية يظل صعباً. تستخدـ عمومًا احلجرات ادلغلقة لقياس ػًتكػػتعكس ال

واحلجرات ادلفتوحة لقياس ، (2-9)الشكل  CO  ,N Oمثل ، تدفق الغازات غَت ادلتفاعلة
ىواء من  ذبمع عينات، . وىف حالة الغازات غَت ادلتفاعلةNOxمثل ، تدفق األنواع ادلتفاعلة

ة من اذلواء . وتؤخذ مفرغ قناين جيدة الغلق مثل زلقنة أو أو أواف   حافظات يف الوعاء داخل
وعادة باستخداـ جهاز كروماتوجرافيا الغاز. إف ، لتحليلها عينات اذلواء بعدىا إىل معمل

بالكامل؛ فعلى سبيل ادلثاؿ ؽلكن سبنع تسرب اذلواء  حافظاتأنو ال توجد  ادلشكلة تتمثل يف
اليـو الواحد.  يف %7من زلقنة زجاجية جيدة الغلق إىل  N Oأف تصل معدالت الفقد لغاز 

الفقد للغاز الذى ال ؽلكن  لذلك فمن ادلهم إجراء التحليل بأسرع وقت شلكن لتقليل ىذا
ال يعترب مشكلة  اتفإف فقدىا من احلافظ NOxحالة الغازات ادلتفاعلة مثل  . أما يفتفاديو

. لكنو عند موقع أخذ العينات الكيميائيبواسطة الوميض  وذلك ألف الًتاكيز تقاس مباشرة
 . حسب ادلكاف والزمافؽلكن أف تتباين  ييبلحظ أف تراكيز الغاز ضمن اذلواء اخلارج
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 زلاقن يف الوعاء. ذبمع عينات ىواء من داخل يمغلق لقياس تدفق غاز للهواء اجلو  وعاء(: 2-9)شكل 

 زلكمة الغلق دلنع تسرب الغاز.
 

أيضاً على بعض الصعوبات التطبيقية. فاحلجرات ربور  يإف أسلوب احلجرات ينطو 
 ي. ففيوىو ما ؽلكن أف يؤثر على إنتاج الغاز وزبللو من الًتبة إىل اذلواء اجلو ، بيئة الًتبة

إىل اطلفاض  ضمن الوعاءالًتاكم الكبَت نسبيًا لًتكيز الغاز  ييؤد، احلجرات ادلغلقة مثبلً 
وىو ما ؼلفض من التدفق ادلقاس. إضافة ، يتدرج الًتكيز بُت الًتبة واذلواء اجلو  ملحوظ يف

عادة متباينة جدًا من مكاف إىل مكاف ومن وقت إىل تكوف تدفقات الغاز من الًتبة ، لذلك
من  صغَتة نسبياً ات ػتداد مساحػق على امػاس التدف، كما أف احلجرات تستطيع فقط قيآخر
قياسات عند مواقع كثَتة من  إجراءأقل من مًت مربع واحد(. ذلذا يلـز عادة ، )مثبلً  .الًتبة

 أجل احلصوؿ على قيمة تدفق متوسطة.
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 رصادية دقيقة إأساليب  2.2.6.9
 مجيعها القياس ادلستمر لًتكيز الغاز يف نضمتت، دقيقة إرصاديةتوجد عدة أساليب 
(. وتشمل ىذه األساليب طرقًا لقياس 0.7.3)انظر اجلزء  يالطبقة السطحية للهواء اجلو 

تستخدـ  ؛ اليت(Flux – Profile)وقطاع التدفق  (eddy – correlation)االرتباط للدوامة  
ساحات كبَتة نسبياً. وىف توجد بًتكيزات دقيقة على امتداد م لقياس تدفق الغازات اليت

كما   بسرعة )عينة واحدة تقريباً كل ثانية( من تركيز الغاز العيناتيلـز أخذ ، أسلوب االرتباط
سرعة الرياح عند ارتفاع واحد. ويعترب أخذ عينات بسرعة لتحديد الًتكيز أمراً  يلـز تسجيل

على الرغم من أف أجهزة ، توجد بًتكيزات دقيقة صعب التحقيق دلعظم أنواع الغازات اليت
ذبارياً  فرفوؽ احلمراء لتحليل الغازات متو  األشعة قياسسريعة االستجابة مثل جهاز 

 قراءات لسرعةيتم أخذ ، وغازات أخرى. من جهة أخرى  COحالة غاز  لبلستخداـ يف
، (Flux–profile)أساليب قطاع التدفق  سريعة االستجابة. ويفاح باستخداـ أجهزة قياس الري

تكوف متطلبات ، (. وعادة2-9الطبقة السطحية )شكل  تقاس تدرجات الًتكيز العمودية يف
        حالة أسلوب االرتباط أخذ عينات باستخداـ أسلوب قطاع التدفق أقل منها يف

(eddy–correlation) لكنو يكوف من الصعب جدًا التعامل مع تدرجات الًتاكيز الصغَتة .
، 2-2اجلدوؿ ، على سبيل ادلثاؿ، )انظر، جيد اخللط ياذلواء اجلو خاصة إذا كاف ، للغازات

مت مجعو من الطبقة السطحية فوؽ نبات حشيشة  N Oالذى يدرج بيانات عن تركيز غاز 
رصادية الدقيقة مقارنة بأساليب احلجرات بأهنا ال تسبب . وتتميز األساليب اإلبرمودا(
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القياـ بقياسات تدفق صحيحة على  أيضا وتتيحة أثناء عملية القياس اضطرابًا لبيئة الًتب
 مًت مربع(. 2222اىل  222، امتداد مساحات كبَتة نسبياً )مثبلً 

 
 امتداد حقل كبَت على N Oدقيقة )قطاع التدفق( تستخدـ لقياس تدفق  إرصاديةأجهزة : (2-9)شكل 
 بعشب صليلي. مزروع 

 

 قطاع التربة أساليب 3.2.6.9
 الًتبة بيانات مفيدة حوؿ مصادر وبالوعات ادللوثات الغازية يفتوفر أساليب قطاع 

ؽلكن أف يستخدـ زلتوى الًتب من الغازات لتقدير تدفقات ، وىف بعض التطبيقاتالًتبة. 
ذلك أخذ  دبا يف، الغاز من مواقع مثل ادلكبات. وذبمع عينات غاز الًتبة بأساليب سلتلفة

. وىف حالة أخذ عينات بشكل (passive)باشرة أو غَت م (active)بصورة مباشرة  عينات
ذبمع عينات غاز بغرز أنابيب غَت قابلة للصدأ عند عدة أعماؽ داخل الًتبة. مث ، مباشر

تستخدـ مضخة تفريغ أو زلقنة ال تسمح بتسرب الغاز وذلك الستخبلص عينات من غاز 
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مفرغة من اذلواء  حافظات عينات الغاز أو زلاقن زجاجية أوأكياس  زبزف عادة يف الًتبة اليت
، حالة أخذ عينات بطريقة غَت مباشرة(. وىف 2-9ال جراء التحاليل الكيميائية عليها )شكل 

توضع ادلادة ، ؽلكن أف تستخدـ مادة ماصة مثل الفحم جلمع غاز الًتبة. وىف ىذه احلالة
خبلؿ الًتبة  جهد يداخل الًتبة حبيث تتحرؾ الغازات ادللوثة دوف بذؿ أ حافظة ادلاصة يف

فإف تدفق ، الًتبة جهاز التجميع. وحسب إنتاج الغاز أو معدالت الفقد يف إىلومنها 
ؽلكن أف يستدؿ عليها من قياس تدرجات الًتكيز العمودية  ياذباه اذلواء اجلو  الغازات يف

 وتقدير معامبلت انتشار غاز الًتبة.

 
جفف ػادل د كيس خاص يفػار أخذ عينات الغاز. يوجػػأريزونا يبُت آب، دينة توسافػم كب يفػر دلػمنظ (a)(: 2-9شكل: )

د بعض ػػوتوج، منخفضة للسوائل والغازات يةذبنفػايز أكياس أخذ عينات الغاز ػينة الغاز. تتمػجمع عػل داـ العاملػعند أق
استخبلص عينة غاز  مت (b)تسببو األشعة فوؽ البنفسجية. ر محاية إضافية لعينة الغاز ضد التحلل الذى ػتوف األكياس اليت

أو ؼلزف ، از زلموؿػروموتوجرافيا غػهاز كػوقع باستخداـ جػعينة عند ادلػػوفػق أسلوب متطور يسمح بتحليل ال باستخداـ زلقنة
 معمل بعيد عن ادلوقع. معدنية قبل نقلها للتحليل يف حافظات بشكل مؤقت يف
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 وليد القراءات للقياسات البيئيةالدقة وإعادة ت 7.9
أف نتائج مجيع قياساتنا تكوف جيدة فقط بقدر ما تكوف أدواتنا  أف نعى من ادلهم

، وأف أجهزتنا تعطينا نتائج جيدة فقط عندما تكوف قد مت معايرهتا بشكل صحيح. جيدة
فإف ، اً . وعمومسات دوف وجود نقطة مرجعية معروفةوىو ما يعٍت أننا ال نستطيع إجراء قيا

، ادلكافالزمن أو  أو دورة يف ، مثل نقطة ثابتة أو طوؿ أو كتلةادلرجع ىو عبارة عن قياس
أو ، مقابل مرجعأجهزتنا بانتظاـ . وبذلك، فإنو يتعُت ربديدًا معايرة نعتقد بأهنا ال تتغَت

عينات  معيار معروؼ للتأكيد من صبلحيتها . وعليو فعندما نقـو بقياسات للملوثات يف
للقياسات والتكنولوجيا  الوطٍتعن ادلعهد  اً صادر  اً معتمد اً قياسي  يئية نستخدـ عادة زللوالب

يتعُت أواًل القياـ ، دلعايرة جهاز قياس الطيف لتقدير األلومنيـو، دلعايرة جهاز معُت. فمثبلً 
،  معتمد لتحضَت سلسلة من زلاليل ذات تراكيز معروفة يبالتخفيف عدة مرات حمللوؿ قياس

، (. وعند إدخاؿ ىذه احملاليل على جهاز قياس الطيف2-9كما ىو مبُت باجلدوؿ )
كل زللوؿ . وؽلكن عندئذ وضع قيمة تركيز   نتحصل على قراءة تتطابق مع تركيز األلومنيـو يف

وبناء عبلقة اضلدار   يوقراءة اجلهاز ادلقابلة ذلا على احملور الصاد احمللوؿ على احملور السيٍت
(. وربدد ادلعادلة ادلتحصل عليها أحسن عبلقة بُت النقاط 2.2اجلزء ) ل يفكما ىو مفص

 على احملورين السيٍت والصادي. وبذلك ضلصل على منحى معُت للقيم احلقيقية لكل تركيز. 
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 .رلهولةعينة  (: معايرة جهاز قياس الطيف لقياس األلومنيـو يف2-9جدوؿ )
 قراءة جهاز قياس الطيف )وحدات شدة( محلول قياسي )مجم/ لتر( فيتركيز المحلول 

2.22 2.227 
2.022 22.320 
7.22 23.320 
0.22 222.222 
22.22 372.222 

 702.292 العينة اجملهولة

 التقييم اإلحصائي
 bx   a   y   اخلطى   معادلة االضلدار

 حيث أف:
x    قراءة اجلهاز.  
y      تركيز األلومنيـو[Al]  . 
a      2.22 
b     3.722 ¯     

r     2.9992 
 رلم / لًت . 2.2   اجملهولة العينة يف   [Al] تركيز األلومنيـو

 
ؽلكننا احلصوؿ على قراءة للعينة واستخداـ معادلة منحٌت ، بعد خطوة ادلعايرة ىذه

العينة. تكرر ىذه العملية مع كل عينة من أجل  ادلعايرة حلساب الًتكيز الفعلي لؤللومنيـو يف
ؽلكننا التأكد من ، ربديد تركيز األلومنيـو فيها. وإذا ما أجريت قياسات متكررة لنفس العينة
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أداء اجلهاز من حيث إعطاء نفس القراءة وكذلك دقتها. وقد مت أواًل التعرض ذلذه ادلفاىيم 
اإلحصائية دلتوسط العينة والتباين  التعريفات، حيث مت تناوؿ (2.7.2) اجلزء يف

(Variance)تعريف الدقة ؽلكننا اآلف  . لكن(accuracy)  على أهنا قياس دلدى القرب من
على  نفس النتائجقياس دلدى توليد  (precision)وأف التكرار ، القيمة الفعلية أو ادلرجعية

غَت مرتبطُت  ىذين القياسُتعينة متجانسة ربت ظروؼ زلكمة. ويتعُت مبلحظة أف 
، )متقاربة( رباليل تكوف قيمها دقيقة جداً  ى سبيل ادلثاؿ ؽلكن دلكررات. فعلببعضهما

ولكنها غَت صحيحة )بعيدة عن القيمة الفعلية(. وؽلكن تقييم رباليل مكررة دلواد مرجعية 
ساب وحب، على أساس الدقة حبساب النسبة ادلئوية لبلضلراؼ بُت القيم ادلقاسة والقيم احلقيقية

عينة )انظر  32كثَتة تزيد على   (subsamples)حدود الثقة عندما يتم ربليل عينات صغَتة 
(. ومن الطرؽ ادلقبولة لتدوين الدقة حساب االضلراؼ ادلعياري أو معامل التباين 2.3.2اجلزء 

 (.2.2أو االختبلؼ )انظر ادلعادلة 
على توليد النتائج قياسات  القدرة تفتقر إىل الدقة وتتسم بعدـ األجهزة اليتتنتج 

تؤدى ، الطريقة ادلتبعة منحازة. وتنتج البيانات ادلنحازة إما عن أخطاء منتظمة أو عشوائية يف
أو نتيجة  سيئةمعايرة  من خبلؿإىل اضلراؼ عن القيمة احلقيقية. وػلدث خطأ منتظم عادة 

ادلواد الكيميائية  ويعترب تلوث عينات الكواشف وعدـ جودة. لوجود شوائب داخل الطريقة
تسبب ىذه األخطاء. إف تصحيح  ادلستخدمة وتدىن كفاءة االستخبلص أمثلة للظروؼ اليت

جهة أخرى من نسبيًا ألهنا تؤثر فقط على دقة القياس.  األخطاء ادلنتظمة يعترب سهبل
إذ تسببها ظروؼ ، تصحيحها يكوف أكثر صعوبة ولذا فإف، يصعب رصد األخطاء العشوائية
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أو أحداث عشوائية تطرأ أثناء تنفيذ الطريقة. وتؤثر ىذه األخطاء عادة على إمكانية توليد 
من األخطاء قد تنتج  لنوعُت(. إف كبل اVariance التباين قيمة )تزايد عشوائي يفالقياسات 

 موجباً أو سالباً. اضليازاً 
وع األوؿ من القياسات كما يلي: الن ودبزيد من التفصيل ؽلكن تعريف األخطاء يف

عينة  يف أحد مكوناتتقدير كمية  تنتج عن ادلبالغة يف ( اليتيغَت حقيق)موجب  األخطاء
من كمية مكوف  تنتج عن التقليل اليت( حقيقيغَت ؛ أما النوع الثاين من األخطاء )سالب ما

 عينة ما.  معُت يف
رباليل عينات الًتبة وادلخلفات. وترتبط ىذه  يف ُتكبل اخلطأين شائعويعترب  

األخطاء عادة لتأثَتات ادلكونات )تضخيم أو زبفيض إشارة قياس( وسوء إعداد العينة 
 شلا ينتج عنها استخبلصات منخفضة للملوث. ، )االستخبلص/ اذلضم(
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 أسئلة ومسائل حسابية
 222¯222موقعاً من حقل مساحتو  27أخذ عينات عشوائياً من  ترغب يفافًتض أنك  .1

موقعًا عشوائياً؟ )ملحوظة: قسم احلقل إىل  72)أ((. كيف تؤسس 2-9مًت )انظر الشكل 
 أيمربعًا على األقل. استخدـ مولد أرقاـ عشوائيا باستخداـ  20ربتوى على  (grid)شبكة 

 ورقة ربتوى على أرقاـ(. 
. أفًتض أف 02.223كانت قراءة جهاز قياس الطيف لعينة مياه ربتوى على ألومنيـو   .2

ـ ثوابت ادلعادلة اخلاصة دبعايرة األلومنيـو ادلبينة قبل ربليلها. استخد 0:2 فيفهاالعينة قد مت زب
.2-9اجلدوؿ ) يف  ( حلساب الًتكيز النهائي لؤللومنيـو
مجع  ت يفإذا رغب، ألخذىا إىل احلقلستحتاج  ما ىو عدد قنينات العينات وأنواعها اليت .3

)مبيد   D-2،7عينات مياه وإجراء رباليل معملية عليها لتقدير الرصاص والزنك وادلبيد  ست
  وادللوحة؟ (pH)والرقم اذليدروجيٍت ، (يكيميائي عضو 

. كم جراماً %93نقاوة تساوى  يذ NaClإذا كنت تعد زللواًل قياسيًا باستخداـ ملح . 4
          ذو تركيز يمن زللوؿ قياسلًت واحد  إلعدادربتاجها من ىذه ادلادة الكيميائية 

 رلم/لًت؟  7222
     عينة تربة لتحليلها وتقدير النًتات 02قمت بأخذ عينات من حقل ومجعت إذا . 5

(NO -N) ،( وادللوحة والرقم اذليدروجيٍت(pHوأصبح ما ، . وإذا ما مت زبفيض ميزانيتك فجأة
:  يف يعينة. كيف سبض 72يتوفر لديك يسمح فقط لتحليل   عملك؟ ىل أنك ستقـو
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اشرح  ،تتخلص من بعض العينات وربلل البعض اآلخر؟ )ب( إعداد عينات مركبة. )أ(
  .إجابتك. )ملحوظة: تذكر أف ىناؾ ثبلثة مؤشرات غلب ربليلها(

ىواء ادلدف؟ دلاذا يتم عادة رصد ادللوثات ادلختلفة  ترصد يف ادللوثات الرئيسية اليت يما ى. 6
 عند مواقع سلتلفة داخل حدود ادلدينة؟ 

ة معينة؟ اشرح مدين يفدلاذا يتم مجع بيانات مناخية إىل جانب بيانات تلوث اذلواء  .7
 عبلقاهتا اذلامة ببعضها.  

ـ العوامل التالية لتصميم برنامج أخذ عينات يقـو برصد ملوثُت: مواد استخد .8
 اليتىيدروكربونية غَت متطايرة وفلزات مثل الرصاص. ما نوع )أو أنواع( حاويات العينات 

 التحاليل؟ إجراء  لقبستستخدمها  طريقة حفظ العينة اليت يستقـو باختيارىا وما ى
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 الباب العاشر
 التخلص من المخلفات

 
 مدينة توسان حلقول القطن.إضافة ادلخلفات الصلبة ادلنزلية من 

 
 

 نظرة حول التخلص من المخلفات 1.11
عنو دون مناص سللفات يتعني التعامل معها.  يتولدسوف  يإن النشاط البشر 

وبينما ؽلكن إعادة تدوير بعض ادلواد مثل الببلستيك والزجاج، فإن مواداً أخرى مثل سللفات 
ادلدن ؽلكن استخدامها ثانية. من ناحية أخرى، فإن كثريًا من ادلخلفات ال ؽلكن االستفادة 
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ان عدم حدوث تلوث. وىف ىذا الباب منها ويتعني التخلص منها باتباع تقنيات خاصة لضم
معاملة معظم سللفات ادلدن وادلخلفات  سوف يتم التعرض للتقنيات ادلستخدمة يف

الصناعية. وعلى الرغم من أن تقنيات جديدة دلعاجلة ادلخلفات يتم تطويرىا يومياً، إال أن 
لتخلص منها أغلب ادلخلفات الناذبة بواسطة اجملتمعات الصناعية يتم معاملتها و/ أو ا

 باستخدام الطرق ادلوضحة أدناه.
 أنواع وفئات المخلفات 1.1.11

تصنيف ادلخلفات حسب خصائصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية. إن ؽلكن 
 اليترف ادلخلفات الصلبة بأهنا ادلواد ع  أحد ادلعايري اذلامة للتصنيف ىو ثبات خصائصها. وت   

. وبذلك فإن ىذه الفئة تشمل ادلخلفات الصلبة للمدن تقريباً  %07يقل زلتواىا من ادلاء عن 
مثل قمامة ادلنازل، وادلخلفات الصناعية مثل مسحوق الرماد للمحطات وادلخلفات الناذبة 

وكذلك سللفات  التعدين، وسللفات عمليات (Flue gas)كربيت غاز ادلدخنة   إزالةعن 
دلخلفات السائلة عادة مياه عادمة، وتشمل حقول النفط الناذبة عن عمليات احلفر. وتكون ا

. وقد %1ربتوى على مواد عالقة صلبة تقل نسبتها عن  ادلياه احلضرية والصناعية العادمة اليت
( من أنواع صلبة، مثل األمبلح %1ربتوى ىذه ادلخلفات على تركيزات عالية )أكثر من 

بًتكيزات  (NaCl)دة على ملح ادلخلفات السائلة حلقول الزيت عا يوالفلزات. فمثبًل ربتو 
فئة سللفات تقع ما  فهي (Sludge)مياه البحر. أما احلمأة  يفتوجد  اليتتزيد كثرياً على تلك 

مواداً صلبة، بينما تضم  %5و 3بني ادلخلفات الصلبة والسائلة. وربتوى احلمأة عادة ما بني 
  ادلاء. يفالنسبة الباقية أنواعاً ذائبة 
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 (Slurry – like consistency)يكون ذلا قوام لزج يشبو ادلبلط  إن ىذه ادلواد اليت
ينتج أثناء ادلعاجلة الثانوية  يالذ (municipal sludge)تشمل ضبأة ادلناطق احلضرية البلدية 

. (lagoons)صهاريج التخزين والبحريات الضحلة  توجد يف والرسوبيات اليت، للمياه العادمة
سلتلفة؛ حسب  ثبلث رلموعات الفيدرالية األمريكية إى وتقسم ادلخلفات حسب القوانني

 يال سبثل أ تلك اليت يى (nonhazardous wastes)معايري اخلطورة. فادلخلفات غري اخلطرة 
لفات احلضرية    ة على ذلك ادلخ  ل األمثل   و/ أو البيئة. وتشم اإلنسانهتديد فورى لصحة 

 ل بادلل حمال  محدفق ال الية احلجم مثل   الصناعية عامة ادلنازل وكثري من ادلخلفات  مثل قم
.(NaCl – laden effluent) NaCl  أما ادلخلفات اخلطرة(hazardous wastes) أحد  يفه

قدرة على إحداث الو ، تتميز خبصائص خطرة ) مثل القابلية لبلشتعال نوعني: تلك اليت
على مكونات سامة قابلة للغسل. وتشمل  يوأخرى ربتو  .التفاعلية أو (corrosivity)تآكل 

ترتبط بصناعة معينة أو نشاط صناعي. أما ، مسجلةقائمة سللفات  األخرى ادلخلفات اخلطرة
اجملموعة الثالثة الناذبة عن الصناعة فإهنا تصنف عمومًا على أهنا سللفات خاصة حسب 

، التعدينسللفات  لتعليمات إرشادية زلددة. ومن أمثلة ذلك استناداً وتنظم ، مصدرىا
وادلخلفات ادلشعة، وادلخلفات ، (Spent oils)وسللفات حقول النفط والزيوت ادلستهلكة 

الطبية وادلخلفات الصناعية غري اخلطرة. ويتم التعامل مع ادلخلفات اخلطرة صبيعًا حسب 
 (.1-33جدول   ر ال   موارد واسًتجاعها )انظ قانون احملافظة على ال
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 الواليات ادلتحدة األمريكية )على أساس احلجم(. يف ادلنازل  طبيعة مكونات قمامة( : 1-17)شكل 
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  (Landfills)المكبات  2.11
التخلص من ادلخلفات عند موقع معني؛  يى (Landfilling)عملية طمر النفايات 

. وقد (Vadose Zone)يتميز بتهوية ونشاط حيوي  ضحل الًتبة أو مكان يكون عادة يف
أو سللفات صناعية  (MSW)يتم التخلص منها سللفات حضرية صلبة  تكون ادلخلفات اليت

 مطامر النفاياتخطرية. وتسمح القوانني دلعظم الواليات و/ أو القوانني الفيدرالية بأن ربتوى 
 طمرىامن ادلواد اليت يتم  %55لكن أكثر من ، على كل من ادلخلفات اخلطرة وغري اخلطرة

رية صلبة. وتتكون ادلخلفات احلضرية الصلبة من بقايا أغذية حيوانية سللفات حض ىي
والعلب والببلستيك وادلعادن ، إضافة دلخلفات منزلية ثانوية غري سامة مثل الورق، ونباتية

 (.1-17)شكل والزجاجات الفارغة 
أو يتم التخلص  نتدف كانت ىذه ادلوادي،  وحىت منتصف الثمانينات من القرن ادلاض

، مث تغطى بطبقة من Vadose Zone)للًتبة ) يعشوائيًا داخل الًتبة أو العمق احليو  منها
أو آليات  (ادلكباتادلرادم )أ( ومل توجد عندئذ قوانني تنظم إدارة ىذه  3-17الًتبة  )شكل 

 .منهاسبنع أو تقلل من ربرر ادللوثات 
 أن الواليات ادلتحدة تنتج سنويًا يف (EPA)األمريكية  "وكالة ضباية البيئة" وتقدر

أو ما يعادل ، من ادلخلفات الصلبة للمدن يمليون طن مًت  377الوقت احلاضر أكثر من 
مثل الواليات ادلتحدة ، الواحد يومياً. إن الدول ادلتطورةكيلوجرام من القمامة للفرد   3ضلو 
الدول  يفوق ما تنتجانو إنتاجث القمامة حي ادلقدمة عادليا بالنسبة إلنتاج يفتأتيان  وكندا
، من ادلخلفات الصلبة للمدن %10 (. وحاليًا يتم تدوير ضلو3-17)شكل  رلتمعة النامية
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 لقد كان (.3-17أو يتم حرقها )شكل مرادم  يف( %33البقية )بينما يتم غالباً التخلص من 
 أن، لكن الواقعقابلة للتحلل بيولوجياً.  طمرىايتم  كون أكثر ادلواد اليتيأملون بأن ت الناس

سنة. وقد  37-37ردمها بعد مرور مواقع  ما زالت موجودة يفمت ردمها  معظم ادلخلفات اليت
حلدوث ربلل  وكون غري مناسبدلرادم النفايات أن ظروف تلك ادلواقع كثريًا ما تجرد  أظهر

من الرطوبة وتركيز  ادلنخفضسلتلفة مثل زلتواىا . وتشمل ىذه الظروف عوامل بيولوجي
غري قابلة  امن مكوناهتم ذبانس ادلواد بدرجة عالية حيث تكون كثري وعد، األكسجني

تعمل كمستودع  القدؽلة للتحلل بيولوجيًا أو بطيئة التحلل. وبذلك فإن كثريًا من ادلكبات
 . ياء اجلو تضيف ادللوثات للمياه اجلوفية واذلو  (waste repositories)لتجميع ادلخلفات 

الواليات  فإن عددىا يف، أصبحت شلتلئة تقريباً  ادلرادممن أن كثريًا من وعلى الرغم 
. وىف 1533عام  يف 3577إى  1505عام  يف 13577ادلتحدة األمريكية قد تناقص من 

 3357يكون ىناك س، 3777األمريكية تتوقع أنو حبلول عام  "وكالة ضباية البيئة"فإن ، احلقيقة
امتؤلت  كبات اليتويعود ىذا التناقص جزئيًا إى حقيقة أن كثريًا من ادل عامبًل فقط. مردماً 

لية ترفع من ديدة وتصميمات ادلكبات احلااجلقوانني الفإن ، إضافة لذلك قد مت إغبلقها،
ادة من الطاقة من ىذه قلل إعادة التدوير واالستف يالوقت الذ يف يات ادفن النف، تكاليف

 للمدن. الصلبةأدى إى اطلفاض ادلعدل العام إلنتاج ادلخلفات  ما وىوادلخلفات 
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العتبارات السهولة أو ما يتوفر من سبويل  مت اختيار موقعونظام مكب صحي من طراز قدًن  (أ)مكبات  :(3-17)شكل 
قطاع عرضي  )ب(مثال شائع جدًا الختيار ادلوقع.  ىيتقع قرب هنر  اليتة. إن ىذه احلفرة احلجرية يوليس العتبارات بيئ

، ام معاجلة الغسيل ومعوقات الغسيل. مقارنة بالنظام القدًن أعبله   ونظ، وثات راقبة للمل ار م حديث يظهر آب يدلكب صح
مكبات   جر ال  فبينما كان سابقًا يتم ى، احلديث يؤكد على احلماية البيئية بعيدة ادلدى. إضافة لذلك الصحيفإن ادلكب 
 ودلدة طويلة. غلقوفإن مراقبة ادلكب احلديث تستمر بعد ، بعد امتبلئها



337 
 

يف نيويورك، ادلوقع االصطناعي األضخم يف العامل دلا ينتجو ( fresh kills)مَكب  :(3-17)شكل 
 اإلنسان من سللفات. يتم ىنا ربليل القمامة ألغراض حبثية.

 
 المكبات الصحية الحديثة 1.2.11

أو ، أو ادلناجم، القدؽلة (querries) احملاجر عند عادة مواقع ادلكبات القدؽلة توجد
ىذه  أرض مهجورة. وتكون الظروف يف أو مواقع مت حفرىا يف، ضات الطبيعيةادلنخف

مياه  يمتصلة ىيدرولوجيا دبجار  عادة حيث تكون ىذه ادلواقع، ادلكبات زلفزة للتلوث
. وػلدث تلوث للمياه بسبب تكون وربرك الغسيل سطحية أو مصادر مياه جوفية

(leachate) ،ينتج عن طريق ارتشاح ادلاء عرب ادلخلفات. وتقوم ادلياه أثناء حركتها يالذ 
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خبلل ادلخلفات بإذابة بعض مكوناهتا؛ وبذلك فإن غسيل ادلكب يتكون من ماء ػلتوى 
وغالبًا أيضًا على مركبات عضوية ، والعناصر الثقيلة، على مواد كيميائية ذائبة مثل األمبلح

وذلذا ، العادة بطيئاً  على ىذه األمبلح يف يػلتو  يمصنعة. وتكون عمليات انتقال ادلاء الذ
فإن آثار التلوث الناذبة عن ادلكبات القدؽلة قد تستغرق سنوات حىت تظهر. وباإلضافة 

لعمليات ادليكروبية ويتولد عن ا. فإن ادلكبات تطلق ملوثات للهواء، الحتوائها على ماء
وثاين  ( CH)وادليثان ، (N O): مثل أكسيد النيًتوجني الدفيئة )الصوبة(البلىوائية غازات 

 . ( CO)أكسيد الكربون 

 
يف الواليات ادلتحدة ( MSW)ادلسارات الرئيسية للتخلص من القمامة الصلبة للمدن (: 3-17)شكل 

 األمريكية )على أساس احلجم(.
ستوىف معايري زلددة من ناحية قدرتو على حجز ييصمم ادلكب احلديث حبيث 

أ(. إن مواصفات التصميم اجلديدة -3-17ذلك الغسيل والغازات )شكل  دبا يف، صبيع ادلواد
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وبًتكيز ، على ادلدى القصري والبعيد معاً ، تقوم على أقل قدر من التأثري السليب على البيئة
، كب على أساس جيولوجي ونوع الًتبةادلخاص على ضباية ادلياه اجلوفية. ويقوم اختيار موقع 

        إضافة العتبارات ترتبط بادلياه اجلوفية من حيث العمق واالستخدام. ويوضح الشكل
 يقع ادلكب اجلديد يف، حديث. وىف ىذا التصميم ظلوذجيأ( رمسًا زبطيطيًا دلكب 17-3)

حيث يتم ردم القمامة احلديثة يوميًا بطبقة من الًتبة. كما مت تبطني قاع  ،ض مت حفرهمنخف
أو طني. إضافة ، عاليةادلكب بأحزمة ذات نفاذية منخفضة مصنوعة من ببلستيك ذو كثافة 

 (emanate) تتصاعد اليتفإن احتياطات قد ازبذت جلمع وربليل الغسيل والغازات ، لذلك
 . (MSW)للمدن من ادلخلفات الصلبة 

الوقت احلاضر ما يصل إى مليون دوالر للهكتار  ويكلف بناء ادلكبات احلديثة يف
إلمكانية ربرر ملوثات للبيئة ، فإهنا تتطلب مراقبة دائمة عالية التكلفة، الواحد. إضافة لذلك

فإن رلتمعات كثرية تواجو قرارات صعبة تتعلق بالتخلص من ادلواد الصلبة  ،احمليطة. ذلذا
للمدن وذلك على الرغم من حقيقة أن تصميم ادلكبات قد حسن الكفاءة من حيث منع 

 التلوث وأن اخلطط اخلبلقة ادلبتكرة قد قللت من معدل إنتاج ادلخلفات الصلبة للمدن.
مكبات  بإنشاء ر ادلشاكل ادلرتبطةوتظل ىناك مشاكل أخرى أيضاً. ولعل أكث

مكب يريد أن يعيش جبوار  موقع دلكب معني. فبل يوجد أحد جديدة صعوبة العثور على
الشروط الصحية. إن ادلخاوف احلقيقية أو ادلزمعة جملتمع زللى حول فيو حىت وأن توفرت 

   يلجدل الذتكون مثارًا لتصاحب العيش قرب مكب ما قد  اليتالتأثريات الصحية ادلمكنة 
من ، إى تأجيل ربديد مكان دلوقع مكب معني لشهور أو سنوات. لذلك يكثريًا ما يؤد
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تكاليف التخلص من ادلخلفات الصلبة للمدن نتيجة إلقامة  يفجهة ؽلكننا أن نتوقع ارتفاعًا 
قد تدفع ىذه التكاليف اجملتمعات للبحث ، . ومن جهة أخرىمواقع نائية يفمكبات جديدة 

تدوير جديدة تكون  اسًتاتيجياتمثل ، بديلة للتخلص من ادلواد الصلبة للمدن عن صور
  .احلد األدىن من كمية ادلخلفات وتقلل إى أقل تكلفة
 فيض كمية المخلفات الصلبة للمدن تخ 2.2.11

تضم الطرق األساسية ادلستخدمة لتقليل ادلخلفات الصلبة للمدن احلرق )أو 
 والتدوير. وتستخدم ىذه األساليب على مدى واسع يف، ادلصدروالتخفيض من ، الًتميد(

، ادلناطق كثيفة السكان حيث ربد ندرة األرض من استخدام ادلكبات. وىف أوروبا واليابان
 دن إى ادلكبات.ادل من ادلخلفات الصلبة يف %15أقل من ترسل ، على سبيل ادلثال

للقمامة: فكثري من احلرارة الناذبة عن يعمل احلرق أو الًتميد اليوم أكثر من حرق 
غري حرق ادلخلفات الصلبة يلها إى صور أخرى للطاقة. ويتضمن الًتميد احلرق يتم ربو 

ى  إمن ادلخلفات  %35وىف بعض احلاالت يتم قبل احلرق مباشرة ربويل ضلو ، لكنو، ادلعاجلة
د  . ويوج(refuse–derived fuel)تسمى الوقود الناتج عن ادلخلفات  (pellets)كريات 

ؽلكنو حرق ادلخلفات الصلبة للمدن  (mass burning)أسلوب جديد يسمى احلرق الشامل 
كهرباء. البخار أو الم وحجز احلرارة الناذبة لتوليد °1137حرارة تصل إى  .عند درجات

على  %55ويعترب الًتميد طريقة فعالة نسبياً لتقليل ادلخلفات الصلبة للمدن دبقدار يصل اى 
على أساس الوزن. وذبدر اإلشارة إى أن ىذا األسلوب ال ؼللو من  %05وأساس احلجم 

 يالذ، السلبيات. فإحدى ادلشاكل الرئيسية ادلصاحبة للًتميد تتعلق بالتخلص من الرماد



333 
 

. (refractory organics) مقاومة للحرارةعلى فلزات سامة ومواد عضوية  يؽلكن أن ػلتو 
كثريًا ما يلزم التعامل معو كمخلفات خطرة. إضافة   ذاتو الناتج عن الًتميدلذلك فإن الرماد 

فإن أجهزة ، وأخرياً اذلواء.  تلويث يففإنو حىت أجهزة الًتميد احلديثة ؽلكن أن تسهم ، ذلذا
 أن تكاليف الًتميد تزداد عاماً بعد آخر. الًتميد باىظة الثمن كما 
 يفه وبذلك، ادلخلفات يهدف إى الوقاية مصادر فإن تقليل، ومقارنة بالًتميد

إى إلغاء احلاجة للمكبات. وؽلكن  يطريقة أساسية لتقليل ادلخلفات الصلبة للمدن ألهنا تؤد
 ذلك استخدام مواد أقل يف دبا يف، متنوعة مصادر النفايات بطرائق يفربقيق زبفيض 

ؽلكن تقليل حجم ، . فمثبلً (Composting) النباتية واحليوانية زبمري البقاياالتغليف وشلارسة 
وإمكانية فصل سللفات احلديقة ادلنزلية عن ، احلاويات الببلستيكية أو إلغاء استخدامها سباماً 

. وعادة ما تقوم يادلصادر األخرى للمخلفات الصلبة للمدن واستخدامها كسماد عضو 
 . البلديات ببيع ادلواد ادلخمرة الستخدامها كمحسنات للًتبة أو كأمسدة

 التدوير
، وتقسيمها إى مكوناهتا، يشمل إعادة التدوير صبع أنواع معينة من القمامة

، ؽلكن تدويرىا األلومنيوم واستخدام تلك ادلكونات لصنع منتجات جديدة. وتضم ادلواد اليت
وادلعادن. وىف كثري من ، (cardboard)والورق ادلقوى ، والورق، والزجاج، والببلستيك

حيث يتعني على السكان فرز ادلواد القابلة للتدوير ، إعادة التدوير إجبارياً البلديات يكون 
وبالرغم من ظلو ، يدفعوهنا مقابل صبعها . لكنو عن بقية قمامتهم لتفادى زيادة الرسوم اليت

يتم توليدىا  ادلخلفات الصلبة للمدن اليت فإن نسبة صغرية من إصبايل، برامج إعادة التدوير
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(. وتبلغ نسبة ما يتم إعادة تدويره 1-17تحدة يعاد تدويرىا )انظر اجلدول الواليات ادل يف
 تقريباً.  %10الواليات ادلتحدة ضلو  من سللفات ادلنازل يف

 ( : نسبة ادلخلفات )على أساس احلجم( ادلعاد تدويرىا حسب الصنف.1-17جدول )
 (%المعاد تدويره ) فـالصن

 1 الببلستيك
 3 ادلطاط واجللود

 3 ادلعادن
 3 الزجاج
 33 الورق

 35 األلومنيوم
 

 معالجة المياه العادمة  3.11
زلطات  الواليات ادلتحدة يف للمخلفات السائلة يف الكم اذلائلمت معاجلة معظم 

الواليات  هناية ادلطاف. وسبتلك معظم البلديات يف ادلياه العادمة قبيل التخلص منها يف
كما أن التجمعات الصناعية الكبرية قد سبتلك ،  دلياه العادمةاادلتحدة زلطة أو أكثر دلعاجلة 

أيضًا زلطاهتا اخلاصة إذا كانت غري قادرة على ضخ مياىها العادمة عرب نظم الصرف 
تزيد نسبة ادلياه ، ادلياه اخلطرة إصبايلمن  %17للبلدية. وباإلضافة إى أكثر من  يالصح

الواليات  يفالصناعية  األنشطة رة الناذبة عنوادلياه العادمة غري اخلط، بلدياتالعادمة لل
وتشمل العمليات األساسية . %57معاجلتها قبل التخلص منها هنائيًا على  تتم اليتادلتحدة 

 للمعاجلة: 
 أو فصل ادلواد الصلبة عن السائلة.، ادلعاجلة األولية .1
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وربويلها إى غاز للمكونات العضوية األكثر ذوبانية  احليويةأو األكسدة ، ادلعاجلة الثانوية .2
CO  (الوحلاحلمأة ) مكونة ، وكتلة حيوية ميكروبية (sludges). 

أو التثبيت الكيميائي للمياه العادمة إلعادة االستخدام اآلمن ، (Tertiary)ادلعاجلة الثالثة  .3
وتستهدف العملية األخرية عادة األكسدة  ادلائية.و/ أو التخلص منها عرب ادلمرات 

مشاكل صحية  تستطيع التسبب يف يا والفريوسات( اليتري احليوية )البكت للسمومالكيميائية 
مثل غاز ىذه العملية عوامل مؤكسدة قوية  (. ويستخدم يف3-15)انظر اجلزء  لئلنسان

)دلزيد من  (uv)فسجية شعة فوق البنواأل، وغاز األوزون، وأمبلح ضبض البريكلور، الكلور
تعامل ، إى ذلكإضافة  .(3.37أنظر اجلزء ، ادلعاجلة التفصيل حول ىذه األنواع الثبلثة من

على سللفات غري عضوية خطرة ألكسدة أو  يربتو  اليتكيميائيًا معظم السوائل الصناعية 
ؽلكن معاملة ادلياه ، ترسيب أو ربوير الًتكيبة السامة دلكوناهتا قبيل ضخها إى البيئة. فمثبلً 

 على تركيزات عالية من الفلزات دبحاليل قاعدية لًتسيبها. يربتو  اليتالعادمة 
 ىي، ؽلكن تسميتها ادلعاجلة الكيميائية الثانوية اليت، عدم القيام هبذه العملية إن

على تركيزات عالية من الفلزات واألمبلح  العضويعن احتواء معظم الوحل غري  ةلادلسؤو 
، صاحلة اً فإن زلطات معاجلة ادلياه العادمة تنتج مياى، وىف النهاية(. 3.3.13اجلزء )انظر 

، واحلدائق، ري احملاصيل الزراعية يفضخها إى البيئة احمليطة أو استخدامها  ما يتم عادة
كبرية من ادلواد الصلبة   اً ومبلعب اجلولف. وتنتج زلطات معاجلة ادلياه العادمة أيضًا أحجام

(sludges)، آخر. وىف بعض ادلدن ربدياً  هناية ادلطاف يفؽلثل التخلص منها بأمان  اليت ،
يتم التخلص من الدفق إى احمليط بعد ادلعاجلة األولية فقط )انظر  ىاوايبوالية مثل ىونولولو 

 (.1.3.13اجلزء 
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 ا.والية أريزون يف(: ادلعدالت الًتاكمية القصوى لئلضافات من الفلزات 3-17جدول )
 التربة )كجم/ هكتار( فيالتركيز  زــالفل

 31 الزرنيخ
 35 الكادميوم
 3777 الكروميوم
 337 النحاس
 377 الرصاص
 10 الزئبق

 31 ادلولوليبدينوم
 117 النيكل

 177 السيلينيوم
 537 الزنك اخلارصني

 

 
 

لنقلو إى أرض زراعية  : يضخ وحل الصرف الصحي دلدينة توسان إى خزان ىذه الشاحنة(5-17)شكل 
 حيث يتم حقنو إى داخل الًتبة.
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  (Land farming)األرض  فالحة 4.11
الناتج عن ( الوحلاحلمأة ) (disposing)األرض ىنا شلارسة تفريغ  فبلحةتعين 

زلطات معاجلة ادلياه العادمة فوق األرض الزراعية. إن ىذا الوحل قد ػلتوى إما على سللفات 
تعتمد كمية ، عن معاجلة ادلخلفات البلدية. و إضافة خلصائص الًتبة اذبةنصلبة أو سائلة 

ؽلكن إضافتها دلساحة معينة من األرض على الًتكيب الكيميائي والفيزيائي للوحل.  اليتادلادة 
تلزم فيها رصد  (EPA)مت استصدار لوائح جديدة بواسطة وكالة ضباية البيئة ، 1553عام  يف

تكتسب أعلية خاصة  اليتىذه ادلواد. ومن ادلكونات  يفؽلكن وجودىا  اليتبعض ادللوثات 
الًتبة مع الزمن  يفال ؽلكن تدمريىا وبذلك فإهنا تًتاكم  اليت، مثل الرصاص والزئبق، الفلزات

الكلية من ىذه  اإلضافاتني (. وقد مت تقن5.0يضًا اجلزء الوحل )انظر أ إضافاتبعد تكرار 
منطقة معينة.  يفذباوزىا خبلل الفًتة الزمنية ادلتوقعة لفبلحة األرض ال ؽلكن  اليت، الفلزات

الًتبة بوالية  يف( احلدود القصوى ادلسموح هبا من تركيزات الفلزات 3-17ويوضح اجلدول )
 .17أريزونا 

 طرق التخلص من الوحل  1.4.11 
بعض  يف)أو ، تتشكل ادلخلفات البلدية الصلبة عندما ينزع ادلاء منها لتصبح جافة

ويتم عادة نقل ىذه ادلواد الصلبة من زلطات معاجلة األحيان( يتم ربويلها إى كمبوست. 
   ا مع الًتبة عنحيث زبلط عندى التخلص ات إى موقعادلياه العادمة باستخدام شاحن

 طريق احلرث. 
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مواد صلبة على  %3و 1ما بني  يتو ػل يالذ، كن أيضًا نقل الوحل السائلوؽل
(. ويتم 5 -17)شكل  التخلصباستخدام شاحنات مزودة خبزانات إى موقع ، أساس الوزن

تقوم  ( اليت3-17)شكل   terrigatorsخاصة ير  شاحنات ضخ الوحل السائل إى داخل
ىذه شليزة  اإلضافةسم. وتعترب طريقة 37 إى عمققن الوحل إى داخل قطاع الًتبة حببدورىا 
إضافة لذلك فإنو ؽلكن إضافة الوحل دبعدالت معروفة. أما ، د من مشاكل الروائحألهنا رب
 فهو التكلفة ادلصاحبة ذلا.  األسلوبذلذا  األساسيالعيب 

 
 ظهرتىنا  التعامل مع ادلخلفات كمورد. لؤلرض من أكثر الطرق صلاحًا يف ي(: تعترب اضافة الوحل البلد3-17شكل )

. األخدودبطريقة  زلصول القطن ادلروىػلقن الوحل ربت سطح الًتبة لدعم ظلو  )أ(. terrigator اخلاصة يشاحنة الر 
 لؤلراضي. إضافتو خبلل أريزونا من، توسانك  ل ال وحل  دلدينة ادة من    م االستف  يت، الياً  ح )ب(

 

 إضافة المخلفات لألراضي الزراعية فوائد  2.4.11
على عناصر مغذية ( municipal sludges) يضبأة الصرف الصح يربتو : العناصر المغذية

صور متيسرة غري عضوية أو كمكونات عضوية غري متيسرة. وعادة ما  توجد إما يف، للنبات
ري عضوية  بسرعة إى صور غ، وخاصة تلك اخلاصة بالنيًتوجني، تتمعدن الصور العضوية
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ؽلكن أن يقلل من احلاجة  احلمأة )الوحل( (. وبذلك فإن إضافة3.3.13)انظر اجلزء 
لعينة ( التحليل الكيميائي 3-17الكيميائية للمحاصيل. ويوضح اجلدول ) األمسدة إلضافات

 فإن ىذا الوحل يعترب عالياً يف، . ومن ناحية العناصر ادلغذية للنباتيمن ضبأة الصرف الصح
ى أخرى. كما أنو ػلتوى أيضًا على  زلتواه من النيًتوجني والفوسفور والكالسيوم وعناصر كرب 

 لبعض الفلزات الثقيلة. إضافة، من العناصر الدقيقة متفاوتةكميات 
اجلافة بشكل خاص  يماء. وىف األراض %55: ػلتوى الوحل السائل على ما يصل إى الماء

 اليت ييكون ىذا الوحل أعلى قيمة حيث أنو ؽلكن أن يساعد على توفري احتياجات الر 
 ستزراع.تسبق اال

: نظراً ألن الكثري من الوحل ػلتوى على كميات كبرية من ادلادة الوحل كمادة محسنة للتربة
عمل كمحسن مفيد أن ي ؽلكن فإنو، على أساس الوزن اجلاف( %37العضوية )تصل إى 

 aggregatesللًتبة. كما تساعد إضافات ادلادة العضوية على تكوين وحدات بناء الًتبة 
وتزيد النشاط ادليكرويب بالًتبة. وبدوره فإن ذلك سيحسن من نفاذية اذلواء وادلاء خبلل الًتبة 

 )بناء تربة أفضل( ويزيد من تيسر العناصر ادلغذية للنبات.
عن إضافة ادلخلفات البلدية على مساحة ، لاأغلب األحو  : ينتج يفالتقليل من التلوث

حالة تركيزىا بالتخلص منها  أقل بكثري منو يف ثة من األرض ودبعدالت مناسبة تلو واسع
سيتاح للًتبة ربويل كثري من مكونات ، اإلضافةمعدالت  عند موقع واحد. وعند التحكم يف

ادلخلفات إى مغذيات متيسرة للنبات. وبذلك تتمكن النباتات من امتصاص ىذه ادلغذيات 
، والكربيت، والنيًتوجني، لكربونمن ا وتستكمل دورهتا الطبيعية. وتشمل ىذه ادلغذيات كبل
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، يتم تدويرىا عناصر صغرى مثل الزنك والفوسفور. ومن ادلكونات اذلامة للوحل اليت
والنحاس. لكنو يبلحظ أهنا ؽلكن أن تصبح سامة للنباتات عندما توجد بًتكيزات ، واحلديد

لوحل مثل ا تساعد بيئة الًتبة على تثبيت ملوثات أخرى توجد يف، عالية. إضافة لذلك
وذلك عن طريق حجزىا ضمن األطوار ، وغريىا الزرنيخو ، والزنك، والكادميوم، الرصاص

الصلبة. وعندما ػلدث ذلك فإن ادللوثات ال تغسل إى ادلياه اجلوفية كما أن امتصاصها 
ومن ادلهم مبلحظة أن العنصر ادللوث ال يزال ، بواسطة النباتات يصبح أقل احتمااًل. لكنو

 بالًتبة ويظل مصدراً زلتمبلً للتلوث.موجوداً 
 المخلفات إلضافة المحتملةاألخطار  3.4.11

 النترات 1.3.4.11
 يف (N)كميات كبرية من النيًتوجني   على يوحل الصرف الصحكثريًا ما ػلتوى 

   )صورة نًتات 
    وأمونيوم  ( 

إضافة لصور عضوية للنيًتوجني ؽلكن ربويلها  ( 
   )ميكروبيًا بسهولة إى 

(. وتعترب أيونات النًتات 3.3.13داخل الًتبة )انظر اجلزء  ( 
ادلاء وىى تتعرض أيضًا للتنافر مع غرويات الًتبة سالبة الشحنة. ونتيجة  يفعالية الذوبانية 

فإن ىذه الصورة الكيميائية للنيًتوجني ؽلكن أن تغسل بسهولة من قطاع الًتبة إى ما ، لذلك
 (. 3.3ربت منطقة ظلو اجلذور )انظر اجلزء 

ربتوى على تركيزات عالية  اليتوؽلكن أن تقود اإلضافات الزائدة جداً من ادلخلفات 
لك أن النباتات ال من منطقة ظلو اجلذور ذ ( NO)من النيًتوجني إى فقد كبري أليون 

    النًتات تستطيع إزاحة كل
ادلياه ادلرتشحة إى ما ربت منطقة ظلو  اقبل أن ربمله  
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 اليتمن ادلخلفات غلب أن تقتصر على تلك  اإلضافةفإن معدالت ، اجلذور. وعلى ذلك
تكون كافية لتوفري كميات كافية من احتياجات النبات من النيًتوجني وىف الوقت ادلناسب 

، وتقليل الفاقد منو بالغسيل إى احلد األدىن من ناحية أخرى. وحىت ىذا التاريخ، من ناحية
ال توجد تقنية رصد ؽلكن االعتماد عليها لتقدير الفاقد كميًا بالغسيل من أيون النًتات 

   
وىف وجود عوامل رلتمعة تشمل الًتبة ،  ما ربت منطقة ظلو جذور النبات. لكنوإى  

   عايل الكفاءة ؽلكن احلد من فقد  يإضافة لنظام ر ، دلخلفاتاوالنبات ورصد 
ما  إى  

ال ؽلكن أن  فإن ادلاء الذى ػلقن خلزان جويف، ربت منطقة اجلذور. وىف الوقت احلاضر
رلم/ لًت من  17دلياه الشرب وىى  (EPA)األمريكية " ية البيئةوكالة ضبا"يتجاوز معايري 

 .(N -    )صورة نًتات  يفالنيًتوجني 
 الفلزات 2.3.4.11

، على كميات صغرية من العناصر الفلزية الضرورية البلزمة لنمو النبات احلمأة يربتو 
ؽلكن أن تصبح سامة. إضافة  من العناصر الثقيلة اليت على كميات متغرية ينها أيضاً ربتو لك

ربفز على حدوث مسية  ةفإن العناصر النادرة الضرورية ؽلكن أن تتواجد بًتكيزات عالي، لذلك
 (Zn)ذلا أعلية خاصة كل من الزنك  للنباتات أو الكائنات الدقيقة. وتشمل العناصر اليت

وادلوليبدينوم  (Hg)والزئبق  (Pb)والرصاص  (Ni)والنيكل  (Cd)والكادميوم  (Cu)والنحاس 
(Mo) ،والزرنيخ (As)  ضبأة  يف(. وتعتمد كمية ادللوثات ادلعدنية 1.3.31)انظر أيضًا اجلزء
على كمية ما يضاف من سللفات صناعية إى الصرف الصحي للبلدية. لذلك فإن  معينة

وأنو ، ضخ كميات كبرية من الفلزات عرب شبكات ادلياه العادمة للبلدية يعترب سلالفًا للقانون
(. 3.13يتعني معاجلة ىذا النوع من ادلخلفات عند ادلوقع قبل التخلص منها )انظر اجلزء 
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للوحل ادلًتسب عن مياه الصرف أيضًا فإن بيئة الًتبة تؤثر على مسية العناصر ادلصاحبة 
 .يالصح

 

 .أريزونا، ( التحليل الكيميائي لوحل مهضوم ال ىوائياً من مدينة توسان3-17جدول )
 (     ,I.L Pepper)ادلصدر: 

 الًتكيز )على أساس الوزن اجلاف( العنصر
 1-مجم / كجم الفلزات
 537 النحاس
 13 النيكل

 55 الرصاص
 35 الكروميوم
 3.5 الكادميوم

 1577 الزنك
 3.0 الفضة
 NDa الزرنيخ
 7.51 الزئبق

 13 ادلوليبدينوم
 NDa السيلنيوم

 1-جم 111جم / عناصر أخرى
 3.3 الفوسفور
 3.3 الكالسيوم
 7.35 ادلغنيسيوم
 7.37 الصوديوم

 13.3 يالكربون العضو 
  النيتروجين :

 3.3 كيلداىل  (N)النيًتوجني الكلى 
 7.13 غري العضوي (N)النيًتوجني 

 3.3 إصبايل ادلواد الصلبة

NDa  ربت حدود الكشف =. 
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 يذلا وحل بلد أضيف اليت رتفعادل (pH)يدروجيين اذلرقم الذات  الًتب يربتو 
للنباتات مقارنة  متيسرةصورة  على تركيزات أقل من العناصر ادلعدنية يفلتحسني خصائصها 

ويعود ذلك إى أن ذوبان معظم ، أضيفت ذلا نفس ادلعاملةبًتبة ذات رقم ىيدروجيين 
من اسًتاتيجيات ادلاء يزداد كلما اطلفض الرقم اذليدروجيين. وذلذا فإن واحدة  الفلزات يف

رقمها  إليصالالزراعي للًتب إضافة اجلري  يى، للتقليل من حركتها ومسيتها للنبات اإلدارة
فإن زلتوى الًتب من ادلادة العضوية يؤثر على ، كذلك  .اذليدروجيين للتعادل أو القاعدية

وية )أكثر من فإن الًتب ذات احملتوى ادلرتفع من ادلادة العض، تيسر أو وفرة العناصر. وعموماً 
إذ أن ىذه العناصر تدمص ، ( تتميز باطلفاض ما ؽلتص من الفلزات بواسطة النباتات5%

من للمادة العضوية.  يللكربون العضو  يبواسطة الًتكيب شبو البوليمر  وتتحول إى مركبات
 ادلنخفض )توجد عادة يف يجهة أخرى عندما تشكل اجلزيئات العضوية ذات الوزن اجلزيئ
فإن حركتها وكذلك تيسرىا ، ادلراحل ادلبكرة من ربلل النسيج النبايت( معقدات مع الفلزات

فإن تيسرىا ، بيئة الًتبة ؽلكن أن يرتفع بشكل حاد. ودبجرد إدخال الفلزات للًتبة للنبات يف
وحركتها ؽلكن أن تتحور عن طريق تغيري حالة تكافؤ الفلز أو عن طريق تغيري عوامل  ياحليو 
الفلزات  إلضافةتؤثر على ذوبانيتها. وبينما ؽلكن أن تكون التأثريات قصرية ادلدى  بة اليتالًت 

فإن التنبؤ دبصري ىذه الفلزات على ادلدى البعيد يكون أكثر صعوبة. ويعود ، للًتبة مفيدة
ظر بيئة الًتبة )ان الًتاكم يف ذلك اى أن ادللوثات الفلزية ال تتحلل بيولوجيا وبذلك تستمر يف

 (.5.0أيضاً اجلزء 
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 كيماويات عضوية سامة   3.3.4.11
على مركبات عضوية سامة تنتج عن  يوحل الصرف الصح يؽلكن أيضًا أن ػلتو 

 ألكثرعلى آثار  يربتو  احلمأة أنواعسللفات ادلنازل أو ادلياه العادمة للمصانع. إن صبيع 
واذليدروكربونات العطرية متعددة النويات  مثل ادلبيدات، الكيماويات العضوية شيوعاً 

(PAHs) ،مستوى  واعتمادًا على وادلذيبات.، وادلواد العضوية ادلتطايرة، اتوادللدن
اه العادمة. لكن فإن كثريًا من ىذه ادلركبات العضوية تتحلل خبلل ادلعاجلة للمي، اإلضافات

ؽلكن ، مثل ادلبيدات ادلكلورة، للذوبانقابلة الغري ، (refractory) ادلقاومة للحرارة ادلركبات
أن سبر عرب زلطات معاجلة ادلياه العادمة دون أن تتحلل ألهنا مدمصة على سطوح ادلواد 

ن القوانني اجلديدة ادلرتبطة بالتخلص من ادلخلفات على إ(. 3.0انظر اجلزء احليوية الصلبة )
-17)اجلدول  ةادللوثات العضوي ليس فقط للفلزات ولكن أيضاً  تتطلب متابعة دورية اليابسة

من ىذه الكيماويات  يال يوجد دليل على أن الًتاكيز ادلتبقية أل، (. وحىت ىذا التاريخ3
، سبثل تلوثًا مؤكدًا أو مشكلة صحية. وكما ىو متوقع (MSW)بادلخلفات الصلبة للبلديات 

وخاصة ، على نوع الًتبةوحركة ىذه الكيماويات تتوقف كثريًا ، احليويوالتيسر ، فإن التحلل
زلتواىا من ادلادة العضوية. كما أن اخلصائص الفيزيائية والكيميائية للًتبة عموماً ،مثل التوزيع 

تؤثر ، ورطوبة الًتبة، ومستويات األكسجني، والرقم اذليدروجيين، حلبيبات الًتبةي احلجم
بالتأثريات بعيدة ادلدى  فإن التنبؤ، حالة الفلزات وكما ىو يف، ذلكولأيضًا على ربللها. 

 بيئة الًتبة. ذلذه الكيماويات يكون صعباً خاصة أن كثري منها ؽلكنها أن تًتاكم يف
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 الكائنات الممرضة 4.3.4.11
إضافة إى طفيليات ، يا وفريوسات شلرضةري ادلخلفات البلدية صبيعها على بكت يربتو 

           ( منالتاسع عشرالباب ) يفتفصيل المعوية إن ىذا اجلانب سوف يتم تغطيتو ب
 ىذا الكتاب.

  (Refinery sludges)النفط  مصافياالستخدام الزراعي لوحل محطات  4.4.11
خاصة ، التعامل مع ادلخلفات يفأساليب زراعة األراضي ؽلكن أيضاً استخدامها  إن

وادلاء مكوناهتا الرئيسية. ويتعني ربديد ، والرسوبيات، تشكل الزيوت الذى، الزييتالوحل 
وىو ما يتوقف على خصائص ادلادة العضوية ، الوحل ادلثالية من ىذا اإلضافةمعدالت 

ادلتاحة. ويعين ذلك أن معدالت اإلضافة غلب أال تكون منخفضة جدًا حىت ال يلزم توفري 
ًتبة فتنخفض وال عالية جدًا حىت ال ذبهد ميكروبات ال، مساحات واسعة من األرض

طبقة  من الزيوت الكلية يف %5معدالت التحلل. إن ادلعدالت السنوية ادلثالية ال تتجاوز 
نيًتوجني والفوسفور  دة ال   ادة أمس تضاف ع، ذلك  ة ل (. إضاف0-17حرث الًتبة )الشكل 

كما يضاف اجلري الزراعي جلعل قيم الرقم ،  (C:P( و)C:N) نب كل م لتحسني نس
ذا ما سبت إدارة ادلخلفات بصورة صحيحة فسيكون فإنو إ، ين للًتبة مثالية. ذلذااذليدروجي

إذا  عما وذلك بغض النظر، إضافتها لؤلراضي الزراعية إجراء مقبواًل جدًا من الناحية البيئية
  .استخدمت ادلخلفات البلدية أو سللفات مصانع التكرير
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 ادلخلفات يفؽلكن رصدىا  اليت(: اجملموعات الرئيسية للكيماويات العضوية 3-17جدول )
 (MSW)البلدية 

 
 

 المصادر مع الشــــرح )أ(الملوثات حسب المجموعات 
Aldrin/dieldrin, heptachlor, DDT/DDE/DDD, lindane, 
toxaphene, malathion, hexachlorobenzene, 2,4-dichlo-
rophenoxyacetic acid (2,4-D), hexachlorobutadiene 

 

مبيدات اآلفات ومبيدات احلشائش، يوجد بعضها يف الكيماويات 
 ادلنزلية كثري من ادلبيدات ادلكلورة قد مت منع استخدامها .

Benzo[a]pyrene, benzo [a] anthracene, phenanthrene  حرق زيوت السيارات ووقود الديزل، توجد طبيعيا كناتج ثانوي من
 الوقود )الزيوت، اخلشب(.

 
Poly chlorinated biphenyls (PCBs)  الصناعات الكيميائية والكهربية )مت منع تداول(PCBs. 

 
Dioxins, furans  نواتج ثانوية عن تصنيع ادلبيدات اليت ؽلثل الفينول أساس تركيبها، مثل

 .D- 3 ،3ادلبيد 
 

Phenol  وادلطهرات.ادلنتجات ادلستخدمة منزليا 
 

Pentachlorophenol  ادلواد احلافظة لؤلخشاب. مركبPentachlorophenol 
 مقاوم جداً للتحلل يف البيئة.

 
Benzene, methylene chloride, methyethyl ketone tetra-

chloroethylene, trichloroethylene, hexachlorobutadiene 
الطبلء. ىذه ادلذيبات بعض ادلنتجات ادلستخدمة منزلياً، مثل 

 ادلكلورة عالية التطاير.
 

Vinyl chloride, bis(2-ethylhexyl)phthalate, tricresyl phosphate, 
dimethylnitrosamine, benzidine, 3-3'-dichlorobenzidine 

 الببلستيك )اللدائن( وادللدنات.

 مل يتم وضع حدود استخدام ذلذه الكيماويات. )أ(
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 يادلخلفات الدىنية لؤلراض إضافةخضعت ، أوائل الثمانينات من القرن ادلاضي يف
 بدأت يف، . ودبوجب قيود(EPA)األمريكية " وكالة ضباية البيئة"إى سبحيص شديد من قبل 

ؽلنع معاملة األراضي بادلخلفات الدىنية اخلطرة. إن ىذه القيود أجربت ، 1553أوائل عام 
ذلك الردم  دبا يف، طرق بديلة للتخلص من ىذه ادلخلفات عن البحث على الصناعة البًتولية

سارعت مصانع  ةاإلغلابي. ومن الناحية (incineration)والًتميد  (landfilling)دفن ل   أو ا
ََ لتطوير خطط للتقليل إى احلد األدىن من ىذه ادلخلفات والبحث  تكرير النفط أيضًا

، ذبعل شلكنًا ربويل ادلخلفات الزيتية إى صور أقل خطراً بإصرار على طرق دلعاجلة ادلخلفات 
 ودبا يسمح بإضافتها لؤلراضي الزراعية.

 
النموذجية  اإلضافةالزراعية. )يوضح الشكل معدالت  لؤلراضيإضافة ادلخلفات الزيتية  :(0-17)شكل 

 .(ومعدالت التحلل البيولوجي
 

 حقن اآلبار العميقة بالمخلفات السائلة  5.11
يعترب حقن اآلبار العميقة بادلخلفات السائلة خبلل الطبقة ربت السطحية طريقة 
أخرى للتخلص من ادلخلفات. وتقلص ىذه الطريقة كثرياً اخلطر احملتمل الذى سبثلو ادلخلفات 
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مس ادلباشر فيو بني ادلخلفات التبل، مكان يكون من حيث ادلبدأ يفوذلك بالتخلص منها 
اجلزء اجلنويب  يف. ويستخدم حقن اآلبار العميقة بشكل واسع شر عند حده األدىنوالب
، وىف الواليات الصناعية الكربى مثل كاليفورنيا، وسط للواليات ادلتحدة األمريكيةاأل

ربقن لآلبار العميقة  اليتونيويورك. وتشمل األمثلة على ادلخلفات السائلة ، جانيوميش
وادلياه العادمة ذات احملتوى ادلرتفع من ، (ادلياه شديدة ادللوحةسللفات حقول النفط )
 ، وادلبيدات وادلخلفات ادلشعة.امة مثل اذليدروكربونات ادلكلورةالكيماويات العضوية الس

أكثر مبلءمة للتعامل مع أحجام كبرية من ادلخلفات لآلبار العميق قن احليكون 
نخفضة( . ويتم عادة ضخ القوام الشبيو بادلاء )لزوجة م يذ (Slurry)السائلة أو ادلبلط 

حجر  مثل ال، ادة عالية النفاذية للماء ون من م ة جيولوجية تتك السوائل ادلائية خبلل طبق
وبالكيفية نفسها ؽلكن حقن ادلخلفات الزيتية لآلبار العميقة  جريي. حجر ال رملي أو ال ال

العادة  الذى يكون يفعادة عمق احلقن  ويًتاوحخبلل طبقات ربت سطحية منفذة . 
مًتاً  3577و 077ويكون عمق أغلبها ما بني ، مًتاً  3377و 377ما بني  ىيدرولوجيازلصوراً 

، لذلك، أ(. وقد يكون حفر وبناء آبار عند ىذه األعماق باىظ التكلفة3 -17)الشكل 
سبلك أصبًل  اليت، فإن حقن اآلبار العميقة يستخدم بالدرجة األوى من قبل الشركات النفطية

فإن ىذه األنظمة تكون رخيصة التكلفة نسبياً ، و إذا ما مت بناؤىا ،حقول نفطية صاحلة آبار
 من حيث التشغيل والصيانة. 
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من ؽلكن أن تقود إى تلوث ادلياه اجلوفية  اليت ادلمكنةحاالت الفشل  (a)(: تصميم بئر حقن عميق 3-17شكل )

حركة  (d) ،التسرب (c)، احلصول على مياه شرب داخل طبقة حاملة تستخدم يف إىاحلقن مباشرة  (b)خبلل التسرب 
  يوفر مياه شرب. يادلخلفات إى العمق الذ

حدوث مشاكل عدة.  أن حقن اآلبار العميقة يتسبب يف إى، اإلشارةوذبدر 
منطقة احلقن نتيجة لًتاكم احلبيبات الصلبة أو ظلو  انسداداالىتمامات إمكانية  ىحدإو 
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يتم حقنها قد تلوث ادلياه اجلوفية بادلوقع. إن ىذه  فإن ادلخلفات اليت، يا. كذلكري البكت
 حالة أن ادلياه اجلوفية سبثل مصدرًا دلياه الشرب يف ربديدًا ذات أعلية كربى يف اإلمكانية

بب حقن ادلخلفات تلوثًا للمياه اجلوفية بعدة الوقت احلاضر أو مستقببًل. وؽلكن أن يس
(؛ b-17تستغل دلياه الشرب )الشكل  داخل الطبقة احلاملة اليت إى( احلقن مباشرة 1طرق: )

تسرب ادلخلفات من البئر إى داخل الطبقة احلاملة دلياه الشرب )الشكل )( تسريب اآلبار 3)
17-c( )3مثبًل من خبلل التصدعات ، يوفر مياه الشرب ي( ربرك ادلخلفات إى العمق الذ
(. إن حقن اآلبار العميقة ينظم من قبل وكالة ضباية d-17طبقة حاجزة عليا )شكل  يف

 يسمح خبمس يالذ، (UIC) السطحيالبيئة من خبلل برنامج يسمى ضبط احلقن ربت 
 فئات من آبار احلقن.

 الترميد ومنع الحركة  6.11
 الترميد  1.6.11 

تدمر ادلخلفات العضوية اخلطرة والسامة عن ترميد  الًتميد اليتزبتلف عملية 
تستخدم عمليات ، عادة ما ينتج عنها طاقة. وعموماً  اليت(MSW) ادلخلفات البلدية الصلبة

 الطاقة م(°1377م( ودرجة حرارة مرتفعة )ضلو °357الًتميد عند درجة حرارة منخفضة )حىت 
وخبار ماء. وذبدر   COألكسدة الكربون وادلخلفات احملتوية على ماء بالكامل إى غاز 

خاصة عندما تستخدم ، أن بعض احملارق ؽلكن أن تعمل كمصادر لطاقة حرارية إى اإلشارة
مواصفات  لكن ىذه احملارق البد أن تليب سللفات زيتية )مثل الزيوت ادلستهلكة( كوقود.
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 صبيع تدمريحبيث يفوق  كما أن كفاءة احملارق يتم مراقبتها بدقة  ،بعاثاتاالنمشددة دلستوى 
 . %55.55ادلركبات العضوية نسبة 

على تركيزات عالية من ادلاء  يربتو  حالة ادلخلفات اليت ؽلكن استخدام الًتميد يف ال
، حالة ادلواد ادلشعة. إضافة لذلك كما ال ؽلكن استخدام يف،  أو مواد صلبة غري قابلة للحرق

دوالرًا للربميل الواحد.  577ما يزيد شبنها على  فغالباً الثمن  بناء وتشغيل احملارق باىظ فإن
تنتج احملارق أحجاماً ، التقنية تقتصر غالباً على ادلخلفات صغرية احلجم. وأخرياً  ىذه ذلذا فإن

 ادلكبات يفمنو  عادة التخلص يتم يالذ، صغرية من رماد الفلزات عالية السمية
(landfills)البيئة. . وبذلك فإن احملارق ال تزيل مشاكل زيادة تركيز الفلزات يف 

قد يكون السبب األىم حملدودية الًتميد اطلفاض قبولو من ، وىف الواليات ادلتحدة
 غري ذلك القائم على أساس جيد وذلك الذى يف دبا يف، الناسعامة فهم  إنعامة الناس. 

أدى إى احلد كثريا من  قد، التهديدات البيئية ادلمكنة اليت قد ذبلبها ىذه التقنية حول، زللو
 %37 إى 15ما بني  احلايلالوقت  وتًتاوح التقديرات اخلاصة بًتميد ادلخلفات يف .تطويرىا

الواليات ادلتحدة األمريكية وردبا تشمل ىذه األرقام  ادلخلفات الصلبة ادلنتجة يف إصبايلمن 
واحملارق القادرة على إنتاج طاقة ، زبفيض حجم ادلخلفات يفاحملارق الكربى ادلستخدمة 

 وزلارق ادلخلفات اخلطرة.، ؽلكن استثمارىا
 منع الحركة 2.6.11

يتعني منع حركة ادلخلفات ذات احملتوى ادلرتفع من الفلزات و ادلواد ادلشعة أو تثبيتها 
فيزيائية إى كتلة صلبة ادلخلفات  ربويلفيزيائيًا أو كيميائيًا قبل التخلص منها. وتعترب عملية 
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عندما ؼللط ، . فمثبلً أو كبس ادلخلفات ضمن نسيج مستقر طبيعتها إذ تشمل حجز يف
تنتج كتلة صلبة بعد بضعة أيام من ادلعاجلة أو التجفيف. إن ىذا  ضبأةمع  رطب إمسنت

يربط ادلخلفات ضمن نسيج أو تركيبة ال  منخفضة النفاذية تركيبة صلبة إىالنوع من التحويل 
تصدع فيها ربت الظروف االعتيادية من ضغوط التحميل  إحداثؽلكن تكسريىا بسهولة أو 

(overburden) فإن ادلاء ادلرتشح ال ينفذ بسهولة ، ليات الردم . ونتيجة ذلذاادلصاحبة لعم
أقل احتمااًل. ويتعني اختبار ادلواد  األمبلحخبلل ىذه الًتكيبة ويصبح غسيل الفلزات أو 

وثباهتا عندما  (compatibility)التحويل دلادة صلبة من حيث انسجامها  ادلستخدمة يف
احتمالية غسيل ادلكونات السامة بادلوقع ربت وكذلك مدى ، السائلة زبلط مع ادلخلفات

ظروف الردم. وذبرى ىذه االختبارات حسب الطريقة ادلقًتحة من قبل وكالة ضباية البيئة 
. (Toxicity Characteristics Leaching Procedure (TCLP) method)واخلاصة بتقييم السمية والغسيل 

قوام يتعني أن يكون ذلا  ى صورة صلبة واليتإربويل ادلخلفات  وتشمل ادلواد ادلستخدمة يف
، ادلبلط و اجلري و اجلبس، اخلرساين اإلمسنتمن  كل  ،  بسرعة وؽلكنها التصلببداية  سائل

ربول  . وتضم ادلخلفات اليت(bitumen)واإلسفلت ، epoxyresinsوراتينجات االيبوكسي 
، وادلخلفات ادلشعة، طرةادلخلفات غري العضوية اخلصورة صلبة قبل ردم  إىوتينيا ر 

والًتب والرسوبيات ادللوثة بالفلزات. ، والفلزات الذائبة )أو السائلة(، وادلخلفات ادلعدنية
ال تعترب عادة  يوعلى الرغم من أن ادلخلفات ذات احملتوى ادلرتفع من الكربون العضو 

يتم  (PCB)إال أن الًتب والرسوبيات ادللوثة دبادة ، مرشحة للتعامل معها هبذا األسلوب
 صورة صلبة. إىربويلها أحياناً 
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ادلخلفات من خبلل عملية عالية الطاقة  إجراء تقييد أو تثبيتوؽلكن أيضًا 
 بالتزجيج(. وتسمى ىذه العملية غري متبلرة ال بناء ذلاليكا ييستخدم فيها زجاج مذاب )س

(vetrification) ،يكون ، ربيدتاليليكا. وبحجز ادلخلفات داخل نسيج الس إى يوتؤد
منفذة للسوائل لفًتة زمنية طويلة. لكنو يبلحظ أن  ري  وتكون غ يللمادة الناذبة قوام زجاج

ؽلكن أن تتشقق عندما تتعرض لضغوط ضبل غري متساوية  (glass blocks)الكتل الزجاجية 
 هبذه الطريقة )خاصة ادلخلفات ادلشعة( يف عندما يتم وضع ادلواد الناذبة، التوزيع. لذلك

تقليل مثل الطني أو اجلبس لل (soft)غري صلبو  رخوة مواد  توضع عادة وسادة من، ادلكبات
عند  التزجيجوؽلكن أيضًا القيام بعملية وزيع. تساوية التادلغري من آثار الضغوط اخلارجية 

ب ادللوثة وسبرير حجم عال من داخل الًت  إىتوصيل  أقطاب (inserting)ادلوقع بغرز 
 ة التكلفة.. لكنو يبلحظ أن ىذه العملية باىظالكهرباء فتذوب معادن السليكا ادلوجودة

ارتباط دائم للملوثات مع طور  ويوجد شكل آخر دلنع حركة ادلخلفات تتمثل يف
الفيزيائي أو الكيميائي. وربدث  (fixation)صلب مستقر من الًتبة من خبلل التثبيت 

لعملية التخلص من  مكملوىى جزء ، الًتب يف طبيعيبشكل آليات التثبيت ىذه 
ؽلثل  (fixation) إن التثبيت ف مستهدف. وكأسلوب (MSW)ادلخلفات البلدية الصلبة 

على فإن قضايا االستقرار ، دة ألن تكون اقتصادية جداً. من ناحية أخرى كبرية وواع  إمكانية
وىو ما ػلد ، حبوث حوذلا إجراءادلدى البعيد واحتمالية أن تكون التفاعبلت عكوسة مل يتم 

 استخدامها.  من التوسع يف
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 ت من مصدر محدد للمياه المفتوحةضخ المخلفا 7.11
(Point – Source Discharges into Open Water)  

أو ، نابيبالعامة( عرب أ  ادلعايريتوفري افًتاضؽلكن ضخ ادلخلفات السائلة )على 
 (. يف13أيضاً انظر الباب  5-17بيئة ادلياه ادلفتوحة )الشكل  إىأو قنوات ، يشبكات اجملار 

 يالذ القوميحسب النظام ، احلصول على إذن اإلجراءيتطلب مثل ىذا ، الواليات ادلتحدة
ر فيها ادلعايري وتتوف. ويتعني أن تكون ىذه ادللوثات غري خطرة (NPDES)ؽلنع ضخ ادللوثات 

 (.5-17وضعتها وكالة ضباية البيئة )اجلدول  دلياه اليتالقياسية جلودة ا

 
 .يى رلرى مائإيضخ سللفاتو  ي: مصدر تلوث رئيس(5-17)شكل 
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 (NPDES) ؽلنع ضخ ادللوثاتي الذ يمؤشرات جودة ادلياه حسب النظام القوم (5-17) جدول

 يوما   31الحدود القصوى المسموح بها للضخ على أساس متوسطات  مؤشر جودة المياه
 1-رلم/ لًت 37 (BOD)ادلتطلبات الكيموحيوية من األكسجني

 1-رلم/ لًت 37 ادلواد الصلبة ادلعلقة
 3.5 – 5.7 (pH)الرقم اذليدروجيين 

 )أ(متغرية  كيماويات عضوية زلددة
 )أ(متغرية  الفلزات

)أ(
 ادلياه لؤلحياء ادلائية والربية.  احلدود لكل والية على حدة حسب معايري جودة عؽلكن أن توض ،ترتبط بادلصدر :

وذبدر اإلشارة اى وجود حدود للكمية الكلية ادلسموح هبا من ادلواد الصلبة الذائبة 
(TDS) ، يوالكربون العضو (OC) ، واألكسجني الذائب(DO) ، وادلتطلبات الكيموحيوية

 . إضافة لذلك تطبق قيود(pH)ومستويات الرقم اذليدروجيين ، (BOD)من األكسجني 
تضخ ربت ىذه  مثل الفلزات وادلبيدات وتشمل األمثلة اليت، صارمة على بعض ادللوثات

وادلياه العادمة ، الشروط روتينياً ادلياه العادمة احملسنة من زلطات معاجلة مياه الصرف الصحي
ناذبة عن العمليات الصناعية. وؽلكن احلصول على وبعض ادلياه ال، من حقول النفط

أو أكثر من احلدود ادلوضوعة  اً ذبتاز واحد تصرػلات خاصة لضخ ادلخلفات السائلة اليت
 ادلسموح هبا. وتقتصر ىذه االستثناءات عادة على ادلكونات غري اخلطرة الشائعة جدًا يف

حفر آبار النفط مباشرة  خدمة يفالبيئة. وكمثال على ذلك ؽلكن ضخ ادلياه ادلاحلة ادلست
فإن ادلياه ادلاحلة نفسها قد ، شديدة ادللوحة أصبًل. من ناحية أخرىللمحيط ألن مياه احمليط 

مرة أقل  577-17على  يربتو  األهنارنظراً ألن مياه معظم ، ال يسمح بضخها اى رلرى هنر
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إى مياه احمليطات. ويعترب ضخ ادلياه العادمة  توجد يف من ادلواد الصلبة الذائبة عن تلك اليت
ويتم بالدرجة األوى بواسطة احملطات البلدية ، جداً  اً السطحية واجلداول ادلائية شائع ادلياه

عملياهتا. وتشمل ىذه  تستهلك أحجامًا كبرية من ادلاء يف دلعاجلة ادلياه العادمة وادلصانع اليت
 ومصانع إعداد ادلنتجات الغذائية.، رقومصانع الو ، الصناعات زلطات الطاقة

 مخلفات خاصة وأساليب التخلص منها  8.11
مثل سللفات ، ينتج سنويًا مئات ادلبليني من األطنان من سللفات صلبة غري خطرة

وزلطات توليد الطاقة الكهربية. وتتكون ىذه ادلخلفات عموماً ، ادلناجم وصناعة النفط والغاز
، ة كيميائيًا أو فيزيائيًا مثل معادن الكوارتزر مواد جيولوجية زلو و ، من مواد خاملة نسبياً 

فإن ، خطرةوالرماد. ونظرًا ألن ىذه ادلخلفات تعترب غري ، والكربون والكربيتات، والطني
. وادلنخفضات الطبيعية، (lagoons)والربك ، حقول ادلناجم أكوام يف معظمها يتم وضعة يف

أو قد ، ة اص  ة خ  اف كبات ج م يف ردم وم   مخلفات يت الواد ىذه  عضًا من م ا أن ب  كم
)أيضًا أنظر اجلزء ( (embankment constructionطرق   بطنة لل  مواد م ستخدم ك ت

طرق التخلص فإن ، ىاوير تعامل و/ أو يعاد تد (. وخبلفًا للمخلفات األخرى اليت3.3.13
ئلة من ىذه الوقت احلاضر كميات ىا من ىذه ادلخلفات لن تتغري. وينتج يف بشكل هنائي

إى أن  اإلشارةمت ذبميعها. وذبدر  حيثأن تبقى حتما  ومن ادلرجح، ادلخلفات
توجد فيها ىذه ادلخلفات على ادلدى  االسًتاتيجيات ادلساعدة على استقرار ادلواقع اليت

دلنع  (Soil capping) التغطية بالًتبة ذلك قيد الدراسة والعناية ادلستمرة دبا يف يالبعيد ى
 للمياه.  السطحياجلريان  والتحكم يف، الغطاء النبايت وإعادة، تسرب الغازات
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  أسئلة ومسائل حسابية
 ادلكبات احلديثة نظم هتوية. اشرح دلاذا . يفيوجد  .1
واليات ادلتحدة؟ وىف الدول    ال يفصلبة  دية ال خلفات البل عظم ادل ص من م م التخل يف يت ك  .2

 األخرى؟ اشرح إجابتك.
الًتبة بسبب التعامل  يفؽلكن أن تربز  اليتاشرح بعضًا من ادلشاكل احملتملة بعيدة ادلدى  .3

 مع ادلخلفات على األرض.
ؽلكن  اليتالوحل للحقول إى ما ال هناية؟ صف واحد من ادلخلفات  إضافةدلاذا ال ؽلكن  .4

 ما ال هناية. أشرح. إىأن تستخدم كسماد 
ن  لك، ة أريزونا والي وسان ب دينة ت ل من م ل السائ خصائص الوح( 3-17دول )  يبني اجل .5

 يػلتو  يم لًتًا من ىذا الوحل السائل )الذ البيانات معرب عنها على أساس الوزن اجلاف. ك
كجم   57للهكتار الواحد لتضيف  بإضافتهاماء على أساس الكتلة( ستقوم  %50.3على 

ادلاء من  إزاحةحاليل الكيميائية أجريت بعد من الفوسفور للًتبة؟ )فكرة: تذكر أن الت
 النهائية(.  إجابتك االعتبار عامل التخفيف يف وعلى ذلك يتعني األخذ يف ،ل وح  ال
 %3لى    حتوى ع الذى ي يالصح ل من الوح يًت  ن م   ط 177نويًا   يضاف لؤلرض س .6

فقط من  %37لكن ، سنوات 5الوحل دلدة  إضافة)الوزن اجلاف(. سبت  ينيًتوجني كل
ما ربت منطقة ظلو  إىقد مت غسلو  %17بواسطة النباتات وأن  استهبلكوالنيًتوجني قد مت 
اخلامس عند هناية العام ، الًتبة يفادلتبقية من النيًتوجني  األطنانكم عدد اجلذور كل عام.  

 دلتبقية سنوياً النيًتوجني ادلضافة وقائمة لكميات النيًتوجني ا لكميات: اكتب قائمة ملحوظة]
 . [فقط يمث أحسب حاصل صبع كمية النيًتوجني ادلتبق
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 الحادي عشرالباب 
 المعالجة 

 
 األكثر األسلوبأنو ثبت أادللوثة نتيجة النسكاب النفط بتطبيق ادلعاجلة احليوية قد  واألرضادلياه  صحاحإن إ

قرب شواطئ مدينة  سيةأر  ىل أعلى حاملة نفطإ. اقتصادياً  جدواهحظى بالقبول من الناس وأثبت وقد ، ناآلحىت  صلاحاً 
 ا.نيكاليفور ،  أصللوسلوس 

 

 مفاهيم أساسية 1.11
اجلوفية على تطوير الربامج احلكومية الناس بقضايا تلوث الًتبة وادلياه شجع اىتمام 

يعترب قانون تلوث ادلياه لعام ، الواليات ادلتحدة ويف .للحماية من التلوث وإزالتو ادلصممة
 لخو  أول قانون ىام صادر عن احلكومة الفيدرالية يتعلق بتنظيف البيئات ادللوثة. وقد  3771
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و مل ؽلنح دعماً لكن، العميقة ادلياه يفادلفرغة طرة لتنظيف ادلواد اخل منح التمويلىذا القانون 
سبرير أول قانون يرتبط مباشرة  3771عام  يفمت ، والحقاً ادللوثة.  األراضيماليًا لتنظيف 
ول احلكومة ؼلالذى ، (RCRA)ومحاية ادلوارد  وىو قانون إصحاحاألراضي، دبشكلة تلوث 

در منو. لكن تص ياخلطرة ادلنبعثة عند ادلوقع الذادلخلفات  إلزالةالفيدرالية بتكليف سلتصُت 
 ادلواقع ادللوثة ادلهجورة.  يشملىذا القانون مل 

يستجيب للقضايا البيئية والتعويض وادلسؤولية   ينون الشامل الذوقد تناول القا
(CERCLA)  يعرف بربنامج التمويل العظيم  يوالذ 3791لعام(The Superfund Program)، 
(. ودبوجب ىذا الربنامج 4.11تنظيف مواقع ادلخلفات اخلطرة )انظر اجلزء ، بشكل واضح

أصبح ، 3791لعام  (SARA)ويل التخ وإعادةدلسمى التمويل العظيم ا، خرإىل بند آ إضافة
ف َت النشاطات ادلصاحبة لتنظيس  الذى ي   األساسي الفيدرايل اإلجراء (CERCLA)القانون 
ى ــيسمنفصل ـيف مــامج تنظـرنـلك بـدفاع سبـــال إدارةن فـإ، إضافــة لــذلك .البيئيالتلوث 

،  للمواقع العسكرية  (Installation Restoration Program) واإلصحاح يســج التأســبرنام
 ادلرتبطةادلخلفات ادلشعة  لتنظيف مواقعخصيصًا  اً الطاقة برنارلًا مصمم إدارةكما سبلك 

قل مستوى عن أ، كما أن جهات حكومية أخرى  .النووية لألسلحة الزمة مواد نتاجإب
بعض الواليات  تأقر ، التلوث. فمثلً  يفأصدرت قوانُت تنظم وتتحكم  احلكومة الفيدرالية 

 أصغر شلاثلة لربنامج التمويل العظيم . برامج
العظيم  لربنامج التمويلمناقشة ادلكونات الرئيسية  بإغلازسيتم ، ألعليتوونظرًا 
(Superfund) .على : االستجابة النبعاثات ادلواد اخلطرة ذو شقُت غرض ىذا الربنامجال إن
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 يتعامل مع االنبعاثات ادلستقبلية، األولفاجلزء  .وتنظيف ادلواقع ادللوثة ادللحيةه وادليااليابسة 
نامج ضمن بر  للستجابةوىناك نوعان  واقع ادللوثة حالياً.مع ادل األخَتبينما يتعامل اجلزء 

التسرب مثل  قائمة، استجابات لتهديدات ىي اليت ،اإلزالة تإجراءا( 3) :ويل العظيمالتم
وؽلكن  .خطرة تشمل تنظيف ادلواقع ادللوثة دبواد اليتجراءات علجية، إ( 1؛ )اخلزاناتمن 
دلادة  الفعليلتسرب احالة  يف إماويل العظيم التم  سلصصاتادلخصصات  ستخدمأن ت

خدم اذا تسأن تكما ؽلكن  ا.عندما يكون التهديد نتيجة لتسرب ىذه ادلادة معتربً  أوخطرة 
و أربة على صحة عامة الناس توخطورة مع وجود هتديد مؤكد أوما مت انبعاث ملوث معُت 
ل العظيم يو تنفيذ برنامج التم يتم بواسطتها  اليت( العملية 3-33راحتهم. ويوضح الشكل )

                                       على موقع معُت.
دلرشح ضمن قائمة مواقع التمويل العظيم اليت يف وضع ادلوقع ا تتمثل اخلطوة األوىل

قائمة ادلواقع ادلرشحة للدراسة. ويتعرض ادلوقع فيما بعد لتقييم مبدئي  يمت جردىا، وى
ومعاينة، ؽلكن أن تتم بواسطة وكاالت متنوعة زللية، أو على مستوى الوالية، أو فيدرالية أو 

اذا كان ادلواقع مؤىل ليكون ضمن قائمة حىت خاصة. وربدد نتائج ىذه الدراسة األولية فيما 
قع اليت ربتاج إلجراء علجي بواسطة وكالة اقائمة للمو  ي( وىNPLاألولويات القومية )

موقع   3111الوقت احلاضر، وضعت وكالة محاية البيئة أكثر من  . ويف(EPA)محاية البيئة 
على قائمة األولويات القومية )ملحظة: قد ربتاج مواقع ليست ضمن قائمة األولويات 
القومية إىل تنظيف، لكن علجها يتم غالبًا بواسطة وكاالت غَت فيدرالية، دبساعدة وكالة 

 محاية البيئة أو بدوهنا.
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 خطر.: عملية تطبيق التمويل العظيم للتعامل مع موقع سللفات (3-33)شكل 
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 ىودراسة اجلدو / الدراسة العلجية :العملية علا ادلكونان يفاخلطوة  التالية  إن
((RI/FS. اليتة ر ربديد طبيعة ومدى ادلخاط وتستهدف الدراسة العلجية ودراسة اجلدوى 

ن يييم ىذتقأخرى. وغلرى ادلمكنة من جهة  العلجيةيم البدائل يقيسببها التلوث من جهة وت
ول مح باحلصول على معلومات حيس مرحليأسلوب اع ـبشكل متزامن واحد باتب ُتادلكون

 إجراءات الدراسة العلجية ودراسة اجلدوى. (1-33ويوضح الشكل ) .ين ادلكونُتذى
أىداف  إنا. جدً زلدد عند موقع معُت عملية معقدة  علجي إجراء يعترب اختيار

احلماية على امتداد ىذه واحملافظة على ، والبيئة اإلنسانىو محاية صحة  العلجي اإلجراء
 أواحتواء ادلخلفات  )خلفا دلبدأ من معاملة ادلخلفات األقصىاحلد  إىلوالرفع ، الزمن
 من ادلعايَت تستخدم يف ثلث رلموعات  CERCLAمن قانون 313ويقر اجلزء . (إزالتها

، threshold criteria))ادلمكن  األدىنمعايَت احلد : يوى األفضليم واختيار البديل يتق
 modifiying) ( ومعايَت  التحويرprimary balancing criteria) األوليةومعايَت ادلوازنة  

criteria).  والبيئة وانو  اإلنسان صحة العلج ػلمى أن، ادلمكن  األدىنضمن معايَت احلد تو
تضمن  يادلوازنة فهمعايَت  أما؛ (ARARSينسجم مع االحتياجات ادلناسبة القابلة للتطبيق )

تضمن  أخرىمن ناحية ، االعتبار يف ةذادلقايضة مثل التكلفة واجلدوى مأخو  عواملأن 
 وقعات الوالية والسكان.تل زلققاً يكون العلج  أنمعايَت التحوير 
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 (RI/FS)اجلدوى  / دراسةالعلجياالستقصاء (: عملية 1-33شكل )

ARAR(s)   االحتياجات ادلناسبة ذات العلقة أو القابلة للتطبيق 



177 
 

وقد ربتاج بعض  .و ويوضع للتنفيذيتم تصميم معُت، يعلج إجراءتيار بعد اخ
لكن  زبزين ادلخلفات والًتبة احمليطة هبا. خزانات إزالةمثل  ،بسيطة نسبياً  إجراءاتىل ادلواقع إ

دبشاكل تلوث  عموماً تتميز  (NPL) ةالقومي األولوياتوضعت ضمن قائمة  ادلواقع اليت
فقط من  قليلً  اً أن عدد، . وجدير باإلشارةصعوبة أكثرن تنظيفها يكون ولذا فإ معقدة،

ويل الكامل منذ بدء تطبيق برنامج التمولويات القومية قد مت تنظيفها بمواقع قائمة األ
 .العظيم

لة ربديد األخرى مسأويل العظيم ومجيع برامج التنظيف لتمومن ادلكونات اذلامة ل
 من النظافة درجة يإىل أ :لةادلسأ ادلرتبطة هبذه األسئلةمستوى التنظيف ادلستهدف. ومن 

 يفإىل أ كان اذلدف ىو زبفيض درجة تركيز التلوث،  إذا، ؟ فمثلً نظيف نظيفاً يكون ال
كلما كان برنامج   إذ، وكما ىو متوقع ؟الً أن يصل الًتكيز حىت يصبح مقبو  مستوى يتعُت

إىل مئات ادلليُت من الدوالرات وقد يلزم عشرات  .تكاليفو تعاظمت أكثر دقة،التنظيف 
تنظيف  قد يكون ، وىف احلقيقةول. مقب وضع إىلرة إلعادة مواقع واسعة لنفايات معقدة وخط

ًا  ليكون ما نظيفا سباميكون موقع  أنال يلزم  ،ولكن. غَت شلكنتام  كثَت من ادلواقع بشكل
 إلجراءالعملية  اإلمكانيةوزن  من ادلهم جداً  فإنو، لذلك .األغراضستخدام لبعض لل قابلً 

 االقتصاديالتأثَت مقابل   ،سببها التلوث من ناحيةي اليت ةادلخاطرة ادلمكندرجة  و التنظيف
 واستخداماالعتبار  يف ؽلثلها التلوث  اليتادلخاطرة  أخذ . إنادلستقبل يفقع واستخدام ادلو 

 يف األكرب التهديد سبثل  اليتتخصيص ادلوارد النادرة للمواقع بتسمح ادلواقع  تقبلً سم ادلوقع
 .احلاضر وادلستقبل
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االحتواء  (3) العلجية: لإلجراءاترئيسية  أنواع أورلاميع  توجد ثلث
(containment) ،من  أكثرىل دلنع انتشاره إ زلدد وجود ادللوث على امتداد رصػل   حيث

، ( ادلعاجلة1) زلكمة. أخرىىل إقل ادللوث من بيئة مفتوحة ين حيث ، زالةإلا( 1) ؛ذلك
إزالتها دللوث ما يتم  الطبيعية ةالسمي أنوحيث . مادة غَت خطرة إىلول ادللوث ػل  حيث 

 . لكن تقنيةالثلثة األساليبىو ادلفضل من بُت  األسلوبن ىذا فإ، بواسطة ادلعاجلة فقط
نو . وعلى الرغم من أكون معاجلة ادللوث شلكنةت دما العن ،جداً  مهمتان واإلزالةاالحتواء 

 اإلجراء أن فهم ادلهم و مننفإ، ادلعاجلة الثلثة إجراءات أنواعواحد من  كل  ًتكيز علىلسيتم ا
 ، وادلعاجلة.واإلزالة، االحتواءتشمل  ن تركيبةيتكون عادة م يالعلج
 واءاالحت 2.11

تثبيت ب أوتدفق السائل الذى ػلمل ادللوث  يفبالتحكم  االحتواء ن يتحققأؽلكن  
 احتواء ادلياه ادللوثة. يفىنا مناقشة دور العوائق ادلادية واذليدروليكية وسيتم  .ادللوث مباشرة

  الفيزيائية )الطبيعية( العوائق 1.2.11
 .نتشار ادللوثومن مث منع ا، تدفق ادلياه يفالتحكم  الفيزيائيالعائق  يف األساس إن

لكنو ، (1-33ادلنطقة ادللوثة )انظر الشكل  قبل (االضلدار اذباه يف) ويوضع العائق عادة
عند  معاً  أو( upgradientاالضلدار ) أعلىتوضع عند  أن أيضاً العوائق ؽلكن  أنيلحظ 

 يف األوىلبالدرجة  الفيزيائيةالعوائق  تستخدمو  .منطقة التلوث نم ادلنحدر وأسفل  أعلى
بيئات صلبة مثل  يفتستخدم  أن ؽلكن أيضاً لكنها ، الرمل أو الًتبةمثل  مفككة بيئات
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 تصل ألعماقتوضع العوائق ادلادية  أنؽلكن ، وعموماً . تقنيات خاصة طبقت ما إذاالصخر 
 قع.وذلك حسب حجم ادلو ، اللعوائق كثَتً  البعد األفقي يتباين أنؽلكن كما  .اً مًت  31ضلو إىل

 
 .(slurry wall) لزج وحل دللوث معُت باستخدام حائط الفيزيائياالحتواء  :(1-33) شكل

 

 يةذات نفاذ منطقة وىو وجود الفيزيائيةتركيب احلواجز  يفاعتبار ىام ىناك 
داخل منطقة  األساسوبدون وجود ىذا  .يقف عليها احلاجز أويستند  أنؽلكن ، منخفضة

يتعلق  آخرويوجد معيار  .تسرب ربت احلاجزلوثة ؽلكن أن تن ادلياه ادلذية فإمنخفضة النفا
ىو  الفيزيائيحلاجز من ا ن اذلدفا ألونظرً  .وىو نفاذية احلاجز نفسوالفيزيائية باحلواجز 
جز غلب ان نفاذية احلفإ، ستهدفةمن تدفق السائل خلل ادلنطقة ادل األدىنىل احلد التقليل إ

االعتبار وىو  يف أخذهيتعُت  آخرمكن .وىناك عامل ؽل أقصى حدىل تكون منخفضة إ أن
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 تكونأن  .ويتعُت أدائهاتدىور  يفاحلاجز والتسبب  مع مكونات اتتفاعل ادللوث مكانيةإ
حد  أدىنىل  مع خصائص ادللوث للتقليل إمتوافقة  اجزاحلها يتكون من اليتخصائص ادلواد 

 .احلاجز عدم فعاليةشلكن من 
، (Slurry walls) الوحل اللزججدران  :الطبيعيةللحواجز  أساسية أنواعتوجد ثلثة 

. وتتكون جدران (Sheet piling) فحيوالركام الص، (grout curtains) ادللطيةالستارات و 
ر الشكل ـوتربة )انظ مادة الطُت أو مزيج من طُت من بوحل سائل الوحل من خنادق شللوءة

(33-1). 
 شبيهة مواد كيماويةمن  ةعبارة عن ستائر مكون يفهادللطية  الستارات أما

شرائح تكون من يالصفحي الركام  نفإ ،أخرىمن ناحية  األرض. لىل داخإ ربقن باإلمسنت
ا من بُت انتشارً  واألكثرتكلفة  األقلالوحل  عترب جدرانوتاألرض.  احلديد ادلغروز يفمن 
تصرة مق يفه ادللطية . أمامن حيث البناء األسهل أهناكما   ،األخرىاحلواجز ادلادية  أنواع

أخرى فإن من جهة . ةبت ربت سطحية متصلئايتتميز بب اليت ادلواقع األوىل علىبالدرجة 
لكنها ؽلكن ، وأهنا بشكل عام ذات تفاعلية منخفضة، الصفر عملياً  يتساو الركامات  نفاذية

 ،إضافة لذلك. الشرائحأو  الصفائحمن الصعب احلصول على حلام تام بُت  ألنو، أن تسرب
ويكون من الصعب دفع ، الوحلكون عمومًا أكثر تكلفة من جدران الركامات ت شرائح نفإ

 خلل أرض صخرية.الركام  شرائح
 العوائق الهيدروليكية  2.2.11

، الفيزيائيةذلك اخلاص بالعوائق  يشبواذليدروليكية  تقوم عليو العوائقادلبدأ الذى  إن
تتكون من مادة  اليت، الفيزيائيةخلفًا للعوائق  ووىو ربوير تدفق ادلاء والتحكم فيو. لكن
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)انظر اجلزء  (Fluid potentials) جهد ادلوائعن العوائق اذليدروليكية قائمة على فإ، صلبة
تباين الضغط الناتج عن استخلص ادلاء أو حقنو.  (. وتتولد ىذه اجلهود عن طريق1.3.3

ادللوث أو دبعٌت آخر  جبهةعلى حجز  قدرتوىو  األسلوبعامل الكفاءة الرئيسي ذلذا  إن
أو  اآلبارعلى عدد ومكان ومعدل تدفق  جبهة التلوث. ويعتمد حجز دائرة التلوث

حجز  عظيمعملو مثاليًا لتذبرى زلاوالت جلعل تصميم نظام االحتواء و  ادلصارف. وكثَتًا ما
تتم  يمن حجم ادلاء ادللوث الذ األدىنىل احلد الوقت نفسو إ والتقليل يفالنتشار جبهة ا

 .إزالتو
لعائق ىيدروليكي. ويتم بناء ىذا النظام نظام صرف معُت أبسط صورة  إقامة تعترب

مت حفره ربت سطح   (trench)خندق أفقيًا يف (perforated pipes)برص أنابيب مثقبة 
عن  وإزالتوحبيث تسمح حبجز ادلاء ادللوث. وؽلكن بعدىا مجع ادلاء  وضع األنابيباألرض و 

فقط  الةادلصارف سبثل آليات احتواء فع   ىل أناإلشارة إطريق اجلاذبية أو بالضخ. ويتعُت 
 . العمق عندما تكون مناطق وجود ادللوثات ضحلة

مـة التصرف. وؽلــكن أن قارنة بأنظـثر تنوعًا مـتعقيدًا وأكثر ــأك ارــاآلبعترب ـــت
 يفكما ىو موضح ،  نظام احتواء معُت يفاالستخلص و من آبار احلقن تستخــدم كـل 

مكونة ، االستخلص ادلاء الذى يدخل منطقة التأثَت على البئر(. وتزيل آبار 4-33الشكل )
 نتوء لق بئر احلقنؼلالعكس من ذلك  وعلى .(cone of depression) اً يسلروطمنخفضًا 

على مقارنة بادلياه من ادلاء ربت ضغط أ (mound)أو بروز  (pressure ridge)ضغط 
 .(mound)وىو ما ؽلنع تدفق ادلاء من ذباوز الربوز ، احمليطة
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 األسلوبحركة ادللوثات أهنا  يفللتحكم  اآلبارومن ادلزايا الرئيسية الستخدام 
ؽلكن ، مًتاً(. وىف الواقع 31النظم العميقة )أكثر من  يفؽلكن استخدامو  يالوحيد الذ

 اآلبارمن خلل زيادة عدد ، حجم يمناطق التلوث من أ يف اآلبار استخدامببساطة 
 األكثرطريقة االحتواء  يى اآلبارن فإ، األسباب وغَتىاللتعامل مع ادلشاكل الكبَتة. وذلذه 

تشمل تكلفة تشغيل ادلضخات وصيانتها على ادلدى  العيوب اليتعلى الرغم من ، استخداماً 
 للحاجة لتخزين ومعاجلة والتخلص من الكميات الكبَتة من ادلياه ادللوثة اليت إضافة، البعيد

 ضخها للسطح. يتم
 اإلزالة 3.11

 (Excavation) الحفريات إخراج و الحفر 1.3.11
على  يربتو  الًتبة اليت إخراجمن الطرق ادلعروفة منذ القدم للتخلص من ادللوثات 

اً. جد اً كثَت من ادلواقع وكان ناجح  يف األسلوبادللوثات عن طريق احلفر. وقد استخدم ىذا 
ض العمال يعر  أناحلفر ؽلكن  إن. أواًل: عدد من العيوباحلفر أسلوب صاحب يلكنو، 

وىو ما ؽلكن ، معاجلة و/ أو التخلص منها إىل أن الًتبة ادللوثة ربتاج: ثانياً  دلركبات خطرة.
يكون عادة شلكناً  (excavation)احلفر ب القيام الردًن أو إزالةثالثاً: أن  .أن يكون مكلفاً 

 زلدودة ادلساحة ادلواقع ستخدم أكثر ما ؽلكن عادة يفوي، فقط للمساحات الصغَتة نسبياً 
 عالية التلوث.و الضحلة 
 المعالجةالضخ و  2.3.11

معاجلة ادلياه  استخدامًا يف األوسعتعترب حاليًا  اليت، ادلعاجلةتقوم طريقة الضخ و 
بالتخلص من ادلياه ادللوثة من الطبقة ربت السطحية عن طريق استخدام بئر ، اجلوفية ادللوثة
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ادللوثة ادلواقع  ذبلب اىل اليت النظيفةادلياه  فإن، لذلك إضافة. إىل اخلارجأو أكثر لضخها 
ادللوثات  ةإزالمن التلوث عن طريق ربفيز  أو غسل ادلزيد بإزالةفعل الضخ  بواسطة تقوم

يتم  (. وتوجو ادلياه ادللوثة اليت4.1و 1.1 ينعلى سطوح الطور الصلب )انظر اجلزأ ادلدمصة
 إزالةن من قـد تتكو  ىل نـوع معُت من ادلعامـلة اليتإضخها من الطبقة ربت السطحية مباشرة 

حالة نظام ادلعاجلة  الكربون أو ردبا تعامل كما ىو يف إدمصاصأو ، (air stripping)اذلواء 
( وتوجد التوضيحات 1.3.4.33و 3.3.4.33)انظر اجلزأين  األرضالبيولوجية فوق سطح 

 أ( .7-33( والشكل )3-33الشكل ) اخلاصة بنظام الضخ وادلعاملة يف
النظم  يف استخدامهاتناقش من حيث  ادلعاجلةالضخ و قة وعلى الرغم من أن طري

أهنا ؽلكن أن  إال، (aquifers)احلاملة للمياه اجلوفية  ربت السطحية ادلشبعة كالطبقات
، ىذه احلالة . ويف(vadoze zone)ادللوثات من الطبقة غَت ادلشبعة  إلزالةتستخدم أيضًا 

. وحىت (in situ soil washing)عمومًا على أهنا عملية غسيل تربة عند ادلوقع  إليهايشار 
عبارة عن  يو ى (infiltration galleries)ؽلكن أن تستخدم مسارات ترشيح ، يتم تطبيقها

ل زلسنات سائلة دلساحات كبَتة من يربت أرضية وظيفتها توص مسامية شبكة من أنابيب
 .باإلضافة إىل اآلبار إليصال ادلاء إىل ادلنطقة ادللوثةتستخدم  ؽلكن أن، حيةالًتبة ربت السط

طريقة الضخ  يف ملوث معُت )كما ىو إزالة ألجلعندما يستخدم الغسيل بادلاء 
إزالة وفعالية  (contaminant plume capture)ادللوث  جبهة أنتشار ن حجزفإ، وادلعاجلة(

. وقد أظهرت دراسات حديثة حول نظم تشغيل لألداء ادلعيارين األساسيُتادللوث ؽلثلن 
  (contaminant plume)ادللوثات  جبهة احتواء يفناجح جداً  األسلوبالضخ وادلعاجلة أن ىذا 
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 ال يفبعض احلاالت تقليص ذلا. لكنو يبدو أن الضخ كثَتًا ما يكون غَت فع   كما حقق يف
عوامل ؽلكن أن ربد من فعالية  ادللوثات كليًا من الطبقة ربت السطحية. وتوجد عدة إزالة

 ادللوثات:  إزالة الغسيل بادلاء يف
 منخفضة: ة يوجود مناطق ذات نفاذ (1)

ة منخفضة )مثل عدسات من سلت/ طُت( ضمن يعندما توجد مناطق ذات نفاذ
مستوياهتا  يفوالنقل خلذلا  ون التوصيل فإهنا زبلق بيئات يك، طبقة ربت سطحية رملية

الطُت  الدنيا مقارنة بالرمل احمليط هبا. وزبتار ادلياه اجلوفية التدفق حول عدسات السلت/
ىل يتحرر إفإن ادللوث ادلوجود داخل عدسات السلت/ طُت ، بداًل من التدفق خلذلا. لذلك

بطيئة ون عملية الذى ؽلكن أن يك، يادلسام االنتشاراألوىل عن طريق ادلاء ادلتدفق بالدرجة 
 يوىو ما يؤد، حجم ماء يتم ضخوكل لة تتقلص مع  ان كمية ادللوث ادلز نسبياً. وذلذا فإ

 ادللوث بالكامل.  إلزالةزيادة الوقت اللزم  إىل بالتايل
 :(Rate-limited desorption)احملدد بادلعدل  اإلدمصاصالتحرر من ( 2)

بواسطة بيئات  األملحمن  رر كثَتو/ أو رب إدمصاصالبحث العلمي أن  كشف
(. وعندما يكون معدل 1.1.1)انظر اجلزء ، (rate)مسامية ؽلكن أن يتحدد كثَتًا بادلعدل 

 ادلياه اجلوفية يفن تركيز ادللوث فإ، بدرجة كافية اً ئيبط (desorption) اإلدمصاصالتحرر من 
إزالة  تتم  ،يتم احلصول عليها ربت ظروف ربرر سريعة. ذلذا اليتأقل من الًتكيزات  يكون 

بواسطة الغسيل ستأخذ  اإلزالةن وعليو فإ، لوحدة حجم من ادلياهكميات أقل من ادللوث 
 وقتاً أطول.
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 :(immiscible liquid)ادلاء ب ؽلتزج وجود سائل ال (3)
للمتزاج  متبقية حملاليل عضوية غَت قابلة  قد توجد أطوار، ثَت من احلاالتك  يف

فع أو د إزاحةمن الصعب جداً  ألنومن الطبقة ربت السطحية ادللوثة. ونظراً  أجزاء يفدلاء با
ادلاء والتطاير  يفاإلذابة غلب أن تكون  لإلزالةن الوسائل الرئيسية فإ، مادة متبقية مشبعة بادلاء

ادلاء وقتا  ب للمتزاج  بالتذويب الكامل حمللول غَت قابلىل ىواء الًتبة. وقد يستغرق القيام إ
ادلاء ب للمتزاج  ن احمللول غَت القابلفإذلك التخلص منو. ولوىو ما يؤجل كثَتاً ، طويًل جداً 

 يعمل كمصدر تلوث على مدى طويل. 
 عدة اريتم اختب فإنو، رئيسية إصحاحطريقة ؽلثل  ادلعاجلةن أسلوب الضخ و ونظراً أل

 ربوير وضع  وادلعاجلةوب الضخ طرق ربسُت فعالية أسل إحدىطرق لتحسُت فعاليتها. ومن 
مت التخلص من  اليتادلساحة  يوى، (contaminant source zone)منطقة مصدر ادللوث 

هنا فإ، دون ربكمبدون معاملة أو ب ذا ظلت منطقة ادلصدر. فإعندىا سكبوأو  فيها ادللوث
 يف التحكم يفن الفشل فإ، إزالتو. ذلذايلزم  يللملوث الذ سوف تعمل كمصدر مستمر

ق ىدف تنظيف ادلوقع. لتحقي الفًتة الزمنية إطالة إىل يؽلكن أن يؤد معاملتوموقع ادلصدر أو 
ادلراحل  يفوالتعامل معها  ربدد منطقة ادلصدر عند موقع ما نو من ادلهم أنفإ ، وعلى ذلك

 يف اإلسراع األسلوبلتحسُت ىذا  األخرى. وتشمل الطرق العلجياإلجراء ادلبكرة لربنامج 
 . التايلاجلزء  يفكما ىو مبُت تفصيًل ،  اإلزالة
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 (enhanced removal) المحفزة  اإلزالة 3.3.11
والدرجة ، منها الذوبانية ادلنخفضة عواملادللوث صعبة بسبب  إزالةأن تكون ؽلكن 

وىى عوامل تؤدى مجيعها ، بادلاء للمتزاجغَت قابلة ووجود أطوار سائلة ، دمصاصالعالية لإل
ؽلكن أن تغسل بواسطة حجم معُت من ادلاء. ويتم حالياً  اليتىل احلد من كمية ادللوث إ

. ومن ىذه األساليب اإلدمصاصادللوثات قليلة الذوبانية وعالية  إزالةتطوير أساليب لتحفيز 
ىل داخل الطبقة ( إادلنظفات)مثًل  surfactant ادلنشطات السطحية ائية مثلكيمي  وادحقن م

)انظر  إزالتوىل زيادة فعالية ود إـإذابة ادللوث وربرره شلا يقو ما يسرع من ـوى، احلاملة للماء
نزلية ادل وتعمل ادلنشطات السطحية بنفس طريقة ادلنظفات(. 4.3.4.33أيضًا اجلزء 

م ــيث يتـح، ونــوادللبس أو الصح اآللياتدىنية من ــالبقايا ال إلزالةتستخدم  اليت صناعيةالو 
عبارة عن رلموعات  ىي اليت ميسيلت ادلنشطات السطحيةل ــملوث داخـزيئات الــج ةـــإذاب

ؽلكن  فإنو، نانوميًت. كذلك 31و 3ا بُت تًتاوح أقطارىا م ادلنشطات السطحية من جزيئات
 مادة تشبو الصابون  ذبعلها لف وـزيت بغرات الـقط ادلنشطات السطحيةأن ربيط جزيئات  

ادلنشطات استخدمت ، (. وىف اختبارات معملية1-33ىل زللول )انظر الشكل وربوذلا إ
أن  إىل اإلشارةلرفع الذوبانية ادلائية الظاىرية دللوثات عضوية. لكنو يتعُت  بنجاح السطحية

النتائج متضاربة. ويتمثل العامل وقد كانت ، أجريت كانت زلدودة اليتقلية احلختبارات الا
 السطحيادلنشط  القدرة على توصيل يفحقلياً  األسلوبصلاح ىذا  يفيتحكم  يالرئيسي الذ

على التفاعلت ادلتداخلة ، على ادللوث. ويعتمد ىذا جزئياً  يربتو  اليتماكن ىل األإ
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(interactions)  وخصائص تدفق ادلاء ، (اإلدمصاص، والًتبة )مثلً  السطحيادلنشط بُت   
 الًتبة.  يف

 
 .ىيدروليكي بواسطة حاجز contaminant plume نتشار ادللوثا ةاحتواء جبه(: 4-33)شكل 
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 إزالة ملوث معُت بواسطة عمليات الضخ وادلعاملة .( : 3-33) شكل
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 استخالص بخار التربة 4.3.11
مشابو جداً ، هتوية الًتبةأو ، ادلبدأ الذى يقوم عليو استخلص خبار الًتبة إن

، لكنو اإلزالة يعسر ة لت: حيث يضخ سائل معُت خلل منطقة ملوثادلعاجلةالضخ و  ألسلوب
يكون السائل ىواًء بداًل من ادلاء. ويوجد شرطان الستخدام التهوية. ، حالة هتوية الًتبة يف

ىذا  ريقصؽلكن للهواء ادللوث ادلرور عربه. و  يعلى طور غاز  يأواًل: أن الًتبة غلب أن ربتو 
  .(Vadoze zone)غَت ادلشبعة على ادلنطقة  هتوية الًتبة فقط أسلوبالشرط استخدام 

َت ــل غــسائ، اءــم، رى )صلبةـوار أخـة للنتقال من أطـون قابلـوثات غلب أن تكــن ادللإ :اً ــثاني
على ادللوثات  قصوراً أسلوب هتوية الًتبة م غلعلىذا الشرط  إن. غازيطور  إىلادلاء( شلتزج ب

 ادلتطايرة. 
أقل بكثَت من  اً يلزم قدر  ونفإ، بكثَت من لزوجة ادلاءن لزوجة اذلواء أقل ونظرًا أل

ادللوثات ادلتطايرة  إلزالةهتوية الًتبة  أسلوبن استخدام فإ، طاقة لضخ اذلواء. وعلى ذلكال
الطبقة غَت  ادللوث من إزالة. ودبجرد للًتبة يكون عادة أقل تكلفةشبعة من الطبقة غَت ادل

. وتتمثل أو يوضع داخل نظام معاملة معُت يىل اذلواء اجلو إأن يطلق  إمانو فإ، ادلشبعة للًتبة
اىل  اإلشارة. وذبدر وإزالتوحجز ادللوث  سلوب هتوية الًتبة دبدى فعاليتو يفأل األداءمعايَت 

العوامل الثلثة نفسها ربدىا  أسلوب هتوية الًتبة ؽلكن أن بإتباعوث معُت مل فعالية إزالةأن 
 (.1.1.33) انظر اجلزء، باستخدام  أسلوب الغسيل بادلاء ادللوثات إزالةربد من  اليت

              اذلواءترذيذ  يار الًتبة وىباستخلص خب توجد تقنية ترتبط شيئًا ما
(air sparging) ،داخل الطبقة ادلشبعة أو الطبقة  إىلىواء غَت ملوث حقن  يتمثل يف يالذ
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 ذلذا احلقن ىو جعل ادللوثات تتطاير من الًتبة يف األساسيالغرض  إناحلاملة للمياه اجلوفية. 
ن فقاقيع اذلواء فإ، (buoyancy effect) الطفو تأثَتصورة فقاقيع ىوائية. ونظرًا لوجود 

حيث ، الطبقة غَت ادلشبعة من الًتبة إىلهناية ادلطاف لتصل  وتأخذ طريقها يف ألعلىتصعد 
 ؽلكن ربفيز التحلل، يتم حجزىا بواسطة نظام استخلص خبار الًتبة. وىف بعض احلاالت

عن طـريق  حيةـطبقة ربت السطـىل الإ األكسجُت إلضافـةنتيجة عند ادلوقع نفسو  ياحليو 
 (. 3.3.4.33انظر اجلزء )ضخ رذاذ الـهواء 

 
 احملفزة اإلذابة )أ(    وادللوثات العضوية: (Surfactants) ادلنشطات السطحيةادلواد  (: التفاعلت بُت1-33) :الشكل
مدى بعض  ذه القطرات ذلا أقطار يفـــى. يادلنشط السطحبواسطة  يتثبيت بعض اجلزيئات دللوث عضو  ادلتمثلة يف ميسيلياً 

 ادللوث. قطرات ييغلف ادلنشط السطحعندما  (emulsification) استجلبػلدث  )ب(النانوميًتات. 
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 المعاملة عند الموقع  4.11
ق تسمح بتنظيف مواقع حقلية عن طر  عبارة يتقنيات ادلعاملة عند ادلوقع ى إن

ؽلكن أن تستخدم حبد أدىن من  ألهنامكاهنا. ويوجد اىتمام عظيم هبذه التقنيات  ملوثة يف
ذبنب ، بعض األحيان يف، عند ادلوقعؽلكن عند استخدام أسلوب ادلعاملة ، اً التكاليف. وثاني

. ويتمثل النوعان الرئيسيان ألسلوب اخلطرة للملوث الكيميائية ادلصاحبة للصورة ادلخاطرة
 ادلوضعي( وادلعاملة الكيميائية. البيولوجيادلعاملة البيولوجية )اإلصحاح  ادلعاملة عند ادلوقع يف

 . (Bioremediation) يالحيو اإلصحاح  1.4.11
ل حد من عمليات التحلأقصي  إىلالبيولوجي ىو االستفادة  اإلصحاحىدف  إن

وذلك لتنظيف ، من ىذا الكتاب( 7الباب  ربدث طبيعيًا )سبت مناقشتها يف البيولوجي اليت
البيولوجي عند ادلوقع  اإلصحاحالبيولوجي:  اإلصحاحادلواقع ادللوثة. وتوجد عدة أنواع من 

(in situ) ،البيولوجي خارج  واإلصحاحذات ادلكان؛  وىو عبارة عن معاملة موقع ملوث يف
 واإلصحاحمت نقلها من موقع ملوث ؛  ملوثة وىو معاملة تربة أو مياه (ex situ)ادلوقع 

لذى اللملوث  يللتحلل البيولوج يالطبيعستوى ادلوىو  (intrinsic) الضمٍتالبيولوجي 
البيولوجي مجيعًا اىتماماً  اإلصحاحربفيز أو معاملة خارجية. وتتلقى أنواع  يدون أ ػلدث 

منها القبول اجليد عمومًا ودعم الناس ، وذلك لعدة أسباب ناجعة  إصحاحيًا كبدائل متنام
 لإلصحاحوالتكلفة ادلنخفضة نسبيًا ، ومعدالت النجاح اجليدة لبعض التطبيقات، ذلا

، أيضاً: أوالً  السلبياتن ىناك بعض فإ، تقنية أخرى يةن ناجحًا . وكأالبيولوجي عندما يكو 
هبا. أما   ا معقدة ويصعب التنبؤن النظم البيولوجية نفسهال ؽلكن التنبؤ بالنجاح وذلك أل
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ما ، . وكثَتاً األصليةما يعيد بيئة ما حلالتها  البيولوجي نادراً  اإلصحاحاالعتبار الثاين فهو أن 
وم ـدقيقة لتقـكائنات الـًا للـة وال يصبح متاحـبقوة ما يتبقى من التلوث بعد ادلعامل يدمص

ت ادلتبقية ؽلكن أن تتحرر ىذه ادللوثا، ن )سنوات(ــزمـويل من الـدى طـبتحليلو. وعلى م
 اليتضافياً. ويوجد قدر قليل من البحث حول مصَت ىذه ادلواد ادلتبقية مولدة تلوثًا إ، ببطء

 مهووسُت نادلنظمة يظلو والوكاالت ادلواطنُت ن كًل من لذلك فإ، تم ربررىا ومدى مسيتهاي
 ادلمكنة للتلوث ادلتبقي.  الضارةبالتأثَتات 

 وىو ما أتبع لسنوات عديدة واحداً ، بيولوجيا يتعترب معاملة سللفات الصرف الصح
ؽلكن ، قًا من ىذا النجاحوانطل البيولوجي. اإلصحاح ألسلوبمن النجاحات الكربى 

يعتمد على تركيبة ادللوث ومدى تيسره بيولوجيا )انظر  يبسهولة رؤية أن التحلل البيولوج
 .(1.1.7اجلزء 

على ملوثات أخرى يعتمد على  يالبيولوج اإلصحاحن تطبيق أسلوب فإ، لكلذ
ويعترب أول  ادلوجودة.وكذلك أنواع الكائنات احلية ، نوع ادللوث أو خليط ادللوثات ادلوجودة

 اتنسكابطة معاجلة سللفات البلدية تنظيف إخارج زل يالبيولوج صلاح لتطبيق اإلصحاح
بكتَتيا ىوائية غَت ذاتية التغذية لتحليل مركبات  حيث استخدمت، (oil spills)النفط 

 اإلصحاحبرزت الكثَت من تقنيات ، ادلاضية القليلةوخلل السنوات . ىيدروكربونية بيولوجيا
     ويضم اجلدول أنواع أخرى من ادللوثاتستخدم للتعامل مع ت   البيولوجي اجلديدة اليت

  وطرق التعامل معها.  قائمة هبذه ادللوثات (33-3)
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، البيولوجي بنجاح اإلصحاحلتطبيق أسلوب  مهمةتوجد عدة عوامل رئيسية 
ووجود كائنات دقيقة قادرة على ، وتيسر ادلغذيات وادللوثات، وتشمل: الظروف ادلناخية

يكون من ادلهم عزل العوامل احملددة ، ربليل ىذه ادلواد. لذلك عندما ال ػلدث ربلًل حيوياً 
معقدة جداً. وؽلكن عادة أن ربدد االختبارات  وىى مهمة قد تكون. ياحليو  لإلصحاح

؛ وقد نات دقيقة زلللةوجود أو غياب كائ، على تربة أو ماء دلوقع ملوث معُت األوليةادلعملية 
مثل الرقم  ياحليو  التحلل من تكشف ىذه االختبارات أيضًا عامًل مناخيًا معينًا ػلد

اذليدروجيٍت ادلرتفع أو ادلنخفض جداً. وكثَتًا ما يكون التعرف على العامل احملدد أمرًا صعباً. 
كونات خليط م ألحدوقد يكون ، كثَتًا ما توجد ادللوثات كمخلوط،  فعلى سبيل ادلثال

يكون من ، قة احملللة. وبنفس الكيفيةادللوثات تأثَتات سامة على ظلو ونشاط الكائنات الدقي
 اإلصحاحيعترب عامًل آخر ؽلكن أن ػلد من  يالذ، ياحليو التيسر  اطلفاضتقدير  الصعب

 .ياحليو 
مت تطويرىا على عمليتُت قياسيتُت وعلا:  اليت ياحليو وتقوم معظم تقنيات اإلصحاح 

 إضافة األكسجُت وإضافة ادلغذيات األخرى. 
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 .احليويإلمكانية تطبيق اإلصحاح  احلايلالوضع (: 3-33جدول )
 

تكرار  الفئة الكيميائية
 الحدوث

 وضع اإلصحاح
 السلبيات دليل النجاح مستقبالً  البيولوجي

 .يال مائيكون طور سائل   مؤكد معروف شائع جداً  زيت وقود جازولُت، :ومشتقاهتا ىيدروكربونات

 بدايتو يف شائع اتمتعددة احللقوماتية ىيدروكربونات أر 
قابـــل للتحلـــل بيولوجيـــا ربـــت ظـــروف 
ىوائيــــــــة وربــــــــت مــــــــدى ضــــــــيق مــــــــن 

 .الظروف

دمص بقـــوة علــــى ادلـــواد الصـــلبة ربــــت تـــ
 .السطحية

سـريع التحلـل بيولوجيــاً وربـت ظــروف  بدايتو يف شائعغَت  كريوسوت
 .ىوائية

يـــدمص بقـــوة علــــى ادلـــواد الصـــلبة ربــــت 
 ويكون طور سائل ال مائي.، السطحية

   مؤكد معروف شائع سًتاتأكيتونات، ،  كحوالت

 بدايتويف  شائع يثَتاتأ

ــــا ربــــت مــــدى  ــــل بيولوجي ــــل للتحل قاب
 مباســـــــــتخداضـــــــــيق مـــــــــن الظـــــــــروف 

ـــــــــات  ميكروبـــــــــات ىوائيـــــــــة أو ميكروب
  .سلتزلة للنًتات

 

 بدايتو يف جداً  شائع عالية الكلورة مركبات أليفاتية مهلجنة:

ربـــت مـــدى  البيولـــوجيقابلـــة للتحلـــل 
بواســـــــــــطة ، ضـــــــــــيق مـــــــــــن الظـــــــــــروف
ــــــــــة ــــــــــات ال ىوائي وبواســــــــــطة ، ميكروب

بعــض احلــاالت  يفميكروبــات ىوائيــة 
 .اخلاصة

 .يال مائيكون طور سائل 

 بدايتويف  شائع جداً  بدرجة أقل مكلورة
ىوائيــاً ربــت  البيولــوجيقابلــة للتحلــل 

بواســــطة ، ق مــــن الظــــروفمــــدى ضــــي
 .جزئياً   ىوائيةال ميكروبات 

 . يال مائكون طور سائل ي

 يف بدايتو شائع عالية الكلورة مركبات أروماتية مهلجنة :
ــاً مــدى  البيولــوجيقابلــة للتحلــل  ىوائي

ضيق من الظروف بواسطة ميكروبات 
 جزئياً. الىوائية

لصـــلبة ربــــت يـــدمص بقـــوة علــــى ادلـــواد ا
مائيــة صــلبة ال  تكــون أطــوار  الســطحية؛
 أو سائلة.

 بدايتو يف شائع مكلورة بدرجة أقل
ربـت  البيولـوجيعالية القابلية للتحلل 

 صلب أو سائل. – مائييكون طور ال  .ظروف ىوائية

بواســطة ميكروبــات يــتم ربللهــا جزئيــاً  بدايتو يف غَت شائع .عالية الكلورة :ثنائية الفينوالت متعددة الكلورة
 ال ىوائية

تـــدمص بقـــوة علــــى ادلـــواد الصـــلبة ربــــت 
 السطحية

قابلــة للتحلــل البيولــوجي ىوائيــاً ربــت  بدايتو يف غَت شائع .مكلورة بدرجة أقل
 .مدى ضيق من الظروف

ادلـــواد الصـــلبة ربــــت  تـــدمص بقـــوة علــــى
 .السطحية

 بدايتو يف شائع .على نيًتوجُت يمركبات أروماتية ربتو 
، قابلـــــــة للتحلــــــــل البيولـــــــوجي ىوائيــــــــاً 

عضـــوية متطـــايرة  أمحـــاض إىلتتحـــول 
 .ربت ظروف الىوائية

 

 Cr,Cu,Ni,Pb,Hgفلزات:
Cd, Zn      ،ؽلكـــــن أن تتغـــــَت الذوبانيـــــة والتفاعليـــــة  ةشلكن شائع إخل

 عمليات ميكروبية متنوعة.بواسطة 
ــــة  متغــــَت التيســــر جــــداً وزلكــــوم بكيميائي

 . الطورين الصلب والسائل
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 يل حيو ـاستخـدام مفاع النطاق غَت ادلشبع وادلياه اجلوفية: تشمل طرق ادلعاملة عند ادلوقع يف يحيو  إصحاح)أ( (: 7-33الشكل )

أو ، أو فصل ادلاء/ الزيت، أو الكربون النشط،  (air stripping)واءـهـال إزالة :لـــأو طرق أخرى مث، وضحــو مـما ىـك،  وق األرضــف
النطاق غَت  التهوية احليوية والتصفية احليوية يف )ب(ادلعاملة للطبقة احلاملة للمياه اجلوفية  األكسدة. يقوم بئر احلقن بإعادة ادلياه

 ة اذلواء يفـبواسط مزالةــوقع. يتم معاملة ادللوثات ادلتطايرة الـاذلوائي عند ادللل ادلوقع ادللوث ػلفز التحلل ــادلشبع: ىواء مسحوب خ
 يادلياه اجلوفية بواسطة ضخ اذلواء: يؤد يف ياحليو  اإلصحاح )ج(دمصاص على كربون نشط أو عن طريق احلرق. باإل، ييو ــح مصفى

جلبت للسطح بواسطة  اليتالنطاق ادلشبع. يتم معاملة ادللوثات ادلتطايرة  ىل ربفيز التحلل ىوائيًا يفإضخ اذلواء خلل ادلوقع ادللوث 
 الكربون النشط أو احلرق.  أو، التصفية احليوية
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 أو غازات أخرى  األكسجين إضافة 1.1.4.11
 اإلصحاح دية شيوعًا يفحدًا من أكثر العوامل احلاألكسجُت وايعترب تيسر 
(. 3.3.1.7)انظر اجلزء  يحلدوث التحلل البيولوجي اذلوائ األكسجُتالبيولوجي. ويلزم توفر 

نتشار )حركة( منخفض ولو معدل ا، ادلاء قليل الذوبانية يف األكسجُتن فإإىل ذلك إضافة 
ىذه العوامل الثلثة رلتمعة ذبعل من السهل فهم أن عدم  إنخلل كل من اذلواء وادلاء. 

 . ياحليو  اإلصحاحعملية عادة ما ػلد من  األكسجُتمن  اإلمدادتوفر 
 لإلصحاح النموذجيكالنظام ،  األكسجُتمت تطوير عدة تقنيات للتغلب على شح 

، أ(. ويستخدم ىذا النظام دلعاملة طبقة معينة حاملة للماء7-33الشكل ) ادلبُت يف ياحليو 
 احلقن أو آبارللطوق ادللوث فوق مستوى ادلاء احلر. ويضم ىذا النظام سلسلة من  إضافة

وىــو بذلك يــوفـر ، (recovery wells)وســلسلة مـن آبــار االسـًتجـاع ( (galleries ادلسارب
تعامل  اليت، ادللوثة ل آبار االسًتجاع ادلياه اجلوفيةتزي ،. أوالً ياحليو  لإلصحاح سلـوباً مـزدوجــاً أ

ىذه احلالة مفاعل بيولوجي ػلتوى على كائنات دقيقة  ويستخدم يف، األرضفوق سطح 
 مغذيات )اليتـوال سجُتـباألكاء ـادل يزود، ياحليو ل ـة ادلفاعـد معاملـدللوث. وبعمع ا متأقلمة

. مث ربقن مرة ثانية خلل الطبقة ربت (جداً  اً كان مستوى التلوث منخفض  إذاقد ال تلزم 
 ياحليو والعناصر ادلغذية لتحفز التحلل  األكسجُتبيعاد حقنها  السطحية. وتوفر ادلياه اليت

تقوم ادلياه ادلعاد حقنها بغسل الطبقة غَت ادلشبعة للًتبة ، ذلكإىل  إضافة. عند ادلوقع
 باستخدام ادلفاعل البيولوجي.  األرضفوق سطح  دبعاملتوادللوث للقيام  إزالة وادلساعدة يف
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كيميائية الفيزيائية و المعاملت للجدًا  ناجحاً اًل ادلعاجلة ىذا مثا أسلوبويعترب 
 ؽلكن أن تستخدم معاً لتعظيم فعالية ادلعاجلة . اليتواحليوية 

 األكسجُت إلضافةعبارة عن أسلوب يستخدم  يى (Bioventing): التهوية البيولوجية
مزغلًا من تقنية  احليويةالطبقة غَت ادلشبعة من الًتبة. وتعترب التهوية  مباشرة دلوقع التلوث يف

 )يف تشَت إليها األسهم اليت احليوية . وتشمل منطقة التهويةياحليو  واإلصحاحهتوية الًتبة 
من الطبقة غَت ادلشبعة وادلناطق ادللوثة ربت مستوى  ذلواء لكلب( تدفق ا7-33الشكل 

من اآلبار فقد مت بناء سلسلة ، ىذا الشكل سطح ادلاء احلر مباشرة. وكما ىو موضح يف
حركة  إلجبار اآلبارعملية تفريغ ذلذه  إجراءيتم  احليويةولبدء التهوية  .ربيط دبوقع التلوث

أرجاء  يف األكسجُتمن كمية  بفعاليةاذلواء ادلتسارعة خلل موقع التلوث. ويزيد ذلك 
تخلص يتم ال، ومن مث معدل التحلل البيولوجي للملوث. وىف حالة ادللوثات ادلتطايرة، ادلوقع

. وؽلكن ذلذا اذلواء ( 4.1.33)انظر اجلزء  ضخ اذلواء خلل ىذا النظام أثناءمن بعضها 
مرشحات بيولوجية فوق سطح ك ادللوث أن يعامل أيضًا بيولوجيا بتمريره خلل طبقات تربة

الشكل  كما ىو مبُت يف،  (biofilteration)بواسطة عملية تسمى الًتشيح البيولوجي  األرض
تهوية الًتبة تستخدم الًتشيح أو التنقية ل( وحدة تشغيل 9-33ويوضح الشكل )ب(. 33-7)

 . (LUST) األرضنفطية تتسرب من خزان ذبميع ربت  أخبرةالبيولوجية للتعامل مع 
ؽلكن أن يستخدم أسلوب ضخ اذلواء إلضافة األكسجُت للمنطقة ادلشبعة ، بادلقابل

          ىـذه العملـية بئر مزود بآلة ضخ ىواء ج(. ويستخدم يف7-33من الًتبة )شكل 
(air sparger well)  ىل ما ربت طبقة ادلاء احلر. وػلل اذلواء الذىإحلقن اذلواء ربت ضغط 
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رفع  إىلمكوناً مسامية شلتلئة باذلواء بصورة مؤقتة . ويؤدى ذلك  بنية الًتبة  ػلقن زلل ادلاء يف
ؽلكن ، ذلك. إضافة إىل  ياحليو عدالت التحلل وىو ما يسرع من م، مستويات األكسجُت

تتطاير داخل تيار اذلواء عن طريق بئر استخلص  اليت، أن تزال ادلركبات العضوية ادلتطايرة
 وؽلكن إضافة غاز آخر ىو ادليثان مع(. 4.1.33) اجلزء كما سبت مناقشتو يف،  البخار

ها إىل داخل الطبقة ادلشبعة. حقن بعد استخلصها وإعادة وفيةاجلياه ادلاألكسجُت إىل 
والتحلل  (metahnotrophic)ويستخدم ادليثان ربديدًا لتحفيز الكائنات احملللة للميثان 

               للمذيبات ادلكلورة (cometabolic degradation) نتيجة األيض ادلشًتك
(chlorinated solvents)( فإن الكائنات احملللة للميثان تنتج 1.7. وكما مت وصفو باجلزء )

كما ػللل ،  لتحليل ادليثان (methane monooxygenase) األكسجيناز أحاديأنزًن ميثان 
عدة مذيبات مكلورة.  (cometabolically degrades)باالستقلب ادلشًتك ىذا األنزًن 

ارب حقلية دلعرفة ذب دلذيبات مكلورة يف نتيجة األيض ادلشًتكويتم حاليًا اختبار التحلل 
 مدى فائدة ىذه التقنية.

 إضافة المغذيات  2.1.4.11
ادلرتبة الثانية من حيث  يف تأيت إضافة ادلغذيات خاصة النيًتوجُت والفوسفور؛

إذ أن بعد إضافة األكسجُت فقط من حيث األعلية.  يعملية اإلصحاح احليو  األعلية يف
 الكربون لكنها فقَتة يف غنية يف عضوية ربتوى على سللفات من ادلواقع ادللوثة اليت اً كثَت   ىناك

 النيًتوجُت والفوسفور. 
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اذباه  إىلاحلمراء  األسهمتشَت  )أ(. األرضزان ذبميع ربت ـــمن خ ةتسربنفط م ألخبرة ياحليو  اإلصحاح(: 9-33ل )ـشك

تدفق اذلواء. ؽلر اذلواء بعدىا خلل  يفتتحكم  اليت، (manifolds) األنابيب شبكة خللومن  األرضتدفق اذلواء من 
ل ــ. تعم(biofilter)ي ـــل ادلـرشح الـبيولوجـىل داخإومنو ، على مـاء يوىو عبارة عن خـزان ػلتو ، (humidifier)ادلرطب 

وب ؽلتد ـرب أنبـع ادلرشح البيولوجي ـللــــيتدفق الـهواء خ )ب(ون كعوائق محاية. ــــالعمودية الكبَتة الـحمراء الل األسطوانات
 .باألنبوب (orifices)ل الًتبة عن طريق فتحات ــداخ إىل وومن ول قاعوـبط
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 يفكما ىو مبُت   البيولوجي اإلصحاحظلاذج  يفادلغذيات  إضافةوقد مت شرح 
حقن احملاليل ادلغذية من نظام تغذية فوق سطح  يب(. وغلر 7-33و  أ7-33) األشكال

ربقيق نسب ظلوذجية من الكربون/  اذلدف من حقن ادلغذيات يتمثل يف إن. األرض
دمصاص إ( تقريباً. لكن 311:31:3ادلوقع لتكون عند ) يف (C:N:P)النيًتوجُت/ الفوسفور 

 ادلغذيات ادلضافة ذبعل من الصعب ربقيق النسبة ادلثالية.
 بديلة  إلكتروناتستخدام قابالت تحفيز التحلل الالهوائي با 3.1.4.11

على  التحلل اللىوائي لكثَت من ادلركبات العضوية ينظر إىلمل ، حىت وقت قريب
على الرغم من أن ، بيولوجي بديلة إصحاحقًتح أن يكون وسيلة فقد أ اآلن شلكناً. أما أنو

من الصعب تأسيس ظروف ىوائية  ألنوعملية أسرع بكثَت. ونظراً عموماً يعترب  اذلوائيالتحلل 
كًتونات لإمستقبلت  فقد اقًتحت، بعض النظم ربت السطحية ادلشبعة ة عليها يفواحملافظ

، أيونات النًتات ادلستقبلتالتحلل اللىوائي. وتشمل ىذه  بديلة عديدة الستخدامها يف
 لثاين أكسيد الكربون.  إضافة، (+ Fe)والكربيتات واحلديد 

ن التجارب احلقلية أظهرت نتائج واحدة فإ، على الرغم من زلدودية عددىاو 
داً لقى دون شك اىتمامًا متزايسي ياحليو  اإلصحاح اجلديد نسبيًا يفاجملال  اىذ إنللنًتات. 

 السنوات القليلة القادمة. يف
 Surfactants)) السطحية المنشطات إضافة 4.1.4.11
قد مت دراستو من زاوية ربسُت أسلوب  السطحية ادلنشطات حُت أن استخدام يف

أيضًا كوسيلة  إضافتهافقد اقًتح ، (1.1.33اجلزء ) كما مت مناقشة ذلك يف،  الضخ وادلعاملة
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لكنها تنتج أيضاً ، كيميائياً ىذه ادلواد   لتحفيز التحلل البيولوجي للملوثات. وؽلكن تصنيع
يكروبيًا باسم ادلواد ادلنتجة م ادلنشطةادلواد بواسطة كثَت من الكائنات الدقيقة. وتعرف 

 ادلنشطات السطحية (. ومثل7.33 )انظر الشكل (biosurfactants)احليوية  ادلنشطة
 من ومن مث تزيد، دمصاصهاإذوبانية ادللوثات وتقلل من من تزيد  منها احليوية نفإ، ادلصنعة

 .ياحليو تيسرىا بيولوجيا وربفز معدالت التحلل 
  

 
 

 يعمل ىذا ادلركب كصابون بيولوجي ويساعدميكروبياً.  ااجهــم إنتــتسطحية  منشطة دلادة لكًتونيةإورة ـ(: ص7-33شكل )
 ادلاء. يفادلنخفضة  ادللوثات العضوية ذات الذوبانية على إذابة
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 كائنات دقيقة   إضافة 5.1.4.11
الًتبة أو أن عدد ادليكروبات  يفما كانت الكائنات الدقيقة ادلناسبة غَت موجودة  إذا

دخلة" ؽلكن أن تضاف كائنات دقيقة زلددة "ككائنات م  ، قد أطلفض بسبب مسية ادللوثات
وتعرف ىذه العملية بالتحسُت البيولوجي  لتحفيز التجمعات ادليكروبية ادلوجودة.

(bioaugmentation).  الوقت احلاضر زبليق كائنات فذة يفويستطيع العلماء 
(superbugs)، كائنات تستطيع ربليل ادللوثات دبعدالت شديدة السرعة. وؽلكن   يوى

أو ؽلكن ىندستها وراثياً. ، تطوير ىذه الكائنات من خلل أقلمة متتالية ربت ظروف معملية
ن قدرة ىذه الكائنات الفذة تتجاوز بكثَت الكائنات فإ، لتحليل البيولوجيومن حيث ا

نظم  استخدامها يف ىو ؽلكن أن تستثمر الكائنات الفذة اليت ومن الطرق البيئة. ادلوجودة يف
 عالية الكفاءة يف يحيو  ادلفاعلت احليوية ربت ظروف زلكمة. وؽلكن ربقيق معدالت ربلل

 .األرضنظم ادلعاملة فوق سطح  ادلفاعلت احليوية ادلستخدمة يف
ق معُت دلوقع كائن دقي  إدخالأن  الفذة يفاستخدام الكائنات  وتتمثل ادلشكلة يف

 توطيد موضعأن ادليكروب ادلدخل غالبًا ال يستطيع ، ملوث قد يفشل لسببُت أثنُت. أوالً 
(niche) بيئة جديدة الكائنات ادلدخلة نادرًا ما تعيش يف إنالبيئة؛ وىف الواقع  يف ملئم 

مثل ادللوثات  مثلها ثانياً: أن الكائنات الدقيقة. (3.1.4بضعة أسابيع )أنظر اجلزء  أكثر من
توصيل  يفوبذلك توجد صعوبات ، ادلواد الصلبة ص بقوة بواسطة سطوحؽلكن أن تدم

 ترسيخ مواطن كيفية  إال القليل جداً عنىل موقع التلوث. وحالياً ال يعرف الكائنات ادلدخلة إ
وتعترب ىذه ادلواضيع زلط حبث نشط . وقد يستطيع ، ادليكرويب االنتقالأو عن   بيئية ملئمة
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النظم  العلماء خلل السنوات القليلة القادمة كسب مزيد من ادلعرفة عن السلوك ادليكرويب يف
 فإن، ناجحة لتوصيل كائنات دقيقة مدخلة وتأسيسها آليةالبيئية للًتبة. وحىت تكتشف 

  . رلديةبيولوجي غَت إصحاحطريقة تظل دلواقع ملوثة  إضافتها
 الملوثات الفلزية 6.1.4.11

 من ادللوثات على التعقيد ياحليو  لإلصحاحاحلالية  األساليبتقوم 
(complexation) ،لكلة األكسدة واالختزال وتفاعلت األ(alkylation) سبت  اليت

 (microbial leaching)ل من الغسيل ادليكرويب (. وقد مت اقًتاح ك3.7اجلزء ) مناقشتها يف
 يالبيولوج والًتاكم، والتطـاير، (biosurfactants)ادليكروبية وادلنشطات السطحية 

(bioaccumulation) ن البيئات ادللوثة . ولسوء احلظ فإالفلزات من  إلزالةـد كخطط يوالتعق
 .  قليلة اآلن الدراسات احلقلية ادلصاحبة مازالت حىت 

 (bioleaching)الغسيل البيولوجي 
العناصر الفلزية من الًتبة بواسطة الغسيل ادليكرويب . وقد استخدم  إزالةؽلكن أحياناً 

خامات ذات فلزات مثل النحاس والرصاص والزنك من  إلزالةادلناجم  يف األسلوبىذا 
 جودة متدنية. 

محض بواسطة كائنات دقيقة  إلنتاجالفلزات نتيجة  إذابة يالغسيل البيولوج ويتم يف
. وبنفس الطريقة، استخدمت T.thiobacillus و Thiobacillus ferroxidants معينة مثل

ورانيوم من ترب ملوثة دبخلفات نووية وكذلك اإلصحاح البيولوجي لغسل الي ىذه العملية يف
ادلواد لتطبيق آخر وىو معاملة  مكانيةإتوجد  .copper tailings))النحاس  نفايات إلزالة
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الًتب  وتظهر .(4.31)انظر أيضاً اجلزء الًتبة  منها يف التخلصقبل  يالصلبة للصرف الصح
زلتواىا  لكنها تظهر أيضًا زيادة يف، إنتاجيتها ربسنًا يف (sludge)ادلعاملة بادلخلفات الصلبة 

 T.ferrooxidansكل من الدراسات ادلعملية فعالية   أظهرتلقد من الفلزات. 
وؽلكن  بة.للًت  إضافتوقبل  غسل الفلزات من سللفات عضوية صلبة يف T.thiooxidansو

الفلزات من  إلزالة (bacterial surfactants) ادلنشطات السطحية البكتَتية أيضًا استخدام
 ترب ومياه ملوثة.

  (Volatilization)التطاير 
حالة  يفخاصة ، اً مرغوب ال تعترب تفاعلً  (alkylation) األلكلة على الرغم من أن

ترب دلعاجلة كطريقة   تمن تطاير قد اقًتح ايليهوما  األلكلة أن إال، أو الزئبق الزرنيخ
ان سمعاجلة ترب ملوثة بالسيلينيوم بــ سبت، ورسوبيات ملوثة بالسيلينيوم. فعلى سبيل ادلثال

قال. صورة قشور برت يف احملفز بإضافة البكتُتكاليفورنيا باستخدام تطاير السيلينيوم ،  يوكُت
 33.1سيلينيوم دبعدل تراوح ما بُت لل بكتُت قد سارع من معدل األلكلة إضافةلقد وجد أن 

ىذه النتيجة تبُت أن التطاير أسلوب رلدى دلعاملة  ؛ إنمن السيلينيوم ادلضاف %33.4 إىل
 الًتب ادللوثة بالسيلينيوم . 

 التراكم البيولوجي/ والتعقيد
عدة تفاعلت زلددة بُت العنصر  إىلمن احمللول  الفلزات إزالةتستند تقنيات 

ربط أيونات الفلز على سطوح اخلليا ادليكروبية وامتصاص الفلزات  من بينهاوادليكروبات 
وترسيب الفلزات من خلل التعقيد بواسطة ، للميكروبات يلتصبح جزءًا من البناء اخللو 
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للفلزات  يالًتاكم البيولوج إىلىذه التفاعلت  يمنتجة ميكروبياً. وتؤد (ligands)روابط 
خلفات عمومًا استخدام ادلل شمل معاملة جداو سطح اخللية. وتل  اخلليا أو على ـــداخ

تكون من تقد  مركزة من الكائنات الدقيقة اليت أغشية يوى، (biofilms)حيوية أغشية 
بينما تستخدم ، نشطةكائنات   األنظمةيا أو فطريات أو طحالب. وتستخدم بعض تَت بك

احليوية أساساً  األغشيةتقوم ، من احلالتُت يغَت نشطة. وىف أ معاجلةأخرى خليا أنظمة 
بشد الفلزات عند ضخ ادلياه ادللوثة خلذلا. وقد استخدم الًتاكم البيولوجي دلعاملة الصرف 

. وتشمل يالنوو ومياه الدفق للمناجم وجداول ادلياه العادمة من التصنيع ، للمناجم ياحلمض
يتم إزالتها كل من الزنك والنحاس واحلديد وادلنجنيز والرصاص والكادميوم  الفلزات اليت

 واليورانيوم . والزرنيخ
 ئية عند الموقعالمعاملة الكيميا  2.4.11

عن طريق ربفيز  عملية يتم فيها تفكيك ادللوث يىادلعاجلة الكيميائية عند ادلوقع 
داخل ، / االختزالاألكسدةأو  (hydrolysis)مثل التحلل الكهربائي للماء ، تفاعل ربول

قد استخدم  األسلوبالًتبة أو النطاق غَت ادلشبع من القطاع. وعلى الرغم من أن ىذا 
صلاز متزايداً. وؽلكن إ اىتمامالقى فقد بدأ ي، بدرجة أقل مقارنة بادلعاجلة البيولوجية عند ادلوقع

لوث من الطبقة ادللنطاق داخل ا (reagent)كاشفة   ق حقن مادةعن طري األسلوبىذا 
 يف األىمالعامل  إنربت السطحية أو بوضع عائق منفذ ربت مستوى تواجد التلوث. 

         إىلادلعاجلة  يفتوصيل ادلادة ادلستخدمة  ربديد كفاءة أسلوب احلقن يتمثل يف
 . ادلستهدفة األماكن



411 
 

أو حواجز ادلعاجلة عند ادلوقع ذات أعلية خاصة للمذيبات ادلكلورة  وتعترب جدران
ؽلر ربت جبهة ادللوث  خندقحفر  األسلوب. ويشمل ىذا (trichloroethene)مثل 

(contaminant plume)   ربويلو إىلمن مادة منفذة قادرة على تفكيك ادللوث و  جبداروملئو 
و ادللوث ادلرور ؽلكن للماء الذى أزيل منفذا حبيث من اجلدارويكون  .مكونات غَت سامة

مثل  تفكيك مركبات، على احلديد يربتو  ئةلاؽلكن دلادة م، فمثلً  خللو.
(trichloroethene) اجلدار بتفاعلها مع ذرات كلور مع السماح للماء بادلرور حبرية خلل. 
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   (The Exxon Valdez)حالة للدراسة: ناقلة النفط 
مليون لًت من الزيت اخلام من حاملة  41.7، انسكب 3797يف مارس من عام 

بوالية  Prince William Soundيف منطقة  - (The Exxon Valdez) -النفط الضخمة 
أالسكا. أنتشر الزيت بواسطة عاصفة، فغطى شواطئ اجلزر يف ىذه ادلنطقة. وبداية، فإن 

وقد سجلت تسوية قضائية كيلومًت من سواحل والية أالسكا قد تلوثت.   1111أكثر من 
مليون دوالر دفعتها شركة إكسون لتغطية تقييم األضرار وإعادة ادلوارد الطبيعية إىل  711دببلغ 

حالتها السابقة. وقد أنفق جزء ىام من ىذا ادلبلغ على التنظيف االعتيادي، الذي مت 
وخاصة  بواسطة طرق يدوية لكن ىذه الطرق فشلت يف إزالة كل الزيوت على الشواطئ،

، 3797تلك اليت توجد ربت الصخور وىف رسوبيات الشاطئ. وىف أواخر شهر مايو من عام 
الختبار ادلعاجلة  (EPA)توصلت شركة إكسون إىل اتفاقية تعاون مع وكالة محاية البيئة 

البيولوجية كاسًتاتيجية للتنظيف. إن األسلوب الذي مت اتباعو يعتمد على استثمار الظروف 
ىل أقصى حد شلكن، فمثًل، تبُت للعلماء وبسرعة أن الشواطئ من ادلتوقع أن السائدة إ

ربتوى على كائنات متوطنة ومتأقلمة مع ادلناخ البارد وقادرة على ربليل الزيت. وىف البداية، 
أظهرت الدراسات أن الشواطئ ادللوثة ربتوي فعليًا ىذا النوع من الكائنات، مع وفرة دلصدر 

يت ادلسكوب( وقدر كاٍف من األكسجُت. وىف الواقع، يبدو واضحًا أن الكربون )من الز 
التحلل البيولوجي، الذي يسمى أيضًا ادلعاجلة احليوية الضمنية، قد بدأت فعليًا يف ادلوقع. 
وكشفت الدراسات اللحقة أن العوامل احملددة دلعدالت التحلل الضمٍت قد سبثلت يف مدى 

والفوسفور وبعض العناصر الصغرى. وعند تلك النقطة، كان  وفرة ادلغذيات مثل النيًتوجُت
الوقت مناسباً يف معاملة ادلواقع ادللوثة ألن ادلوسم الدافئ نسبياً بوالية أالسكا كان يقًتب من 
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هنايتو بسرعة. لذلك، تقرر زلاولة ربفيز معدالت التحلل البيولوجي الداخلية دبعاملة ادلناطق 
 وسفور. ادللوثة بالنيًتوجُت والف

، بدأ العمل االستكشايف  ادليداين. فقد مت اختبار عدة 3797وىف بداية شهر يونيو 
تركيبات سلتلفة ألمسدة مغذية وطرق إضافة. وكانت إحدى ادلشاكل اليت سبت مواجهتها تأثَت 
ادلد البحري الذى يؤدي إىل غسل ادلغذيات ادلضافة بسرعة. وبذلك أجرى اختبار لسماد 

يلتصق على السطوح     -Inipol EPA)امسو  (oleophillic fertilizer)زلب للزيت 
كـمصادر   (Customblen)ادلغطاة بالزيت، ومساد قابل للذوبان ببطء يف ادلاء امسو 

للمغذيات. وخـلل أسبوعُت تقريبًا من إضافة السمادين، أظهـرت سطوح الصخور ادلعامــلة 
اطلفاضًا ملحوظًا يف كمية الزيت. والحقاً، خلصت دراسات     -Inipol EPA)بسماد 

إن ىذا األسلوب  Prince William Soundعلمية حول فعالية ادلعاجلة البيولوجية يف منطقة 
مرة مقارنة دبعدل التحلل احليوي الضمٍت ودون أية  39قد حفز اإلزالة دبا يعادل ثلثة إىل 

 تأثَتات ضارة على البيئة.
صلاحًا ليس فقط ألن   Prince ادلعاجلة احليوية يف ادلنطقة ادلذكورة لقد اعتربت

مناطق ملوثة قد مت استعادهتا حلالتها الطبيعية، ولكن ألن ادلعدل السريع إلزالة التلوث 
النفطي منع انتشار النفط للمناطق غَت ادللوثة. إن ىذه احلالة ادلوثقة والبادية الوضوح قد 

 إلمكانيات ادلعاجلة احليوية. ساعدت على لفت االنتباه
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  أسئلة ومسائل حسابية
 اإلجراءىو  دبادة مشعة. ماة م ملوث3   م11  م 31أبعاد: جم صغَت من الًتبة بح .1

 توصى بو؟ اشرح. يالذ يالعلج
 يذـالعلجي ال اإلجــراءو ــا ىـم، (trichloroethene, TCE)ادة ـلوثة دبـوفية مـاه جـمي .2

 ؟  ادللوثة )ب( تنظيف ادلياه ،(contaminant plume)هة ادللوث بستوصى بو: )أ( احتواء ج
 علجي. كإجراءاذكر أربعة عوامل ؽلكن أن ربد من فعالية هتوية الًتبة   .3
على  األمريكيةادلعاجلة احليوية ادلطبقة بنجاح وعلى نطاق واسع بالواليات ادلتحدة  يما ى .4

 مدى عقود عديدة ماضية ؟ دلاذا كانت ناجحة؟
 ؟ دلاذا؟ يتضاف روتينياً للمواقع ادللوثة لتسريع العلج احليو  الثلثة اليت األشياء يى ما .5
؟ عائق يعند تقييم كفاءة عائق ماد اعتبارىايتعُت  العوامل الرئيسة اليت يما ى. 6

 .قارن االثنُت ؟ىيدروليكي
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ينقلها إىل مناطق زراعية خارج  يمصب مياه صرف صحي يدفع دبياه غَت معاجلة من مدينة مكسيكو لنهر توال، الذ
ذات الوقت  ادلدينة، لقد استفادت اجملتمعات الزراعية اليت تستقبل مياه الصرف ىذه من ادلغذيات اليت تضيفها للًتبة ويف

الطبقة احلاملة للمياه.  يتلوث موارد ادلياه اجلوفية نتيجة لوجود طبقة ربت سطحية غَت منفذة ربم ييتم بدرجة عالية تفاد
 .لكن اإلصابات بالديدان ادلعوية كانت سبثل مشكلة بُت العمال الذين يلمسون مياه الصرف
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 الثاني عشرالباب  
 الجويتلوث الهواء 

 
ناتج عن أمطار محضية، مثل تلك  أعراض أضراربدت عليها اليت  بعض األشجار موت حبث حديث أن أظهر

 ذلك تقدم العمر. يف  الواقع سبوت نتيجة أسباب أخرى، دباىي يف  جببال ىارز بأدلانيا )الصورة أعاله(،
 
 

 مفاهيم تلوث الهواء  1.11
ذلك مصادرىا وتأثَتاهتا على يف  دبا ،ىذا الباب مناقشة ملوثات اذلواءيف  سيتم

ومصَتىا فيو. كما سيتم أيضًا وصف دور  اجلويوكذلك انتقاذلا للهواء  ،اإلنساننشاط 
            احلراريالقضايا البيئية الرئيسية كاالحتمال القائم لالحتباس يف  تلوث اذلواء

  واستنزاف األوزون.
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وجودىا بًتكيزات  يأن يؤدغاز أو مادة معلقة ؽلكن  أييعرف ملوث اذلواء بأنو 
عالية بدرجة كافية، أن تصبح ضارة للحياة و/ أو ادلمتلكات. وقد يتولد ادللوث من مصادر 

من الغالف  يالسفلطبقة الأو االثنُت معاً. توجد ملوثات خالل معظم  ،طبيعية أو بشرية
كن التلوث القريب من سطح األرض داخل الطبقة الفاصلة يعترب ؛ ل(الًتوبوسفَت) اجلوي

 (.5.4.4 األكثر أعلية نظراً للًتاكيز ادلرتفعة نسبياً الناذبة عن مصادر عند السطح )انظر اجلزء
على الكتلة الكلية للتلوث ادلنبعث إىل اذلواء  اجلويتعتمد تراكيز ملوثات اذلواء 

أن تلوث  ،تؤثر على مصَت التلوث ونقلو. من الواضحاليت  إضافة للظروف اجلوية اجلوي،
وإضافات صناعية أخرى  ،وادلداخن ،تشمل السيارات ،اذلواء لو مصادر متعددة ومتنوعة

االنبعاثات الضخمة من مصادر  ي. وتؤدإضافة للتعرية الرػلية للًتبة اجلويتدخل اذلواء 
اخلصائص يف  وكذلك تغَت ،اد تراكيزبشرية وطبيعية على امتداد فًتات زمنية طويلة إىل ازدي

أكاسيد النيًتوجُت واذليدروكربونات من  تنبعث الكيميائية والطبيعية ذلذه ادللوثات. فمثالً 
تكون على الفور جزيئات أوزون ت ،وضوء وىف وجود ىواء ،دافئ عادم السيارة إىل ىواء

(O )تؤثر ذوبانية ملوث معُت على مدى كفاءة إزالتو بواسطة األمطار. ،. وبادلثل 
)مثل:  انبعاثاهتاعلى ادللوثات دبجرد  اً أساسي اً تتميز الظروف اجلوية بأن ذلا تأثَت 

. ويتم  O))مثل األوزون ) اجلويأكاسيد النيًتوجُت من عادم سيارة( أو تكوهنا داخل اذلواء 
 ،واالستقرار ،تتأثر بالرياحاليت  اجلويق حركة اذلواء عن طريأنتشار التلوث يف  التحكم
درجة احلرارة داخل الطبقة الفاصلة. ويؤثر االستقرار بدوره على كل من يف  العموديوالتباين 

 عنده غلرى خلط اذلواء ادللوث. ياضطراب اذلواء والعمق الذ
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أنتشار جبهة تلوث . ويتم عمومًا اجلوياذلواء يف  ربدد الرياح احلركة األفقية للتلوث
. وربدد (plume) قمع مع اذباه الرياح على شكل ،مثل ادلداخن ،زلدد منبعث من مصدر

غَت  يضاسرعة الرياح معدل انتقال زلتويات اجلبهة. ويؤدى مرور رياح قوية فوق سطوح أر 
مستوية إىل ربفيز خلط اذلواء عن طريق خلق شد قصى )خلط ميكانيكي( دبا يشبو ما يتولد 

فإن اذباه الرياح ػلدد ادلسار  ،حجرة معينة. أيضاً يف  عندما تقوم مروحة كهربية بتدوير اذلواء
 يتبعو التلوث.  يالذ

ة لتعرض لسلسلوث قد يادلفإن  ،يالطبقة الفاصلة من اذلواء اجلو يف  دبجرد وجوده
فإن إزالة ادللوثات من  ،. كذلك Oمثل  ،من التحوالت ادلعقدة ينتج عنها ملوثات جديدة

تتأثر  السطحيأو عن طريق الًتسيب  ،واجلاذبية األرضية ،اذلواء بواسطة األمطار والثلوج
 بدورىا بنوع خشونة ،فإن عمليات اإلزالة ىذه تتأثر أيضاً  ،بظروف الطبقة الفاصلة. أيضاً 

  الطبقة السطحية لألرض.
كن أن تتغَت بسرعة ؽل ،ثابتة حىت عندما تكون االنبعاثات شبو ،إن تراكيز ادللوثات

فإن  ،مستقرة اجلوي. وعندما تكون ظروف اذلواء اجلويأحوال اذلواء يف  نظرًا للتباينات
 وىى احلالة –االنبعاثات ادلتدنية نسبيًا ؽلكن أن تسبب تراكمًا للتلوث إىل مستويات خطرة 

مثل الرياح  ،فإن الظروف غَت ادلستقرة ،بالليل. وبادلقابل اإلشعاعربدث أثناء انقالب اليت 
ود على الرغم من وج نسبياً  التلوث إىل تراكيز آمنة بشكل فعالف قد زبف ،واألمطار

 ،الذى ؽلثل قضية ىامة لعامة الناس ،يعترب تلوث اذلواء .ما نوعاً  معدالت انبعاث عالية
يف  دبا ،ن تأثَتات تلوث اذلواء على احلياةإذ أ الوقت احلاضر.يف  مكثف علميموضوع حبث 
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على الرغم  ،مل تفهم بشكل كامل حىت اآلن وادلمتلكات  واإلنتاجية ،اإلنسانذلك صحة 
يومية لكثَت من الناس. وتعترب تكلفة مثل ىذا  مسألةمن أن التعرض دلستويات تلوث عال 

 عن ذلك على أساس ما يًتتب عنو من تأثَتات رِب بغض النظر فيما ع   ،التلوث باىظة
على أساس التأثَتات االقتصادية السلبية. ويؤثر تلوث  ر إليوظ  وجية مباشرة أو فيما إذا ن  بيول

ويعرضهم دلخاطر صحية  ،العاملىواء ادلدن على ما يقرب من بليون من البشر على مستوى 
 . زلتملة

 ،تصرف سنويًا باليُت الدوالرات دلنع ادلتحدة األمريكية وحدىا وىف الواليات
وتعترب  تتعرض لتكاليف مشاهبة . أخرى كما أن دواًل متقدمة  ،والتحكم وإزالة تلوث اذلواء

 مشكلة دولية كربى. اذلواء  األمم ادلتحدة تلوث
فإن تلوث اذلواء يستطيع أن يضر باحلياة. فهو يضر نظام التنفس  ،بشكل عام

وأمراض  (asthma)والربو  (Emphysema) الرئويالنفاخ حيث ؽلكن أن تنتج  لإلنسان،
.  ( O)مثل األوزون  ،تنفسية أخرى أو تزداد حدهتا عن طريق التعرض ادلزمن دللوثات معينة

ؽلكن أيضًا أن يتعرض للضرر من خالل امتصاصو للملوثات عن  النبايتكذلك فإن الغطاء 
ؽلكن أن  ،عن طريق تراكم ادللوثات على سطوح األوراق. فمثالً طريق مسام األوراق أو 

أوراق النباتات  من إىل موت أجزاء ،ات العالية من ثاين أكسيد الكربيتالًتكيز  يتؤد
دة طويلة إىل تقليل تعرض النباتات دلستويات منخفضة من التلوث ودل ياحلساسة. كما يؤد

 مقاومتها لألمراض واحلشرات الضارة.
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ادلمتلكات. إذ يستطيع أن يشوه الواجهات اخلارجية  يلوث اذلواء أن يؤذؽلكن لت
-14)انظر الشكل األمحاضتتفاعل مع اليت  َتيةاجلواد ادلمن  ادلكونةتلك وخاصة  ،للمباين

(. وىناك دليل آخر يوضح التأثَتات ادلدمرة لتلوث اذلواء على ادلمتلكات ؽلكن مشاىدتو 1
بوب الرياح من مسار ىيف  تًتك واقفةاليت  بطالء السياراتيلحق ي الذ رمن خالل الضر 

 . (ore smelters) صهر اخلاماتمصانع إذابة 
 مصادر تلوث الهواء      

ترسبات يف  عنصر الرصاص وجود إن تلوث اذلواء ليس مشكلة جديدة. ويشَت
والرومان أثر  اإلغريقأيام بالسويد أن تلوث اذلواء الناتج عن تعدين الرصاص والفضة  اتحبَت 

حرق  الكتابات القدؽلة أساسًا تلوث اذلواء إىل وتربط با كلها.و على جودة اذلواء عرب أور 
منع ادللك إدوارد األول لربيطانيا استخدام  ،القرن الثالث عشريف  ،اخلشب والفحم. فمثالً 

 كربيتوثاين أكسيد ال (soot)السناج كميات كبَتة من   وألن حرقو ينتج عن البحري،الفحم 
ة كمثال حديث(. وقد زادت الثور   4-44فوق مدينة لندن )انظر الشكل  اجلوياذلواء يف 

أوروبا و أمريكا يف  إىل تدىور جودة اذلواء بدرجة عالية الصناعية التلوث كثَتًا شلا أدى
الواليات ادلتحدة يف  فإن كثَتًا من ادلدن ،الشمالية. ومع منتصف القرن التاسع عشر

خصص  ،مع بداية القرن العشرينبا قد بدأت تعاىن من نتائج تلوث اذلواء. و و وأور األمريكية 
 لوصف الًتكيبة الضارة الناذبة عن ذبمع)الضبخان(  (smog) الدخاينالضباب  مصطلح

ينة لوس أصللس األمريكية مدينة لندن. وىف مديف  (fog)والضباب  (smoke)الدخان 
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منتصف يف  شائعة وذلك (photochemical)الكيموضوئية الضبخان  أصبحت كاشفات
 ات من القرن ادلاضي.        ياألربعين

الواليات ادلتحدة األمريكية عام يف  وقد حدثت أول كارثة حقيقية لتلوث اذلواء
 يىواء جو يف  ملوثات صناعية نتيجة حجزو عشرين شخصاً ـضل أرواح، عندما فقدت 1928

 1954هنر مونوصلراىيال. ويف عام  -بوالية بنسلفانيا دبنطقة سهل  دونوراساكـن جـدًا فوق 
وربت ظروف ىواء ساكن، تسبب حرق فحم يف تطور حالة حادة من الضبخان يف مدينة 

 شخص.  2444 لندن أدى يف النهاية إىل موت ضلو
 

 
 يف  زمنية طويلةبات اجلوية الناذبة عن تلوث ىواء ادلدن على امتداد فًتة تسهم الًتس(: 1-14)شكل 

 باليونان. أثينايف  الصورة الذى يعود للفًتة الرومانيةيف  مثل ىذا ادلعبد ادلبُت ،تدىور النصب الرخامية
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سهول يف  ك الواقعةخاصة تل ،بتلوث اذلواء تتأثرفإن مجيع ادلدن الكربى  ،عملياً 
مدينة  ،ساحلية )مثلامتدد سلسلة جبلية مدينة مكسيكو( أو على  ،)مثالً  زلاطة باجلبال

بالسكان والبعيدة عن ادلدن ردبا تتأثر بواسطة  حىت ادلناطق غَت ادلأىولة ،. لكنو(أصللوسلوس 
النقل بعيد ادلدى للتلوث إما من ادلناطق احلضرية أو من تلك ادلصادر الريفية مثل منشآت 

يؤدى التلوث  قد ،تعمل بالفحم. وعلى سبيل ادلثالاليت  صهر ادلعادن أو زلطات الطاقة
والية أريزونا يف  (Four Corners)منطقة يف  الناتج عن زلطة توليد الطاقة باستخدام الفحم

كيلومًتاً   244 الذى يبعد مسافة ،ادلسمى جراند كانيون يالقوم ادلتنزهيف  إىل تقليل الرؤية
 غرب ىذه احملطة. 

بينما . ( N)والنيًتوجُت  ( O)كون من األكسجُت تإن معظم اذلواء الذى نتنفسو ي
وخبار ادلاء لكن جزءاً   CO))من مكونات طبيعية مثل ثاين أكسيد الكربون  %1ضلو  ىناك 

دبعٌت ذلك غازات ومواد معلقة )يف  دبا ،ردبا تكون ملوثات ىواء %1صغَتًا من النسبة 
للهواء من من مواد صلبة وسوائل(. وتدخل ادللوثات البشرية أيروسوالت معلقة مكونة 

 ،وزلطات توليد الطاقة الكهربائية ،مصادر ثابتة ومتحركة. وتشمل ادلصادر الثابتة ادلصانع
ربرق اليت  ادلتحركة مجيع أنواع وسائل النقل رع. بينما تشمل ادلصادروصهر ادلعادن وادلزا

 اجلويتدفع للهواء اليت  من ادللوثات %54. وتسهم ادلصادر ادلتحركة بنحو يالوقود األحفور 
أ(. ويسهم حرق الوقود من ادلصادر غَت 4-14الواليات ادلتحدة األمريكية )انظر الشكل يف 

يف  من االنبعاثات الغازية %16بينما تسهم العمليات الصناعية بنحو  ،%44ادلتحركة بنحو 
الغبار من  ذبرفاليت  وث اذلواء كل من الرياحالواليات ادلتحدة. وتضم ادلصادر الطبيعية لتل

( ورماد الرباكُت 4-14والدخان الناتج عن حرائق الغابات )الشكل  ،احلقول الزراعية احملروثة
 ليصل نطاق الًتوبوسفَت والسًتاتوسفَت. اجلوييندفع إىل الطبقات العليا من اذلواء  يالذ
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)ب(  األمريكية. الواليات ادلتحدةيف  )أ( إسهامات ادلصادر ادلختلفة لتلوث اذلواء (:4 -14)شكل 

 الواليات ادلتحدة األمريكية.يف  ادلصادر األساسية النبعاث ادللوثات
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 ، COمثل  ،وعلى الرغم من أن بعض الغازات .توجد أنواع كثَتة دللوثات اذلواء
إال أهنا ال تعترب عمومًا من ادللوثات ألهنا ضرورية حلياة  ،يتنتج عن احًتاق الوقود األحفور 

وتصبح  اجلوياذلواء يف  طبيعياً  ،مثل حبيبات الغبار ،د الكثَت من ادللوثاتالنبات. كما توج
وضعتها بعض الوكاالت ادلنظمة اليت  راكيزىا معايَت جودة اذلواءتخطرة فقط عندما تتجاوز 

. وتصنف وكالة احملافظة على البيئة (EPA)مثل وكالة احملافظة على البيئة بالواليات ادلتحدة 
 إىل قسمُت عامُت علا: ملوثات رئيسية وملوثات ثانوية.ملوثات اذلواء 

 ملوثات رئيسية 1.1.11
مباشرة من ادلصادر ادلختلفة. وربدد  اجلويتدخل ملوثات اذلواء الرئيسية اذلواء 

: يوى األمريكية مخسة أنواع من ملوثات اذلواء الرئيسية لغرض التنظيم" وكالة محاية البيئة"
وأكاسيد  ،يتالكرب  أكسيدثاين  ،مادة معلقة ،اذليدروكربونات ،الكربون أكسيد أحادي

 فيما بعد وصف كل نوع منها.  النيًتوجُت. وسيتم
 الكربون  أكسيد يأحاد 1.1.1.11

ىو نتاج  ،ىواء ادلدنيف  األساسيالكربون الذى يعترب ادللوث  أكسيد يإن أحاد
لو مصادر طبيعية قليلة. وىو جزء ز ىذا الغاز بأن ي. ويتميحلرق غَت كامل للوقود األحفور 

 %54ن ضلو حيث أ ،األساسييعترب ادلصدر  الداخليلكن زلرك احلرق  ،من دخان السجائر
الواليات ادلتحدة األمريكية مصدرىا السيارات وقاطرات يف   COانبعاثات غاز إمجايلمن 

عة والشوارع فإن االنبعاثات تكون أعلى ما ؽلكن على امتداد الطرق السري ،النقل. لذلك
 COادلكتظة بادلركبات. وتأسيسًا على ربديد وكالة احملافظة على البيئة فإن انبعاثات غاز 
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ب(. وحلسن احلظ فإن 4-14االنبعاثات )انظر الشكل  إمجايلمن  %54تسهم حاليًا بنحو 
استهالك يف  الواليات ادلتحدة نظرًا لتحسُت كفاءة السياراتيف  تتناقص COتراكيز غاز 

 قود. الو 

 
جبـال شـرق يف  . ىـذا ادلنظـر حلريـقاجلـوي: احلرائق العشوائية مــصدر طــبيعي لتلـوث الــهواء (4-14)شكل 

 األمريكية. أريزونابوالية  ،مدينة توسان
 

 "وكالة محاية البيئة" جداً دلعظم الثدييات. وتضع اً الكربون سام أكسيد أحادييعترب 
من ىذا الغاز دبقدار  اإلنسانربدد أقصى ما ؽلكن أن يتعرض لو  معايَت (EPA)األمريكية 

الساعة يف  نانوليًت/ لًت 45 يأو ما يساو  نانوليًت/ اللًت 9ساعة بنحو  42متوسط على مدى 
. [(ppb)البليون يف  : اجلزءياستخدام الوحدة البديلة وى أيضامالحظة: يشيع ]الواحدة 
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قدرة ىيموجلوبُت الدم حلجز األكسجُت. وعلى  فإنو يقلل من COوعندما يستنشق غاز 
يتأكسد  ألنوقصَت  ياذلواء اجلو يف  بقائوإال أن زمن  ،الرغم من أن ىذا الغاز مستقر نسبياً 

غاز  بعض من عن طريق تفاعلو مع شق اذليدروكسيد. وقد يتم إزالة  COغاز  إىلبسرعة 
CO  بواسطة ميكروبات الًتبة. ولزيادة أكسدة غاز  ياجلوCO  إىلCO   أثناء احًتاق

 يةأو أ اإليثانولعلى كحول  يفإن بعض ادلدن تلزم باستخدام بنزين مؤكسد ػلتو  ،الوقود
  إضافات أخرى خالل أشهر فصل الشتاء.

 الهيدروكربونات  1.1.1.11
مركبات ىي  ،(VOCs)أو ادلركبات العضوية ادلتطايرة  ،(HCs)اذليدروكربونات 

يف  وىو اذليدروكربون األكثر تواجداً  ( CH)مكونة من ىيدروجُت وكربون. ويعترب ادليثان 
 ،. وتشمل ادلركبات العضوية ادلتطايرةيظاىرة االحتباس احلرار يف  غازًا نشطاً  ،ياذلواء اجلو 

البنزين  مـــثل ، nonmethane hydrocarbons (NMHCs) ذليدروكربونات اخلالية من ادليثانا
ن وإ ،مسببة للسرطان)مثل البنزين(  ن بعض ىذه ادلركباتإ ،لفورمالدىيدكا  ،ومشتقاتو

إنتاج األوزون ادلرتبط بتكون يف  نية متفاعلة نسبيًا وتسهمبعضها اآلخر مركبات ىيدروكربو 
 .(photochemical smog)الضوئي  -الكيميائي  الضبخان

الـهيدروكربونات طبيعيًا من تـحلل ادلادة العضوية وبواسطة بعض أنواع  إنتاجيتـم 
فإن  ،. وحقيقة(creostoe bushes)وشجَتات كريوستو  ،أشجار الصنوبر ،النباتات )مثل

يف  الضبخانتكون يف  اذليدروكربونات ادلنبعثة من النباتات اخلضراء ردبا تكون عاماًل رئيساً 
من الواليات  يالشرق بة من مناطق غابات اجلزء اجلنويبخاصة تلك القري ،بعض ادلدن
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اذليدروكربونات واذليدروكربونات اخلالية من ادليثان تتولد ادلتحدة األمريكية. إن قدرًا كبَتًا من 
ذلك يف  دبا ،بعض اذليدروكربونات اخلالية من ادليثان كما أن. اإلنسانعن طريق نشاطات 

حديث الصنع.   يرضألامثل الفرش  ،ادلباينتنبعث بسهولة من مصادر داخل  ،الفورمالدىيد
وعن  يعن طريق حرق الوقود األحفور  يفإن اذليدروكربونات تنبعث إىل اذلواء اجلو  ،كذلك

طريق تبخر اجلازولُت أثناء تزويد السيارات بالوقود. وللتقليل من ىذا ادلصدر األخَت، فإن 
يفورنيا تفرض أن رباط خراطيم ادلضخات دبحطات الوقود بعض ادلدن جبنوب والية كال

 دبصيدة لتجميع أخبرة اذليدروكربونات أثناء تزويد ادلركبات بالوقود. ونظرًا ألن وسائل النقل
فإن الًتاكيز تكون أعلى ما ؽلكن بالقرب من الطرق  ،للهيدروكربونات الرئيسيادلصدر ىي 

 ادلزدمحة بادلركبات.
 ة العالقةيالجسيم المواد 3.1.1.11

طرات سائلة )أيروسول( حبيبات صلبة أو ق اجلسيمية العالقةيشمل جزء ادلواد 
اذلواء. إن ىذه احلبيبات ليس ذلا تركيب كيميائي يف  صغَتة بدرجة كافية لتبقى معلقة تكون

 ،الغبار ،الدخان ،(soot) السناج احلقيقة معقدة جداً. وتشمل األمثلةيف  وقد تكون ،عام
. وؽلكن Pb, Cu, Fe, Hg)إضافة لبعض الفلزات )وتشمل  ،اف األسبستوس وادلبيداتألي

أو أكثر  اً ميكرومًت  14تكون أقطارىا اليت  على أساس احلجم. فاحلبيبات العالقةسبييز ادلواد 
تكون اليت  بات، بينما تبقى احلبيأقل من يوم واحديف  اجلويواء تًتسب عمومًا من اذل

ون تكاليت  العالقةادلواد  فعر  وت  اذلواء ألسابيع. يف  أو أقل معلقة اً مًت  ميكرو1أقطارىا 
 .   PMبالرمز ميكرومًت أو أقل  14حبيباهتا 
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اليت  خاصة تلك ،اذلواء. فبعض من ىذه ادلواديف  العالقةزبتلف تأثَتات ادلواد 
وؽلكن أن تصل إىل نطاق  ،تكون منبعثة من الرباكُت ،ربتوى على مركبات كربيتية

 اجلويوموازنات احلرارة للهواء  اإلشعاعحيث قد ربور بدرجة كبَتة كال من  ،السًتاتوسفَت
ات ادلعلقة ضة عند سطح األرض. وقد تسبب احلبيبفينتج عن ذلك درجات حرارة منخف

 . وبشكل خاص فإن احلبيبات متوسطة احلجملإلنسانضًا تنفسية ابطبقة الًتوبوسفَت أمر 
(PM  )  العالقة . وىف ادلدن الكبَتة تقلل ادلواد اإلنسانيف  التنفسيللجهاز األكثر ضرراً ىي

من  تأيت العالقةمن ادلواد  %24. وىف الواليات ادلتحدة يقدر بأن ضلو أيضًا من الرؤية
 تأتى من ادلركبات على الطرق السريعة. %17وأن ضلو  ،عمليات صناعية

 ثاني أكسيد الكبريت  4.1.1.11
تأتى من حرق  ( SO)يت رب تقريبًا من انبعاثات ثاين أكسيد الك %67يقدر بأن 

قد يصل زلتواه من الكربيت  يالذ ،مثل الفحم ،توى على الكربيتاحمل األحفوريقود و ال
وزلطات تكرير النفط تسهم أيضًا بكميات  اخلاماتفإن مصانع صهر  ،. كذلك%6نسبة 

مشاكل تنفس حادة.  4SOيسبب غاز  ،. وعند تراكيز عالية نسبياً  SOمعتربة من غاز 
تنتج عندما يتحد غاز اليت  ،شكل ثاين أكسيد الكربيت مصدرًا لألمطار احلمضيةي ،أيضاً 
SO   ًمحض كربيتيك مع قطرات ادلاء مكونا(H  SO )يكون التعرض  ،. وعند تركيزات كافية

ألنسجة النبات احلساسة. ويعتقد أن ثاين أكسيد الكربيت ومركبات  اً ضار   SOلغاز 
اذلواء يف  اإلشعاعطبقة الًتوبوسفَت تؤثر على توازن يف  على الكربيت يربتو اليت  االيروسول

 مناطق معينة. يف  درجة احلرارةيف  اطلفاضاوىو ما قد يسبب  ،ياجلو 
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 النيتروجين  أكاسيد   . . .5
(  NOو NOخليطًا غَت زلدد من  NOxالرمز  النيًتوجُت )يعٍتتتكون أكاسيد 

السيارات عند درجة حرارة عالية. وتستخدم يف  أثناء احًتاق الوقود  Oو  Nأساسًا من 
 NOxفإن  ،نبعاثات. مع ذلكلتقليل اال (Catalytic converters)احلفازة خفيفة احملوالت 

تطور مشاكل يف  يسهم وىوما ،ىواء ادلدنيف  ذات لون بٌت زلمر خفيفة ضبابيةيف  تسببت
ن تكو  يف  بل ردبا يكون مسرطنًا أيضاً. كما تسهم أكاسيد النيًتوجُت أيضاً  ،القلب والرئة
وأمحاضًا أخرى.  ( HNO)نيًتيك المحض  ألهنا ترتبط مع ادلاء مكونة ،ضيةاألمطار احلم

 يا الًتبة.َت ينة من بكتعاً معاوتشمل ادلصادر الطبيعية ألكاسيد النيًتوجُت أنو 
 ملوثات ثانوية  1.1.11

يطلق على القسم الثاين من ملوثات اذلواء حسب تصنيف وكالة محاية البيئة 
تتكون أثناء التفاعالت الكيميائية بُت اليت  ،اسم "ملوثات اذلواء الثانوية" EPAاألمريكية 

ن أفإنو غلب  ،مثل خبار ادلاء. وعموماً  ،األخرى يملوثات ىواء رئيسية ومكونات اذلواء اجلو 
ضوئي  -كيميائي  ضبخانهناية األمر يف  حىت ينتج ،ضوء الشمسيف  ربدث ىذه التفاعالت

(photochemical smog) رية ادلناطق احلضيف  أكثر شيوعاً  يضوئالكيمو  الضبخان. ويعترب
 جداً . اً شديد يالشمس اإلشعاعن حيث يكون بادلد

 الضبخان رلموعة من بعض التفاعالت ادلبسطة ادلرتبطة بتكون يفيما يل
 :يالكيموضوئ
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الكيموضوئي  الضبخانفإن  ،(1-14ادلعادلة )يف  وكما ىو موضح بالتفاعالت

ومؤكسدات أخرى.  ،(PAN)تيل يونًتات البَتوكسي أس ،( O)مكون أساسًا من األوزون 
  Oوتشمل الظروف ادلالئمة لتكون  ،ادلناخيةبالظروف إىل حد كبَت ويرتبط تكون األوزون 

 ،الضوئي الشديد اإلشعاع ،سرعة الرياح اطلفاض ، م44تتجاوز اليت  درجات احلرارة
من ادلدن األمريكية الكربى تتجاوز ادلعايَت احلالية  اً فإن كثَت  ،واطلفاض اذلطول. ولسوء احلظ

 144د على ـيزي  Oلية خبصوص األوزون )متوسط تركيز اجلودة اذلواء حسب القوانُت الفيدر 
 سنوات(.  4نانوليًت/ لًت/ ساعة/ يوم/ سنة وعلى امتداد 

. اجلوياذلواء يف  فإن اذليدروكربونات ضرورية لزيادة األوزون ،وكما تشَت التفاعالت
تقوم أشعة الشمس فوق البنفسجية )فوتونات( بتكسَت غاز  ،وىف غياب اذليدروكربونات

NO   إىلNO وO بط فيما بعد ذرة األكسجُت مع ت. وترO   لتكونO ،  الذى يرتبط بدوره
لو مل يكن  ياذلواء اجلو يف  لألوزون ال ػلدث تراكم. و  O و  NOليعيد تكوين  NOمع 

 NOسَت دورة التفاعل بواسطة اذليدروكربونات من خالل تفاعلها مع لة لىناك حقيقة عرق
 ،فإن اذليدروكربونات ادلنبعثة من السيارات ومصادر أخرى ،لذلك.  NOلتكون ادلزيد من 

 البيئات احلضرية. يف   Oتكون يف  تلعب دوراً ىاماً 
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عن  لو ناذباً ك  ليس اجلويالطبقة السفلى من اذلواء يف  أن األوزونإىل  اإلشارةوذبدر 
إىل   Oبل أيضًا من مصادر طبيعية تشمل الربق وانتشار بعض من  ،اإلنساننشاطات 

 أسفل من طبقات السًتاتوسفَت العليا.
 الضبخانمعظم مدن الواليات ادلتحدة األمريكية إىل يف  كثَتًا ما يشار

. وعمومًا فإن مدن الواليات ادلتحدة ( NOx   PAN   O)الكيموضوئى باذلواء البٌت 
والغرب األوسط تستقبل أشعة مشس أقل شدة من  الشرقياألمريكية الصناعية الواقعة باجلزء 
 الرماديىذه ادلدن باذلواء يف  الضبخانيشار أحيانًا إىل  ،ادلدن الواقعة باجلزء الغريب؛ وبذلك

 ادلتصاعد عن حرق الفحم .   SOنتيجة للدخان وغاز 
مكان وجوده . يعتمد بدرجة كبَتة على وذلك  ،قد يكون األوزون ضارًا أو مفيداً 

يكون مفيدًا ألنو األوزون  طبقةيف  لكنو ،الضباب الدخاينيف  يكون ضارًا كمؤكسد ،فمثالً 
 الطبيعي األداءيقلل من البنفسجية. إن األوزون ادلصاحب للضبخان  ؽلتص األشعة فوق

نفس. وتشمل التأثَتات الصحية تلقناة ال ادلبطنةالتهاب اخلاليا يف  و يتسببللرئتُت ألن
وزيادة خطر حدوث  ،(asthma)ضيق التنفس  الربو أي التعرض دلرضاألخرى زيادة 

 .الدوريواجلهاز وظائف القلب يف  واطلفاض ،العدوى
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لتنتج  ،تتفاعل اذليدروكربونات مع أكاسيد النيًتوجُت ربت تأثَت األشعة فوق البنفسجية(: 2-14)شكل 

ؽلكن للملوثات  ،أصللوس )الصورة ألعلى(مدينة لوس  مثل ،مراكز ادلدن احلضريةيف  كيموضوئي.  ضبخان
 أن تًتكز وتشكل سلاطر صحية حادة. اجلويباذلواء 

حبياة النباتات واحليوانات على السواء.  الدخاينأوزون الضباب ؽلكن أن يضر 
 عملية على ، وبدرجة تأثَت أقلللنباتات اخلضرياجلزء يف  وػلدث الضرر أساسًا للنباتات

 أشجارواحملصول. وىف الواليات ادلتحدة وجدت عالقة بُت ىذا الغاز وفقد  وكمية النمو
لألشجار جببال  ػلدث ضررًا شلاثالً الصنوبر بالقرب من مدينة لوس أصللوس، كما يعتقد أنو 

الصحراء بُت يف  الساقارو نباتات صب ارتأثَت ضار أيضًا على  األبالشيا. وردبا يكون لو
ساسة جداً احليضًا عدة أنواع من النباتات أوالية أريزونا. وتوجد يف  توسان وفينكس مدينيت
 منطقة مدينو لوس أصللوس. يف  ادلوجودوخاصة تلك  ،الضبخانيف  PANدلركب 

حوض مدينة لوس أصللوس يف  الكيموضوئى أكثر حدة الضبخانيكون  عموماً 
ومن مث  ،راتمن السياا. ويوجد دبدينة لوس أصللوس الكثَت يالواقع بساحل والية كاليفورن
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 ،خاصة الربيع واخلريف ،السنة . وىف فًتات زلددة منHCsو NOxمن  نبعاثات عاليةوجود ا
 ،مرتفع يصاحبو ىواء ىادئ وصاف يسود ادلنطقة ظروف مناخية تتميز بضغط ربت مدار ت

تؤثر على تكون اليت  تزيد من ركود اذلواء. وؽلكن تلخيص العواملاليت  الظروف يوى
 :يكما يل  أصللوسمنطقة حوض مدينة لوس يف  الضبخان

 تعدد مصادر ادللوثات األولية. .1

 تعيق اخللط القوى للهواء.اليت  االنقالبات اذلوائية .1

 وىو ما يسمح بارتفاع شدة األشعة فوق البنفسجية. ،وجود سحب قليلة .3

 وجود رياح خفيفة غَت قادرة على تفريق ادللوثات. .4

 ادللوثات. تعمل على تراكممن جبال ساحلية معقدة  تضاريسوجود  .5

طبقة الًتوبوسفَت على ادلناطق يف  NOxال يقتصر التلوث باألوزون وغازات  
أن (EPA) أشارت وكالة محاية البيئة  يات من القرن ادلاضيمنتصف التسعين ياحلضرية. فف

والغرب األوسط من الواليات  يالشرقاجلنوب يف  ادلناطق الريفيةيف  تزداد  NOxو   Oتراكيز
بواسطة الرياح  عزى إىل انتقال ادللوثاتالزيادة ؽلكن أن ي  ادلتحدة األمريكية. إن معظم ىذه 
مصدراً  ادلناطق الريفية قد تشكليف  لكن بعض الًتب ،من مصادر تقع بادلناطق احلضرية

فإن بعض التقديرات تشَت إىل أن  ،. وحقيقةاألحفوريمقارنة حبرق الوقود  NOxأىم لغازات 
. إن اجلويادلنبعث إىل اذلواء  NOxمن إمجايل  %24الًتب قد ينبعث منها ما قد يصل إىل 

دقيقة.   غَت من الًتب تعترب NOxىذه النسبة غَت مؤكدة سبامًا ذلك أن قياسات تدفق 
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     ومنتلف أيضًا من بقعة ألخرى من الًتبة قد زب NOxفإن تدفقات غازات  ،كذلك
 وقت آلخر. 

 
 .الواليات ادلتحدة األمريكيةيف  أظلاط تلوث اذلواء(: 5-14)الشكل 

 
 OHتراكيز الغازات ادلؤكسدة مثل يف  بطبقة الًتبوسفَت بقوة NOxتتحكم غازات 

يف  قد تؤثر على صحة ضلو ربع سكان الواليات ادلتحدة األمريكية. وكما ىواليت  ، Oو
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للمناطق الريفية يتم التحكم فيو بواسطة  اجلوياذلواء يف   O األوزون فإن ،ادلناطق احلضرية
 طبقة الًتوبوسفَت.يف  اع أخرى توجدوأنو  ،OHو HCsو NOxتفاعالت تشًتك فيها غازات 

الوقت يف  بادلناطق الريفية ؽلثل اجلوياذلواء يف   O األوزون إن دراسة عمليات إنتاج وتدمَت
ومنظمات حكومية أخرى.  (EPA)احلاضر رلال حبث نشط تقوم بو منظمة محاية البيئة 

كل من يف   بًتاكيز عالية  Oتتعلق بأسباب استمرار تواجد غاز  إجابةوتبقى أسئلة كثَتة دون 
اليت  للتقليل من انبعاثات ادلواد ادلبذولة أخَتاً ادلناطق احلضرية والريفية على الرغم من اجلهود 

 .HCsواذليدروكربونات NOxينتج عنها غاز األوزون وىى غازات 
 الواليات المتحدة في  ماط التلوثأن 3.11

الواليات يف  إن تراكيز مجيع أنواع ملوثات اذلواء قد تناقصت عمومًا أو ظلت ثابتة
ىذا التناقص  إرجاع(. وؽلكن 5-14)شكل  يادلتحدة منذ السبعينيات من القرن ادلاض

وضعت استجابة لقانون اذلواء اليت  جلودة اذلواءات الفيدرالية بَت إىل تنفيذ التعليمبشكل ك
اذلواء تتحسن بشكل  نوعية أن . وعلى الرغم من1974بالواليات ادلتحدة الصادر عام  يالنق

ة ببعض ربقيق معايَت جودة اذلواء اخلاصيف  عام إال أن العديد من ادلناطق احلضرية فشلت
الواليات يف  مليون فرد 144 جودة اذلواء تؤثر على حياة ضلو تدىنادللوثات. ويقدر أن 

 ادلتحدة األمريكية وحدىا.
الواليات يف  على الرغم من حقيقة أن ادلواصالت تظل ادلصدر الرئيسي للتلوث

ادلناطق معظم يف  السيارات أعدادادلتحدة إال أن نسبة مساعلتها تتناقص. وبينما تزداد 
فإن كفاءة استخدام الوقود قد ارتفعت وأن انبعاثات ادللوثات للسيارة الواحدة  ،احلضرية
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 (catalytic converters) حفازةالتقنية مثل إدخال زلوالت يف  تتناقص بسبب التحسينات
يف  التلوث. وؽلكننا أن نعثر على دليل يؤكد ربسن جودة اذلواءيف  وأجهزة أخرى للتحكم

يف  . ويأيت الرصاص1974منذ عام  ياذلواء اجلو يف  (Pb)ادللحوظ لًتكيز الرصاص ضاالطلفا
أساساً من حرق اجلازولُت الذى ػلتوى على الرصاص بواسطة السيارات الصغَتة  ياذلواء اجلو 

ىذا يف  مهماً عاماًل من الرصاص  اجلازولُت اخلايل إدخالوسيارات النقل. ذلذا يعترب 
الواليات ادلتحدة يف  استخدام ىذا النوع من الوقود للسيارات ملزماً . وقد أصبح االطلفاض
إىل  يعلى رصاص يؤد يػلتو  يإضافة إىل أن الوقود الذ ،تتعلق بالصحة العامة ألسباب

نبعاثات سبنع أو تقلل من االيت  (catalytic converters) احلفازةتثبيط عمل احملوالت 
 . يادللوثات من السيارات للهواء اجلو 

االنبعاثات عند ادلصدر يف  تبُت عمومًا أن تقليل تلوث اذلواء من خالل التحكم
دلختصة ا والوكاالت (EPA)ؽلثل األسلوب األفضل وىذا ىو ىدف وكالة احملافظة على البينة 

 اقتصاديةانبعاثات ادللوثات ىو بالتأكيد غَت شلكن ألسباب يف  ياألخرى. إن التحكم الكل
 هتدف إىل تقليل االنبعاثات تساعد على ربسُت جودة اذلواءاليت  لكن اجلهود ،وتقنية متنوعة

 معظم ادلناطق.يف 
 المناخ والملوثات 4.11

تعتمد على عدد من العوامل.  اإلجابة؟. إن ياذلواء اجلو يف  ماذا ػلدث للملوثات
وقد تتعرض لتحوالت كيميائية قبل أن يتم ترسيبها  ،تنقل ادللوثات بواسطة الرياح والعواصف

 فوق سطح األرض. لذا فإن الظروف ادلناخية تؤثر بقوة على مصَت ملوثات اذلواء.
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 بات واالنقالبات الث 1.4.11
( مدى سرعة ربريك 2-4ػلدد كثَتًا ثبات طبقة اذلواء احلدودية )انظر الشكل 

األرضية. وترتبط الثباتية بالدرجة األوىل بتدرج درجة حرارة  امصادرىادللوثات إىل أعلى من 
 يبدون تبادل حرار  االرتفاعدرجات احلرارة مع يف  التفاوت مقارنة دبعدلاذلواء عموديًا 

(adiabatic lapse rate) [ 4.4.4انظر اجلزء] الشديد ادلصاحب . ويسبب عدم الثبات
ة لعمق ؽلتد من مخخالل الطبقة ادلتاانتشار التلوث( و للقابلية للطفو خلطًا جيدًا للهواء )

األيام الدافئة عندما يسخن سطح األرض يف  وػلدث اخللط اجليد عادة .مًت 1444 - 144
عندما  األيام أو الليايليف  بواسطة ضوء الشمس. وبادلقابل فإن التلوث ينتشر بدرجة ضعيفة

ن احلركة ادلضطربة للتلوث إىل أعلى بطيئة تكو  ،تلك األوقاتيف  مستقراً  ييكون اذلواء اجلو 
 أو غَت موجودة تقريباً.

؛ يؤثر على استقرار اذلواء اجلو أن انقالب درجة احلرارة ي 4.4.4من اجلزء  عرفنا
ربديد تراكيز ملوثات اذلواء . وتزداد حدة تأثَتات االنقالبات يف  لعب دوراً ىاماً و يلذلك فه

 حالة مدينة لوس أصللوسيف  وـكما ى  ،احملصورة ارج السهولـعن طريق صرف اذلواء احملدود خ
ىناك عمليات سلتلفة قد ينتج عنها و  (.14-14( ومدينة مكسيكو )شكل 2-14)الشكل 
أو  ،نتيجة فقد األشعة فوق احلمراء أو بسبب البخر يوتشمل التربيد السطح ،انقالبات

 أو بسبب تأثَتات طبوغرافية. (atmospheric subsidence) ياطلساف اذلواء اجلو 
احلمراء  ربتاألشعة  انبعاثيد سطح األرض الناتج أساسًا عن رب ػلدث عمومًا ت

ساكنو اذلواء والصافية مسببًا انقالبات حرارية سبتد  من السطح إىل الفضاء أثناء الليايل
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ها مًت فوق سطح األرض. إن مثل ىذه االنقالبات يشيع حدوث 144الرتفاعات تبلغ ضلو 
وفصلي الشتاء والربيع عندما  ،حدة خالل فصل اخلريفتعرب اجلزء الغريب من الواليات ادل

نسبياً والسماء صافية. إن ىذه الظروف تساعد على حدوث التربيد بسرعة  اً يكون اذلواء جاف
مدينة توسان يف  ػلدث كثَتاً  ،عن طريق فقد طاقة ادلوجات الطويلة من سطح األرض. فمثالً 

لذا فإن مشاكل التلوث خالل  ،أشعة خالل األشهر األكثر برودة انقالباتأريزونا بوالية 
فإن تربيد سطح األرض نتيجة لبخر ادلاء  ،ىذه ادلنطقة. كذلكيف  حدة فصل الشتاء تزداد

ية. وؽلكن أن ػلدث التربيد حرار  انقالباتأيضًا إىل تطور  ييؤدمن الًتبة والنباتات ردبا 
النوع من  احلقول ادلروية. وقد يكون ىذاخاصة فوق  ،أثناء النهار أو الليلالناتج عن التبخَت 

مثل اإلضافة اجلوية للمبيدات فوق  ،لبعض النشاطات الزراعية اً االنقالب احلرارى ىام
يتم اليت  مساحات شاسعة من احلقول ادلروية. ويكون عادة عمق طبقة االنقالب احلرارى

 ر فقط. للبخر بضعة أمتا نتيجة تربيدىا

 
 رىا باالرتفاع.سلتلفة وتأث تضاريسرسم زبطيطي لتدفق اذلواء وخلطو وسرعتو النسبية فوق (: 6-14)شكل 
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حراريًا فوق مناطق تتميز  انقالباً عن طريق خسوفو  يتتسبب تدفئة اذلواء اجلو 
بضغط عال شبو مستدًن )تدفق مضاد للتيار اذلوائي( مثل جنوب غرب الواليات ادلتحدة. 

( )انظر يسخنأعلى فتزداد درجة حرارتو ) اً فإنو يواجو ضغط ،ومع اطلساف )غور( اذلواء
قد يبلغ ارتفاع االنقالب  ،(. وىف داخل مناطق الضغط العايل4-4والشكل  4.4.4اجلزء 

احلراري عدة مئات من األمتار فوق سطح األرض؛ وبذلك فإن اذلواء قد يكون مستقراً على 
عدة أيام  اطلساف اذلواء قد تستمر انقالبات. ونظرًا ألن يامتداد عمق كبَت من اذلواء اجلو 

. فمثاًل تعترب رضاألسطح فإن النتيجة تكون ظروفًا عالية التلوث عند مستوى  ،إىل أسابيع
 مدينة لوس أصللوس حوضيف  تدىن جودة اذلواءيف  ساً انقالبات اطلساف اذلواء عاماًل رئي

 .(2-14)انظر الشكل 
 بدون تبادل حراري افيا عن تدفئة اذلواءتنتج االنقالبات احلرارية ادلرتبطة بالطبوغر 

وقد تؤدى ىذه االنقالبات إىل تفاقم مشاكل  .سطح جبليمأسفل االضلدار فوق عند تدفقو 
والية يف  ىلة بالسكان مثل مدينة دينفرادلناطق اجلبلية اآل يفبدون تبادل حرارى وث اذلواء تل

  كولورادو.
 الريح واالضطراب وعالقتها بتلوث الهواء  1.4.11

قرب سطح األرض، وىى بذلك تؤثر على تفريق  اذلواء ضطرابح على اتؤثر الري
. يتولد االضطراب )أساسًا عبارة عن حركة يتتحرر وتدخل ضمن اذلواء اجلو اليت  ادللوثات

أسفل( جزئيا نتيجة لتدفق اذلواء فوق سطح أرض غَت مستوية. وكلما إىل اذلواء إىل أعلى و 
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ريبة من تشتيت ادللوثات القيف  ةعنو زياد وىو ما ينتج ،االضطراب ازداد ،زادت سرعة الريح
 (.6-14سطح األرض )أنظر الشكل 

تلوث  (plume) اذلواء بالنظر إىل سحابة أو قمعيف  وؽلكن تصور تشتيت ادللوثات
(. فمع محل زلتويات القمع بعيدًا عن 7-14منبعث باستمرار من مدخنة )انظر الشكل 

سبب التشتت فإن تركيز تشتت. وبحجم القمع يزداد بسبب الفإن  ،الرياح بفعلادلدخنة 
 ادللوثات داخل القمع يقل مع زيادة ادلسافة عن ادلصدر.

 

 
 مستقرة ومتعادلة ةمخطبقة متاداخل  إىلظلط القمع الناتج عن انبعاث مستمر من مدخنة (: 7-14)شكل 

 تقريباً ربت ظروف رياح معتدلة .
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دبدى استواء سطح األرض. اذباه حركة الرياح من مدخنة يف  تشتت التلوث يتأثر
جة ملحوظة فإن سرعة الرياح تتباطأ بدر  ،وسطح األرض يوبسبب االحتكاك بُت اذلواء اجلو 

حال وجود يف  كما ىو  ،نسبياً  لسطح غَت مستو  افإذا ما كان  بالقرب من سطح األرض.
مع سرعة الرياح يف  مضطربة وأن الزيادة ألن تكون فإن سرعة الرياح سبيل ،أشجار ومبان

 ،زيادة االرتفاع تكون صغَتة نسبياً. ويؤدى زيادة عدم استواء السطح إىل زيادة االضطراب
ثل م ،تدفق اذلواء فوق سطح أملس حاليف  على تشتيت ادللوثات. أماوىو ما يساعد 

يكون أقل اضطرابًا ويكون تباين سرعة الرياح مع  تدفقوفإن مسطح أخضر مت حصاده 
 .(6-14)الشكل  نسبياً  اً االرتفاع كبَت 

اذباه حركة يف  ( ظلط تشتت ملوث7-14الشكل )شكل  ييوضح القمع ادلخروط
ذلك االرتفاع يف  دبا ،الرياح من مصدر رئيسي معُت. وتوجد عوامل عدة تؤثر على القمع

اذلواء يف  الذى ىو قياس لالرتفاع الذى يتم عنده قذف ادللوث ،لالنبعاث (H)الفعال 
 ،. وعموماً يفوق ادلصدر. ويعتمد االرتفاع على خصائص ادلصدر وظروف اذلواء اجلو  ياجلو 

ذلك أن  ،فإن ادلدخنة الطويلة تنتج تراكيز منخفضة من ادللوث عند مستوى سطح األرض
 وونظرًا لقابليتها للطفؽليل إىل زبفيف التلوث قبل وصولو األرض.  ياالضطراب اذلوائ

(buoyancy)  للهواء  ةمخادلتاادللوثات سريعة احلركة إىل أعلى حىت الطبقة يتم بداية نقل
ومع تربيد ادللوثات واندماجها مع اذلواء  ،من اذلواء احمليط. لكنو ئاً ذلك ألهنا أكثر دف ياجلو 

مث وىف وجود ىواء مضطرب ناتج  ،احلركة من اجلانبُت مع الرياحيف  فإن القمع يبدأ ،احمليط
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          انتشاريف  م التحكمستقرار يتوإمكانية وجود عدم ا ء فوق السطحعن حركة اذلوا
  .زلتويات القمع

بشكل متجانس حبيث يتبع  زلتويات القمع اضطراب اذلواء عادة إىل خلط ييؤد
للقمع.  يحول احملور ادلركز  (gaussian distribution) الشكل يجوس الًتكيز توزيعاً 

( 4-14القمع بادلعادلة )يف  نقطة يةعند أ x (kg m- )لوث معُت ميوصف تركيز  ،ورياضياً 
فهما االضلرافان  zσو yσ، أما ( -kg S)التلوث من ادلصدر  انبعاثىو معدل  Qحيث أن 
ويعرب  ،Zو yاالذباىُت يف  لتوزيع تراكيز ادللوثات على التوايل ،والعمودي األفقيادلعياريان 

وذج ـعترب ىذا النمــ. وي( -m s)على متوسط سرعة الرياح األفقية داخل القمع  ̅ الرمز 
رىا ــل قطـــيقاليت  ةــالعالق اجلسيماتللتطبيق على مصادر الغازات ادلستمرة و  قــابالً  يالرياض

وؽلكن استخدام  ،األكرب حجماً تًتسب على األرض بسرعة( اجلسيماتًت )ــرومـميك 14عن 
مًتاً. وقد  214و 414امتداد مسافات تصل  على ىذا النموذج حلساب تراكيز زلتويات القمع

 .حملتويات القمع إىل سطح األرض اً ىذا أنو ال ػلدث ترسيب ياجلاوس ظلوذج القمعيف  أفًتض
. يفقد أفًتض أن زلتويات القمع يتم "إرجاعها" من األرض إىل اذلواء اجلو  ،وىف الواقع
أسفل يف  بادلسافةتربط اليت  من ادلعادالت التجريبية العديدة يادلعادلة من أيف  σ وتقدر قيم

بواسطة طورت اليت  اآلتية ادلعادالت الصيغ وظروف االستقرار. وتشمل ىذه (x)أذباه الريح 
 .(BNL)لربوك ىيفن  ادلعمل الوطٍت

 

 (14-4 ) 
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 (14-4) 
 .Hanna et alأنظر ادلرجع ]قياسات تعتمد على االستقرارية.  d, c, b, aحيث أن 

وعند مستوى  [إضافة ألساليب أخرى BNL( لالطالع على ملخص معادالت 1984)
. عليو y   4للقمع تكون  يادلركز وعلى امتداد اخلط  z   4سطح األرض تكون قيمة 

 حساب الًتكيز كما يلي:  ،(4-14ؽلكن من ادلعادلة )
  
 

           (14-2 )        
 
 

( ػلدث عادة ربت ظروف رياح 7-14الشكل يف  إن أحد أنواع األقماع )ادلبُت
ػلدث اخللط أساسًا عن  ،عاصفة واستقرار عند أو قريب من التعادل. وداخل ىذا القمع

مجيع يف  ويكون انتشار ادللوث متساويًا تقريباً  ،طريق احتكاك تسببو حركة ىواء مضطربة
ادلألوف(. وؽلكن  يظلطو ادلخروطيف  متساوية تقريبًا وينتشر القمع σاالذباىات )تكون قيم 

حالة توفر ظروف غائمة ورياح يف  النهار أو الليل ويرى عادةيف  يأن يتطور الشكل ادلخروط
قد يصل القمع األرض  ،يعاصفة. وحسب االرتفاع الفعال للمصدر وظروف اذلواء اجلو 

عند تركيز القمع ( ؽلكن تقدير 2-14( و)4-14ادلصدر. وباستخدام ادلعادلتُت )من  اً قريب
مقذوف إىل اذلواء  ، SOمثاًل  ،ادلكون من ملوث واحد (z   4) األرضمستوى سطح 
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    مًت؛ H   45 ،كجم/ ثانية  Q   4.5عند ارتفاع فعال زلدد. افًتض أنو لدينا:  ياجلو 
   ،a   4.44: ىي BNLوأن قياسات  ،استقرار قريب من التعادل ،-1مًت/ ثانية 4   ̅ 
b   4.78، c   4.44، d   4.78وبذلك فإن تركيز .SO    األرض سطح عند مستوى

          من ادلصدر سيكون مـًت x   544على امتداد اخلط األوسع للقمع عند مسافة عشوائية 
 مكعب(.رلم/ مًت  27ًت مكعب )أو ـكجم/ م 14¯ - 2.7

سرعة الرياح واستقرار يف  تغَتاتالبسبب  (plumes)قد تتغَت أشكال األقماع 
كما ىو أثناء   ،قرارعالية االست اجلوية للغالف مخادلتا. وعندما تكون الطبقة ةمخادلتاالطبقة 

يف  يشاىد القمع قد ،استقرار انقالباتالليل أو أثناء حدوث يف  إشعاعي انقالبحدوث 
 أييوجد تقريبًا  ال ،أ(. وربت ىذه الظروف8-14الشكل )يف  ىو موضح كما  يظلط مروح

 ،a   4.41، b   4.71، c    4.46: يكما يل  BNLحركة رأسية وتكون قيم قياسات 
d    4.71 طبقة يف  فإن عدم وجود حركة رأسية سيجرب القمع بفعالية ليكون ،وبذلك

شكل يف  مكوناً ظلطا ،القمع جانبياً  انتشارإىل  الريحاذباه يف  بينما قد تؤدى التغَتات ،ضيقة
فإن ثبات  ،وىذا ما اشتقت منو التسمية. من ناحية أخرى ،شكل مروحةيف  أو ( )حرف 

 انتشارهيف  مغلق ومضغوط يتبع مروحيظلط يف  إىل إجبار القمع ليصبح يسيؤد ،اذباه الرياح
أ( قد ال 8-14الشكل )يف  فإن القمع ادلبُت سطح مستو  ممسارًا مستقيمًا وضيقاً. وفوق 

فإن تركيز  ،يتغَت على امتداد مسافات طويلة جداً. وىف حالة عدم وجود حركة ىواء عمودية
ادللوثات ادلنبعثة من مدخنة طويلة ؽلكن أن تكون قريبة من الصفر وذلك عند مستوى سطح 

أو أن  ،تكون صغَتة( Hأن قيمة من سطح األرض )دبعٌت  اً ادلصدر قريب إذا كاناألرض. أما 
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كيز عند مستوى سطح فإن الًتا  ،التغَتات الطبوغرافية تسبب تقاطع القمع مع سطح األرض
 جداً. األرض ؽلكن أن يكون عالياً 

 

 
 (،مروحي)ظلط  االنقالب (a) الناتج أثناء: ادلدخٍت على ظلط القمع يتأثَت االستقرار اجلو (: 8 -14) شكل

(b)  ظلط التبخَت(تالشى( االنقالب قرب سطح األرض، (c ). )ظروف انقطاع أو تأجيل )ظلط االلتفاف 
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بواسطة أشعة  عادة عادة تسخُت سطح األرض ييؤد ،مع حلول منتصف الصباح
الشكل يف  كما ىو موضح  ،تطور أثناء الليلة السابقة يالذ االنقالب تفكيكالشمس إىل 

(14-8b وينتج عن تطور ظروف عدم .)رأسيخلط  إىل ستقرار قرب سطح األرضالا 
         ،a   4886، b   4886 ،للهواء. وربت ظروف غَت مستقرة بدرجة متوسطة فإن

c   4844، d   4886اذباه مستوى سطح األرض. من يف ينقل التلوث  ،. وىف ىذه احلالة
ادللوثات إىل أعلى. وبذلك فإن  انتشارربد من  ،فإن الظروف ادلستقرة إىل أعلى ،جهة أخرى

إىل  انتشارهيضع بفعالية سقفاً للتلوث فوق مستوى سطح األرض وؽلنع  انقالبما تبقى من 
عمومًا لفًتة زمنية سبتد لساعة أو أقل. ويعترب  . ويسمى ىذا الوضع بالتبخَت ويستمرأعلى

 جداً لزيادة تراكيز ادللوثات عند مستوى سطح األرض.  اً التبخَت زلفز 
تدرج  ،ٌت)دبع يالتفاوت احلرار وقت مبكر من فًتة ما بعد الظهَتة تكون ظروف يف 

 السطحيبسبب التسخُت  ةادلتامخ( قد تكاملت سباماً داخل الطبقة مع االرتفاع سليب يحرار 
بشكل  تظهر غالبًا حركة اذلواء ،القوى بواسطة الشمس. وأثناء معظم فًتة ما بعد الظهر

. وتكون ىذه (buoyancy)دوامات اضطراب معاكس مصاحبة لظاىرة الطفوية  رئيسي
يف  وبذلك ترفع القمع إىل أعلى وإىل اسفل ،الدوامات ادلعاكسة عمومًا أكرب من قطر القمع

جـ( ويتم محل ىذه االلتفافات حسب النمط 8-14الشكل )يف  كما ىو موضح  ،التفايفظلط 
. وقد ذبعل الريحالعام للرياح ويزداد حجمها عمومًا مع زيادة ادلسافة عن ادلصدر وىف اذباه 

قريبة من مستوى سطح األرض عند ادلصدر. ونظرًا لوجود حركة الرياح زلتويات القمع 
 مسافات كبَتة نسبياً. هناية األمر على امتداد يف  القمع يتفرق ،اذلواءيف  اضطراب
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يبدأ عادة من مستوى سطح  إشعاعييعاد بناء انقالب  ،وىف وقت مبكر من ادلساء
 ،قل زلتويات القمع إىل أسفلاألرض إىل أعلى. وسبنع الظروف ادلستقرة قرب سطح األرض ن

االذباه إىل يف  باالنتشاراذلواء غَت ادلستقر )فوق مستوى ارتفاع االنقالب( يسمح  لكن
مالئم جدًا لتفريق ادللوثات.  ،(lofting)ادلعروف باحلمل  ،االذباه ألعلىيف  النقل نإ أعلى.

وذبدر اإلشارة إىل أن احلمل يكون أكثر فعالية عندما يكون ادلصدر فوق مستوى ارتفاع 
غلرى انبعاثها فوق ارتفاع اليت  ( كيف أن زلتويات القمع9-14االنقالب. ويوضح الشكل )

 فإن الشكل يبُت أيضاً أن زلتويات القمع ،ىل أعلى. من جهة أخرىإتم تشتيتها االنقالب ي
 . يمروح قمع لو شكل شبو يفب ربجز أساساً االنقال ارتفاعيتم انبعاثها ربت مستوى اليت 

ادلناطق يف  خاصة ،يؤثر شكل سطح األرض باذباه حركة الرياح على جودة اذلواء
أثناء الشتاء أو ظروف شبو ادلغلقة  الوديانيف  فريغ اذلواءؽلكن أن يتسبب ت ،مثالً  .اجلبلية

يف  لواقعةفإن ادلناطق احلضرية ا ،. لذلكالوديانتراكم ادللوثات داخل ىذه يف  االنقالب
تكون عرضة بشكل خاص دلستويات عالية من التلوث.  ،زلدودذات تدفق ىوائي  وديان

جبلية أن تعًتض تدفق اذلواء من احمليط  لسلسلةؽلكن  ،ادلناطق الساحلية يفف ،إضافة لذلك
حوض مدينة لوس يف  قنوات. إن ىذه احلالة شائعةيف  )نسيم البحر( أو حصره ليتدفق

فإن تفريق ادللوثات  ،. لذاياحمليط الباسيفيكيف  رباط جببال تقيد تدفق اذلواءاليت  ،أصللوس
 احلوض يتم تثبيطها. يف  من مصادر تقع
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 وربتو . القمع الناتج عن ابتعاثات من مدخنة فوق مستوى ارتفاع االنقالبظلط  :(9-14) شكل

 
 الملوثات وإزالتها  تحوَّل  3.4.11

ربدث عادة أثناء ربرك ادللوثات مع الرياح تفاعالت كيميائية بينها وأنواع كيميائية 
 ليست . وعلى الرغم من أن مسارات ومعدالت كثَت من ىذه التفاعالتيأخرى باذلواء اجلو 

 يؤثر على مصَت العديد من ملوثات اذلواء. مهماً عاماًل تشكل إال أهنا  ،سباماً مفهومة 
ال لفًتات قصَتة نسبيًا  اجلويتبقى باذلواء  ،COمثل غاز  ،إن معظم ادللوثات

 اجلويفإن اذلواء  ،إذا ما مت منع االبتعاثات سباماً  وفإن ،أيام أو أسابيع. ذلذا بضعة تتجاوز
فإن الرماد  ،ن سطح األرض سيفقد بسرعة كل ملوثاتو تقريباً. من ناحية أخرىالقريب م
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يتم دفعها إىل داخل طبقة اليت  ،مثالً  ،يروسول احملتوية على كربيتالربكاين ومركبات األ
السًتاتوسفَت ؽلكن أن تبقى ىناك ألشهر قبل أن هتبط ثانية فوق سطح األرض. إن ملوثات 

كما يتضح من   ،تبقى دلدة طويلة ؽلكن أن ربور مناخ الكرة األرضيةاليت  يالعلو  ياذلواء اجلو 
اطلفاض درجات حرارة اذلواء بسبب ىذه الثورات الربكانية مثل بركان جبل بيناتيبو بالفلبُت. 

 يؽلكن أن تبقى باذلواء اجلو  (CFC)فإن مركبات الكلوروفلوروكربون  ،إىل ذلك باإلضافة
 كك.لسنوات كثَتة قبل أن تتف

 ،والًتسيب اجلاف ،عن طريق الًتسيب باجلاذبية يؼلرج التلوث من اذلواء اجلو 
 والًتسيب الرطب.

 الترسيب بالجاذبية
 1.4تكون أقطارىا أكثر من ضلو اليت  اجلسيماتيزيل الًتسيب باجلاذبية معظم 

اذلواء يف  ميكرومًت فإهنا تبقى عادة 1.4تقل أقطارىا عن اليت  اجلسيماتميكرومًت. أما 
 14تزيد أقطارىا على ضلو اليت  اجلسيماتبينما تًتسب بسرعة  ،لفًتات طويلة ياجلو 

 ميكرومًت.
 الترسيب الجاف 

ينتج عنها إدمصاص  على نطاق واسعالًتسيب اجلاف ىو عبارة عن عملية انتقال 
ى ادللوثات الغازية بواسطة النباتات والًتبة. ويعتمد الًتسيب اجلاف على النباتات عل

خالل اذلواء كذلك على النقل و  ،أوراق النباتيف  الثغورفتحات عرب  امتصاص التلوث
يف  ليس فقط النقل العنيف للملوثات غَت مغطاة. ويشمل الًتسيب اجلاف لًتبة ادلضطرب
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سبتص ىذا النوع اليت  بل يشمل أيضًا الكائنات الدقيقة بالًتبة ،فوق الًتبة ادلضطرب اذلواء
 .COمن ادللوثات مثل غاز 

 الترسيب الرطب 
. وتزداد ياذلواء اجلو يف  العالقة واجلسيماتجدًا للغازات  مزياًل فع االً يعترب ادلطر 

وىى بذلك تزداد قدرة على احتواء  ،احلجم مع تساقطها ضلو سطح األرضيف  قطرات ادلاء
التلوث  بدور ادلكنسة حيث تكتسحطر تقوم قطرات ادل ،زيد من ادللوثات. وعملياً ادل

 و إزالة ادللوثات على شدة تساقط ادلطر، ىادلطر علوتتوقف قدرة اء بتساقطها خالل اذلو 
 ومدى ذوبانية األنواع ادللوثة. ،حجم القطرات وخصائصها الكهربية

 مالحظة
( ألهنا سبتص غاز ثاين أكسيد pH   5   6تكون األمطار طبيعيًا محضية )

مكونة محض الكربونيك. عند ىبوب رياح قادمة من مصادر مهمة  يباذلواء اجلو  الكربون
يصبح ادلطر أكثر محضية بسبب امتصاصو  ،( SO)والكربيت  (NOx)ألكاسيد النيًتوجُت 

النيًتيك والكربيتيك. إن تأثَت عملية امتصاص ادللوثات تكون  يذلذه األكاسيد وتكون محض
اذباه ىبوب الرياح من يف  دلياه األمطارالرقم اذليدروجيٍت ادلنخفض يف  واضحة بشكل خاص

ادلراكز الصناعية الرئيسية بأمريكا الشمالية وأوروبا. وقد مت ربط اطلفاض الرقم اذليدروجيٍت 
(pH) النظم البيئية للبحَتات والغابات.يف  تناقص الرقم اذليدروجيٍتيف  لألمطار كسبب 
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 قضايا تلوث الهواء الرئيسية 5.11
 ياالحتباس الحرار  1.5.11

ال يشكل خطراً على صحة  ألنوإن غاز ثاين أكسيد الكربون ال يعترب ملوثا  للهواء 
لتثبيت  فإنو يعترب ضرورياً  ،إىل ذلكإضافة  ،ادلفتوح ياذلواء اجلو يف  عند تراكيزه اإلنسان

يعترب غازًا مهمًا فيما يسمى بظاىرة البيت فهو  ،الكربون بواسطة النباتات. من جهة أخرى
يرفع  يالذ ،ي، وناذبًا أساسيًا من حرق الوقود األحفور (greenhouse effect) الزجاجي

 (. 14 -14)الشكل  ياذلواء اجلو يف  بانتظام تركيز ثاين أكسيد الكربون

 
يف  زيادة حادةالدول ادلتطورة أدى إىل يف  يصاحبو من مظاىر الرفاهزيادة التصنيع وما (: 14 –14) شكل

 .اجلوياذلواء يف  االبتعاثات من غاز ثاين أكسيد الكربون
الذى تسببو غازات  )االحًتار( تشَت ظلاذج توقعات مناخية رقمية أن زيادة التدفئة

دلتوسط درجة حرارة األرض مع حلول  م°1.4( قد تضيف ضلو  CO)أساساً  يالبيت الزجاج
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مع هناية القرن الواحد والعشرين. وعلى الرغم من وجود الكثَت من  م4.4ودبقدار  ،4445عام 
ال  قدون أن زيادة درجة احلرارة أمرمن العلماء يعت اً فإن كثَت  ،حول التدفئة ادلتوقعة الشكوك

     على احلياة يكون ذلا عواقب كربى بعيدة ادلدى قد ادلمكنةمناص منو. إن التدفئة 
 بكوكب األرض.

 اجلويباذلواء  ثانويعترب غاز ثاين أكسيد الكربون األكثر وفرة واألكثر أعلية كغاز ي
 (.2.4.4واجلزء  1.4انظر اجلزء  ،)أيضاً  الطبيعي الزجاجيتأثَت البيت يف  يسهم

عن طريق عمليات سلتلفة تشمل إزالة الغابات  يىذا الغاز للهواء اجلو  وينطلق
(deforestation)  وإزالة الغطاء النبايت عمومًا(land clearing)،  إضافة حلرق الوقود

والتنفس بواسطة الكائنات احلية. وؽلتص غاز ثاين أكسيد الكربون بسهولة  ،ياألحفور 
لذلك  ،وتكون ادلياه الدافئة أكثر قدرة على االمتصاص مقارنة بادلياه الباردة ،بواسطة ادلاء

فإن عملية  ،اسطة احمليطات وغَتىا من األجسام ادلائية. كذلكبو  يفهو يزال من اذلواء اجلو 
تنمو على اليابسة وىف ادلياه اليت  بواسطة النباتات (photosynthesis)الضوئي البناء 

(phytoplankton)  تقوم أيضًا بإزالة كميات معتربة من غازCO   اإلزالة. إن يباذلواء اجلو 
.  COبواسطة النباتات تكون واضحة خصوصاً خالل الصيف عندما ينقص متوسط تراكيز 

هناية ادلطاف بواسطة يف  قد يتم تثبيتها  COفإن كميات كبَتة من غاز  ،إىل ذلكإضافة 
من  يبليون طن مًت  744ضلو  على الوقت احلاضريف  ي. وػلتوى اذلواء اجلو ياحلجر اجلَت 

إضافات زائدة من ىذا الغاز تقدر بنحو  يويدخل للهواء اجلو  ، COصورة غاز يف  الكربون
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سنوياً. وتشَت نتائج األحباث أن ىذا الفائض يؤدى إىل زيادة متوسطة  يبليون طن مًت  4
 ميكرولًت/ لًت.  1.5بنحو  األرضعلى كوكب   COتركيز غاز يف  سنوية

 CH ، N O، CFCsمن  تشمل كال الزجاجيفإن غازات البيت   COإضافة لغاز 
 ،غَت ثابت لكنو يمن غازات البيت الزجاجًا مهمًا أيضًا . كما أن خبار ادلاء يعترب نوع Oو

( ذات  ي)البيت الزجاج مصطلح دلكما ي  ،ع ىذه األنواع من الغازاتلكنو يتغَت. إن مجي
احملافظة على يف  . إن ىذا االمتصاص يساعدصاص األشعة طويلة ادلوجةامتيف  كفاءة عالية

تركيز غازات البيت يف  ونتيجة للزيادة ادلستمرة ،مناخ دافئ نسبيًا على األرض. لكنو
فإن كثَتًا من  ،مناخ األرض ويصبح أكثر دفئاً. لذايتحور  من ادلمكن أن وفإن ،يالزجاج

ىذه  (budget)دخالت وسلرجات دلضلو ربسُت فهمنا  الوقت احلايليف  موجو يالبحث العلم
 . يالتأثَت على ظاىرة البيت الزجاجيف  الغازات الثانوية ودورىا

العقود يف  بانتظام ازدادت ياجلو  الغالفيف  ( CH)فإن تراكيز غاز ادليثان  ،أيضاً 
عادة إىل الزيادة تعزى سنوياً. إن ىذه الزيادة السريعة  %1األخَتة عند معدل يقدر بنحو 

نشاطات استخراج الغاز يف  فإن الزيادة ،احليواين. كذلك واإلنتاجإنتاج األرز يف  العادلية
 من مصادره إلنتاج الطاقة ردبا يكون أيضاً عامالً ىاماً. يالطبيع

اليت  الكلوروفلوروكربونات االصطناعية من العوامل ادلهمة CFCs)) وتعترب مركبات
الثالجات يف  بون. وتستخدم مركبات الكلوروفلوروكر يالبيت الزجاج تأثَتيف  تسهم

. وتعترب ىذه ادلركبات ذات كفاءة العازلة وىف العمليات الصناعيةوادلواد  ،ومكيفات اذلواء
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طبقة ب ( O)وزون استنزاف األيف  كما أهنا تلعب دوراً  ،امتصاص ادلوجات الطويلةيف  عالية
 السًتاتوسفَت.
سبتص جيداً اليت  من الغازات بشكل خاص (N O)غاز أكسيد النيًتوجُت  يعترب

يكون مكافئًا من حيث قدرتو على  N Oواحد من  ءيويلة ادلوجة؛ إذ أن جز طاألشعة 
يشكل  N O. وحاليًا فإن غاز  COمن غاز  ءيجز  444امتصاص ادلوجات الطويلة لنحو 

السنوات القادمة. يف  لكن ىذه النسبة يتوقع زيادهتا ،من تأثَت البيت الزجاجي %5فقط ضلو 
قد  ياذلواء اجلو يف  %45دبقدار  N Oفإن زيادة تركيز غاز  ،تنبؤات رقميةوحسب ظلاذج 

 ،. ومن سوء احلظ(K)درجة كلفن  4.1يؤدى إىل زيادة متوسط درجة حرارة األرض بنحو 
وىو ما يفوق بقاء  ،سنة 154تقدر بنحو  ،ياذلواء اجلو يف  لو فًتة بقاء طويلة N Oفإن غاز 

ؽلكن أن يؤثر على مناخ  N Oغاز يف  فإن الًتاكم احلايل ،أكسيد نيًتوجُت آخر. ذلذا يأ
 األرض لفًتات تتجاوز كثَتاً القرن الواحد والعشرين.

لكنو األكثر تعرضًا للنقاش. وىناك   ،موضوع مل يفهم جيداً  يإن االحتباس احلرار 
عليها. وتشمل بعض  اإلجابةالعلمية والسياسية واالقتصادية مل تتم  تالتساؤالكثَت من 

 التساؤالت النقاط التالية:
كيف سيتأثر   ، COدرجة احلرارة ربدث كنتيجة لًتاكيز غاز يف  إذا كانت الزيادة ادلتوقعة .1

 توزيع النباتات ومعدالت ظلوىا؟
 حدث هبا ارتفاع درجة احلرارة؟سياليت  السرعةىي  ما .1
 كيف ستؤثر احمليطات وكيف ستتأثر بزيادة معدالت ارتفاع درجة احلرارة؟  .3
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 كيف ستؤثر السحب ومركبات األيروسول على زيادة درجة احلرارة؟  .4
 كيف ستتغَت أظلاط سقوط األمطار؟  .5
 على سطح األرض؟ بشكل موحدىل أن درجات احلرارة ستتغَت  .6
مع السماح  باستمرار  ،عادلياً  يكيف ؽلكن زبفيض ابتعاثات غازات البيت الزجاج  .7

 ؟االقتصاديالتطور 
 . ىل أن النماذج احلسابية احلالية اخلاصة باالحتباس احلرارى دقيقة وؽلكن االعتماد عليها؟8

 زاف األوزون استن 1.5.11
بالتلوث.  اً بيئيا عادليًا آخر مرتبط ىاجساً طبقة السًتاتوسفَت يف    Oؽلثل استنزاف

عندما أشارت  يبداية السبيعينيات من القرن ادلاضيف  أوالً   Oوقد برز االىتمام حول 
سرعة الصوت ؽلكنها أن من طائرات تتجاوز سرعتها  مقًتحاً  أسطوالً  أن ذجةظلدراسات 

نتائج دراسات . وقد ساعدت األوزونتضر بطبقة  NOx تبعث قدرًا كافيًا من غازات
ن ىذه االعتبارات تظل عوامل لك ،طولساأل ىذا وضع هناية خلطط بناءيف  النمذجة ىذه

 خطط تطوير الطائرات.يف  يؤخذ هبا ةيرئيس
 CFCsتركز االىتمام على تأثَت مركبات  ،يمنتصف السبعينيات من القرن ادلاضيف 

 ،ومركبات التنظيف ،(propellant) الدافعةوادلواد  ،الثالجاتيف  ربدةادلستخدمة كمادة م
دراسة مكثفة حول تأثَتات مواد وقد قادت  .( (Foam insulationاإلسفنجيةالعزل  ومواد

CFCs   علب رش األيروسول يف  كمواد دافعةعلى أوزون السًتاتوسفَت إىل منع استخدامها
 .1979بالواليات ادلتحدة منذ عام 
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 ةطبقيف   Oتراكيز يف  مع اطلفاض ،عادلياً  CFCsإن زيادة استخدام مواد 
دولة صناعية  42بسبب استخدام ىذه ادلواد أقنع  السًتاتوسفَت فوق منطقة القطب اجلنويب

الذى يدعو إىل التوقف سبامًا عن إنتاج  ،1994و 1987بتوقيع بروتوكول مونًتيال عام 
 .  4444حبلول عام  CFCsمواد

شلا يقلل من كمية ىذه  ،األشعة فوق البنفسجية يبالغالف اجلو  ؽلتص األوزون
تصطدم بالكائنات احلية فوق سطح األرض. وقد بينت صور األقمار اليت  األشعة

فوق منطقة القطب   Oتراكيز يف  األرضية أنو يوجد نقص مؤقت االصطناعية والقياسات
حول معرفة األسباب اىتمام جاد   Oوىف السنوات األخَتة تولد عن استنزاف  .سنوياً اجلنويب 

إذا ما استمر ىذا  اإلنسانوالنتائج البيئية احملتملة وكذلك مدى تأثَت ذلك على صحة 
إىل زيادة  يفإن زيادة األشعة فوق البنفسجية ؽلكن أن يؤد ،لإلنسانوبالنسبة  النمط.
 رضة. كما أن كائنات أخرى مع(melanoma)ادليالنوما ذلك يف  دبا ،بسرطان اجللد اإلصابة

 (phytoplankton)اضلدرت أعداد النباتات ادلغمورة بادلياه  ،الً لتأثَتات ىذه األشعة؛ فمث
ىذه الكائنات وذلك دبنطقة القطب اجلنويب . إن اطلفاض  %14 – 6بنسبة تراوحت ما بُت 

تصل إىل سطح اليت  اخللية يعتقد بأنو ناتج عن زيادة كمية األشعة فوق البنفسجية وحيدة
 ادلياه.

بدأ بالتفكك طبقة السًتاتوسفَت ت يف  Oتقود إىل تكون اليت  ادلسارات الكيميائيةإن 
طاقة الالبنفسجية الشمسية )فوتونات  قاألشعة فو بواسطة  ( O) ييئلألكسجُت اجلز  يالضوئ

hv، حيث أنh   ثابت بالنك وأن =v  الًتدد(. وتقود فوتونات األشعة فوق البنفسجية =
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يف غَت مفكك )  Oء يجز يتحد كل منهما مع  ،(O)أكسجُت  إىل ذريت  Oإىل فصل 
. وفيما يلى التفاعلُت اللذين ينتج  O( لتكوين جزيئُت من M ،وجود نوع كيميائي آخر

 :( O) األوزون عنهما تكوين

 
 مرة ثانية إىل أكسجُت جزيئي من خالل:بسرعة  O من  جزيئانويتحول  

 
ألهنا   ،ىامة جداً  يبواسطة التفكك الضوئ  Oتعترب عملية إنتاج وفقد جزيئات 

 تساعد على منع وصول األشعة فوق البنفسجية الضارة سطح األرض. وتشَت أظلاط اإلنتاج
ومباشر إذا مل تكن  اذباه زلدديف  رلملها أن كيمياء األوزون بطبقة السًتاتوسفَت ستكونيف 

. لكنو يالحظ أن مواداً كيميائية يجلو ىذه الطبقة من اذلواء ايف  كيميائية متفاعلةىناك أنواع  
. إن ذلك تكون موجودة وتلعب دورًا تدمَتيًا مهماً  NOxو CFCsأخرى مثل مركبات 

 توضحو الدورة العامة التالية: 
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ربفز اليت  (Free radicals)ائية احلرة يؽلثال اجملموعات الكيم XOو Xحيث أن 
يف  أنواع ملخصة فهي CFCsومركبات  ،وخبار ادلاء ،NOx. أما  O يئاتتدمَت جز  عملية

 ( .1-14اجلدول )
 .ياذلواء اجلو يف   Oيعتقد بأهنا ربفز تدمَت جزيئات اليت  الكيميائية األنواع(: 1-14جدول )

 X XO الدورة
NOx NO NO  

 HO. HO ماء
. 

CFC CL. CLO. 
 

بينما تأتى  ،بالكامل اإلنسانمن صنع  CFCsتعترب مركبات  ،من بُت ىذه احملفزات
ر ادلاء بطبقة السًتاتوسفَت فإنو . أما خباواصطناعيةأكاسيد النيًتوجُت من مصادر طبيعية 

فإن مواد كيميائية  ،أساسًا من عمليات طبيعية. وإضافة للمحفزات الثالثة الرئيسية يأيت
ئل تشَت دال ،فمثالً  .بطبقة السًتاتوسفَت  Oمستويات يف  التحكميف  أخرى قد تلعب دوراً 

حيث  ،قد يصل لطبقة السًتاتوسفَت ،الذى يستخدم كمعقم للًتبة ،حديثة أن بروميد ادليثيل
 تلك اخلاصة باألنواع الكيميائية الثالثة الرئيسة. يشبو  Oؽلكن أن يتعرض لتفاعل زلفز مع 

طبقة السًتاتوسفَت. ويعود يف  ادلوجود  O األوزون إن التفاعالت احملفزة ال تدمر كل
ذلك إىل أن التفاعالت ربدث أيضًا بُت ادلواد احملفزة نفسها وينتج عنها مواداً  يف  السبب

مواد الكيميائية إىل ــمن ىذه ال اف بعضـهناية ادلطيف  ودـع. وي Oكيميائية ال تستنزف 
 مع مياه األمطار(.  HNO ،ح األرض )مثالً ــسط
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ـــــــــــــدورات احملفـــــــــــــزة ـــــــــــــب أخـــــــــــــرى لكـــــــــــــل مـــــــــــــن ىـــــــــــــذه ال ـــــــــــــاك جوان                   ادلرجـــــــــــــعيف  ىن
(Graedel and Crutzen,    )    األجزاء التالية. يف  تم مناقشتها بإغلازسيكما 

 ( NOx/O)دورة تدمير األوزون بواسطة أكاسيد النيتروجين  1.1.5.11
طبقة السًتاتوسفَت أساسًا من تفكك أكسيد النيًتوز يف  أكاسيد النيًتوجُت تأيت

يعترب أكسيد  ،غالبًا ما ينتج عن عمليات ميكروبية عند سطح األرض. أيضاً  يالذ ،ضوئياً 
ت الزجاجية األساسية. ويتكون أساسًا داخل الًتب الرطبة عن و النيًتوز أحد غازات البي

احمليطات. ومنذ يف  لكن ؽلكن أيضًا أن ينتج ،ميكرويب ألمسدة نًتاتية اختزالطريق 
 ألمسدة النيًتوجُت يد اىتمام من أن زيادة االستخدام الزراعتول ادلاضيالسبعينيات من القرن 

هناية األمر يف  سبباً م ،ًتوز الذى يصل لطبقة السًتاتوسفَتؽلكن أن يزيد من كمية أكسيد الني
سنوياً.  %4.45أن تركيزه يرتفع بنحو  ياذلواء اجلو  يف N Oاستنزافاً لألوزون. وتشَت قياسات 

 مع هناية القرن الواحد والعشرين أن زبفض الكمية  N Oيف  %45وؽلكن لزيادة قدرىا 
وىو ما يؤدى إىل زيادة  ،%2-4طبقة السًتاتوسفَت بنسبة تًتاوح ما بُت يف  لألوزون الكلية

 .%14-4بسرطان اجللد بنسبة تًتاوح ما بُت  اإلصابة
 ،الًتبوسفَتًتوز ؽلكن أن يتعرض للفقد داخل طبقة أن أكسيد الني ليس معروفاً 

 طبقة السًتاتوسفَت بواسطة التفاعالت التالية: يف  NOيتحول أساساً إىل  ،لكنو

 
حسب ادلعادالت ادلشار   Oتفاعالت تدمَت يف  نالناذبا (NO) اً حيث يبدأ جزيئ

يف  ىنا يأن األكسجُت الذر ( يشَت إىل 8-  ادلعادلة )يف  O( D)الحظ أن إليها سابقاً. 
 . إلكًتونيةارة حالة إث
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 ( H O/O)دورة تدمير األوزون بواسطة بخار الماء  1.1.5.11
 يوجد قدر كاف من خبار ادلاءنو لك ،السًتاتوسفَت عمومًا جافة جداً  تكون طبقة

 من خالل التفاعل:  (HO) اً حر  امنتجاً شق إلكًتونياً  ليتفاعل مع األكسجُت الذرى ادلثار

 
مقارنة بدورات التفاعل األخرى؛   Oإن دورة ادلاء احملفزة ذلا تأثَت أقل على تراكيز 

 وجود كميات كافية من خبار ادلاء.يف  مهمةلكنها قد تكون 
  ( CFC/ O) نالكلوروفلوروكربو دورة تدمير األوزون بواسطة مركبات   3.1.5.11

طبقة يف  ياً ( مستقرة نسب CF CLو   CFCLتعترب مركبات الكلوروفلوروكربون )مثل 
األشعة ودبجرد وصوذلا لطبقة السًتاتوسفَت يتم تفكيكها ضوئيًا بواسطة  لكنها ،الًتوبوسفَت

 CLالعوامل ادلساعدة  يالشمسية فوق البنفسجية. وينتج عن عملية التفكك الضوئ
منطقة القطب يف   O. وىناك دليل يربط استنزاف  Oيقومان باستنزاف  اللذان ،CLOو

وملوثات أخرى ربمل عنصر الكلور والربوم إىل طبقة السًتاتوسفَت.  CFCsدبركبات  اجلنويب
  Oاستنزاف يف  ىو ادلسبب الرئيسي (CLO)أكسيد الكلور  يوقد مت التعرف على أن أحاد

          يف دوراً  أيضاً  مناطق القطبُت. كما قد تلعب األظلاط ادلناخية وثورات الرباكُتيف 
 ىذا اخلصوص. 

 ،ظاىرة االحتباس احلرارىيف  زلتمالً  اً دور  تلعبمركبات الكلوروفلوروكربون  يعتقد أن
يف  شلا يسهم ،امتصاص األشعة طويلة ادلوجةيف  ألن الكثَت منها يتميز بكفاءة عالية جداً 

 .الزجاجيتأثَت البيت 
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 أسئلة 
دلاذا تكون انقالبات اذلواء ىامة  .يصف كيف تتكون انقالبات حرارة اذلواء السطح .1

 ادلناطق احلضرية ؟يف  بالنسبة لتلوث اذلواء
 ؟ اشرح. يتؤثر على استقرار اذلواء اجلو اليت  العواملىي  ما. 1
         ادلنبعث من  SOعلى انتشار التلوث بغاز  يهواء اجلو ـصف كيف يؤثر استقرار ال. 3

  مــدخنة مــا؟
 تزيل تلوث اذلواء.اليت  . صف العمليات4
األساسي وتلـوث الـهواء الثانوي حـسب تصنيف وكـالة اذلواء  . ما ىـو الفرق بُت تلـوث5

 عط مثااًل عن كل نوع من ىذه ادللوثات.أ؟ (EPA)حـماية الـبيئة األمريكية 
 ؟؟ اشرح كيف يتكونيالكيموضوئ انخالضب . عرف ما ىو6
طبقة يف  ضاراً   Oبينما يكون  ،طبقة السًتاتوسفَتيف  مفيداً   O. اشرح كيف يكون 7

 ؟الًتوبوسفَت
بتدمَت أوزون  ياشرح كيف تقوم مركبات الكلوروفلوروكربون الناذبة عن النشاط البشر . 8

(O ) .طبقة السًتاتوسفَت  
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 الثالث عشرالباب 
 تلوث المياه السطحية

 
حملطات  ند بالواليات ادلتحدة ربديات فنيةوالية مَتيال يفهنر بوتاميك  يفمثل تلك  ،عكرةسبثل مياه النهر ال

 يتعُت عليها إنتاج مياه شرب صافية لزبائنها. اليتادلعاجلة البلدية 
 

 موارد المياه السطحية العذبة 1.13
 تدىورىا سهلة التلوث. ودبجرد ىي -قيمة عالية  ذا اً العذبة نادرة وموردتعترب ادلياه 

فإف دراسة تلوث  ،لدرجة ؽلكن اعتبارىا ملوثة يكوف استعادة جودهتا صعبًا ومكلفاً. ولذلك
مت تطويرىا  اليتوأف معظم األدوات  ،على جداوؿ ادلياه والبحَتات ادلياه ركز بالدرجة األوىل
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قد مت استخدامها  (EPA)األمريكية  "وكالة محاية البيئة"بواسطة الوكاالت ادلنظمة مثل 
 حلماية جودة ىذا اجلزء من ادلياه السطحية على األرض.

من ادلياه على   الكمية الكلية ادلتاحةمن  41111/ 4سبثل ادلياه السطحية العذبة فقط 
 يعلى أنو يساو  عنها حجماً ما يعرب ومع ذلك تبدو ىذه الكمية ىائلة عند ،كوكب األرض

إف ىذا احلجم من ادلياه ؽلكنو غمر الواليات ادلتحدة لعمق ضلو  .ألف كيلومًت مكعب 442
نظرًا ألنو  ،تقريبًا من عاـ آلخر اً يكوف ىذا احلجم ثابت ،العادليمًتاً. وعلى ادلستوى  44

ألف كيلو مًت مكعب( ومن  021محيطات )ػخرت من الػتب اليتيعوض بواسطة ىطوؿ ادلياه 
 ،احمليطات يففإف معظم اذلطوؿ يقع ثانية  ،ولسوء احلظألف كيلومًت مكعب(.  41اليابسة )

ادلياه  كمية  ألف كيلومًت مكعب فقط تسقط على اليابسة. كما أف أكثر من نصف 441وأف 
ضانات وال الفي جراء السطحيال تتبخر تفقد باجلرياف  اليتألف كيلومًت مكعب  11 البالغة

 تكوف متاحة لالستخداـ خالؿ العاـ كلو. 
وتضم البحَتات كل ادلياه السطحية العذبة تقريبًا على كوكب األرض. وسبثل مياه 

ربتويو البحَتات. وىذه احلقيقة  يادلائة من احلجم الذ يفاألهنار واجلداوؿ أقل من واحد 
لوث. وىناؾ حقيقة أخرى يتعُت أف البحَتات ربتاج محاية خاصة ضد الت إىللوحدىا تشَت 

أنو يلـز العديد من السنوات لتعويض البحَتات نظراً للكمية الصغَتة  ياالعتبار وى يفأخذىا 
 اليتياه اجلداوؿ ػًا من مػصغَتة أيضػكمية الػػبحَتة والػنسبيًا من اذلطوؿ الذى يسقط على ال

بينما يكوف  ،يستغرؽ تعويض حبَتة مائة عاـ ،البحَتات. وىف ادلتوسط مباشرة إىل ىذه  يذبر 
إذا ما انتشرت ادللوثات خالؿ  ،يومًا فقط. وذلذا 44اجلداوؿ واألهنار  يفزمن تعويض ادلياه 
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فإف ادلياه القادمة ال ؽلكنها إعادة البحَتة جلودهتا األصلية لفًتة طويلة من  ،حبَتة متوسطة
 الزمن.

جداوؿ على  يفذبرى  اليتومعها ادلياه  ،بحَتاتالزانات و اخل يفإف ادلياه احملفوظة 
 ،والزراعة ،توفَت مياه الشرب يفتتعرض إلجهاد كبَت جداً؛ نتيجة الستخدامها  ،امتداد السنة

الواليات  يفاستخدامها. إف معظم ادلدف وادلصانع  وؽلكن بسهولة إساءة ،والًتفيو ،عةوالصنا
 بدالً عن البحَتات واخلزانات.  ،ادلياه واألهنار جداوؿ يفادلتحدة تفرغ ادلياه العادمة 

إال أف كميات كبَتة من ادللوثات  ،وعلى الرغم من أف ادلياه العادمة تتم معاجلتها
 طريقها إىل احمليط حيث يعاد استخدامها مرات ومرات. يفاذباه هناية اجملرى  يفتنساب 
 مصادر المياه البحرية  2.13

وجود  يفوحىت  ،على كوكب األرض. ومع ذلك تضم احمليطات معظم ادلياه
ؽلكن للموارد البحرية أف تتلوث.  ،قد تنتشر فيها ادللوثات اليتمن ادلاء اذلائلة األحجاـ 

 يف البيئة البحرية على أهنا تتشكلؽلكننا تصن ،سلتلفة وحيويةوباستخداـ مؤشرات فيزيائية 
وأعماؽ احمليط. وتشًتؾ عدة  ،ا ادلختلطةوالطبقة العلي ،من ثالثة مكونات: ادلنطقة الساحلية
ت. إف ادلنطقة مسئوليات سلتلفة ذباه ىذه ادلكونا يفوكاالت تنظيمية ومؤسسات دولية 

ادلياه العذبة للبحَتات  يفتوجد  اليتتكوف األكثر عرضة ألنواع التلوث اليومية  اليت ،الساحلية
أسست من قبل كل دولة.  اليتتكوف عادة رلاؿ عمل الوكاالت ادلنظمة جلودة ادلياه  ،واألهنار

ترتبط باحمليطات ادلفتوحة  اليتأما ادلنظمات الدولية فإهنا تتعامل تقليديًا مع قضايا التلوث 
مت  اليت اآلخرين. وباإلضافة إىل مكونات البحر ريباً ادلكونُتوىو ما يشمل تق ،قيعاف البحارو 
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تؤثر على  ،وتتداخل أحياناً  ،زلل جدؿ( يتوجد مناطق زلددة قانونًا )وى ،ها فيزيائياً وصف
 (.4-40الشكل ) يفكما ىو موضح   ،اإلجراءات العملية التنظيمية

 المنطقة الساحلية  1.2.13
 411 البالغ يسبتد ادلنطقة الساحلية من خط ادلد ادلنخفض إىل خط العمق الكنتور 

للرصيف القاري. وؽلكن أف يصل عرض  يوىو ما ؽليل إىل مطابقتو احلد اجليوفيزيائ ،مًتاً 
كيلومًت على طوؿ بعض السواحل وأف يقل عن كيلومًت واحد   4111ادلنطقة الساحلية إىل 

مشكالً  ،كيلومًتاً   21على امتداد سواحل أخرى. ويبلغ متوسط عرض ىذه ادلنطقة عادلياً ضلو 
لبقية الواليات  تلكط. )إف ادلنطقة الساحلية لوالية أالسكا أكرب من من سطح احملي %5ضلو 

  ادلتحدة األمريكية(.
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 ،(Y,T) مت توضيحها بالشكلُت سلارج التصريفادلنطقة الساحلية.  يفتنظيمات تلوث ادلياه : (4-40)شكل 

 (.4.3.40)أنظر اجلزء 
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األهنار والساحل ادلفتوح  باتيكوف الفرؽ بُت مص ،وضمن تعريف ادلنطقة الساحلية
 عند تناوؿ موضوع التخلص من ادلياه العادمة ومدى إمكانية حدوث مشاكل تلوث.  مهماً 

إف جل ادلخلفات ادلنقولة بواسطة ادلياه لقارة معينة تدخل ادلنطقة الساحلية عرب 
عبارة عن أجساـ من ادلياه متصلة  ىي (estuaries)األهنار. ومصبات األهنار  باتمص

مثل مياه األهنار. ونظراً آلف  ،بادلياه العذبة إىل حد كبَتتتخفف ملوحتو  يباشرة بالبحر الذم
 ،فيها وتطعم صغارىا لتتكاثرمصبات األهنار توفر بيئات زلددة وحيوية للكائنات البحرية 

خاصة مصبات  ،تعيش بادلنطقة الساحلية اليتفإف جودة ادلياه ذلا أعلية خاصة. إف األنواع 
 يفتشمل تغَتات يومية  اليتجهادات البيئية الطبيعية البد أف تكوف عالية التحمل لإل ،هناراأل

فوؽ البنفسجي . وبسبب ىذه القدرة الطبيعية  واإلشعاع ،ودرجة احلرارة ،والعكارة ،ادللوحة
الساحلية قد تكوف قادرة على ربمل ادللوثات ادلصاحبة فإف الكائنات  ،على التحمل

 القاري،تعيش دبنطقة الرصيف  اليتناعية والبلدية بدرجة أعلى من الكائنات للمخلفات الص
األهنار بالدرجة  باتحيث تكوف البيئة الطبيعية مستقرة جداً. ويتعُت احملافظة على بيئة مص

مقارنة ببيئة الرصيف الضخمة. وذلذا السبب فإف دفق ادلياه العادمة  ،األوىل نتيجة حملدوديتها
ادلناطق الساحلية.  يفعادة ضخها بعيداً عن الشاطئ بداًل عن ضخها بادلصبات ادلعاجلة يتم 

لنقل الدفق إىل موقع التخلص  ،(outfall)ويستخدـ أنبوب كبَت أو نفق يسمى ادلصب 
  (.4-40والشكػػل  4-40)انظػػر الشكػػل 

االعتبار خبصوص التخلص  يفيتعُت أيضًا أخذ ادلعامل الطبيعية للمنطقة الساحلية 
تربز  اليتؽلكن أف تعيق األلسن الصخرية  ،من ادلخلفات ادلعاجلة بعيدًا عن الشواطئ. فمثالً 
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من تدوير ادلياه وتبادؿ ادلياه القريبة من الشاطئ دبياه احمليط ادلفتوح. ذلذا  داخل البحر كال
عن الشواطئ بداًل عن  يكوف أفضل ما ؽلكن بعيداً  (outfalls)فإف سبوضع أنابيب الصرؼ 

رؼ قريباً يتعُت أال يوضع أنبوب الص ،. وبادلثلالصخريوضعها داخل منطقة تأثَت اللساف 
أف ػلمل ادلخلفات  اجلزريأو اخللجاف ذلك أنو ؽلكن للمد  اتادلصب من الساحل عند

يتم ربقيقها بالتخلص من ادلخلفات  اليتألىم ادلميزات  ملغيا ،اتادلخففة إىل داخل ادلصب
 بعيداً عن الشواطئ الساحلية. 

 مياه المحيط المفتوحة  2.2.13
ادلفتوح تتجاوز تلوث مياه احمليط  يفتوجد حاالت وظروؼ متنوعة ؽلكنها أف تسهم 

رة ػػػى ادلخلفات اخلطػورم ،وانسكاب النفط ،الغبار ادلتساقط من اجلوادلنطقة الساحلية منها 
وسبيل ادلواد الطافية والذائبة إىل  بعض دوؿ العامل. سبارسو ي( الذالصحيمػػأة )الوحل واحل

حيث قد تتعرض  ،للمحيط (upper mixed layer)الطبقة العليا ادلختلطة  يف لبقاءا
 للتحلل. 

بالنسبة لعملية البناء ادلنطقة األكثر نشاطًا  من احمليط وتعترب ىذه الطبقة العليا
 ،ف عمق ىذه الطبقةإأف تزدىر.  - يةومن مث احليوان - للحياة النباتيةحيث ؽلكن  ،الضوئي

يتغَت حسب ادلوسم وادلوقع اجلغرايف. وعلى الرغم من  ،مًتاً  4111و 411الذى يًتاوح ما بُت 
 يفأف اخللط بُت مياه الطبقات العليا للمحيط وتلك األكثر عمقًا يعًتضو التدرج الكبَت 

قد  ،يتم تفريغها فيها اليتأو  ،الطبقة ادلختلطة العليا يفأف احلبيبات ادلتكونة إال  ،الكثافة
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 ثورافصورة معلقة عن طريق  يفهناية ادلطاؼ ألعماؽ كبَتة ربوؿ دوف عودهتا  يفتًتسب 
 دلياه احمليط العميقة.  الطبيعي بذلك تصبح جزءاً من الراسب احلتايت يوى ،متولد سطحياً 
مجيع  على ة العليا ؽلكنها أف تؤثر بدرجة كبَتةادلياه للطبقة ادلختلطألف جودة  ونظراً 

عمليات التخلص من ادلخلفات.  فإنو من ادلهم أخذ االحتياطات يف ،صور احلياة ىناؾ
تقنيات  ؽلكننا استخداـ ،مياه احمليط وعندما يوجد تربير مقبوؿ للتخلص من مواد معينة يف

ادلياه  للمواد يف نقل واالحتفاظ طويل ادلدىليا وتسهل لتفادى تلوث الطبقة ادلختلطة الع
 انظر أيضاً  ،(abyssal ocean)تسمى احمليط العميق  اليت ،العميقة للمحيطات ادلفتوحة

 .4.3.40اجلزء 
حافظات للتخلص من مواد مثل ادلواد الكيمياوية  على سبيل ادلثاؿ اقًتح استخداـو 

أو ادلخلفات ادلشعة. وؽلكن أيضًا أف تستخدـ  (xenobiotic chemicals)احليوية الغريبة 
  -حيث يشد لفًتة زمنية طويلة  ،األنابيب حلمل ثاين أكسيد الكربوف السائل إىل قاع البحر

 (. 4.2.44تقليل معدؿ االحتباس احلرارى )انظر اجلزء  يفكافية للمساعدة 
 مصادر تلوث المياه السطحية  3.13

فهو يصف حالة يبلغ عندىا مستوى ادللوثات نقطة غلعل . يمصطلح وصفالتلوث 
لمياه غَت شلكن. ويلـز فقط كمية صغَتة من ملوث ما لتلويث ادلستهدؼ ل ستخداـالمن ا

جسم مائي مستهدؼ ليكوف مصدرًا دلياه الشرب. لكن ادلياه ذاهتا قد ال تعترب ملوثة إذا ما  
وث ال يقتصر على ادللوثات. فالعوامل فإف التل ،كذلك  .للزراعة ،مثالً  ،كاف استخدامها

يؤدى ضخ مياه ساخنة من زلطة توليد  ،فمثالً  .التلوث يفالفيزيائية للبيئة قد تسهم أيضًا 
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 يفإذا ما حدث ذلك  مشكلة درجة احلرارة لبيئة مائية. وقد ال يكوف ذلك يفطاقة إىل تغَت 
فًتة الصيف.  يفك إذا حدث كذللكنو وبالتأكيد سيكوف   ،حبَتة أو هنر خالؿ فصل الشتاء

على بعض ادللوثات قد ال تسبب  يربتو  اليتفإف ادلياه الساخنة أو ادلياه  ،وزيادة على ذلك
شرط أهنا زبلط بسرعة مع ادلياه السطحية وأف ادلواد  ،وقت من السنو يمشكلة عند أ

ؽلكن أف تستوعب  اليتكثَتة من ادللوثات   اً كما أف ىناؾ أنواع ادلخففة ال تًتاكم مع الزمن.
لكنو وىف حاالت كثَتة فإف ادللوثات نفسها  ،الطبيعية دوف أف تنتج تلوثاً بواسطة البيئة 

األجساـ ادلائية جيدة  يف)أحيانًا بارتباطها مع ملوثات أخرى( ؽلكن أف تسبب تلوثًا حىت 
 اخللط. 

والزراعة  ،توالبلديا ،البناءبقايا  ىيف ادلصادر الرئيسية لتلوث ادلياه السطحية إ
صورة ىطوؿ ليست بالضرورة  يفتصل األرض  اليتوذبدر اإلشارة إىل أف ادلياه  .والصناعة
قد ربتوى مياه اذلطوؿ على أمالح حبرية ذائبة أو زلمولة؛  ،بالقرب من السواحلو  .نقية بداية

وثات على مركبات عضوية وأمحاض مت غسلها من ادلل يفإهنا قد ربتو  ،أما بعيداً عن السواحل
عن طريق كل من العمليات الطبيعية والنشاطات البشرية. وتعترب  يأضيفت للهواء اجلو  اليت

الغازات الناذبة عن ظلو النبات وربللو والغازات الناذبة عن نشاط جيولوجي أمثلة للملوثات 
 ؽلكن أف تعاد لألرض عن طريق اذلطوؿ. وتعترب مشكلة األمطار واليتاجلوية الناذبة طبيعيًا 

تنتج عن نشاط  اليت ياحلمضية بوالية نيوإصللند مثااًل واضحًا ومعروفًا دللوثات اذلواء اجلو 
 تلوث ادلياه السطحية. يفبشرى وتسهم 
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 واستخدام األرض  البناءأعمال  1.3.13
 ،تشمل إزالة لألشياء من فوؽ سطح األرض وكذلك التسوية البناءنظراً ألف أعماؿ 

الزراعة فإف  ،ادلياه بالرسوبيات. كذلك يمصدرًا رئيسًا لتلوث رلار ىذا النشاط يعترب فإف 
تلوث رلارى ادلياه دبواد مسؤولة عن واألعماؿ الغابية تعرؼ تقليديًا على أهنا عمليات 

تسَت  اليتأخرى لألرض مثل ادلركبات السياحية  استخداـفإف نشاطات  ،منقولة. إضافة ذلذا
شلا يزيد من اصلرافها.  ،على الطرؽ غَت ادلعبدة ؽلكنها أف تتسبب بعدـ استقرار مكونات الًتبة

ذات التضاريس ادلنحدرة وربت  باألراضيخاصة  ،إف اصلراؼ حبيبات الًتبة بواسطة ادلياه
تعمل كبيئات  اليتؽلكن أف تغلق فجوات ادلراقد احلصوية  ،ظروؼ معدالت أمطار عالية

ؽلكن للمواد ادلنقولة ادلعلقة وادلواد الغروية أف توفر  ،وزيادة على ذلك. بيض األمساؾلوضع 
البشرى  لالستهالؾادلعاجلة دلرافق توفَت ادلياه  يفشلا يستوجب زيادة  ،ملجأ للكائنات الدقيقة

إىل أف الضرر ادلصاحب لتلوث ادلياه السطحية ال يقتصر  اإلشارةوذبدر  .(2.41)انظر اجلزء 
قلل أيضاً من مورد الًتبة السطحية الالزمة لتحقيق ظلو نبات ادلوارد ادلائية بل إف التعرية ت على

 مستداـ.
 يفعملية مستمرة. وباألخذ  ،والطبيعيتعترب التعرية، بسبب النشاط البشرى 

الضفية احملاذية لألهنار  األراضيؼ من اذلكتارات من فإف عشرات اآلال ،االعتبار كل األمور
ف مئات ادلاليُت من األطناف من الًتبة وإ ،دة تفقد سنويًا بسبب التعريةبالواليات ادلتح

األهنار السطحية تنقل سنوياً بواسطة األهنار إىل البحر. وقد ربجب التعرية الطبيعية لضفاؼ 
ربمل بعض األهنار مثل هنر  ،. فمثالً ات اإلنسافلتلوث الذى تسببو نشاطبعض ادلناطق ا يف
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وذلذا فإف إضافة  ،كل لًت ماء  يف من ادلواد الصلبة ادلعلقة ملليجراـ 211ادليسسيب طبيعيًا ضلو 
قد ال  إنشائيحىت العديد من األطناف من مواد صلبة فوؽ جزء من النهر عن طريق نشاط 

ؽلكن الصلراؼ ضفاؼ النهر أف يتسارع  ،يؤثر سلبًا على استخداـ ادلياه. وىف مناطق أخرى
 ،نتيجة لسوء أساليب إدارة األراضي. وتوجد بعض رلارى ادلياه خالية طبيعيًا من الرسوبيات

 يفسبب تالسنة ؽلكن أف ي يفولذا فإف إضافة كمية قليلة ال تتعدى طنًا واحدًا من الًتبة 
 لوث جزء كبَت من اجملرى ادلائي. ت

التلوث  يفبدأت وكاالت التحكم  ،ادلاضيمع بداية السبعينيات من القرف 
مناطق  يفأشجار اخلشب  وعمليات قطعبالواليات ادلتحدة بتقييد عمليات بناء الطرؽ 

الغابات للتقليل من اصلراؼ الًتبة. وعلى الرغم من أف ىذه القيود كانت تستهدؼ بالدرجة 
إال أف نتيجتها غَت ادلربرلة كانت  ،األوىل التقليل من التأثَتات السلبية على بيئات األمساؾ

وقد شهدت فًتة الثمانينات من القرف ادلاضي قدراً كبَتاً من حفظ الًتبة السطحية  يفربسيناً 
 مراكز إىل ،رديةمن مواقع بناء ادلساكن الفاالىتماـ ادلخصص لتقليل فقد الًتبة بواسطة ادلياه 

وىف التسعينيات من القرف  ،وادلراكز التجارية الكبَتة. وبعد ذلك ادلساكن الفارىةتطوير 
رلاؿ الزراعة على زبفيض فقد الًتبة  يف (no-till)حرث  ادلاضي ساعد تسويق مفهـو الال
وىذا بدوره ساعد على زبفيض إمكانية حدوث مشاكل  ،السطحية الذى تسببو الرياح وادلياه

فقد  يف(. وردبا تكوف إجراءات التحكم 1-41مياه األهنار واخلزانات )انظر الشكل  يفتلوث 
ؽلكنها أيضاً  اليت ،مثل ادلبيدات وادلعادف ،الًتبة لألهنار قد خفضت تراكيز ملوثات أخرى

إىل أف ادلصادر الرئيسة للكثَت من ىذه ادللوثات تتمثل  اإلشارةتلويث ادلياه السطحية. وذبدر 
 لديات والصناعة وكذلك الزراعة.الب يف
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  والحضري البلديالصرف  2.3.13
تنتج عن  اليتادلخلفات البشرية وأنواع أخرى من ادلواد  احلضرييشمل الصرؼ 

فإف ىذه ادلخلفات  ،والصابوف والدىانات والدىوف. ونتيجة لذلك ،ادلنازؿ مثل األغذية
ومواد   ،لوبالستيك ومواد كيماوية عضوية قابلة للتحل ،ومعادف ،ربتوى على كائنات دقيقة

ذكرت  أما ادلخلفات البلدية فإهنا تشمل خليطًا من كل ادلواد اليت كيماوية حيوية غريبة.
زيادة على ادلخلفات احملمولة بادلياه من ادلصانع وادلدارس وادلستشفيات وادلطارات ادلربوطة 

تسكب  اليت. وىف كثَت من ادلدف تسهم نواتج الغسيل وسللفات أخرى البلدي يبنظاـ اجملار 
 البلدية من ادللوثات.  يزيادة زلتوى اجملار  يفالشوارع  يف

 
فوؽ قاع  يوضح تراكم احلبيبات اخلشنة ؽ(ر  ف  وذج أنبوب صرؼ قدًن )ال يستخدـ م  ػػظل(: 4-40) شكػل
 اجلزء العلوي لألنبوب ادلفتوح. عند هناية األوىل طافحاً . يبدو الدفق مقابل جنوب شرقي فلوريدا البحر
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البلدية  يرلار  يفتوجد  اليتمن ادللوثات وقد ينتج تلوث ادلياه السطحية بالكثَت 
عندما تعاًف ىذه ادلخلفات بطريقة سيئة أو حىت عندما يتم تفريغ سللفات الصرؼ عالية 

ئيًا أو بيولوجيًا على استيعاب محولة يكوف غَت قادر فيزيا مائيادلعاجلة إىل داخل رلرى 
عن أف ملوثات زلددة مل يتم إزالتها بكفاءة عن  اً ادلخلفات. وأحيانًا أخرى يكوف ذلك ناذب

 طريق ادلعاجلة.
لذا فإف الكثَت من  ،الصرؼ يفسبثل ادلخلفات البشرية جزءًا معتربًا من ادللوثات 

مت تطويرىا  اليتالتلوث  يفوكذلك تقنيات التحكم  -مشاكل تلوث مياه اجلداوؿ ادلسجلة 
تسبب بشكل واضح  اليتترتبط بادلخلفات البشرية. وتضم مكونات ادلخلفات البشرية  -

مشاكل تلوث للجداوؿ ادلائية عادليًا كال من الكائنات الدقيقة ادلعوية )انظر اجلزء 
 ( وادلادة العضوية.1.4.0.46
 لمعويةالكائنات الدقيقة ا 1.2.3.13

ادلياه  يفأف تبقى حية  تستطيع اليت ،إف الكثَت من الكائنات الدقيقة ادلعوية
تعرض أو حىت ادلوت إذا ما  ،اً أو مرض ،ؽلكنها أف تسبب وعكة ،السطحية لفًتة زمنية طويلة

ادلياه عند هناية ادلصب  مستخدمويتبعها  كاف  اليتللوقاية إف الطريقة األساسية  .اإلنساف ذلا
  ،)مثل مرضى التيفود والكولَتا( بادلاء ادلنقولةضد األوبئة ادلرضية الناشئة بسبب الكائنات 

تعقيم باستخداـ كيماويات المعاجلة فيزيائية عالية اجلودة دلياه الشرب و  يفكاف يتمثل تقليدياً 
ؽلكن أف يكوف أيضًا مشكلة  بالتوعكأف ادلرض والشعور  ،مثل الكلور. لكنو يالحظ

زلار البحر. وعلى  صيدو  الًتفيهياالستحماـ مثل  ،ادلائيدلستخدمُت آخرين دلصدر اجلدوؿ 
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اجلزء  يفوكائنات دقيقة أخرى التهابات يا والفَتوسات َت ؽلكن أف تسبب البكت ،سبيل ادلثاؿ
ض كثَتة نسبت إضافة إىل أف حاالت مر  ،العلوى من اجلهاز التنفسي واألذف للمستحمُت

فإف بعض  ،مت حصادىا من مياه شاطئية ملوثة. أيضاً  اليتو لتناوؿ احملار غَت جيدة الطهو 
بعيد  أصبحوا مرضى ،مناطق نائية يفة صفاء وبرودة اجلداوؿ ادلائيف بسلدوعو  ،ادلصطافُت

ثة ظاىرياً تبدو صافية وغَت ملو  اليتشرهبم مياه خاـ أو سيئة التعقيم. إف مياه اجلداوؿ اجلبلية 
أو  ،عند بداية اجملرى من رلرى واحد أو اثنُت بشرية فاتؽلكن أف تتلوث بسهولة بواسطة سلل

ادلعروؼ  ادلعدي ػلدث اخللل ،حىت بواسطة ذبمع حيوانات من ذوات الدـ الدافئ. فمثالً 
نتيجة تلويث من حيوانات للمياه والثلج  ،Giardiaيسببو بروتوزوا  يالذ (giardiasis)دبرض 

أف  ،وبدوف استثناء ،افًتاض. إذا مل ضروريًا سباماً  ،نو من احلكمة(. إ4.4.0.46)انظر اجلزء 
 . اإلنسافبصحة  عالقة كربىكل ادلياه السطحية ملوثة بكائنات دقيقة ذلا 

عن طريق أغراض ترفيهية زلمية  يففإف جودة ادلياه ادلستخدمة  ،وبدرجة معينة
وكذلك عن  ،ادلائيمعاجلة مياه الصرؼ البلدية واحلضرية عند نقطة التفريغ إىل داخل اجملرى 

ادلاء. وؽلكن لعمليات زلطات معاجلة مياه الصرؼ عالية  يفطريق عمليات التصفية الطبيعية 
لكن ىذا  ،مياه الصرؼ يفالكائنات احلية الدقيقة من  %66.66اجلودة إزالة أكثر من 

الكبَتة ؽلكن  اإلعصارفإف حوادث  ،إىل ذلكادلستوى من ادلعاجلة ليس دائماً متاحاً. إضافة 
مضاؼ  الصحيالصرؼ ه ادلتدفقة خالؿ نظم صرؼ قدؽلة )أف تزيد بشكل كبَت حجم ادليا

شلا يزيد من احتمالية وصوؿ مياه صرؼ غَت جيدة ادلعاجلة للمجرى ( اإلعصارإليو مياه 
غلق شواطئ االستحماـ القريبة نتيجة لالرتفاع  يفإف مثل ىذه احلوادث تتسبب كثَتاً ادلائي. 
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االكتفاء بطريقة إىل أف  اإلشارة. وذبدر الربازييا كمؤشر للتلوث َت ادلؤقت لًتاكيز أعداد البكت
إلغلاد مياه هنر صحية مناسبة كمياه  على اإلطالؽغَت كافية  دبفردىامعاجلة ادلياه العادمة 

 ب للبلدية.شر 
 المادة العضوية 2.2.3.13

ؽلكننا ربديد  ،مياه الصرؼ البلدية يفمن بُت الكثَت من الكيماويات العضوية 
تسببها للمياه السطحية. وتضم  اليترلموعتُت رئيسيتُت على أساس أنواع مشاكل التلوث 

بواسطة  نتاجهاإمت  اليت وادلستدؽلة ادلصنعة موعات ادلركبات العضوية ادلكلورةاجمل حدىإ
الصناعة البًتوكيماوية وبكميات مضطردة منذ هناية احلرب العادلية الثانية؛ وتشمل ىذه 

واذليدروكربونات ادلكلورة مثل مركبات ثنائي الفينايل متعددة الكلور  ادلركبات ادلبيدات احلشرية
(PCBs) يثيلُت ثالثي الكلور واإل(TCE) ] الكيماويات. وتتميز ىذه ]1.4انظر اجلزء 
مسية  إما ،مسية لفًتة طويلة من الزمن يفالبيئة وؽلكنها أف تتسبب  يفجدًا  البطيءبتحللها 

 استحدث مصطلحاألنسجة. وقد  يف احليويحادة أو مزمنة كنتيجة لًتاكمها 
(xenobiotics) من الطبيعة الغريبة  ليمثل كال(xeno) ة يلصور ىذه الكيماويات وخاص

 .(biotic) احليوينشاطها 
مواد عضوية قابلة للتحلل بيولوجياً  رتبة تسمى يفمواد عضوية أخرى  وتنضوي

(biodegradable organic matter)، يفتشمل مركبات عضوية طبيعية توجد  اليت 
ناعية ربت مثل الكربوىيدرات والربوتينات. وتندرج الكثَت من الكيماويات الص ،ادلخلفات

فًتة احلياة  يفادلصاحبة ذلذه ادلواد العضوية )مشكلة برزت مبكرًا  ادلشكلة. إف فالتصني ىذا
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مياه اجلداوؿ ادلائية نتيجة  يفالذائب  األكسجُتاطلفاض مستوى  ياحلضرية احلديثة( وى
أف فقد  يفمياه اجلدوؿ  يفللتحلل ادليكرويب. ويتمثل أىم مظهر لتأثَت ىذا التلوث 

حالة ما  يففإنو  ،الثانويادلائية. أما التأثَت األكسجُت الذائب يكوف ضارًا للكائنات 
يصبح  ،أستهلك األكسجُت الذائب كلو عن طريق األكسدة ادليكروبية اذلوائية للمخلفات

إطالؽ غازات كريهة وضارة بالصحة من اجلدوؿ  يفالتحلل الالىوائي ىو السائد شلا يتسبب 
تهوية الل مرشحات تنقيطية مع تشم ،ادلائي. وقد مت تطوير طرؽ معاجلة للمياه العادمة

 للتعامل مع  وذلك ادلاضيفًتة اخلمسُت سنة األوىل من القرف  يف ،اجملاريالنشطة لوحل 
 ىذه ادلشكلة. 

 لتلوث المياه السطحية الكميالتقدير  4.13
 كانت تطور فيو طرؽ ادلعاجلة مت بالتزامن تطوير أساليب للتقدير  يالوقت الذ يف

ػلدث بسبب  يوتقييم كل من التهديد بادلرض ومشكلة األكسجُت الذائب الذ الكمي
األجساـ ادلائية. وتستخدـ الطرؽ الكمية أيضًا حلساب درجة  يفتفريغ ادلخلفات البلدية 

تتحكم  اليتادلعاجلة ادلطلوبة. إف ىذه الطرؽ تقـو على فهم للعمليات الفيزيائية والبيوكيميائية 
 ت والكيماويات على امتداد الزمن.ربلل ادليكروبا يف

  الكاشفةالكائنات موت  1.4.13
من الكائنات  اً لعلماء أف كثَت تبُت ل ،الكليةكمية التقييم البداية تطوير طرؽ  يف

عدادىا بفعالية. ادلخلفات البشرية ال ؽلكن تنميتها أو ربديد أ يفتوجد  اليتالدقيقة ادلتنوعة 
لتستخدـ   (coliform group) القولونيةستقر رأيهم على كائنات اجملموعة ا ،ونتيجة لذلك
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كدليل للتلوث بالرباز ذلك أنو ؽلكن تنميتها وربديد عددىا بسهولة. ونتيجة ألنو من 
فإف اجملموعة  ،الدافئ معدة مجيع احليوانات ذات الدـ يفادلعروؼ وجودىا بأعداد كبَتة 

  وذلذا فإف ،ن زلددة بدرجة عالية؛ لكنها مل تكيلوث الرباز تعطى مؤشرًا جيدًا للت القولونية
د ػػػق (السًتبتوكوكسالبكتَتيا العقدية )الربازية و  ةالقولوني ياَت كائنات دالة أخرى مثل البكت

 (. 1.4.0.46انظر اجلزء  ،الت على اجلودة الصحية للمياه )أيضاً اضاً كدػػػخدـ أيػػتست
يا الدالة ؽلكن إزالتها عن طريق معاجلة َت من البكت %66.66أظهرت االختبارات أف 

حوؿ جودة ادلياه  قلقاً ويثَت  ،( يظل مشكلة%1.14لكن اجلزء ادلتبقي ) .ادلياه العادمة
صرؼ  ػخلفات الػم يفيا َت عدد البكت ،على سبيل ادلثاؿ. واحلقيقة أف ،يلالستخداـ الًتفيه

 اإلزالةولذا فإف نسبة  ،مل( 411كل   يفبليوف  4مليوف إىل  211داً )تًتاوح ما بُت ػػػػػػػبَتة جػك
منها. إف تراكيز الكائنات الدقيقة  يليست مفيدة عند تقييم اجلودة مقارنة بالًتكيز ادلتبق

ادلياه  استخداـحالة  يادلسموح هبا لالستخدامات ادلختلفة للمياه منخفضة نسبياً. فف
يقل  اً يا الواوية الربازية صفراً؛ لكن تركيز َت ركيز البكتيتعُت بالطبع أف يكوف ت ،ألغراض الشرب

فإف تركيزاً يصل  ،االستحماـ يفكل مل ؽلكن السماح بو؛ أما لغرض استخداـ ادلاء   يف 4عن 
نا أف فإذا ما افًتض ،وهبدؼ التوضيح مل يكوف مقبواًل بشكل عاـ. 411ل ك  يف 4111

  يف(    الكائنات الدقيقة تقدر ببليوف ) توى على أعداد منسللفات الصرؼ غَت ادلعاًف رب
ألف   411ستًتؾ  %66.66فإف إزالة تصل كفاءهتا  ،(4-46مل )انظر اجلدوؿ  411كل 

من واألخبار السارة أف تركيز الكائنات يقل مع الزمن وادلسافة  .مل 411كل   يفكائن دقيق 
ة. وحسب ادلوقع وقرب وذلك بسبب عمليات طبيعي ،اذباه هناية اجملرى يفنقطة بداية الضخ 
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ية الضخ ؽلكن تصميمها جلعل معدؿ التنقوأسلوب  ،فإف نقطة الضخ ،ُت للمياهادلستخدم
مشاكل التلوث عند هناية اجملرى. أما  وىو ما يساعد على زبفيض ،مثالية الطبيعية أكثر

تؤثر  اليتاألخبار غَت السارة فإنو يتوفر فقط قدر ضئيل جداً من البيانات اخلاصة بالعمليات 
 على ادلوت ادليكرويب. 

حسب  (t)ينقص مع الزمن  الربازيللبكتَتيا الكاشفة للتلوث  (C)ًتكيز اللوحظ أف 
 وتكوف ادلعادلة لذلك : ،تفاعل من الدرجة األوىل

 
 يفكثَتًا ما يستخدـ   أحد ادلؤشرات الذىىو ثابت معدؿ ادلوت .  Kحيث أف 

وىو  ،(  t)رباليل تلوث ادلياه ويتم احلصوؿ عليو عن طريق حل معادلة الدرجة األوىل ىو 
 ½tو أ    tيا. وىذا ادلؤشر ىو شلاثل لفًتة نصف العمر َت من البكت %61الزمن الالـز دلوت 

ويتم تقديره بنفس  ،(44-3)أنظر ادلعادلة  اإلشعاعيدراسات النشاط  يفالذى يستخدـ 
 من ادلعادلة:   Kوبذلك ضلصل على قيمة  ،األسلوب

 
 زمن يعند أ (Ct)( للحصوؿ على الًتكيز 4.40 وتستخدـ ادلعادلة العامة )ادلعادلة

t،  ربديد الًتكيز ادلبدئي بعد(Co)  عند الزمنt   : صفر كما يلى = 
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ادلياه العذبة أو البحرية.  يفيا َت وؽلكن استخداـ ىذه ادلعلومات حلساب موت البكت
 5على سبيل ادلثاؿ  ،النهر يف إنسابيا بعد أف يكوف الدفق قد َت وإلغلاد تركيز البكت

للحالة احملددة ربت الدراسة. وقد أوضحت نتائج دراسات   Kيتعُت ربديد قيمة  ،ساعات
كمية   ،دلاءحسب درجة حرارة ا ،تتفاوت كثَتاً  Kالبحَتات وجداوؿ ادلياه أف قيمة  يفكثَتة 

حالة ادلياه  يف Kمع الدفق. ويكوف متوسط قيمة عنده يسرى ق   يالعمق الذو  ،ضوء الشمس
مت الساعة قد  يف 1.44و 1.14تراوحت ما بُت  اً الساعة؛ لكن قيم يف 1.105العذبة ضلو 

الًتكيز  فإف ،الساعة يف K   1.105( واعتبار قيمة 0.40قياسها. وباستخداـ ادلعادلة )
 5بعد  مل411ألف لكل  41مل سيتم زبفيضو إىل  411كل   يفألف  411   (Co)األوىل 

 نتيجة للموت فقط.  (t)ساعات 
بداًل عن  ،يفضل التنبؤ بالًتكيز عند مسافة معينة من هناية اجملرى ،وىف حاالت كثَتة

عند فًتات زمنية زلددة. وتتميز معظم أهنار الواليات ادلتحدة بأف ذلا تيار تدفق  قياسو
لتحويل  استخداموؽلكن  وىو ما ،الساعة يفكيلومًت   4-4.2منخفض ومنتظم يًتاوح ما بُت 

ادلقطوعة ستكوف ما بُت فإف ادلسافة  ،طلفاض سرعة التدفق مع الزمن إىل مسافة. وىف مثالناا
ولذلك قد يلـز  ،كيلومًتاً. إف الوقت الالـز لقطع مسافة معينة يتفاوت من هنر آلخر  44-43

 يا دلواقع زلددة على امتداد مسار اجملرى ادلائي.َت إجراء قياسات ميدانية لربط تراكيز البكت
يستخدـ عادة قيمة  ،البيئات البحرية يفيا الواوية َت عند ربليل حاالت موت البكت

قيمتو بادلياه  عن مرة 01يزيد تقريبًا  يوالذ ،الساعة يف 4.4 يتساو  (K)متوسطة للثابت 
على الرغم من أنو قد يرتبط  ،العذبة. ويرجع ىذا ادلوت السريع عادة دللوحة البيئة البحرية
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فإف ذبمع وترسب  ،ىذه البيئات. إضافة لذلك يفأيضًا بالًتكيز األعلى للحيوانات ادلفًتسة 
 يا من العمود ادلائي. َت مصبات األهنار قد يعلل إزالة البكت يفيتم  ياحلبيبات الذ

 ،وذبدر اإلشارة إىل أف ىناؾ عوامل أخرى ؽلكنها التقليل من معدؿ ادلوت. فمثالً 
ؽلكن للموت أف يتباطأ بدرجة معتربة وذلك ألف  ،عندما يتم تفريغ دفق عند أعماؽ كبَتة

 ضوء الشمس ال ؽلكنو االخًتاؽ ألعماؽ كافية.
 Kادلياه العذبة. وتًتاوح قيمة  يفمياه البحر مشاهباً للموت  يفكوف حساب ادلوت ي

تصل إىل  Kوجدت قيم للثابت  ،الساعة. وحديثاً  يف 0.5و 1.0للمياه البحرية عادة ما بُت 
 11تصل  ،طبقة ألعماؽ بعيدة ربت السطح يفالساعة وذلك عندما يضخ الدفق  يف 1.14

يا قد اطلفض بسبب االخًتاؽ احملدود لألشعة فوؽ َت وىو ما يشَت إىل أف موت البكت ،مًتاً 
ادلنخفضة بالنسبة  Kالذى ستسببو قيمة  االختالؼالبنفسجية عند ىذا العمق. ما ىو 

 للًتكيز ؟
فإف  ،الساعة يف K   4.4( وقيمة متوسطة للثابت 0.40باستخداـ ادلعادلة )

 411لكل  Ct   3.4سوؼ ينحدر إىل  ،مل 411ألف لكل  Co   411 ،الًتكيز األصلي
الساعة بدال  يف 1.14تساوى  Kللثابت قيمة  ساعات. ولكن باستخداـ  5مل بعد مضى 

فإف اطلفاضًا دبقدار  ىكذامل. و  411ألف لكل  52ضلصل على فإننا  ،الساعة يف 4.4من 
ألف. ويصبح  40   3.4   52111الًتكيز دبعامل يساوى  يزيد ،Kقيمة  يفمرة  31

وكيف ؽلكن أف  Kواضحًا من ىذا ادلثاؿ مدى أعلية احلصوؿ على قيم صحيحة للثابت 
 . Kحسب تقديرات قيمة  ،لكنها سلتلفة ،تكوف النتائج متباعدة وبنفس اجلودة
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يتعُت علينا  اليتة يا الدالة ليس ادلشكلة الوحيدَت معدالت موت البكت يفإف التفاوت 
قد تتحلل عند معدالت  ادلمرضة من غَت القولوئياتفالكائنات الدقيقة التعامل معها. 

ومع تغَت تقنيات ربليل ادلياه  ،يا الواوية الدالة. ولذلكَت البكتاخلاصة بزبتلف عن تلك 
فإف ذلك يتطلب منا القياـ بكثَت من ادلشاىدات احلقلية لتأسيس قيم  ،لتصبح أكثر تطوراً 

 ت ادلوت لكائن شلرض زلدد. ؽلكن استخدامها للتنبؤ دبعدال
من ادلياه السطحية العذبة أو البحرية  أي يفيا َت تراكيز البكتالطلفاض  باإلضافة

فإف تراكيز البكتَتيا تتعرض لالطلفاض مع زبفيف ادلياه بواسطة ادلياه ادلندفعة   بسبب ادلوت
اذباه هناية  يفها مع تدفق زبفيفهاوكذلك استمرار  ،من أعلى اجملرى عند نقطة تفريغ الدفق

 ،اجملرى. وقد يكوف أو ال يكوف تأثَت التخفيف مهمًا الستيفاء متطلبات معايَت جودة ادلياه
وادلسافة حىت مناطق استخداـ ادلياه .  ،اعتماداً على اخللط األوىل وطبيعة أظلاط التدفق الناذبة

عملية ربلل من  دعنا نفحص كيف ؽلكن تطبيق ،وقبل مناقشة آليات عملية التخفيف ،لكن
يا الدالة لتحليل مصَت ادلواد العضوية َت استخدمت لتقييم موت البكت اليتالدرجة األوىل 
 . احليوي القابلة للتحلل

 المادة العضوية واألكسجين الذائب : 2.4.13
يا َت يتم ربليلها بواسطة البكت ينعرؼ أف ادلركبات العضوية القابلة للتحلل احليو 

ادلياه السطحية. وبينما تتم معدنة بعض ادلواد العضوية لتتحوؿ إىل  يفوكائنات أخرى تعيش 
فإف موادًا أخرى يتم تصنيعها إىل كتلة حيوية  ،ثاين أكسيد الكربوف وأكاسيد النيًتوجُت

يتعرض معظمها إىل التحلل الحقاً. ويستهلك ىذا التحلل األكسجُت  ،إضافيةميكروبية 
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كثَت من األنواع ادلرغوبة من األمساؾ وكائنات مائية تعتمد عليو ال يالذ ،(DO)الذائب 
فإف اطلفاض تراكيز األكسجُت الذائب يكوف  ،إضافة لألحياء الربية. ونتيجة لذلك ،أخرى

تستطيع بعض أنواع األمساؾ احلياة عند تراكيز أكسجُت  ،لصور احلياة ىذه. فمثالً  اً ضار 
لكن معظمها يتأثر سلباً عند تراكيز أكسجُت ذائب دوف  ،اللًت يفتقرب من ملليجراـ واحد 

أنو ال يوجد أساسًا كثَت من األكسجُت الذائب  يفاللًت. إف ادلشكلة تتمثل يف  ملليجراـ 1
ؽلكن دلياه سطحية نقية  اليت األكسجُتادلياه السطحية. وتعتمد الكمية القصوى من  يف

مقارنة بالكمية القصوى لكثَت من ادلواد  ،كنول ،على ادللوحة ودرجة احلرارة االحتفاظ هبا
ملليجراـ من  42و 5فإهنا منخفضة بدرجة ملحوظة . وربتوى ادلياه العذبة ما بُت  ،األخرى

وصفر درجة  01اللًت الواحد على مدى درجة حرارة يًتاوح ما بُت  يفاألكسجُت الذائب 
اللًت الواحد على يف  ملليجراـ 44-3مياه البحر ما بُت  يبينما ربتو  ،التوايلعلى  ،مئوية

وىو  ،تنقص مع زيادة درجة احلرارة ( O)أف ذوبانية األكسجُت  مع مالحظةنفس ادلدى. 
 ادلاء بدرجة احلرارة . يفتربط ذوبانية معظم ادلواد  اليتعكس العالقة 

 يفرلم من ادلركبات العضوية  111و 011بُت  ما احلضريؽلكن أف ػلتوى الصرؼ 
 يفيا يشيع وجودىا َت للتحلل بسهولة بواسطة بكت منها قابالً  %31يكوف  ،اللًت الواحد

أف معظم ادلادة سيتم ربللها  (readily degradable)مصطلح سهلة التحلل  الطبيعة. ويعٍت
. وؽلكن آخر يكوف كبَتًا بقدر كاٍؼ  يأو جسم مائ يرلرى مائ يفخالؿ أسبوع تقريبًا 
 تركيز ادلادة العضوية مع الزمن دبعادلة التحلل من الدرجة األوىل اليت يف بسهولة وصف التغَت

تعتمد على خصائص ادلركبات  Kأف قيمة  ،يا. لكنو يالحظَت استخدمت لوصف موت البكت
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لليـو  K   1.1يكوف متوسط قيمة  ،يفبالنسبة للصرؼ احلضر  .الصرؼ العضوية يف
ومع زيادة مساعلة ادلخلفات الصناعية لنظاـ . اليـو يف 1.4و 1.4وتًتاوح ما بُت  ،الواحد

تضخ دلياه  فإف ثابت ادلعدؿ قد يزيد أو ينقص. وتتوقف كمية ادلادة العضوية اليت ،الصرؼ
. ويسهم كل فرد بنحو يالبلد يسطحية على تعداد السكاف الذين يستخدموف نظاـ اجملار 

فإف معدؿ كتلة ما  ،ألف 411اليـو الواحد؛ وبذلك فإذا ما كاف تعداد السكاف  جراـ يف 61
على كمية  ياجملار  ويعتمد تركيز ادلواد العضوية يف اليـو الواحد. يف يطن مًت  6كوف ينتج ي

اجملتمع. فإذا ما كاف  أخرى يف الستخداماتوتلك ادلضافة نتيجة كل منزؿ   منادلياه ادلضافة 
 ياجملار  تركيز ادلادة العضوية يف فإف ،لًت للفرد الواحد يومياً  011ادلاء متوسط استهالؾ 

 .اللًت الواحد ملليجراـ يف 011يكوف
  األكسجينالصرف من في  قياس المتطلبات المحتملة للمواد العضوية 3.4.13

 الكيميائي  االحتياج لألكسجين 1.3.4.13
خاصة عندما تسهم  ،للمخلفات الصناعية أحد ادلؤشرات ادلستخدمة بكثرة بالنسبة

 على األكسجُت الكيميائي ما يعرؼ بالطلبوىو  ،يالصناعية بكثافة لنظاـ اجملار ادلخلفات 
(COD)، وردبا  –يعترب قياسًا لكمية األكسجُت ادلطلوب ألكسدة ادلادة العضوية  يالذ

عينة معينة. ويتعُت مالحظة أف الطريقة ادلستخدمة  يف –أيضًا بعض ادلواد غَت العضوية 
من  فائضوجود  تشمل إعادة غسل عينة ما حبمض قوى يف اليت ،للحصوؿ على ىذا ادلؤشر

كمية   ولكن يقيس ،العينة دة العضوية يفربديدًا ادلايقيس  ال ،كرومات البوتاسيـو  يثنائ
قياساً مباشراً للتأثَت ادلمكن  يعطفإف ىذا األسلوب ي ،األكسجُت الالزمة لألكسدة. وبذلك

 . الستهالؾ األكسجُت على زلتوى اجلسم ادلائي من األكسجُت
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 لألكسجينحتياج البيوكيميائي الا 2.3.4.13
ادلؤشر ادلستخدـ األكثر شيوعاً  (BOD) على األكسجُت البيوكيميائي الطلبيعترب 

على أنو كمية لألكسجُت حتياج البيوكيميائي الادلياه. ويعرؼ ا يفربليل موارد األكسجُت  يف
أثناء أكسدة ادلادة العضوية  ،يوماً  42 – 2عادة  ،زمٍتاألكسجُت ادلستخدمة على مدى 

 .ميكروبياً وكيميائياً 
  (BOD) البيوكيميائية لألكسجينحتياجات التحديد ا 5.13

 يف استحداثها جدًا منذ قليالً  (BOD)تغَتت الطريقة ادلعملية ادلستخدمة لتقدير 
يوضع  اليت القناين. وتبدأ طريقة التقدير بوضع عدد كاٍؼ من يمن القرف ادلاض ثينياتالثال

 التخلص من ادلخلفاتإما سللوطة مع ماء مت مجعو من موقع  ،داخلها عينة من ادلخلفات يف
تستخدـ بعدىا طرؽ قياسية دلعرفة تركيز األكسجُت  .قياسي يمعملمصدر  ماء من أو مع

عادة  ،محاـ مائي مظلم عند درجة حرارة زلددة يف القناينربضن بعدىا  ،الذائب عند البدء
وقياس األكسجُت  القناينفتح بعض  ،. ويتم كل يـو وعلى مدى مخسة أياـ أو أكثر°ـ41

سبثل  يالفرؽ بُت القيمة ادلبدئية والقيمة عند كل فًتة زمنية )وى سبثيل . ويتميالذائب ادلتبق
 عند زمن معُت  (BODt) ياحتياج األكسجُت البيوكيميائ يعلى أهنا تساو  بيانيا (االحتياج

(t)  لسلسلة من األياـ. وذلك 
ؽلكننا رسم منحٌت واضح  ،ادلعمل مت احلصوؿ عليها يف إىل البيانات اليت واستناداً 

مت  . إف ادلنحٌت الذىربليليةبطرؽ بيانية أو  (K)ؽلكننا من قياس معامل معدؿ التفاعل 
 : يومعادلتو ى ،تأسيسو
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ديد ادلنحٍت (. وبتم0-40لشكل وقت )انظر امع مضى ال فأكثر يصبح أفقيًا أكثر
تسمى القيمة احلدية الحتياج األكسجُت  اليت ،ؽلكننا وضع تقدير للكمية النهائية ،أفقياً 

 .(BODL)الكيميائي أو 
للعينة  BOD( ادلستنبط من بيانات 0-40الشكل ) ؽلكننا استخداـ ادلنحٌت يف

 ،ذلك أوالً  ويتم  .(1)يىذا االختبار ادلعمل لعينة ادلياه العادمة يف Kوذلك حلساب قيمة 
 4.3تقريبًا  يتساو  (BODL)فنالحظ أف القيمة التقديرية لػ ،ديد ىذا ادلنحٌت أفقياً بتم

 ملليجراـ يف 3.4تساوى  ( BOD)عند اليـو اخلامس  BODوأف قيمة  ،اللًت ملليجراـ يف
     ومن مث تعويض ىذه القيم وكذلك K( لتقدير قيمة 40.1حل ادلعادلة ) ،اللػػًت. يلى ذلك

t   2،  نتحصل على قيمةK يف 1.04 يتساو  يوى  .  اليـو

 
 البيانية لتحديداحتياج األكسجُت البيوكيميائي توضح الطريقة  الختبارظلوذجية  نتائج(: 0-40)ل ػػالشك

BODL 2وBOD  قيمة إلغلاد( 1-40) حل ادلعادلة يفالستخدامها K النص. الحظ  يف كما مت وصفها
 . BODL   yأف ادلنحٌت ادلمتد يكوف مقارباً للقيمة ،احلقيقة يف ،أنو

                                      
 يف آف واحد. BODLو K تتوفر أساليب رياضية يف كتب مرجعية متقدمة سبكننا من تقدير  (1)
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 المياه الداخلة  فيالذائب  األكسجينعلى  لألكسجين حتياج البيوكيميائيالتأثير ا 1.5.13

البلدية بدرجة ما إلزالة  يالنامية من العامل معاجلة سللفات اجملار يتم ظلطيًا بالدوؿ 
وذلك قبل ضخها  ،(BOD)ومن ذلك زبفيض متطلبات األكسجُت احليوية  ،ادلواد العضوية

 41للمياه السطحية. وؽلكن أف تًتاوح نسبة متطلبات األكسجُت احليوية بعد ادلعاجلة ما بُت 
على  على ادلياه الداخلية . ويعتمد تأثَت ذلك يت اجملار سللفا من الكمية األصلية يف %41و

ختصار فيما بعد سيتم ذكر معظمها با اليت ،خلفاتكثَت من اخلصائص البيئية وخصائص ادل
فإف االعتبار التايل  ،وبعد أف مت شرح مؤشرات متطلبات األكسجُت احليوية .ىذا الباب يف

 ياجلسم ادلائي قبل إضافة سللفات اجملار  يف (DO)كمية األكسجُت الذائب   ياألكثر أعلية ى
وادلعدؿ الذى يتم  ( DO)الذى يسمى األكسجُت الذائب ادلبدئي  ،صفر   (t)عند الزمن 

 يتم استقباذلا . للمياه الداخلة اليت يادلضاؼ من اذلواء اجلو  األكسجُتبو نقل 
 ،تراكيز األكسجُت الذائب إف الكثَت من األهنار وجداوؿ ادلياه تعاين من نقص يف

 لألكسجُت احليويحتياج الوذلك بسبب ا ،األكسجُت الذائب أهنا تعاين من عجز يف يأ
(BOD) إىل حقيقة مت ذكرىا وىى أف  اإلشارةضاؼ عن طريق رلارى ادلدف. ويتعُت ادل

 42 – 5األهنار ؽلكنها أف ربتفظ فقط بكمية صغَتة من األكسجُت الذائب تًتاوح ما بُت 
        ويسمى ذلك قيمة التشبع باألكسجُت  ،اللًت حسب درجة احلرارة ملليجراـ يف

 . (DOs)الذائب 
وىو عبارة عن الفرؽ بُت  ،(local deficit) ادلوضعيويتعُت ضم ما يسمى بالعجز 

تركيز األكسجُت  حساب العجز يف يف ،لوحظت عند البداية قيمة التشبع والقيمة اليت
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للمجرى. ولكن قبل تقدًن مثاؿ  مت ضخوة ادلصب الناتج عن دفق جديد الذائب عند هناي
 دعنا أواًل نفحص كيف تتعامل الطبيعة مع وجود حالة عجز يف  ،عن كيفية إجراء احلسابات

 األكسجُت الذائب.
وػلدث التعويض . يمن اذلواء اجلو  األكسجُتيتم تعويض العجز عن طريق غاز 

السائل وذلك عند السطح مث يتبع ىذا خلط خالؿ  -الغازعن طريق عملية نقل كتلى بُت 
عمق ادلاء كلو. وؽلكن وصف رلمل ىذه العملية بطريقة تقريبية بواسطة معادلة من الدرجة 

 الصورة: يفها رياضياً لتصبح حل  ؽلكن  ،األوىل

 
معامل    R ،(D – Ds ،أي) ادلبدئيالعجز     D ،(t) العجز عند الزمن   Dtحيث أف 

 عادة التهوية.إ
وقت أسرع.  يفكلما أزيل عجز معُت   ،Rوذبدر مالحظة أنو كلما زادت قيمة 

 .عمقووكذلك متوسط  ،الرأسيجسم مائي معُت على درجة اخللط  يف Rوتعتمد قيمة 
تتحرؾ  اليتاجلداوؿ  يف 4.1البحَتات الصغَتة و يفاليـو  يف 1.4ما بُت  تووتًتاوح قيم

 بسرعة.
ربديد  ،معضلة ( D)األكسجُت الذائب  شكل فيهاي اليتاالت احلتتطلب معظم 

ها سللفات ػحتاجػت اليتسجُت ػطلب األكػػتزامنة لػػاألكسجُت الناتج عن التأثَتات ادل يفالعجز 
محصلة ػػى الػػ. وتسماجلويهواء ػػريق الػػمعينة من جهة وادلنافسة لتعويض األكسجُت عن ط
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جلسم مائي. ويسمى العجز ادلوضح   (self – purification capacity)درة التنقية الذاتية ػػق
بسبب مظهره ادلميز الذى للزمن )أو ادلسافة( على أنو ادلنحٌت الغائر لألكسجُت  كدالة  بيانيا

 يشبو ادللعقة. وتكوف معادلة ادلنحٍت كااليت: 

 
 حيث أف الرموز كما سبق تعريفها. 

نتاجو باستخداـ ىذه ادلعادلة. وقد مت أخذ ( منحٌت مت إ1 -40ويوضح الشكل )
رلم  0فقد كانت  ،(ادلبدئي)العجز   Dأما قيمة  ،(0 - 40من الشكل ) BODLو K قيميت

الذى  Rومت اختيار معامل إعادة التهوية  ،ادلائياللًت نتيجة للتدفق من أعلى اجملرى  يف
سبت  جملاريالتدفق. وردبا ؽلثل ىذا ادلثاؿ حالة  بطيءواسع  مائياليـو جملرى  يف 1.2يساوى 

أو مياه رلارى  ،1وىو ظلوذج قمع دفق بعد زبفيف أوىل يساوى  ،معاجلتها لدرجة عالية
         زبفيف أوىل يعادؿ عامل ( يوفر4.3.40من موزع )انظر اجلزء متدنية ادلعاجلة مت نشرىا 

 مرة. 42
وبغض  ،ملعقة األكسجُت رياضيًا أف العجزإف إحدى النتائج ادلثَتة حلل معادلة 

نفسها طادلا ظل العجز األوىل ىو  ىي تظل ،النظر عن قيمة التشبع لألكسجُت الذائب
حد ذاتو وكذلك  يفجودة ادلياه حدودًا على مقدار العجز  معايَت تفرض ،نفسو. وأحياناً 

أف التخلص من  اً نمعي اً قانونقد يتطلب  ،على قيمة األكسجُت الذائب الناذبة. فمثالً 



156 
 

وال ؼلفض من تركيز  %41زيادة العجز دبقدار أكثر من  يفتسبب ادلخلفات غلب أال ي
 اللًت.  يفملليجراـ  2األكسجُت الذائب الناتج إىل أقل من 

عندما تستخدـ نظم ادلياه بكثافة عالية أو عندما هتدد موارد ادلياه ذات القيمة 
 االعتبار: يفعُت أخذىا فإف عوامل إضافية أخرى يت ،العالية

 من األكسجُت من الكائنات القادرة على القياـ االحتياجات اليومية وما ىو متاح (1)
 الضوئي. بعملية البناء

 طبقة الًتسيب. يفاالحتياجات من األكسجُت للمواد العضوية ادلًتاكمة ( 2)

 
االحتياج البيوكيميائي وقيم  kمنحٌت انبعاج األكسجُت الذائب باستخداـ قيم ( 1-40الشكل )

 (3 -40) معادلة ىذا ادلنحٌت تعطى بواسطة ادلعادلة(. 0-40) لألكسجُت من الشكل
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 تضخ مع الدفق. اليتللمركبات النيًتوجينية  األكسجُتاالحتياجات من  (3)
اجلسم  يفمع زمن حركة ادلاء نتيجة لظروؼ التدفق  (R)معامل إعادة التهوية  يفالتباين  (4)

 ادلائي.
 يتم مواجهتها على امتداد عمر هنر معُت. اليت يادلدى الواسع لتدفقات مياه اجملار  (5)

ادلستجمعات ادلائية  يفتتوفر برامج حاسوب شاملة لوصف تركيز األكسجُت 
تتكوف من أعداد كثَتة من اجلداوؿ ادلائية ادلتداخلة ونقاط ضخ مياه عادمة  الكبَتة اليت

يتطلب  Rو  Kوقيم  ،البيانات حوؿ حركة القمع احلصوؿ على يالحظ أف عديدة؛ لكنو
ة. ويعترب زبفيف تركيز ادلخلفات واحدًا من مضنيمطولة ودراسات حقلية معملية دراسات 

يتعُت اعتبارىا عند تقييم ما ؽلكن أف ربدثو إضافة ادلخلفات من تغَتات.  أىم العوامل اليت
تقييم التأثَتات على مورد األكسجُت الذائب جلسم مائي معُت  إف الطرؽ ادلستخدمة يف

 ؽلكن تطبيقها على أنواع واسعة من ادلشاكل الكيماوية السامة. يوالتلوث البكتَت 
 تخفيف تركيز الدفق 6.13

ؽلكن أف يكوف التخفيف )ولكن ليس بالضرورة( وسيلة فعالة دلنع تلوث ادلياه 
 يقبلوف بالكامل القوؿ القدًن )التخفيف يكوف حاًل السطحية. إف ادلختصُت البيئيُت ال

تحقق من ن من خالؿ العملية التحليلية لتقييم ادلخاطر أف ؽلكننا ،للتلوث(. وبداًل عن ذلك
بدأ ادلخلفات. ويتعلق ادل دفقإدارة  يفمن التخفيف  االستفادةمبادئ معينة تشكل أساس  أف

. وىنا نريد أف نعرؼ فيما إذا كاف على الًتكيز ومدى اعتمادىابآلية استجابة ادللوث  األوؿ
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فهل أف درجة  ،إذا ما مت زبفيض الًتكيز بدرجة كافية تأثَت ادللوث مرتبط مباشرة بًتكيزه. دبعٌت
 التأثَت ستنخفض طردياً ؟
ن نتيجة لذلك أف يصبح ىل ؽلك ،تركيز ادللوث زبفيضدبجرد  ،زيادة على ذلك

الًتكيز ظاىرة كثَتًا ما تصاحب الرسوبيات والكيماويات إف عودة  ادللوث أكثر تركيزاً؟
 اليتاجلداوؿ ادلائية  يفزبفيف ادلخلفات  إف. PCBsالعضوية ادلقاومة للتحلل مثل مواد 

حدوث تلوث ملحوظ عند موقع قد ؽلنع  ربتوى على تراكيز مرتفعة من ادلواد الصلبة ادلعلقة 
 يفهناية ادلطاؼ من عمود ادلاء ويًتكز  يفًتسب لكن ىذا النوع من الرسوبيات قد ي ،التفريغ

 يفقاع اجملرى ادلائي. وىناؾ ؽلكن ذلذه الرسوبيات أف تتسبب  يفتوجد  اليتادلنخفضات 
 مشاكل عدة. 
قاع  يف الًتسباتإىل تراكم  ؽلكن أف يؤدى التخلص من ادلخلفات ،احمليط يفوحىت 

ادلاء  يفتكوف ذوبانيتها  واليت ،وىف حالة الكيماويات العضوية ادلقاومة للتحلل .البحر
 يتراكم حيو ؽلكن أف ػلدث  ،بأنسجة احليواف عالية لإلدمصاصمنخفضة وتكوف قابليتها 

التخفيف. وذلذا فإف التخفيف قد يكوف أو ال يكوف حاًل دلشكلة  من خليط عايل ضار
 زلتملة مرتبطة بالًتكيز . 

  الجداول المائية واألنهار يتخفيف التركيز ف 1.6.13
 االعتبارات االقتصادية واالجتماعية فإف ،الًتكيز -اعتبارات السمية بغض النظر عن

 فيفالتخ استخداـفإف  ،إىل ذلكازباذ قرار استخداـ زبفيف الًتكيز. إضافة  يف تلعب دوراً 
الغريب اجلاؼ من  اجلزء اجلنويب ييتوقف أيضاً على وفرة كميات كافية من مياه التخفيف. فف
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دبعٌت أهنا ربتوى  ،فإف الكثَت من اجلداوؿ ادلائية مومسية ،على سبيل ادلثاؿ ،الواليات ادلتحدة
على مياه فقط عقب ىطوؿ كميات كبَتة من األمطار. وىف رلارى مائية أخرى ببيئات جافة 

 ستة أشهرالتدفق السائد لفًتة تزيد على  يكل الدفق من زلطات معاجلة الصرؼ البلديش
 ،ادلعاجلة. وىف ىذه احلاالت يأف ىذه اجلداوؿ ادلائية تسودىا مياه اجملار  ،دبعٍت ،من السنة

 السطحيباستثناء فًتات اجلرياف  ،فيف يًتاوح ما بُت قليل إىل منعدـ سباماً خفإف الت
وأف  ،اليـو يفمليوف لًت  41 يإذا كاف تدفق اجملرى يساو  ،ادلصاحب للعواصف ادلطَتة. فمثالً 

وىف ىذه احلالة سينخفض تركيز ادللوثات  ،()اليـو مليوف لًت يف 01 ييساو  يدفق اجملار 
يساوى صفرًا عند  ملوثبافًتاض أف تركيز كل  ،فقط %42بنسبة  يدفق اجملار  الذائبة يف

أنو غالبًا ما يوجد  إذ سيكوف أقل من ذلك الفعليفإف التخفيف  ،أعلى اجملرى. )وعموماً 
 تركيز مقاس من ادللوثات عند أعلى اجملرى.

 ربديد الًتكيز بعد التخفيف كما يلى: يفتستخدـ  اليتوتكتب ادلعادلة 

 
 حيث أف: 

cf    اجملرى ادلائي. للًتكيز النهائي يف يادلتوسط ادلقطع 
ce    يدفق اجملار  الًتكيز يف. 
ve    .حجم الدفق 

                                      
( MGD 1.0   =8..3بشكل شائع يف زلطات معاجلة ادلياه العادمة بالواليات ادلتحدة، (MGD)تستخدـ وحدة مليوف جالوف يف اليـو  (

 مًت مكعب يف اليـو .   810 ¯ 3..8مليوف لًت يف اليـو أو 
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ca     مياه التخفيف عند أعلى اجملرى . الًتكيز يف 

va   .حجم مياه التخفيف 

 على الطريقة ادلستخدمة ربقيقووىف األهنار الكبَتة يعتمد مقدار التخفيف الذى يتم 
يتعُت استخداـ مشتت أو موزع  ،النهر. ولتعظيم التخفيف تفريغ مياه الصرؼ يفيف 

(diffuser)،  ًإذا   ،يتكوف من أنبوب لو العديد من الثقوب على امتداد عرض النهر. فمثال
 ف لًتمليو  01دبعدؿ  يفإف ضخ دفق رلار  ،اليـو مليوف لًت يف 441 يكاف تدفق النهر يساو 

ز ادللوثات إذا استخدـ مشتت أو موزع لنشر تركي يف %51بنسبة  اطلفاضاليـو ينتج عنو يف 
فإف التخفيف ادلباشر  ،وىف حالة عدـ استخداـ مشتت ،الدفق على امتداد النهر. لكنو

 سيكوف أقل من ذلك بكثَت. 
إما غَت  (diffusers)ادلائية يكوف بناء مشتتات أو موزعات  يكثَت من اجملار   يف

 يفإف مقدار التخفيف يعتمد على عمليات اخللط الطبيع ،. ونتيجة لذلكاً مناسب أو شلنوع
الكبَتة قد تالمس أقماع دفق ادلائية  يوىف حالة اجملار  ،ربدث أثناء تدفق ادلياه. لكنو اليت
 يوذلذا فإهنا ال زبفف بشكل فعاؿ بواسطة اجملرى ادلائ ،الضفاؼ بطوؿ أمياؿ كثَتة ياجملار 

احلاالت تقدير مدى من القيم دلعدؿ التخفيف.  مثل ىذه . وال يكوف شلكنًا يفيالرئيس
 يخللط دفق اجملار  ،مثل ادلشتت ،غياب وجود بناء مادى ادلعقوؿ افًتاض أنو يفويكوف من 

االعتبار عند تقييم تأثَت التلوث  أخذ عملية التناقص الطبيعي فقط يف ،مع مياه النهر
إذا مل يكن ىناؾ زبفيف  ،يةعلى استخدامات ادلياه عند ادلصب. وبنفس الكيفي البكتَت 
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ؽلكننا فقط االعتماد على ربلل ادلواد العضوية  ،(BOD) احليوية لألكسجُتمتطلبات لل
 مياه النهر.  أو احملافظة على مورد األكسجُت الذائب يف السًتجاع وإعادة التهوية 

 يرةاألجسام المائية الكب يتخفيف التركيز ف 266613
فرصة أعظم للتخفيف  ،خاصة ادلياه الساحلية ادلفتوحة ،الكبَتةتوفر األجساـ ادلائية 

الفعاؿ جلداوؿ مياه ادلخلفات. ويتحقق زبفيف مبدئي فعاؿ بواسطة مشتت متعدد ادلنافذ 
عند هناية أنبوب التفريغ. ونظرًا ألف كثافة معظم ادلياه العادمة تكوف قريبة جدًا من ادلياه 

فإف سائل  ،دلياه البحر العميقة ؼللق قوة طفو قوية. وذلذافإف تفريغ الدفق السائل  ،العذبة
سيطفو على سطح البحر إذا مل يتم حجزه عن طريق  ،بغض النظر عن عمق التفريغ ،الدفق

ادلياه ؼلتلط الدفق بفعالية مع  ،وجود تدرج كثافة ربت السطح. ومع صعوده ضلو السطح
زيادة عرض قمع الدخاف  يف ىاة ذلك دبثاؿوؽلكن مضاشلا ينتج ادلزيد من التخفيف.  ،احمليطة

 حيث يتناسب مقدار التخفيف مع مربع عرض القمع.  ياذلواء اجلو  مع صعوده يف
دلصبات احمليط ال يكوف العمق ىو  عند تعيُت أماكن مالئمةذبدر اإلشارة إىل أنو 

مدى احلركة  تعاظمكلما   وفإن ،العامل احملدد فقط. فعندما تكوف األمور األخرى متساوية
األخرى( البد أف تكوف  األمور. لكن )يمقدار التخفيف ادلبدئطرديًا  ازداد كلماالعمودية  

 بدورافمت اختياره بسبب عمقو يتميز  يادلوقع الذ ،فإذا كاف مثالً  .فعالً  حقيقة متساوية
ؽلكن  ة للمخلفات مقارنة بتلك اليتيفإف احملصلة النهائية قد يكوف زبفيفًا أقل فعال ،ءسي

نفتاحاً. إف ىذه االعتبارات مياه أقل عمقاً لكنها أكثر ا ت يفربقيقها عند وضع ىذه ادلخلفا
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مصاب  ،وأحياناً  ،ادلائية الضيقة واخللجاف ياجملار  يف باتسبثل ىاجسًا رئيسياً عند وضع ادلص
 ( .4-40األهنار واألودية )انظر الشكل 

البحَتات واخلزانات ذلك  أوىل أكرب يفال يوفر العمق دائمًا نفس الفرصة لتخفيف 
 ،جداً. وىف احلقيقة ياه العادمة وادلياه القادمة قد يكوف صغَتاً الكثافة بُت ادل أف االختالؼ يف

تلك اخلاصة دبياه ليس من غَت ادلعهود أف يكوف للمخلفات الصناعية كثافة أعلى من 
د القاع بدؿ أف تصعد إىل البحَتة ولذلك فإف ىذه ادلخلفات سبيل للًتسب على امتدا

 الكهروالطاقة  الضخمة لتوليد طاتاحملفإف مياه التربيد من  ،من ناحية أخرى السطح.
ذلا كثافة أقل من تلك اخلاصة دبياه معظم البحَتات نظرًا الرتفاع درجة حرارهتا.  ةحراري
 التأثَتات احلرارية. يف فعاؿ اطلفاضلتحقيق  ف موقع تفريغ عميق معُت يكوف ميزةفإ ،وعليو

البلدية ادلعاجلة جزئياً  يرمى وحل اجملار  تال تزاؿ الكثَت من الدوؿ تسمح دبمارسا
 الواليات ادلتحدة يف يفاحمليط. وللعديد من السنوات قبل حظر ىذه ادلمارسة إىل داخل 

ف يرمى كا  فيالدلفيا و نيويورؾ من رلارىفإف مثل ىذا الوحل  ،ادلاضيالثمانينات من القرف 
مادة دقيقة معلقة ذلا كثافة  اً من الوحل يكوف على ىيئةاً فإف جزءي. وظلطاألطلسياحمليط  يف

على الرغم من أف التيارات واالضطرابات توزع  ،عالية بدرجة كافية لتًتسب عند قاع البحر
بة مثل الرواسب الصل ،احمليط وىناؾ مواد أخرى تلقى يف .يىذه ادلادة على مدى منطقة الرم

       تسلك مسلكًا يشبو  الصناعية اليتالبحرية ورلارى ادلياه وبعض ادلخلفات  ادلوانئمن 
 .  يوحل اجملار 
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ما إذا كاف تلوث الطبقة العلوية ( من دراسة لتحديد 3-40قد أخذ الشكل )
تطورت بسبب رمى سللفات من مراكب مارة ؽلكن زبفيضها عن طريق إيقاؼ  ادلخلوطة اليت

الناقالت قبل أف تفػرغ مػحتوياهتا. إف ذلك سػوؼ يساعػد على تراكػم أكثر فعالية حلبيبات 
الوقت نفسو على  مشاكل( ويساعد يف يعاين ذاتو من مجلة يالبحر )الذ الوحل عند قاع

 ياه السطحية. ادل تفريق أقل للمواد العالقة يف
 تشتتو  ،يىدـ حرك ،وحل الصرؼ إىل ثالثة أطوار: ىبوط محل تشتت ينقسم

 3 – 40أواًل )الشكل  (convective descent) احلرارى وػلدث ىبوط احلمل .طويل ادلدى
الذى يضخ من مصب مشتت حبرى  البلديإىل أعلى( وؽلاثل عكسيا صعود الطفو للدفق 

الكثافة بُت  يفمدفوع بواسطة االختالؼ  التشتتأف  يأ ،متعدد الفتحات عند قاع البحر
و قاع البحر يف نظاـ يهبط هبا القمع ضل حظ السرعة اليتالوحل ومياه البحر األقل كثافة )ال

مازاؿ يوجد بعض ادلواد ذات  ،(. وكما يالحظ من الشكل3 -40) الشكل يفاحملاكاة ادلبُت 
هناية ادلطاؼ بعيداً  سوؼ تنقل يف اليت ،اد الطافحةوحىت بعض ادلو  ،الكثافة ادلنخفضة نسبياً 

تكوف ادلواد عالية  ،بواسطة التيارات السطحية. إضافة لذلك وتتشتتعن موقع التفريغ 
اذباه قاع  قد ىبطت سبامًا ألعماؽ أكرب يف اخلشنةمثل ادلواد ادلعدنية واحلبيبات  ،الكثافة
 البحر. 

  (dynamic collapse) يتبدأ عملية اذلدـ احلرك ،األوىل ياحلرار  وبعد ىبوط احلمل
 ،إىل ثالثة أجزاء بصرياً الوضوح  تبدأ السحابة يف ،الوسط(. وىنا يف ،3 -40كما بالشكل 

 3 -40وىو ؽلثل منظرًا أكثر وضوحًا للشكل  2 -40ربيط بوسط السحابة )أنظر الشكل 
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 ،وفوؽ الوسط .نقطة توازف الطفو مع ادلياه احمليطة يعتربالذى  ،ثانية( 42عند دقيقة واحدة و
تصبح أكثر كثافة ف ادلواد الغروية مياه البحر إىل ذبمع ألمالح يفل يالتخثَت تأثَت اليؤدى 
 حبيبات أخرى قد ىبطت إىل ما ربت نطاؽ توازف تكوفضلو الوسط. وبادلقابل  وتتفتت

لة األولية ن احلبيبات؛ وبعد فقدىا للعجدلاء أعلى مالطفو ألعماؽ حيث تكوف فعليًا كثافة ا
    فإف ىذه احلبيبات تصعد ضلو توازف الطفو يف ،تفريغ ادلخلفات اكتسبتها من قوة اليت

       وسط السحابة. وتكوف النتيجة سحابة تتفتت إىل طبقة رقيقة تتفرؽ ببطء جانبياً 
(long – term dispersion) لقاع(. وىف الطبيعة عند ا ،3-40الشكل  كما ىو موضح يف

يفصل طبقة اخللط العليا عن  يالذ ييتطابق نطاؽ توازف الطفو ىذا مع تدرج الكثافة القو 
من ادلخلفات  اً (. وغلرب استمرار التجمع جزء4.4.40)أنظر اجلزء  العميقة للمحيطياه ادل

-11:21عند  3-40اع البحر )الشكل ػاذباه ق يف هبطتالتشتت لعلى الًتسب من سحابة 
أيضاً مع أقماع دفق  احلركي اذلدـ (. وربدث ىذه الظاىرة ادلتمثلة يف2-40والشكل  41:11

 (. 4.4.3.40اجلزء ) كما نوقش بتفصيل يف  بتدرجات الكثافة ربت السطح احملصور  ياجملار 
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 42و أخذت عند دقيقة واحدة( 3.40 شكل) سلسلة زمنية يفلصورة  عن قرب منظر(: 2-40)شكل 

مع بعض احلبيبات  ،احلركيتشَت األسهم البيضاء إىل اذباىات عامة حلركة احلبيبات أثناء التفتت . ثانية
 اذباه قاع خزاف الًتسيب. تتجمع وهتبط يف اليت

 

 التخفيف األولى والنقل 1.2.6.13
ربديدًا إىل مقدار التخفيف  (initial dilution)التخفيف األوىل  يشَت مصطلح

بالطفو والزخم الذى قمع معُت نتيجة للتأثَتات اجملتمعة للخلط احملفز  تحقق يفيالذى 
 العمليكل من التنظيم   يتعرض لو الدفق ادلنطلق من الفتحة. ويستخدـ ىذا ادلصطلح يف

 جدًا يف اً تسببو ىذه القوى سريع يوىيدروديناميكا القمع. ويكوف معدؿ التخفيف الذ
بعدىا بدرجة ملحوظة بعد تالشى  ليتناقص ،لفتحةالدقائق األوىل بعد خروج الدفق من ا

الطفو والزخم. كما تؤثر أيضًا التيارات احمليطة على معدؿ التخفيف أثناء الطفو الصاعد 
يار زاد التخفيف األوىل. ػتة الػرعػوكلما ازدادت س .للقمع بغض النظر عن الزخم وقوى الطفو

ليكوف   ،عند تصميم مصب 4:411حاالت كثَتة عادة ما يستهدؼ زبفيف أوىل يصل  ويف
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ادلوت  يكوفملحوظة: عندما [ زبفيض مسية ملوثات كيماوية إىل مستوى مقبوؿ افيًا يفػك
عاماًل أكثر أعلية من  عادة تكوف ادلسافة من منطقة استخداـ زلددة ،عاماًل مهماً  البكتَتي

ىذه احلالة يؤدى الوقت الالـز للميكروبات لًتحل مسافة  ففياتو. حد ذ التخفيف األوىل يف
 .]إمكانية إلغاء نشاطها أو حيويتهاطويلة إىل زيادة 

تنقل  تشتيت حادلاأو  ،سبر رلارى ادلخلفات بتخفيف إضايف ،األوىلبعد التخفيف 
ربيط هبا عن طريق االضطرابات. وسباثل ىذه  بواسطة التيارات ادلوجودة وزبلط مع ادلياه اليت

بعد أف يصعد  ياذلواء اجلو  غلرى عندما تتالشى أقماع الدخاف يف يالذالتشتت العملية 
ال يشاىد قمع الدفق بنفس  ،وىف بعض النظم ادلائية ،الدخاف دلستوى نقطة التعادؿ. لكنو

 الدرجة من السهولة. 

 
 والًتسيب للتشتتة لسلسلة زمنية الختبار ظلوذج ىيدروليكي مونتاج صور فوتوغرافي(: 3 -40)شكل 

  لوحل رلارى خاص دبدينة نيويورؾ لنظاـ زلاكاة للمحيط. وقد سجلت األزمنة بالدقائق: ثواين.
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تستخدـ معظم ادلدف الساحلية احلديثة نقاط متعددة للمصبات على احمليط تكوف 
بعيدة عن الساحل حلماية الشواطئ وادلناطق السياحية القريبة من الساحل من تأثَتات 

ادلخلفات ادلخففة ربت سطح  ي. وتصمم ىذه ادلصبات عادة حلفظ رلار البكتَتيالتلوث 
ألهنا  الصيفيمفيدة بشكل خاص خالؿ موسم الًتفيو إف مثل ىذه األنظمة تكوف  البحر.

 ،ادلنظر. إضافة لذلك ةسيئ األوساخربفظ ادلنطقة ادلالصقة دلوقع ضخ ادلخلفات خالية من 
الفًتة ؿ خال الرياحاذباه اليابسة بواسطة تيارات  فإهنا زبفض من نقل ادلخلفات ادلخففة يف

 يف السطحين عيب احلجز ربت مكوي ذروهتا. يف النشاطات الشاطئيةتكوف فيها  اليت
لكن ىذا  ،حقيقة أف التخفيف األوىل يتم زبفيضو مقارنة باألقماع الصاعدة إىل السطح

 للمخلفات.  الساحليالعيب يتم إلغاؤه عن طريق تقليل سلاطرة النقل 
 القياسات والحسابات  2.2.6.13

حالة النقل احلر ألقماع مياه جرياف  يفؽلكن وصف التخفيف الذى يتم ربقيقو 
 القوانُت نفسها ادلستخدمة يف يوى –أجساـ مائية كبَتة بواسطة قوانُت فيزيائية  ادلخلفات يف

ي اذلواء اجلو  ( والتدفق الغازي يف4.0.2ادلياه اجلوفية )اجلزء  وصف تدفق ملوث معُت يف
للحالة العامة ذلك أننا نفتقر لوجود  سباماً لكننا ال نستطيع حل ادلعادالت  .(4.1.44)اجلزء 

مت احلصوؿ عليها من دراسات حقلية أو من تقارير  أف البيانات اليت ،بيانات. دبعٌت
ادلعادالت. وذبدر اإلشارة إىل أنو  لدراسات سابقة مطلوبة لتحديد ادلعامالت التجريبية يف

زبص  للمعادالت اليتأصبح متاحًا الكثَت من برامج احلاسوب للحصوؿ على حلوؿ تقريبية 
ؽلكننا  ،حاالت معقدة تشمل إضافات سللفات متعددة وسرعة تيارات متغَتة. إضافة لذلك
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أحيانا استخداـ تبسيطات للمعادالت ادلتحكمة اخلاصة دبشاكل تقييم تلوث كثَتة للحصوؿ 
 على تقديرات مقبولة لًتكيز ملوث معُت كدالة لزمن رحلتو أو مسافتها.

استخدمت بنجاح على مدى ثالثُت عاماً  اليتعادالت ادلبسطة إف واحدة من ادل
 :  ىي ¯))مضت خاصة بأجساـ مائية كبَتة وتعطينا الًتكيز األقصى عند مسافة 

 
 حيث أف:

cmax            عند مسافة (تركيز اخلط الوسط )األقصى (X). 
cpi               .تركيز القمع عند هناية التخفيف األوىل 

(arg)erf        للحالة ادلطروحة. القياسيدالة اخلطأ 
U              االذباه يف  السرعة احلالية-X. 
b               االذباه يف  العرض-Y  متعامد على(X. عند هناية التخفيف األوىل ) 
 .(Y-االذباه األفقي )االذباه يف  (eddy) يدثابت انتشار إ               
X               الحظ أف:[ادلسافة ادلقطوعة U/X الزمن(  ؽلكن استبدالو بالقيمة(/t4 .[  

 
عنها بوحدات متجانسة.  م عربمن ادلهم عند تطبيق ىذه ادلعادلة استخداـ قيم 

غلب أف يعرب عنها بالتجانس. ربتوى و حدة طوؿ     و bو U تادلؤشرا يربتو  ،فمثالً 
ربتوى أيضًا على وحدة زمن. وىناؾ طريقة أخرى     و Uفإف ادلؤشرات  ،وبنفس الكيفية
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لدالة اخلطأ غلب أف تكوف دوف ( arg) دلعرفة أعلية ىذا ادلطلب ىو سبييز أف احلالة ادلطروحة
د هبا ػتشاى ريقة اليتػللط يىنا كتمثيل رياض (erf) يأ القياسػوحدات. وتفيد دالة اخلط

تصف منحٌت  ي. فهX االذباه القمع يف انتقاؿ( مع Y -ن أفقياً )االذباه ػػتتباي يادللوثات وى
)انظر اجلزء  ةمتوسطحوؿ قيمة  (variance) التباين تقدير يستخدـ يف يالذ الطبيعيالتوزيع 

أو باستخداـ دالة  ،كتيبات خاصة  على القيم من قائمة جداوؿ يف احلصوؿ(. وؽلكن 4.5
 (transport dilution factor)امل زبفيف النقل ع يبرنامج حاسوب. ويساو  يف ياخلطأ القياس

 . erf(arg)وب قيمة ػمقل
ؽلكننا تقدير الًتكيز  ،تتعلق بإغلاد عامل زبفيف النقل ظلطيةوىف حالة مشكلة 

 x 241 5 يكيلومًتات )أ  5األعلى الذى سيحدث بالقرب من الشاطئ من مصب يبعد 

 سم يف 42تساوى  Uسم( بعيدًا عن خط الشاطئ عندما تكوف سرعة التيار عند الشاطئ 
الذى يتم احلصوؿ عليو  ،بعد التخفيف األوىل (b)الثانية . وػلتمل أف يكوف عرض القمع 

سم(. وؽلكننا استخداـ قيمة منشورة شائعة 241 يمًتًا )أ 4111ضلو  ،من ادلشاىدات احمللية
( 5-40ادلعادلة ) على الثانية. وبتعويض ىذه القيم يف 4سم 141(=  H) يدلعامل انتشار إد

 ضلصل على: 

 
تبُت أنو حىت عندما كانت مسافة النقل  ي: فهمفاجئة بشكل خاصوتكوف النتيجة 

عطية م ،فقط %54بنسبة  زبفيفوفإف الًتكيز قد مت  ،كم وىف جسم مائي مفتوح 5 يتساو 
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عامل التخفيف األوىل ب 4.4 ييساو  يىذا العامل الذ ارف)ق 4.4 يمعامل زبفيف نقل يساو 
 (.كبَت مثل احمليط  مائيجسم  يفحالة مصب  يف نتوقعو الذى وىو 411ضلو ييساو  يلذا

ادلستويات  زبفيض ىل يكوف عادة أكثر أعلية يفيوضح ىذا ادلثاؿ أف التخفيف األو 
الضارة مقارنة بالتخفيف الناتج عن النقل. إف ىذا ليس صحيحًا فقط بالنسبة دلشاكل 

ولكن أيضًا بالنسبة  ،(DO)واألكسجُت الذائب  (BOD) لألكسجُت البيولوجي االحتياج
 توجد يف واألمونيا وادلواد العضوية السامة اليت ،ذلك العناصر الثقيلة دبا يف ،دلعظم ادللوثات

يالحظ قيمة مسافة  ،يا الدالةَت حالة البكت يفف ،. من ناحية أخرىواع الدفق ادلعاًف جزئياً أن
 ادلثاؿ التايل:  يف يتضحوذلك كما  ،النقل

 411وبذلك فإنو بداًل من وجود  ،فقط %61بدرجة فعالية  اً معاجل اً افًتض أف مصب
دالة الػػكائنات المثاؿ اخلاص دبوت ػال خدـ يفػػمل كما است 411كل   يف قولونيةيا َت ألف بكت

كل   مليوف يف 411 القولونيةيا َت يكوف العدد األوىل للبكت ،(4.1.40ة )اجلزء ػعذبالػمياه الػب
من  %4سوؼ ؼلفف الًتكيز إىل  4:411 ييساو  يمل. إف التخفيف األوىل الذ 411

عامل زبفيف النقل ادلشار  مقلوب داـوباستخ ،أو إىل مليوف واحد. بعدىا ،التعداد ادلبدئي
إىل مزيد من التخفيف  يسوؼ يؤد ئ( ؽلكننا حساب أف النقل إىل الشاط1.54سابقاً ) إليو

زمن  يف كيلومًتات  5قطع مسافة مل. وسوؼ ت   411ألف لكل  C    541للعدد ليصل 
(t)   41.5  معدؿ الثانية. وإذا ما وجد أف ثابت  سم يف 42ساعة عند سرعة تساوى

 ،ادلدى األقل من القيم ادلعتادة وىو ما يقع يفالساعة  يف 1.13يزيد على  (K)ادلوت 
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ادلعادلة  يف tو Kو 1Cوبعد تعويض قيم   (Ct= .  )الشاطئ  يا يفَت سيكوف تركيز البكتف
 مل.  411كل   يف 631( ضلو 40-0)

ر اجلزء ػ)انظ من ادلعاجلة الثانوية نوعحالة توفر  إىل أنو حىت يف اإلشارةوذبدر 
بعض الوكاالت ادلنظمة تضع تعليمات تعقيم إضافية لتقليل الًتاكيز  فإف ،(4.4.0.41

ادلثاؿ السابق أف كلورة الدفق قد ال  يف ةالنتيجالبكتَتية لتصل معايَت مياه السباحة. وتبُت 
ادلعاجلة  ة ما يتحقق يفوىو ادلستوى الذى عاد ،%61تكوف ضرورية عند نسبة إزالة تصل 

 الثانوية.
فإف اجملتمعات الساحلية  ،نظراً ألف مصبات احمليط تتيح عادة مسافة نقل كبَتة جداً 

 يفلتقليل التلوث ادليكرويب  يمنشآت معاجلة اجملار  قد ال يتعُت عليها التعقيم بالكلور يف
مهمًا ألف استخداـ الكلور . ويعترب ىذا اإلنسافيستخدمها  اليتمناطق البيئات البحرية 

لينتج  يمياه اجملار  فإف الكلور قد يرتبط مع ادلواد العضوية يف ،ؽلكن أف يشكل خطراً. كذلك
(. 2.41مركبات ضارة للكائنات البحرية والبشر الذين يستهلكوف ىذه الكائنات )انظر اجلزء 

بدرجة مقبولة على دلستوى منخفض لتصل وت الكائنات الدالة وتعتمد ادلسافة الالزمة دل
 .ةعند هناية عملية التخفيف األوىل السريع البكتَتيإضافة للًتكيز  ،واالذباه ،سرعة التيار

 تتبع األقماع باستخدام األصباغ  7.13
 يضرورية لقياس الًتكيز البكتَت  اتطخاصة بعلم احمليكثَتًا ما يكوف إجراء دراسة 

قمع مياه عادمة عندما ػلمل التيار ادلاء ضلو الشاطئ. إف مثل ىذه الدراسات  اصلراؼ يف
حىت ؽلكن تتبع القمع  يتضاؼ دلياه اجملار  اليت ،األثر القتفاء أو مادة تستخدـ عادة صبغة

حلساب ثابت معدؿ  ادلتحصل عليها ؽلكن أف تستخدـ البيانات. ومن مث لعدة كيلومًتات
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قد يكوف مفيدًا للتنبؤ بالًتاكيز البكتَتية عند مسافات سلتلفة ربت  يالذ ،موت البكًتيا
  .ظروؼ متنوعة من التيار

النماذج أ( تقنية معروفة جداً وتستخدـ بكثرة يف 4 -40ويعترب تتبع الصبغة )شكل 
حاالت ادلصبات  على الرغم من أنو يف ،و التجهيزات احلقلية النمطية ،الرياضية اذليدروليكية

مكلفة جدًا بسبب معدالت التدفق احلجمية  االتقائية ة ؽلكن أف تصبح ىذه ادلوادالعميق
تتحقق عادة خالؿ إطار زمٌت قصَت. إف معدؿ إضافة  العالية والتخفيفات الكبَتة اليت

بعد زبفيف  (Cd) يالالـز لتوفَت تركيز صبغة معينة يساو  (Ve)لسرياف الدفق  (Qd)الصبغة 
 ىو:  (Sa)يساوى 

 
 أف :حيث 
 اجلاذبية النوعية للقمع ادلخفف.        
 اجلاذبية النوعية حمللوؿ الصبغة.         
W      احمللوؿ ادلستخدـ . وزف الصبغة يف جزيء 

الساعة لعوامل زبفيف  يف معدؿ الصبغة الالـز باللًت إىل ب(4-40ويشَت الشكل )
البيئة احمليطة  وذلك لتحقيق تركيز صبغة يف ،اليـو الدفق بادلليوف لًت يف وسرياف سلتلفة 

 دراسات الصبغة عادة يف اللًت الواحد من مياه البحر. وتستخدـ ميكروجراـ يف 4.1 ييساو 
( 4.46     )   %41صورة زللوؿ  وىي متوفرة يف ،(Rhodamine WT)مادة الرودامُت 

 يستخدـ يف يالذ (Fluorometer)مًت و جلهاز الفلور اً(. وؽلكن لًت  24صغَتة ) براميل يف
 ميكروجراـ 4و 1.2أخذ عينات حقلية أف يكشف ىذه الصبغة عند تركيزات تًتاوح ما بُت 

( لًت يف 341) Ve ،معدؿ سرياف الدفق اللًت. يف  .اليـو
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دلياه رلارى معاجلة جزئيًا بعيدًا عن ساحل مدينة ساف  WT ُتدبادة الرودام مت صبغو يقمع سطح  )أ(( 4-40شكل )

 ويالحػػػظ يفادلنجرفة.  ياجملار  أقماع مياه األعداد البكتَتية يفتستخدـ الصبغة كػػدليل لػػػرصد بوالية كاليفورنيا.  ،فرانسيسكو
 اللًت من ميكروجراـ يف 4.1الصبغة الالـز لتوفَت رسم بياين يستخدـ لتحديد مقدار  ب((وعائُت للػػرصد.  الصورة وجػػود

 ادلسألة اليتتشػرح الػخطوط ادلنقطة استػخداـ الػػرسم البياين حلل  .(أ) الدراسة ادلوضحة يف دفق سلفف كما ىو مستخدـ يف
 ادلنت. توجد يف
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لتقدير كمية الصبغة الالزمة لتتبع سرياف دفق  ب( 4-40ؽلكننا استخداـ الشكل )
مسألة خلط مائي شلاثلة. و إذا مل يتوافق سبامًا السرياف ادلوضح  أيأو  ،مائيجسم  معُت يف

ادلمثلة لعوامل التخفيف مع ادلسألة  ادلائلةوكذلك اخلطوط  ،لى احملور األفقي للرسم البياينع
( لتدقيق التقدير. دعونا نستخدـ  41-40ؽلكن عندىا استخداـ ادلعادلة ) ،نتناوذلا اليت

 مثاؿ زلدد. كليهما يف
 تنظيميالتصريح ال وأف ،اليـو مليوف لًت يف 001دبعدؿ  اً معين اً افًتض أف لدينا دفق

فًتض أننا وضعنا مرة عند هناية منطقة اخللط. ا 411دبعامل يساوى زبفيف الدفق  يتطلب
اللًت من  ميكروجراـ يف 4نسعى لقياس وأننا قارب أخذ العينات عند حدود منطقة اخللط 

يلـز إضافتها  كمية الصبغة اليت  ي. والسؤاؿ ىو كم ىعند مرور القمع ربت القاربلصبغة ا
( الصادي)احملور  األفقيعلى امتداد اخلط  001حدد الرقم  ،للدفق؟. باستخداـ الرسم البياين

     . اآلف حدد أين تقع النقطة211=  (Sa)وارسم خطًا حىت يتقاطع مع عامل التخفيف 
Sa   411 خطًا أفقيًا ليتقاطع مع احملور الرأسي  ارسمط. من ىذه النقطة على ىذا اخل

 الساعة . لًتاً يف 44 يتساو  ( وقدر االحتياج من الصبغة اليت)احملور السيٍت
 Ve(. أواًل: حو ؿ العامل 41-40سوؼ نستخدـ ادلعادلة ) ،غلاد تقدير أكثر دقةوإل

( إىل  لًت يف x 341 001 ،ياليـو )أ مليوف لًت يف 001 ييساو  يالذ      40.4اليـو
  

  استخدـ الرقم  Cdالساعة )لًت/ ساعة(. وبالنسبة للعامل  لًت يف
جم من الصبغة لكل    

 نوعيةبافًتاض كثافة  ،ميكروجراـ لكل لًت 4.1ىذا تقريبًا  يجراـ من مياه البحر )يساو 
            دبياه البحر 411:4ادلخفف  يلدفق اجملار النوعية افة وتكوف الكث .(4.1 يتساو 
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  (. وباستخداـ4.1النوعية تكوف الكثافة  ،حالة استخداـ مياه عذبة . )يف4.140     
Sa   411 وW   1.4 اخلاصة بالصبغة رودامُت  4.46     وWT   إىل  اإلشارةكما مت

 الساعة )مت ًا يفلًت  Qd   44ضلصل على:  ،(41.40ادلعادلة ) وبالتعويض يف ،ذلك سابقاً 
 ب(.  4 –40وىو ما يؤكد على تقديرنا عند استخداـ الرسم البياين ) ،(44.5 من تقريبها
 لتراكيز القمع  والمكاني الزمنيالتفاوت  8.13

مستقرة  يليست متجانسة وال ى ،ياَت مثل البكت ،إف تراكيز مؤشرات جودة ادلياه
تنظم الًتاكيز عند هناية منطقة اخللط. وبشكل  وثابتة من ناحية قياسات الزمن والفراغ اليت

لقمع معُت صادر عن مصب  األفقيادلدى  فنحن نفًتض أف تراكيز ادلكونات يف ،عاـ
فعدـ . العموديكهذا بالنسبة لالذباه   افًتاضلكننا ال نستطيع أخذ  .مشتت يكوف متجانساً 

ومتابعة تنفيذ  ،يل األداءوربل ،التصميم أثناءواجو مشكلة كثَتًا ما ت يالتجانس العمود
 حالة األهنار ليست بنفس القدر منها يف وذلك على الرغم من أف ادلشكلة يف ،التعليمات
وكذلك بعض البحَتات واخلزانات. وعمومًا فإف عدـ ومياه الشواطئ  باتحالة ادلص

يرتبط  ،ادلياه ادلستقبلة للصرؼ للكثافة يف يالذى يرتبط بالتفاوت الطبق يالتجانس العمود
اء. فعلى سبيل عدسة رقيقة نسبيًا مقارنة بعمق عمود من ادل أيضًا بانتقاؿ قمع معُت يف

 ،االذباه إىل أسفل فإف مكوناتو سوؼ تتفرؽ يف ،نتقل القمع فوؽ السطحإذا ما ا ،ادلثاؿ
فإف تركيز ادللوثات قريباً من حافة القاع يصبح  ،ىذه ادلكونات خالؿ عمود ادلاء تشتتومع 

إدراج القيمة  إذا ما كاف شرط التصريح يتطلب ،غليا أقل من ذلك عند السطح. )وبذلكتدر 
وليس عند منتصف العمق(. وبنفس  ،العينة غلب أف يتم عند السطحفإف أخذ  ،القصوى
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يتم ضخها تكوف أيضاً متغَتة مع  فإف مياه التخفيف ادلختلطة مع دفق الصرؼ اليت ،الكيفية
لمياه احمليطة إىل داخل منطقة األفقية ل ركةاحلزيائية تؤثر على العمق نتيجة لعمليات في

 داـػانع تظهر مثااًل ألخذ مؤشرات جودة ادلياه اليت (DO)التفريغ. ويعترب األكسجُت الذائب 
 ،والبحَتات هار )خزانات(ػة لألنػية احملاذيمعات ادلائثَت من اجملػك  عمود يفالتجانس ال

 وادلواقع الساحلية.  ،النهرية باتوادلص
 ،الرياضية للنقل والتفريق تقديرات على أسس الًتكيز الوسطى النماذج تنتج بعض

اذباه أدىن  للقمع عند مسافة معينة يف يالذى ىو عبارة عن الًتكيز األقصى دلقطع عرض
بدأ فإف الًتكيز األقصى ي ،. ومع سبدد عرض القمع بزيادة ادلسافة(Orifice)فوىة المن اجملرى 

قد يكوف الًتكيز عند خط الوسط )الًتكيز األقصى( عند  ،االطلفاض باضطراد. فمثالً  يف
 441بينما قد يكوف الًتكيز األقصى عند  ،اللًت ملليجراـ يف 411مًتاً من ادلشتت  31مسافة 

اللًت. وىناؾ أظلاط رياضية يف  ملليجراـ 41من  اً ؼلرج منها الدفق قريب مًتًا من الفتحة اليت
االذباه  وىذا بالطبع يتناقص أيضًا يف ،أخرى ربسب الًتكيز ادلتوسط للمقطع العرضي للقمع

 تؤخذاألدىن للمجرى: ويكوف الًتكيز ادلتوسط دائمًا أصغر من الًتكيز األقصى. ويتعُت أف 
وأف كلتا القيمتُت قد تكوف مفيدة  ،دراسات التحقق ادلعملية واحلقلية االعتبار يف القيمتاف يف

 األغراض التنظيمية.  يف
 مراقبة تنفيذ التعليمات   9.13

على نظاـ مبنية الواليات ادلتحدة  يفالتنظيم اخلاص بتلوث ادلياه  إف إجراءات
للقضاء على ضخ التلوث  القوميالنظاـ  تصاريح باسمادلعروؼ  .تصرػلات الضخ
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(NPDES) البلديسلطات معاجلة الصرؼ  ،مثل ،األذونات. إف احلائزين على ىذه 
مثل حدود  ،رػلهماوالصناعي يتعُت عليهم تطبيق واحًتاـ القيود وادلتطلبات اخلاصة بتص

الًتاكيز ومعدالت انبعاث الكتل ادلكونة من مواد زلددة. كما أف عليهم أف يطبقوا معايَت 
. اص هبم خاللوف بضخ الدفق اخلسيقومو  يمت ربديدىا للجسم ادلائي الذ اليتجودة ادلياه 

مشاريع مراقبة  ،ليةادلياه الساح حالة تفريغ الدفق يف خاصة يف ،وقد تتطلب بعض التصاريح
تصريح القياـ بنشاطات مراقبة وتقدًن نتائجو ليثبت ال. ويتعُت على احلاصل على بيئية مفصلة

خاصة الوكاالت التنظيمية بدراسات تقـو  ،تطبيقو لشروط التصريح. وىف بعض ادلناسبات
 وتعكس بيانات ادلراقبة التفاوت الواسع للظروؼ اليت .للتأكد ومراجعة برامج الرصد وادلراقبة

 وكثَتًا ما يواجو القائموف على ضخ ادلخلفات وكذلك ادلنظموف ،يعيةالبيئة الطب توجد يف
وضع شروط  عات ادلستخدمة يفُت نتائج ادلراقبة من جهة والتوقربديات تستدعى التوفيق ب

 تصريح من جهة أخرى.ال
 مواقع الخلط  1.9.13

 االستثناءاتببعض  عن الوكاالت التنظيمية ةريح الصادر اتسمح عادة شروط التص
لواحد أو أكثر من معايَت جودة ادلياه داخل موقع خلط معُت مالصق لنقطة التفريغ. وؽلكن 

أو عن طريق استخداـ  ةعتبارات عشوائية زلضإىل ا استناداً أف تؤسس منطقة خلط معينة 
رياضية. إف الكثَت من ربديدات مواقع اخللط تتم على أساس معدؿ  بنماذجبيانات وزلاكاة 

هدؼ للوصوؿ إىل زبفيف يشتت دل التصميم اجليدسيتوفر عن طريق  يالتخفيف ادلتوقع الذ
رض وصف ع يوجد أسلوب شائع يتمثل يف ،مثايل. وبالنسبة لألجساـ ادلائية الكبَتة مبدئي
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. وىف (diffuser)طوؿ مشتت  ىووأف الطوؿ  ،عمق ادلاء عند موقع التفريغ على أنوادلوقع 
يكوف من الشائع أف يقتصر موقع اخللط حبيث ال ؽلتد بالكامل بعرض  ،حالة األهنار الكبَتة

 ًتؾ )شلر آمن( حىت تتفادى أنواع الكائنات ادلائية الًتاكيز العالية من مكوناتوبذلك ي   ،النهر
فمثاًل قد يكوف ادلوقع  ،أحيانًا يكوف شكل موقع اخللط عشوائيًا سباماً  ،ادلياه العادمة. لكنو
اذباه  يفربع عرض اجملرى وؽلتد  يهناية النهر من أنبوب تفريغ يساو  اذباه مستطيل الشكل يف

ات سلتلفة هناية اجملرى دلسافة كيلومًت واحد. وكثَتاً ما يوجد أثناف أو ثالثة مواقع خلط جملموع
 سمية. المن ادللوثات ودرجات 

 تنظيم االستخدام  2.9.13
ضلو كل من القيم ادلتوسطة  مناسبالتنظيمية بشكل  اإلجراءاتقد يوجو اىتماـ 

 والوكالة األمريكية حلماية البيئةربدد والية كاليفورنيا  ،غَت ادلتصلة للملوثات. فمثالً القيم و 
ادلسموح بو للقيم اللحظية لبعض القياسات إضافة للقيم  ادلتوسطة ادلختلفة  األقصىاحلد 

 ،قيم ادلتوسطات احلسابية لفًتة ثالثُت يومًا وستة شهور(. وىف بعض احلاالت :ادلؤقتة )مثالً 
، ويف حاالت أخرى على ادلعلومات اخلاصة بالتأثَتات على األحياء ادلائية النظم تستند ىذه

 . إحصاءات فيما ؼلص أداء زلطة معاجلة ادلياه العادمة القيم للحصوؿ علىيتم ربديد ىذه 
يعرب عنها على أساس متوسطات مؤقتة )يومية إىل شبو مومسية(  اليتوتقًتح ادلعايَت 

حدود منطقة كل من عند   ،اذباىات ثالثة يفأف يتم تقييم تراكيز القمع بشكل مكثف 
 ارد بيولوجية حساسة بنهاية التيار. عند مواقع مو  ،وىف بعض احلاالت ،اخللط
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وتلعب سرعة التيار واذباىو دورًا ىامًا عند تقييم الًتاكيز عند احلدود. وعند دمج 
يكوف  ،وقطاعات الكثافة  وكذلك اذباه التيار ،لًتكيب الدفق الدوراينالبيانات عن التباين 

شلكنا تأسيس متوسط لستة أشهر )أو وسيط( لعدد من النقاط على حدود منطقة اخللط. 
 أف النقطة اليتكما  ،جدًا عند ىذه النقاط اً ويتوقع أف يكوف متوسط الستة أشهر متفاوت

 سبلك أعلى تكرار للتعرض قد ال سبلك ادلتوسط األعلى من الًتكيز. 
ناطق حيث تكوف تيارات اجملرى من الدفق قد توجد م ،وبعيدًا عن موقع اخللط

ادلوقع عند وقت سلتلف وىف اذباه مغاير لتتجمع فوؽ سلسلة  يغادر كل منها  ،ادلخفف
قد يكوف  ،ىذه احلالة أو منطقة سباحة. ويفالبحرية  ذبمع كبَت من الطحالبصخرية أو 

ييم التأثَت الكلى وذلك عند تق أعلى تركيز مشاىد من تكرار التعرض واستمراره أكثر أعلية
 على ىذه ادلوارد. 

 أخذ عينات للتحقق  3.9.13
بغض النظر عن السؤاؿ فيما إذا كانت القيم غَت ادلتصلة أو متوسطات القطاع 

يتم هبا استخداـ عينات  فإف الطريقة اليت ،وتنفيذ ادلعايَت احًتاـالختبار ستستخدـ  العرضي
 حقلية للتحقق من أو ادلقارنة مع نتائج ظلوذج ما ؽلثل اعتباراً ىاماً. 

تقاس القيمة ادلتوسطة أو  قد  ،وىف دراسات التحقق احلقلية أو ادلعملية ألداء القمع
قنينة. وعادة ما تكوف القيمة احلقلية ادلقاسة من  يتم احلصوؿ عليها صدفة من عينة يف

على امتداد فًتة زمنية زلددة. ويتم مجع عينات كثَتة  إشارةموضعية صغَتة جداً وسبثل منطقة 
فإف استخداـ  ،. وىف ادلعملعدديحىت ؽلكن حساب متوسط  العرضيمن نفس ادلقطع 
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 أقماعحيث تشمل عادة  ،حالة احلقل يكوف سهاًل نسبياً. لكنو يف ،أظلاط ىيدروليكية
وعند يكوف أخذ عينة أكثر تعقيداً. وضلاوؿ عادة أخذ عينات من رلرى متحرؾ  ،عديدة

وذلك باستخداـ أدوات أخذ عينات مثبتة على  ،عن الرؤية أعماؽ كبَتة ربت السطح بعيدة
جزء من ادلقطع  يقارب متحرؾ. ولذلك فإنو من ادلقبوؿ افًتاض بعض الشك حوؿ أ

 سبثلو القيمة. العرضي
األهنار العميقة  فإف دراسات التحقق احلقلية لألقماع ادلغمورة يف ،وذلذه األسباب

يكوف أبعد ما ؽلكن  عرضيأفضل ما ؽلكن دلقطع  إجراؤىاوالبحَتات وادلياه الشاطئية ؽلكن 
طادلا كانت ادلنطقة واقعة ضمن ادلدى حيث يكوف القمع متصاًل.  ،عمليًا من ادلصب

شلا غلعل من  ،أصغر بكثَتأكرب وتكوف أبعاد القمع تتغَت القيم بسرعة  ،وبالقرب من ادلصب
فإنو  ،إضافة لذلك ،أكثر صعوبة القمع أو حىت يف ادلكاف ادلناسب وضع أداة أخذ العينة يف

من األفضل إجراء الدراسة عندما تكوف التيارات منخفضة فيصعد القمع ألقرب ما ؽلكن من 
ألنو ردبا يصبح شلكنًا رؤية  السطح. وبذلك فإف وضع جهاز أخذ العينات قد يتحسن

تؤخذ أثناء فًتة التيارات  فإف العينات اليت ،القمع. وبغض النظر عن سهولة مجع العينة
 ادلنخفضة قد تكوف مفيدة بشكل خاص للتحقق من تنفيذ التنظيمات.
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 بيةاسومسائل حأسئلة 
ل ػػم 411كل   يف 4111إىل  البكتَتيا القولونيةدد ػوقت الالـز حىت يتناقص عػسب الػاح .1

مل. ويتوقع أف  411كل   يف 441على  ي( من مياه رلارى ربتو االستحماـ)وىو معيار مياه 
 اليـو الواحد. يف 4.2يا َت يكوف معامل موت البكت

يف  كيلومًت  1.5 يجسم مستقبل من ادلاء تساو  يفالتيارات أفًتض أف متوسط سرعة  .2
يتعُت اختيار موقع تفريغ ادلياه العادمة عندىا بعيدًا عن منطقة  اليتادلسافة  ىيالساعة. كم 

 سباحة؟ 
-40ذا الباب )شكل ػى يفبادلثاؿ  (BOD) لألكسجُت احليويتياج ػحاليوضح منحٌت ا .3
اللًت عند اليـو اخلامس. ويبدو أف القيمة احلدية  رلم يف 3.4تساوى  BOD( أف قيمة 0
اللًت. وقد مت حل معادلة  رلم يف 4.3 حوايل يساو ت (BODL)ألكسجُت ل احليوي الحتياجل

BOD  باستخداـ ىذه القيم لنجد أف قيمةK   افًتض أف القيمة  يف 1.04كانت ضلو . اليـو
 اليـو اخلامس؟ يف  ماذا ستكوف القيمة 42.1احلدية كانت 

لكن ادلخلفات كانت أكثر سهولة  ،42 يسللفات أخرى ذلا قيمة حدية تساو  افًتض أف .4
 للتحلل. ىل ستكوف القيمة عند اليـو اخلامس أقل أو أعلى؟ دلاذا؟ 

نتيجة لتفريغ  5و ،1 ،4 ،4أحسب تركيز األكسجُت جلسم مستقبل من ادلاء عند اليـو  .5
يف  1.4 ياللًت ومعامل ربلل يساو يف  رلم 01يساوى  BODمعاجلة جزئيًا وذلا  يمياه رلار 

. يف  1.0معامل إعادة التهوية  يويساو  ،اليـو  اليـو
من نقص بداية عن منطقة التفريغ. ونتيجة  غَت ملوث وال يعاين مائيىذا جسم 

 اللًت من األكسجُت الذائب. يف  رلم 41تقريباً عند  اً يكوف مشبع احمليطفإف ادلاء  لذلك
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 الرابع عشرالباب 
 األسمدة الزراعية كمصدر للتلوث

 
شنكن الذي  ،إضافات متكررة من ظباد نيًتوجيٍت ،مثل اػبس ،العايل االقتصاديتتطلب احملاصيل ذات اؼبردود 

 ػبزانات اؼبياه اعبوفية. تلوث نًتاٌب يف الريأن يتسبب مع 
 

 التربة كمصدر لتغذية النبات 1.1.
من العناصر الكيميائية لتستكمل دورات حياهتا. وتشمل الستة  ربتاج النباتات لعدد

 ،C، H، O، N، P، K، Ca، Mg، Sمن  عشر عنصرًا الالزمة لنمو صبيع النباتات كال
Fe، Mn، Zn ،Cu، Mo، B،  وCl .ومن اؼبثَت أن ميكروبات الًتبة ربتاج لنفس العناصر .
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يتعُت امتصاصها بواسطة النباتات من  ،صورة أيونية يفتوجد عادة  اليت ،إن ىذه العناصر
على ىذه اؼبغذيات من  النباتات تتحصل ،النظم البيئية غَت اؼبضطربة يفو   .ؿبلول الًتبة

 يوإضافات الًتسيب للمجار  ،اعبوية واإلضافات ،ؿبلول الًتبة من خالل ذبوية اؼبعادن
وربللو. ويعتمد  اػبضريأو عن طريق تدوير اؼبغذيات بسبب موت الغطاء النباٌب  ،اؼبائية

( وخصائص كيميائية وبيولوجية على عوامل تربة ال حيوية )الباب الثاينتيسر اؼبغذيات 
فإن اإلنتاج الزراعي قد اعتمد ، التاريخ أغلب مراحل(. وعرب السابع والباب السادس )الباب

ذيات باستثناء بعض اغباالت حيث يتم ربسُت مستوى اؼبغ ،على مصادر اؼبغذيات ذاهتا
 ـبلفات حيوانية وبشرية. مباستخدا

فعلى مدى وقت ، عندما ربصد احملاصيل فإنو يزاح معها اؼبغذيات من الًتبة. لذلك
 تدىنيًتتب عنو  فبا ،إزاحة كميات كبَتة من اؼبغذياتيف الزراعي  اإلنتاجطويل قد يتسبب 

فإن اإلنتاج الزراعي على اؼبدى البعيد قد يتسبب  ،وباإلضافة إلزاحة اؼبغذيات. اإلنتاجيةيف 
ؿبطة يف فإن استزراع أراضي األعشاب  ،وعلى سبيل اؼبثال من الًتبةفقد للمادة العضوية يف 

ؿبتوى الًتبة من اؼبادة  تدىنوثاماستد دبحاصيل موظبية أدى إىل التجارب الزراعية دبنطقة ر 
 سنة. 33ل خال %53 – 33العضوية بنسبة تراوحت ما بُت 

على مغذيات ضرورية للنبات شنكن استخدامها  يعبارة عن مواد ربتو  ىياألظبدة 
وتكون  .وفر بواسطة عمليات طبيعيةتت اليتىت اإلحالل الكلى للمغذيات أو ح ،الستكمال

ؿبلول  يف صور أيونيةيف مغذيات  لتعطىبات غَت عضوية قابلة للذوبان األظبدة عادة مرك
قد  يمخلفات العضوية الصلبة للمجار ـوادًا عضوية مثل الكمبوست والــلكن م ،الًتبة
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صورة يف (. ونظرًا ألن النباتات سبتص اؼبغذيات 4113دة )انظر اعبزء ــتستخدم أيضًا كأظب
أذنية: فاالحتياجات الغذائية للنبات شنكن سدىا  يفإن مصدر ىذه األيونات غَت ذ ،أيونية

اؼبغذيات الناذبة بواسطة العمليات الطبيعية بالًتبة. إن ما  وأبنفس القدر عن طريق األظبدة 
أمر قد احملاصيل  إنتاجيةعلى  التأثَت الفعال لألظبدةتوفَت ىذه األيونات. إن ىو يهم فقط 

ًب تأسيسها  اليت ،يلينو جامعة إيف شرائح مورو التجريبية فمثاًل  حسمتو البحوث العلمية.
قد أظهرت أن   ،الًتبة إنتاجيةبغرض دراسة تأثَتات الزراعة على اؼبدى البعيد على  1876عام 

 1876الفًتة من عام يف شرائح مل يتم تسميدىا يف  كمية الغلة من ؿبصول الذرة اؼبزروعة
زيادة فإن النتيجة كانت  ،1955دة عام عند إضافة األظبو لكنو  ،قد اخنفض بشدة 1954و

 .افضعأربعة أكمية الغلة دبقدار يف   فورية
 النيتروجين كمصدر للتلوث 41.1

األظبدة اؼبضافة  لكن جل   ،من اؼبغذيات الضرورية ياألظبدة على أ يقد ربتو 
 ،أو خليط منها ،(K)والبوتاسيوم  (P)الفوسفور و  (N)للًتب الزراعية ربتوى على النيًتوجُت 

ىذه العناصر باؼبغذيات الكربى ألن النباتات سبتصها بكميات أكرب مقارنة  وتسمى
باؼبغذيات األخرى. ونظراً ألن الًتب الزراعية كثَتاً ما تفتقر لكميات كافية من واحد أو أكثر 

صورة أظبدة.  يففإهنا عادة ما تضاف  ،اجية ؿبصوليةمن ىذه اؼبغذيات لتحقيق أقصى إنت
رتفع ا لقد ،الواليات اؼبتحدةيف ت الكربى أدناط استخدام اؼبغذيا (1114)ويوضح الشكل 

تزامنًا مع ربسن  ،شدة( خالل فًتة اغبرب العاؼبية الثانيةب) ياً استخدام األظبدة دراماتيك
يكنة فبا جعل استخدام األظبدة عملياً إضافة لزيادة اؼب ،أصناف احملاصيل وأساليب اإلدارة
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، اؼبستخدمة ثبتت كميات األظبدة ،يمن القرن اؼباض الثمانينياتومنذ منتصف  لكنو ،ومرحباً 
يئية اؼبرتبطة باستخدام االىتمامات البيف  الرحبية الزراعية وزيادةيف  عاكسة بذلك اخنفاضاً 

 األظبدة.

 
 (Berry 1992 )بيانات عن: الواليات اؼبتحدة يفأدناط تارسنية الستخدام اؼبغذيات التسميدية : (1-14)شكل 

 

 إنتاج المحاصيلفي  النيتروجينيةاستخدام األسمدة  141.1.
الواليات يف  تضاف لألراضي الزراعية اليتيعترب النيًتوجُت أكثر اؼبغذيات الشائعة 

 (N)من النيًتوجُت  يمليون طن مًت  1313إضافة ما إصبالو  1992عام  يف ًب ،فمثالً  .اؼبتحدة
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ويوضح  .الزراعية األراضيكيلوجرام لكل ىكتار من   83وىو ما يعٌت متوسطًا مقداره  -
وحديثاً ازداد استخدام غازات  .دمة واألكثر شيوعاً اؼبستخ اؼبواد التسميدية (1 - 14)اعبدول 

واليوريا ونًتات  ( NH)مثل األمونيا ، (N)وسوائل ذات ؿبتوى مرتفع من النيًتوجُت 
 ذات احملتوى اؼبنخفض من النيًتوجُت. بينما تناقص استخدام األظبدة الصلبة، األمونيوم

 و أوــيتبعمثل النثر فوق سطح الًتبة ) ،وشنكن إضافة األظبدة النيًتوجينية بعدة طرق
لتوفَت  الريأو اغبقن مع مياه  ،واغبقن ربت سطح الًتبة ،خلط مع الًتبة( وـيتبع ال

كما قد   ،النيًتوجينية قبل الزراعةويشاع إضافة األظبدة  ،ياحتياجات احملاصيل من ىذا اؼبغذ
ا تسمح بذلك ظروف إدارة عندم (Side- dressing)النباتات النامية  جانيبتضاف على 

 احملصول.
 في التربدوران النيتروجين  4141.1

داخل الًتبة.  والكيموحيويةيتعرض النيًتوجُت ألنواع كثَتة من التفاعالت الكيميائية 
 [ CO(NH)2]صورة يوريا  يفعادة  يكون النيًتوجُت، صورة أظبدة يففعندما يضاف للًتبة 

 وبغض النظر عن ،و. لكن(     )أو نًتات  (     )أو كأمالح أمونيوم  ،( NH)أو آمونيا 
 ربدث نفس أنواع التفاعالت. ،اؼبضاف للًتبة النيًتوجيٍتسماد الصورة 

. وشنكن      أو       صورة أيون  يفوسبتص عادة النباتات عنصر النيًتوجُت 
ن طريق عمليات أو بشكل غَت مباشر ع حتوفر ىذين األيونُت مباشرة نتيجة لتحلل األمال

 الًتب: يف (hydrolysis) اؼبائيللتحلل تتعرض اليوريا  ،فمثالً  .أخرى
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ميكرويب. وشنكن أن يتسبب ىذا  إنزًنعبارة عن  (urease)حيث أن اليورييز 
عندما تضاف اليوريا  ( NH)صورة غازية يف  يللهواء اعبو  (N)فقد للنيًتوجُت يف  التفاعل

الًتبة أو قريبًا منو. ويتفاقم الفقد عندما يكون الرقم اؽبيدروجيٍت للًتبة السطحية عند سطح 
 أو أعلى. 713

 

 النيًتوجُت والفوسفور شائعة االستخدام بعنصري: مواد التسميد (1-14)جدول 
 (,Berry 1992)بيانات عن: 

 احملتوى الغذائي السماد ياؼبغذ
 على أساس الوزن( %)

عام يف  الكمية اؼبستخدمة
 )باؼبليون طن مًتي( 1992

N ( ؿباليل نيًتوجُت(N 32 7131 

 82 4164 ( NH)أمونيا 

 46 3121 [ CO(NH )]يوريا 

 NH  NO ]] 35 1172نًتات أمونيوم 

 SO ) 21 3174 ( NH)]كربيتات أمونيوم 
P 3133 1315 تسوبر فوسفا 

 3145 2113 ثالثي تسوبر فوسفا

N وP  18 مفوسفات األمونيو – (N) 
23 – (P) 11  13 

 

 :إىلإما وشنكن أن يؤول مصَت أيون األمونيوم 
صورة يف يفقد   NHالتحول إىل  (2)أو  ،التثبيت فيما بُت الطبقات البينية ؼبعادن الطُت (1)

 النًتتة: (4)أو  ،االمتصاص بواسطة النباتات أو الكائنات الدقيقة (3)أو  ،غازية
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كيميائية ال-يا ىوائية ذاتية التغذيةَت وربفز عملية النًتتة بواسطة بكت
(chemoautotrophic) تستخدم أكسدة النيًتوجُت كمصدر للطاقة. وزنفز التفاعل  اليت

أما  ،(nitrosomonas)موناس سو تسمى النيًتو يا َت بواسطة نوع بكت (2114)اؼببُت باؼبعادلة 
 (nitrobacter)تسمى النيًتوباكًت  ىرـ خأيا َت وع بكتــة نـفيحفز بواسط (3114)ل ــالتفاع

 .(T 4 - 13و  T 4 - 9أنظر اؼبعادلتُت ، أيضاً [
بدرجة حرارة الًتبة ورقمها اؽبيدروجيٍت. وتتحقق أقصى  بقوة معدالت النًتتة تتأثر

، 8و 6بُت  رقمها اؽبيدروجيٍت يًتاوح ماو ، معدالت نًتتة عندما تكون الًتبة جيدة التهوية
. وتكون النًتات عرضة لكل من االمتصاص بواسطة °م35و 25بُت  ماودرجة حرارة الًتبة 

تتميز جبهود  اليتحالة الًتب اؼبشبعة سيئة التهوية  يفة تالنباتات أو الكائنات الدقيقة والدنًت 
 .(4T–14 انظر اؼبعادلة)أكسدة واختزال منخفضة 

 

 
 

لنًتات  حيث استخدمت ا اختزال،نصف تفاعل  يويوضح ىذا التفاعل الكيميائ
يا اختيارية ال ىوائية. وشنكن للعديد من َت بواسطة بكت اإللكًتوناتكمحطة هنائية لقبول 

 .لإللكًتوناتكمستقبل يا أن تستخدم النًتات  َت البكتأنواع 
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الًتبة ينظر  ربوالت نيًتوجُتيف  تتحكم اليتية إن التفاعالت اغبيوية وغَت اغبيو 
يف . و ]2114انظر الشكل [ (nitrogen cycle) دة على أهنا سبثل دورة النيًتوجُتإليها عا

العضوية اػبزان األكرب للنيًتوجُت. وقد تتكون تعترب اؼبادة ، معظم النظم البيئية على اليابسة
ىذه اؼبادة العضوية من بقايا نباتية أو حيوانية عند مراحل ـبتلفة من التحلل إضافة إىل 

ويسمى ناتج التحلل ىذا بالدبال  ،مركبات عضوية معقدة ناذبة عن التحلل اؼبيكرويب
(humus). مقاوم جدًا ألى ، دد بل ومتغَتيعترب تكوينو الكيميائي غَت ؿبالذي  إن الدبال

فإن اؼبادة العضوية اغبديثة قد ، وعند إضافتها للًتب ،(21217تأثَت ميكرويب آخر )انظر اعبزء 
تستخدم بواسطة كائنات دقيقة غَت ذاتية التغذية كمصدر للكربون والطاقة. ويتم ربويل 

 ة:ن طريق العملية التاليع      اؼبادة إىل يف  يالنيًتوجُت العضو 
ىل أضباض إ يعملية يتحول فيها النيًتوجُت العضو  يوى: (Aminzation) يالتحول األمين

 أمينية وسكريات أمينية.
وفيها تتحول األضباض األمينية والسكريات األمينية إىل  :(Ammonification)النشدرة 

NH+
. (mineralization)التحول األميٍت والنشدرة ما يسمى باؼبعدنة  وتشكل عملييت ، 

قد يستفاد منو بواسطة   (      ,      )العضويفإن نيًتوجُت الًتبة غَت ، وعلى العكس
. وتتطلب الكائنات (immbolization) اغبيويعملية تسمى بالتثبيت  يفالكائنات الدقيقة 

إن . 13:1إىل  5:1بُت ، عادة ما تًتاوح، أنسجتها يفؿبددة  C:Nالدقيقة بالًتبة إىل نسب 
للمادة اؼبضافة  C:Nتتحدد بواسطة نسبة  اغبيويوالتثبيت  اؼبعدنةاؼبقادير النسبية لكل من 
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أما ، ربفز على حدوث معدنة 33أقل من  C:Nللًتب. وعموماً فإن إضافة مادة ذات نسبة 
 للنيًتوجُت. يفإهنا ربفز حدوث تثبيت بيولوج 33عندما تكون ىذه النسبة أعلى من 

 (Nitrogen Fixation)تثبيت النيتروجين 
إىل صور مفيدة للنباتات والكائنات الدقيقة.  ( N) يىو ربول نيًتوجُت اؽبواء اعبو 

 ؽبا القدرة على ربويل  اليتيا َت وقد يتم تثبيت النيًتوجُت بيولوجيا . وتوجد بعض أنواع البكت

N  إىل  NH  يزينمن خالل ربفيز التفاعل بواسطة أنزًن النيًتوج (nitrogenase): 
 

 
 

يا مع بالرايزو ، فليا مع النباتات )مثليا اؼبثبتة للنًتوجُت تكاَت تعيش بعض أنواع البكت
بينما تعيش أخرى مستقلة عن النباتات ولكن داخل نطاق  ،(2 - 4 البقوليات: أنظر الشكل

يف  يسهمالذي  ،للنيًتوجُت يويعترب التثبيت البيولوج ،(rhizosphere)منطقة دنو اعبذور 
 مهماً كيلوجرام من اضافات النيًتوجُت سنويا ¯       114النظم البيئية األرضية دبا مقداره 

، ولسوء اغبظ .وثة تقريبًا للتسميد النيًتوجيٍتوشنثل وسيلة غَت مل، من الغذاء يالعاؼب لإلنتاج
ال يوجد ؽبا ارتباطات ميكروبية تسمح بتثبيت ، مثل اغببوب، يل اؼبهمةاحملاص فإن كثَتًا من

ت للنيًتوجُت أيضًا بواسطة عمليات صناعية يتثبقد زندث ، من ناحية أخرى .وجُتالنيًت 
يف  ومن خالل عمليات الحيوية مثل الربق (Harber- Bosch)بوش  -ىاربر  مثل تقنية

 .(2 - 14)الشكل  ياعبو  اؽبواء
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 .ربوالت نيًتوجُت الًتبة :(2-14) شكل

 
ت ومن بُت ىذه التفاعال ،تشمل دورة نيًتوجُت الًتبة تفاعالت حيوية والحيوية

يف تضمها(  الشدة وحجم اؼبصادر اليت كثر أذنية )من ناحييتتعترب التفاعالت البيولوجية أ
يتم  يوذبدر اإلشارة إىل أن اؼبعدنة والتثبيت اغبيو  .التحكم دبصَت نيًتوجُت الًتبة وصوره
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وربدد تفاعالت  ،التحكم فيهما بواسطة تراكم الكتلة اغبيوية ذاتية التغذية بالًتبة وربللها
 والًتبة. ياؽبواء اعبو  يفحيوياً والدنًتة العالقات بُت ـبزون النيًتوجُت  (N)تثبيت النيًتوجُت 
دورة النيًتوجُت ىو غسيل النًتات يف ة غَت اغبيوية الت اؽبامـد من التفاعـإن واح

(nitrate leaching)،  ًدمص بقوة على سطوح فإن أيون النًتات ال ي، السالبة لشحنتوونظرا
ومع  ،(11316وىو متحرك جدًا داخل الطور السائل بالًتبة )انظر اعبزء ، اؼبواد الغروية بالًتبة

سريان اؼباء خالل الًتبة تكون النًتات داخل مسام الًتبة عرضة بدرجة عالية للغسيل إىل ما 
ودبجرد وصوؽبا  ،(vadoze zone)اؼبشبعة  غَت ربت منطقة دنو اعبذور لتصل إىل نطاق الًتبة

 يفو  ،(2114تدخل النًتات إىل اؼبياه اعبوفية وتصبح ملوثًا ؽبا )الشكل ، إىل ىذا النطاق
 اؼبياه اعبوفية.يف  انتشاراً اغبقيقة تعترب النًتات أكثر اؼبلوثات 

بتلوث اؼبياه اعبوفية  تزايد االىتمام، يومنذ منتصف السبعينيات من القرن اؼباض
الدم  يف اؼبيثموجلوبُتويعود ىذا إىل ثبوت العالقة بُت النًتات ومرض بالنًتات، 

(methemoglobinemia) الرضيع األزرق أو ما يسمى دبرض (blue – baby disease) :
 إلمكانيةإضافة ، أشهر 6الذين تقل أعمارىم عن  للرضعوىو مرض كثَتًا ما يكون فبيتًا 

كم من التلوث بالنًتات ينتج عن   ليس واضحاً بأمراض أخرى. وحىت اآلن؛ فإنو  وعالقت
 ليات اعبيولوجية الطبيعية.و العمالزراعي وكم ىو ناتج عن عمليات تربية اغبيوانات أ اإلنتاج

 (N:  N  ) وقد حاول بعض الباحثُت عن طريق استخدام نسب نظائر النيًتوجُت 
لكن مصداقية ىذه األسلوب ىو ؿبط ، ىذه اؼبياهيف  اؼبياه اعبوفية ربديد مصدر النًتاتيف 

بعضها إضافة للفهم  نسب ىذه النظائر إىل يف سيطة جداً نظرًا لالختالفات الب، تساؤل
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إن احملاوالت اؼبتكررة منذ منتصف السبعينيات من  .احملدود للهيدرولوجيا ربت السطحية
يف  إنتاج طريقة شنكن االعتماد عليهايف  الستخدام ىذه الطريقة قد فشلت يالقرن اؼباض

 النًتات باؼبياه اعبوفية. مصدر ربديد
 تلوث المياه الجوفية بالنترات 4141.1

تلوث اؼبياه اعبوفية  وينطويوث النًتات كال من اؼبياه اعبوفية واؼبياه السطحية. قد تل
بينما شنكن أن يقود تلوث  ،باستهالك مياه ذات ؿبتوى عال من النًتاتعلى ـباطر ترتبط 

إىل زيادة دنو الطحالب  يفبا يؤد، (eutrophication)ها هبذا العنصر ئاؼبياه السطحية إىل إثرا
د تركز على تلوث اؼبياه إن جل االىتمام حول التلوث بالنًتات ق .واستنزاف األكسجُت

ة للمياه بالواليات اؼبتحد يمن االستهالك الكل %23حنو  اعبوفية. وتوفر اؼبياه اعبوفية
األرياف. وقد يف  خاصة، األمريكية حيث تستهلك كمية كبَتة من ىذه النسبة للشرب

 اً م نًتات معرب ؾب 13األمريكية اؼبستوى األعلى ؽبذا اؼبلوث عند  "وكالة ضباية البيئة"حددت 
ؼبياه  اآلمنواعتربتو اؼبستوى األعلى ، اللًت الواحديف  (NO  – N) النًتاٌب عنو بالنيًتوجُت

 اؼبلوث ؽبذا اآلمناؼبستوى األقصى  (WHO)كما حددت منظمة الصحة العاؼبية ،  الشرب
إن  اللًت الواحد، يف - N)  (NOم نًتات معرب عنو بالنيًتوجُتؾب 1113 ندـمياه الشرب عيف 

للبالغُت  اآلمنأما اؼبستوى ، ىذه الًتاكيز سبثل خطرًا بالدرجة األوىل على األطفال الرضع
 لكنو يبقى غَت معروف.، فمن احملتمل أن يكون أعلى من ذلك
ات ينتج عن اإلنتاج من تلوث اؼبياه اعبوفية بالنًت  معتربةال شنكن إنكار أن كميات 

لكن ربديد مصادر النًتات بدقة وكذلك  ،تطور ىذه اؼبشكلة يفوردبا تسهم األظبدة الزراعي 
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اؼبياه اعبوفية يف بعد: دبعٌت أن اؼبصادر اؼبتغَتة للنًتات  دى مساذنة كل منها مل يتم ربديدهم
وجبانب اإلنتاج  ،ىذا اؼبلوث مشكلة يصعب التعامل معها ذبعل من التحديد اؼبؤكد ؼبصدر

واؼبخلفات اغبضرية والصناعية ، أماكن مغلقة يفالزراعي فإن عمليات تربية اغبيوانات 
، إىل ذلك .اؼبياه اعبوفيةيف  (     )ينات اعبيولوجية تعترب صبيعاً مصادر فبكنة للنًتات والتكو 

 واملـث اؼبياه اعبوفية اؼبصاحبة لنشاط معُت ألن عميم فكرة خطورة تلو فإنو من الصعب تع
و ــاق شبـنطـوخصائص الًتبة وال، بئرـوقع الـوم .مق اؼبياه اعبوفيةـذلك عيف دبا  ديدة أخرىـع

 حدد.ـاط مـج عن نشـنًتات الناتـوث بالــميعاً على التلـر جـؤثـماء تـاؼبشبع بال
حصرًا آلبار اؼبياه اعبوفية بالواليات  1991عام  (EPA)نشرت وكالة ضباية البيئة 

فإن معظم اؼبياه اعبوفية ، مياىها. وبشكل عام يفسبت متابعة تراكيز النًتات  اليتاؼبتحدة 
مناطق ؿبددة ذات تلوث  وإن كانت ىناكبالواليات اؼبتحدة قد وجدت غَت ملوثة بالنًتات. 

والية  23أن  (USGS)اؼبتحدة بالواليات  اعبيولوجيعال. وتشَت بيانات عن إدارة اغبصر 
ربتوى مياىها من اآلبار  %(711)هبا نسبة  كانتالزراعي   تتميز بأعلى نسبة من التسوق

 (NO -N)صورة نيًتوجُت  يفمعرب عنها اللًت الواحد من النًتات يف ؾبم  13 منعلى أكثر 
وتشمل اؼبناطق الواضحة  .فقط %(3)مقارنة بالواليات الثالثُت األخرى حيث كانت النسبة 

اغبامل للمياه اعبوفية  (أوجاالال )حوضتغطى اليتاؼبلوثة بالنًتات أجزاًء من السهول العظمى 
(Ogallala aquifer)  تتميز دبناطق زراعية تروى  اليت، أريزونا وكاليفورنيا وسط والييتو

تتميز بالزراعة  اليت، وسهل هنر بالت بوالية نرباسكا ي؛ وأجزاء من الشمال الشرقبكثافة
يبدو أن ىذه اؼبواقع اؼبلوثة  ،وعموماً  .(3114اؼبكثفة وعمق ضحل للمياه اعبوفية )الشكل 
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إن التلوث  ،ؼباضي القريب مناطق زراعية ىامةا يف كانتمرتبطة دبناطق تعترب حاليًا أو أهنا  
يف  فية الضحل. أمانتاج الذرة وعمق اؼبياه اعبو والية نرباسكا متالزم مع كل من إيف  بالنًتات

يف  بالزراعة اؼبروية يبدو مرتبطاالتلوث باؼبناطق احمليطة دبدينة فينكس  فإنوسط والية أريزونا 
 .ياؼباضيف  الوقت اغباضر أو

ها التلوث بالنًتات ييرتبط ف إن االستثناءات ؽبذا النمط العام تشمل اؼبناطق اليت
من الطبقة  اعية. وتشمل ىذه اؼبناطق أجزاءً بالًتسبات اعبيولوجية بداًل عن النشاطات الزر 
أجزاء من يف  إضافة للطبقات اغباملة للمياه، اغباملة للمياه ؼبدينة الس فيجاس بوالية نيفادا

خزانات اؼبياه اعبوفية  يف وزنتمل أن تكون النًتات ،ووالية وايومنج، ومونتانا، داكوتا الشمالية
الغسل إىل أسفل تعرض للنًتتة و الذي  (     )دل ىذه قد نتجت عن أيون األمونيوم اؼبتبا

 .(Water table)توجد فوق مستوى اؼباء اغبر  من الرسوبيات اليت
 ى التلوث باألسمدة النيتروجينيةتؤثر عل التيالعوامل  1141.1

إن الًتبة والظروف اؼبناخية ؽبا تأثَت ىام على مدى كفاءة استخدام األظبدة. 
تكون أكثر عرضة للفقد مقارنة بأيون األمونيوم  (     )وعموماً فإن الصورة األنيونية للنًتات 

(NH+
كما شنكنو أيضاً ،  لغسيلأكثر عرضة ل فإنو ،زنمل شحنة سالبة (     )ونظراً ألن  ،( 

معدالت  أن شنكن مالحظـة، لذلك .(denification)ة تبسهولة عن طريق الدنًت أن يفقد 
وكما ىو معروف فإن ظروف الرقم  .تؤثر كثَتًا على إمكانية فقد النًتات الًتب يفالنًتتة 

ربفز على النًتتة °) م35-25)ودرجات اغبرارة الدافئة    -  pH)اؽبيدروجيٍت اؼبتعادل 
الًتب ذات القوام اػبشن ويف الًتب ذات يف  إضافة لذلك، فإن فقد النًتات يتعاظم .السريعة
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اؼبسام اؼبتصلة الكبَتة مثل تلك اليت توجد ربت ظروف اغبراثة اؼبخفضة أو الدنيا )انظر 
 .(4-14 الشكل

 
 ياه اعبوفية بالواليات اؼبتحدةاؼبيف لًتاكيز النًتات  يتوزيع مساح :(3-14) شكل

 

األمطار الشديدة عندما ىطول كما أن قدرًا كبَتًا من النًتات شنكن أن يفقد أثناء 
إن فقد النًتات عن طريق الدنًتة ىو عملية  ،يتحرك اؼباء بسرعة خالل اؼبسام الكبَتة

،  ربفز بظروف الًتبة اؼبشبعة باؼباء حيث يكون األكسجُت قد استنزف فإهنا لذا ،الىوائية
مثل ، العملية بدرجات اغبرارة الدافئة ووجود مصدر للكربون سهل التأكسدكما ربفز ىذه 

           وليد الطاقةـزء اػباص: النظرية التطبيقية: تــر أيضًا إىل اعبــ)انظ للنباتات ةالطريالبقايا 
 (.4الباب ، حيوياً 
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ال كما ىو اغب،  شنثل استخدم األظبدة النيًتوجينية اؼبكثف مشكلة اجتماعية ؿبَتة
ليس شبة شك أن استخدام األظبدة ، فمن ناحية .اغبديثةمع الكثَت من مظاىر التقنية 

، . فعلى سبيل اؼبثالاألخَتةالعقود يف  الزراعي العاؼبي اإلنتاجيف  النيًتوجينية قد ساىم بقوة
اإلنتاج الزراعي للواليات اؼبتحدة األمريكية يعود مباشرة  إصبايلمن  %25يقدر أن حوايل 

إن اؼبستويات العالية لإلنتاج الزراعي قد أعطت اؼبستهلك األمريكي  .لألظبدة النيًتوجينية
فإن التسميد  إضافة لذلك ،العامل كلويف  واحدة من أوفر مناطق إنتاج الغذاء وأقلها تكلفة

تكون تكلفة ، معظم اؼبناطق بالواليات اؼبتحدة يفو  .لتحقيق الرحبية حيويالنيًتوجيٍت 
ا يعطى منتجي احملاصيل حافزاً فب، األظبدة النيًتوجينية منخفضة مقارنة بقيمة احملاصيل

من  .نتاج منخفض وغَت مربحة من النيًتوجُت كضمان ضد ربقيق إكميات مفرط  إلضافة
 أظبدةشنكن أن سبثل اإلضافة اؼبفرطة من ، وعلى الرغم من كل ىذه الفوائد جهة أخرى

ىو كيف شنكن لنا أن نوازن بُت الفوائد  ذا فإن السؤالل ،النيًتوجُت هتديداً ؼبوارد اؼبياه اعبوفية
 .اؼبشكلة تظل ربديا حقيقيا ومهماً  إن ىذه ،؟واؼبخاطر اؼبصاحبة لإلنتاج الزراعي اغبديث

 تطبيقات اإلدارة األفضل 4141.1
إنتاجية  لزيادةرنامج تسميد ىو إضافة كميات كافية من اؼبغذيات ب أيإن ىدف 

وسبثل اؼبغذيات اؼبفقودة خسارة اقتصادية  .دون فقد للمغذيات إىل أقصى مدى احملصول
ويستطيع اؼبزارعون  .ن يسبب ضررًا للبيئةشنكن أ، وعندما يكون الفقد مفرطاً  ،للمزارعُت

عدة متغَتات ترتبط بإضافة األظبدة واؼباء لتعظيم قدرة النبات على امتصاصها مع  ربوير
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وشنكن  .ن الناحيتُت االقتصادية والبيئيةالتقليل إىل اغبد األدىن من الفقد الضار للمغذيات م
 النسبة الختيار اؼبادة السمادية.كما ىو اغبال أيضاً ب،  لطرق وتوقيت اإلضافة أن تتباين

الوقت يف رسات اإلدارة اؼبثلى استخدام األظبدة اؼبناسبة بكفاءة و تستهدف فبا
أحناء عدة يف  سع من احملاصيل بواسطة الباحثُتوىو ما رنرى تطويره حالياً ؼبدى وا اؼبناسب.

ومهما كانت كفاءة إنتاج ؿبصول ما أو مهما كانت ، ومن الواليات اؼبتحدة األمريكية. لكن
. زراعي إنتاجقدراً معيناً من عدم الكفاءة يظل مالزماً ألى نظام فإن ، متطورةوسائل اإلدارة 

بسبب العديد من التفاعالت  يبدو أصيالً الذي  إن ىناك بعض القصور، اغبقيقة يفو 
 .غذيات األظبدةتتنافس مع امتصاص النبات ؼب اليتة الكيميائية والتفاعالت البيوكيميائي

اليت يتم  (N)الواليات اؼبتحدة أن نسبة النيًتوجُت  حناءمن التقارير من أ تؤكد كثَت ،فمثالً 
 ،من الكمية اؼبضافة %73-33امتصاصها بواسطة احملاصيل خالل السنة األوىل ال تتجاوز 

ة أو يفقد من الًتب يفال تتم االستفادة منو بواسطة النباتات يبقى الذي  فإن السماد لذلك
 خالل آليات ـبتلفة.
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يف  الزرع البذور مباشرةآلة ( تبذر a(: )اؼبتحدةالواليات ، ذرة )والية فَتجينياـى للحرث حملصول الـاألدند ـاغب (4-14)شكل 

ويساعد ىـذا مو. ـذرة بالنـبيد حشائش لقتلو مع بداية ؿبصول الـسبت معاملتو دبالذي  (rye) الشيلمحقل مزروع دبحصول 
عندما ال يتم حـرث الًتبة أو تقليبها فـإن ، ( لـكنوb(. )4115تعرية الًتبة )انظر أيضًا اعبزء يف  األسلوب على التحكم

إىل أعماق أكرب )انظر ، مثل النًتات، اؼبسام الكبَتة اؼبتصلة تظـل على حالتها فبا يسمح بتدفق سريـع للمياه واؼبـواد الذائبة
 .(31315اعبزء 
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إضافة  يفومع االستمرار  ،ؿبصول ما إلنتاجمنحٌت مثايل  (5-14)يبُت الشكل 
؛ (diminishing returns) مالحظة تناقص العائدات يفباؼبقابل نبدأ ، اؼبزيد من السماد

من السماد تكون أقل من االستجابة للوحدة  مضافة دبعٌت أن استجابة احملصول لكل وحدة
لكن نسبة ، متدنيا اإلنتاجقد يكون ، اؼبنخفضة االستعمالوعند معدالت  ،السابقة

يرتفع أيضًا الفاقد ، من األظبدة اإلضافةلكنو ومع زيادة  ،اؼبفقود تكون قليلة (N)النيًتوجُت 
وذبدر اإلشارة إىل أنو شنكن  ،آليات أخرى أيأو ، ةتأو الدنًت ، من النيًتوجُت نتيجة للغسيل

ة للماء وإضافات التقليل إىل اغبد األدىن من فقد النيًتوجُت من خالل اإلدارة الكفؤ 
ماد بكميات تزيد يزداد فقد النيًتوجُت حبدة عندما يضاف الس، من ناحية أخرى ،النيًتوجُت

 عن حاجة النبات.
 

 
 .ما والفقد اؼبصاحب من النيًتوجُتإلنتاج ؿبصول  مثايل منحٌت :(5-14)شكل 
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يف  يتمثل ترفع من كفاءة السماد النيًتوجيٍت اليت اؼبثلىتطبيقات االدارة  أحدإن 
تقوم بتحرير ، (Slow – release fertilizer materials)استخدام مواد تسميد بطيئة التحرر 

النيًتوجُت على مدى فًتة من الزمن سبتد أليام أو أسابيع . وتتوفر ثالثة أنواع من أظبدة 
 .وريامثل مشتقات الي، مواد منخفضة الذوبانية ربتاج للتحلل (1النيًتوجُت بطيئة التحرر: )

 يفمواد شحيحة الذوبانية. و  (3)أظبدة قابلة للذوبان مغلفة دبواد غَت قابلة للذوبان.  (2)
بالدرجة  مقصورة فإن التكلفة اؼبرتفعة ذبعل استخدام األظبدة بطيئة التحرر، الوقت اغباضر

 اؼبرتفع مثل اغبمضيات. االقتصادياؼبسطحات اػبضراء واحملاصيل ذات اؼبردود على  األوىل
وجينية. فمن ًت كمية وتوقيت إضافات األظبدة النييف   التحكم اؼبثلى اإلدارةتضم تطبيقات 

وضح الشكل ـوي ،النبات الوقت واؼبكان اللذين زنتاجهمايف  ظباد النيًتوجُت إضافةاؼبمكن 
 النضجًب حصاده عند مرحلة  يمن النيًتوجُت حملصول دنوذجاالمتصاص الًتاكمي  (14-6)

أن النباتات ربتاج لقليل من  ،ومن الواضح .مثل الذرة أو القمح أو القطن، الفسيولوجي
الزراعة  قبل أو أثناء ضاففإن النيًتوجُت اؼب لذا ،النيًتوجُت عند اؼبرحلة اؼببكرة من النمو

عندما زنتاجو  بالضبط يتعُت على اؼبزارع إضافة النيًتوجُت ومثالياً  .عالية تكون إمكانية فقده
 نسجةاألوىو ما شنكن ربديده عن طريق استخدام أدوات إدارة أخرى مثل اختبار ، النبات

من حيث  وإن كان مقبوالً  إن ىذا األجراء .للنبات الفعليلتقييم الوضع الغذائي  يةالنبات
فإنو عملياً يكون عادة من الصعب على اؼبنتجُت إضافة النيًتوجُت ، اؼببدأ؛ لكنو ولسوء اغبظ

إن إضافة  .معوقات أخرى أيأو بسبب وجود  وذلك بسبب اؼبعدات، ةعند اغباج سباماً 
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نظم اإلنتاج  يف بسهولة كبَتة زنتاجو فيو النبات شنكن ربقيقوالذي  النيًتوجُت عند الوقت
 .الريحيث شنكن إضافة األظبدة النيًتوجينية مع مياه ، الزراعي اؼبروى

 

 
 .بواسطة ؿبصول حويل دنوذجي (N)النمط اؼبوظبي المتصاص  :(6 -14)شكل 

 

ربسُت إدارة  اؼبثلى ومنهاتظل ىناك تطبيقات عملية أخرى لتحقيق ىدف اإلدارة 
 اليت ي. إن أساليب الر اؼبثالية اإلدارةلتطبيقات  مكوناً مهماً  الريمياه  إدارةترب تع فمثالً  اؼبياه،

مناطق   يف لوضع الشائع جداً وىو ا، ينتج عنها إضافات كبَتة وغَت متجانسة من اؼبياه للًتب
فقد النًتات اؼبتحركة من نطاق دنو جذور ـباطر إىل زيادة  بدرجة كبَتة يسيؤد ،كثَتة

على تساعد ذبعل إضافات اؼبياه موزعة بشكل متجانس وبكفاءة  التقنيات اليتإن  .النبات
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رض باستخدام سمح تسوية األت، فعلى سبيل اؼبثال .د النًتاتالتقليل إىل اغبد األدىن من فق
قطع بداًل تكما أن التدفق اؼب،  اد اغبقل كلوأشعة الليزر بتوزيع اؼبياه بشكل متجانس على امتد

ذبانسا إلضافات اؼبياه  أكثر قد نتج عنو توزيع األخدودعن التدفق اؼبستمر للمياه عرب 
بالتنقيط سواء فوق سطح األرض أو ربتها  يتتميز نظم الر ، إضافة لذلك .واألظبدة

إن ىذه النظم شنكن ؽبا وبكفاءة عالية  ،بإمكانيات تساعد على زيادة كفاءة اؼبياه واؼبغذيات
 .دون ىدر يُذكرجداً إضافة اؼبغذيات واؼباء مباشرة ؼبنطقة دنو جذور احملصول 

كية تنظم األظبدة معظم الواليات بالواليات اؼبتحدة األمري مل تكن، 1996حىت عام 
واسع  األمريكية حيث حدث تلوث أريزوناوالية  ففي، أو إضافاهتا للًتب. من ناحية أخرى

 أهنم أو اؼبثلىاليب اإلدارة يتعُت على اؼبزارعُت إثبات تطبيقهم ألس، بالنًتات النطاق
ادة إن مثل ىذه الضوابط شنكن توقع زيادهتا مع زي .لعقوبات تشمل غرامات ماليةيتعرضون 

 بالتلوث. عامة الناساىتمام 
 الفوسفور كمصدر للتلوث 41.1

 اإلنتاج الزراعي فيدة الفوسفور استخدام أسم 141.1.
صورة أظبدة لألراضي يف  (P)من الفوسفور  يمليون طن مًت  1168يضاف حنو 

 عادة كمواد (. ويضاف الفوسفور1-14الزراعية بالواليات اؼبتحدة األمريكية سنويُا )الشكل 
صور  يف أو،  Ca(H PO )من  اً يتكون أساسالذي  ،مثل السوبرفوسفات الثالثي، صلبة

وىذه مركبات قابلة للذوبان وسبثل  .(1-14مركبات ـبتلفة من فوسفات األمونيوم )اعبدول 
سبتص عادة الفوسفور من  اليت، مصدرًا متيسرًا للفوسفور للنباتات النامية والكائنات الدقيقة
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الًتب  يف . وزبتلف كثَتاً كيميائية الفوسفور       أو       Hصورة أيون يف  ةؿبلول الًتب
بواسطة الكائنات يستخدم  فالفوسفور ال ،ين لعدة أسباب ُتعن تلك اػباصة بالنًتوج

 يوناتفإن أن، زيادة على ذلك .لإللكًتوناتللطاقة وال كمستقبل كمصدر مباشر الدقيقة  
 روابط تبادليةالت تشد بقوة بواسطة غرويات الًتبة نتيجة لتفاع، خالفًا للنًتات، الفوسفات

(Ligand exchange reactions) ،الًتب. يف  ال تغسل أو تتحرك بسهولة يلذلك فه
 اخنفاضربتوى على فوسفات ينتج عنها  فإن عدم ذوبانية معظم اؼبركبات اليت، إضافة ؽبذا

ربدث بعد إضافة  ت السائدة اليتالتفاعالوتتمثل . تركيز الفوسفات داخل ؿبلول الًتبة يف
أو اغبديد  (Al)مع أيونات األلومنيوم  (P)تفاعالت الفوسفور يف  األظبدة الفوسفاتية للًتب

(Fe)  أو الكالسيوم(Ca)  إن عدم ذوبانية ىذه اؼبركبات  .الًتب مكونة ترسبات غَت ذائبةيف
وىو ما يستلزم القيام بإضافات ، يقود إىل نقص تيسر أظبدة الفوسفور للنباتات مع الوقت

 ؼبعظم احملاصيل. منتظمة للفوسفور
 تلوث المياه بالفوسفور 4141.1

اؼبناطق  ففيخطر تلوث. بعض الظروف  شنكن أن تسبب األظبدة الفوسفاتية ربت 
قد يصبح غسيل ، مثالً ، فاع مستوى اؼباء اغبر فيها ربت ترب عضويةتتميز بارت اليت

فإن األظبدة الفوسفاتية احملمولة بواسطة مياه اعبريان ، إىل ذلك إضافة؛ الفوسفور معترباً 
 P الفوسفور يكون، كثَت من اؼبياه السطحية  يفو  شنكن أن هتدد اؼبياه السطحية، السطحي

 يفالفوسفور إدخال كميات كبَتة من  يوردبا يؤد ،عاماًل حديًا لنمو الطحالب والنباتات
وزنفز على زيادة دنو  إىل التغلب على ىذا النقص السطحي مياه الغسيل أو اعبريان
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فإن ربللها بواسطة ، وعندما سبوت ىذه الطحالب أو النباتات .الطحالب والنباتات
وشنكن ؽبذه  ،اؼبائيداخل اعبسم  لألكسجُتة ينتج عنو استنزاف ميكروبات غَت ذاتية التغذي

يكون ؽبا نتائج تدمَتية للنظام  أن، (eutrophication) الغذائي باإلثراءتعرف  اليتالعملية 
 إضافةأو  (N)عن طريق إضافات النيًتوجُت  الغذائي اإلثراءوشنكن ربفيز  .للماء البيئي

بًتكيز  (P)وقد وجد أن تراكيز عنصر الفوسفور  .اتفتقر إليه اليتللنظم البيئية  (P)الفوسفور 
 .(الغذائي اإلثراءأدى إىل دنو مفرط للطحالب )ظاىرة ًت ؾبم/ل13 منخفض قد يصل إىل

 تشمل اؼبواقع اؼبعروفة جدًا من حيث التلوث بالفوسفور كل من حبَتة أوكيتشويب
(Okechobee) ومناطق اؼبستنقعات (Everglades) وكذلك ، والية فلوريدا األمريكية جنويب

يف  وقد قاد التلوث بالفوسفور ،األمريكيعلى الساحل  (Chesapeake)خليج تشيزابيك 
احمللية ذات  األنواعوتغَت اجملموعات النباتية من  اإلثراءوالية فلوريدا إىل بروز ظاىرة 

، Cladium jamaicense)) يالعشب اؼبنشار مثل  ،ة من الفوسفوراالحتياجات اؼبنخفض
من التلوث  ويعود جزء مهم .ن ىذا العنصرذات احتياجات أعلى م إىل أنواع دخيلة

ىذه  يفو  .اجملاورةوالية فلوريدا إىل الزراعة اؼبروية بكثافة على الًتب العضوية  يف بالفوسفور
ياه فإن كثَتاً من م، كميات كبَتة من األظبدة الفوسفاتية. إضافة لذلك  بانتظام النظم تضاف

 .منطقة اؼبستنقعاتالصرف ؽبذه اؼبساحات الزراعية يتم دفعها إما إىل حبَتة أوكيتشوىب أو 
ىذه النظم  يف ياغبد ياؼبغذ العنصر وربت الظروف الطبيعية عادة ما يكون الفوسفور

 وبإدخال الفوسفور الزراعي تغَت ميزان ىذا اؼبغذى بدرجة معتربة.، البيئية. لكنو
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ه األهنار العذبة مع مياه ىو عبارة عن مصب حيث زبتلط ميا إن خليج تشيزابيك
 .وتارسنيًا كان ىذا اؼبوقع نظامًا بيئيًا غنيًا ومتنوعًا ومنطقة صيد أظباك ىامة ذبارياً  ،البحر

البلدية أو اغبضرية والزراعية  اإلضافاتوزنتمل أن يأٌب التلوث بالفوسفور داخل اػبليج من 
اؼبكثف فوسفوراً  يد الر ول  يُ  حيث، فلوريدايف  يج . وخالفًا للوضعاػبليف  تصب لألهنار اليت

إىل  يالزراعية من الفوسفور ىنا يتم نقلها باعبريان السطح اإلضافاتفإن  ،منقواًل بالغسيل
، ُتحد ي ُتجُت والفوسفور يعتربان مغذيمن النيًتو  فإن كالً ، خليج تشيزابيكيف و  .األهنار

فإن إضافات كل ، واليوم .اغبيوية داخل اؼبصب كلو الكتلةالكلى من  اإلنتاج يف ويتحكمان
 .النمو اؼبفرط للطحالبتطور ظاىرة يف  سببةمُ ، عت من دنو الطحالبر  سقد  Pو Nمن 

 على التلوث باألسمدة الفوسفاتية ؤثرالعوامل الم 4141.1
كثَت من اؼبناطق بالواليات اؼبتحدة األمريكية ال شنثل التلوث بالفوسفور من   يف

الًتب. يف  البطيئة خنفاض ذوبانية الفوسفور وحركتوزراعية اىتمامًا حقيقيًا وذلك ال مصادر
ة ؼبصبات طبمتاأشَت إليها سابقًا تعترب فريدة ألهنا ترتبط دبناطق زراعية  اليتلكن اغباالت 

عضوية سبت إضافة األظبدة ترب مناطق توجد فيها يف ل خليج تشيزابيك( أو )مثاألهنار 
اؼبستنقعات مناطق  يف إليها بكثافة ويوجد ربتها مستوى ماء أرضى حر ضحل )كما ىو

زء اعبنويب من والية اعبيف  (. وعلى الرغم من اخنفاض الفاقد من الفوسفورفلوريدا جبنويب
جداً  اً كبَت   اً سلبياً إال أن لو تأثَت ، سنويا -للهكتار  (P)كجم  214-315يقدر بنحو  فلوريدا إذ

غبدوث تلوث بالفوسفور  الرئيسيغبساسية النظم البيئية احمليطة. ويبدو أن السبب نظرًا 
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 التعريةإىل  إضافة، ىذه اؼبناطق يعود إىل التوقيت غَت اؼبناسب إلضافة األظبدة يف الزراعي
 بيك.احالة منطقة خليج تشيز يف اؼبفرطة للًتبة السطحية 

خليج في ف ،اؼبثلى اإلدارةضمن تطبيقات  أيضاً  يعترب منع التلوث بالفوسفور
 اإلضافاتأدى اتباع أساليب تسميد أكثر كفاءة باؼبناطق الزراعية مثل تقسيم ، بيكاتشيز 
تصل للخليج. وقد  اليتإىل تقليل كميات النيًتوجُت والفوسفور ، دفعات على األظبدةمن 

ستنقعات اؼبناطق الزراعية ميف فور أيضًا من أظبدة الفوس اإلضافاتاستخدم أسلوب تقسيم 
 اليتودخولو إىل اؼبياه اعبوفية  (P) للتقليل إىل اغبد األدىن من غسيل الفوسفور جنوب فلوريدا

 وجد عند مستوى ضحل من سطح األرض.ت
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 (Case Study)دراسة حالة 
 خليج تشيزابيك 

ازدادت تراكيز اؼبغذيات الداخلة ػبليج تشيزابيك لسببُت رئيسيُت، أواًل: تغَت 
استخدام األرض: فقد انتقل من منطقة غابات إىل إنتاج ؿباصيل وتطور عمراين. ثانياً: أن 
التطور الزراعي والعمراين زاد من إضافات اؼبغذيات. ونظرًا ألن اإلضافات من اؼبغذيات قد 

رتفعت وأن اؼبساحات اليت شنكن أن سبتص تأثَتاهتا قد تناقصت بشكل عام، فإن كميات ا
أكرب من اؼبغذيات قد تراكمت يف اػبليج، ؿبفزة لنمو الطحالب وتطور ظاىرة اإلثراء 

 الغذائي، ومن بُت ىذه اؼبغذيات فقد وجد أن النيًتوجُت والفوسفور ذنا األكثر إضراراً.
وق عت ثالث واليات ربد خبليج تشيزابيك )ىي واليات ، 1987و 1983يف عامي 

، وقد كان تماريالند وبنسلفانيا وفَتجينيا( اتفاقيات هتدف إىل التقليل من إضافة اؼبغذيا
مع  %43اؽبدف الرئيسي ؽبذه االتفاقيات زبفيض اإلضافات من اؼبغذيات يف اػبليج بنسبة 

 (point)لوثات من اؼبصادر اؼبركزية . وتتحكم االتفاقيات يف مصادر اؼب2333حلول عام 
، وبذلك فإهنم قد انقطعوا عن استخدام اؼبنظفات الفوسفاتية (nonpoint)واؼبصادر الفرعية 

 ووضعوا ضوابط للمخلفات اغبيوانية وادخلوا تطبيقات زراعية أخرى لإلدارة اؼبثلى.
، نتيجة للتوقف عن %23دبقدار  (P)اخنفضت مستويات الفوسفور  1991ويف عام 

استخدام اؼبصادر اؼبركزية أساسًا مثل اؼبنظفات الفوسفاتية، من ناحية أخرى، حبلول عام 
مل تتناقص. إن ىذه االختالفات ىي نتيجة ؼبصادر ىذه  فإن مستويات النيًتوجُت 1997

، (nonpoint sources)فإضافات معظم النيًتوجُت تأٌب من مصادر غَت مركزة  -اؼبغذيات 
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كذلك، فهي نتيجة غبركة النيًتوجُت وتفاعليتو يف الًتب بدرجة   -مثل اؼبخلفات اغبيوانية 
. إضافة لذلك، فقد اكتشف أن التلويث اؽبوائي قد يسهم (P)أعلى مقارنة بالفوسفور 

قد تكون  Nبكميات كبَتة من النيًتوجُت اؼبضاف للخليج. ؽبذا فإن التحكم يف مستويات 
 تلوث اؽبواء. صعبة دون التحكم يف

، (P)ربقق تقدم يف تنقية خليج تشيزابيك فقد اخنفضت مستويات الفوسفور 
مستقرة، وذلك على الرغم من زيادة تعداد السكان يف  (N)وظلت مستويات النيًتوجُت 

اؼبنطقة، لكن مشاكل عديدة ىامة ظلت موجودة. أواًل: أن ىدف زبفيض اإلضافة من 
ت إىل نتائج دناذج رياضية، قد تكون غَت صحيحة، فمن قد استند %43اؼبغذيات بنسبة 

اؼبغذيات إلبعاد اػبطر عن اػبليج.  إضافاتغَت الواضح كم ىو التخفيض الالزم فعليًا يف 
ردبا يكون مستحياًل دون ربكم شديد يف  Nمن النيًتوجُت  اإلضافاتثانياً: أن التحكم يف 

 إضافاتيف اؼبناطق احمليطة. ثالثاً: تظل اغبيواين  واإلنتاجاستخدام أظبدة النيًتوجُت 
النيًتوجُت من اؽبواء اعبوي غَت معروفة كمصدر للتلوث بالنيًتوجُت، لكنها زنتمل أن تكـون 

للتحكم يف التلوث إذا كانت ىناك رغبة يف  اإلقليميةمهمة، وىناك حاجة الستمرار اعبهود 
 إعادة تأىيل خليج تشيزابيك.
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 الزراعيةتقييم مخاطر األسمدة 
يتمثل تقييم اؼبخاطرة يف ؿباولة تقدير مستوى اؼبخاطرة الناتج عن ملوث بيئي 
معُت، وذلك كما ًب مناقشتو يف الباب الثاين والعشرون. وشنكن أن يساعد تقييم اؼبخاطرة يف 

 ربديد األولوية اؼبقررة إلزالة خطر التلوث أو التقليل من حدتو.
دو واضحًا ارتباط اؼبخاطرة بإحداث اضطراب ويف حالة التلوث بالفوسفور، يب

للتجمعات النباتية واغبيوانية اغبساسة. إضافة إىل ذلك، فإن ـباطر التلوث بالفوسفور شنكن 
مالحظتها واالستجابة ؽبا. فمثاًل أصبح التلوث بالفوسفور يف منطقة خليج تشيزابيك ىدفاً 

اضي. وبنفس الكيفية، خالل عام إلجراءات إقليمية جادة منذ الثمانينات من القرن اؼب
، فإن ؾبموعات قانونية وبيئية وزراعية كانت قادرة على الوصول إىل اتفاقية تتناول 1993

 جزئياً مشكلة إضافات الفوسفور الزراعي يف النظم البيئية دبنطقة اؼبستنقعات بوالية فلوريدا.
ة بالنًتات فقد ثبت أن أما اؼبخاطر األكثر تعقيدًا واؼبرتبطة بتلوث اؼبياه اعبوفي

تقييمها أكثر صعوبة. ونظراً ألهنا تتعلق دبخاطر مباشرة لصحة اإلنسان، فإن التلوث بالنًتات 
قد استحوذ على اىتمام كبَت من قبل وسائل اإلعالم يف بعض اؼبناطق اليت يوجد فيها تلوث 

ناول النًتات يظل يف مياىها اعبوفية. لكن اؼبخاطر اغبقيقية لصحة اإلنسان الناذبة عن ت
بدرجة عالية غَت معروف. ومن اؼبعروف أن تناول مستويات عالية من النًتات بواسطة 
األطفال حديثي الوالدة شنكن أن يتسبب يف وجود اؼبيتيموجلوبُت بالدم 

(methemoglobinemia) لكن ىذا اؼبرض نادر وشنكن الوقاية منو بسهولة عن طريق ،
ارير أخرى تقًتح وجود ارتباط فبكن بُت تناول النًتات يف اؼباء التوعية الكافية. وىناك تق
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وأنواع ـبتلفة من أمراض السرطان، لكنو مل يوجد حىت اآلن ارتباط مباشر يف ىذا اػبصوص. 
وحالياً، يبدو أن تلوث اؼبياه اعبوفية بالنًتات يستحق االىتمام لكنو ال يبدو أنو شنثل ـباطرة 

عليها بعض اؼبركبات العضوية، ومن اعبدير باالىتمام، أن  عالية مثل تلك اليت تنطوي
 النًتات سبثل اؼبلوث األكثر شيوعاً يف اؼبياه اعبوفية.

 إزالة وتقليل اآلثار السلبية للتلوث باألسمدة
اقًتحت اسًتاتيجيات كثَتة إلزالة اؼبلوثات من اؼبياه اعبوفية، وقد أجريت ؿباوالت 

األحجام  (1)بالنًتات أو الفوسفات. وعموماً، فإن ذلك يعود إىل:  قليلة لتنقية اؼبياه اؼبلوثة
اػبطورة اؼبنخفضة نسبيًا ؽبذه اؼبلوثات مقارنة ببعض  (2)اؽبائلة لألجسام اؼبائية اؼبلوثة. 

عدم توفر تقنيات منخفضة التكاليف، إن النًتات ال شنكن إزالتها  (3) اؼبركبات العضوية،
ن طرق الضخ واؼبعاعبة تتطلب إزالة النًتات عن طريق التقطَت، أو بسهولة من اؼبياه، لذلك فإ

التناضح العكسي، أو باستخدام راتينجات التبادل األنيوين، الذي سيكون مكلفًا جداً. وقد 
اقًتحت طريقة ذبرى عند اؼبوقع إلزالة النًتات وذلك من خالل ربفيز الدنًتتة 

(denitrification)من قطاع الًتبة  ، ويف النطاق غَت اؼبشبع(vadoze zone)  تكون الدنًتتة
 ؿبدودة بسبب عدم توفر مصادر للكربون القابل لألكسدة كمصدر للطاقة. 

للمياه اعبوفية ربت ظروف الىوائية إىل ربفيز اختزال  (C)وتؤدي إضافة الكربون 
. لكنو ال يتوقع أن ربظى ىذه األساليب باستخدام واسع ألهنا تشمل  Nإىل        النًتات

إدخال مادة كيماوية أخرى )مثل اإليثانول أو السكريات( للمياه اعبوفية، كما أن ىناك سبباً 



547 
 

أخر وىو األحجام اؽبائلة من اؼبياه اليت يتعُت التعامل معها فبا رنعل ىذا األسلوب        
 غَت عملي.

أن النًتات ىي اؼبلوث األكثر شيوعًا يف اؼبياه اعبوفية، إال أنو من  على الرغم من
غَت اؼبتوقع بذل جهود جادة لتنقية اؼبياه اعبوفية اؼبلوثة هبا. ويف بعض األجزاء من الواليات 
اؼبتحدة توجد كميات ىامة من اؼبياه اعبوفية ملوثة بالنًتات، وزنتمل أن تبقى على ىذه 

ابة العملية الوحيدة ؼبشكلة النًتات ىي منع اؼبزيد من التلوث بالنًتات. اغبال لعقود. إن اإلج
ونظرًا ألن كثَتًا من النًتات اليت توجد يف اؼبياه اعبوفية تأتى من الزراعة، فإن العديد من 

اإلجابات ؼبشكلة النًتات تتوقف على زيادة كفاءة اإلنتاج الزراعي، وإتباع تطبيقات        
 .اإلدارة اؼبثلى
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 الخامس عشرالباب 
 الرسوبيات )تعرية التربة( كمصدر للتلوث

 
شديدة  حدوث تعريةإىل  يتؤدلعوامل عدة قد تصبح الًتبة عرضة  ،ػلميها ي ال الغطاء النبايت ىامبجرد فقد

بوالية  ،توسانعمراين قرب مدينة  تطوير إلقامةالصورة ألعلى: إزالة للغطاء النبايت  لة معها ملوثات مدمصة على الًتبة،حام
 أريزونا.

 

 التلوث بالرسوبيات 1.1.
 .ة للواليات ادلتحدة األمريكيةيتعترب التقنية الزراعية واحدة من عناصر القوة احلقيق

وعلى الرغم من أن تعداد السكان يزداد بثبات وأن مساحة األراضي الزراعية قد تغَتت قلياًل 
إال أن إنتاج الغ اء والكساء قد حقق باستفاضة  ،عامًا ادلاضية 55على مدى الـ 
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عاماًل كميات معتربة منها للتصدير ال ى يعترب   االحتياجات احمللية من ى ه السلع ووفر
 لعبت األمسدة وادلبيدات دوراً رئيسياً . وقد  ادلتحدة للواليات التجاريميزان لبالنسبة ل حامساً 
الواليات ادلتحدة قد نتج يف  جاح نفسو للزراعةلكنو يالحظ أن الن .حتقيق ى ا اإلصلازيف 

يف  وادلبيدات ،واألمسدة الكيماوية ،ذلك ادللوثات مثل الرسوبياتيف  مبا ،عنو تأثَتات سلبية
در ـوثات من ادلصـ ه ادللـى وقد تأيت .(51والباب  51انظر أيضًا الباب لسطحية )ادلياه ا
 يالوقت ال  ويف .(nonpoint source)ة ــــادر ثانويـأو من مص (point source)ى ـاألول

فإن  ،عادة ما تغطى بنظام تصريح( زلددة بشكل مقبول اليتتكون فيو ادلصادر األولية )
لناتج عن واجلريان السطحي ا ،والنشاطات اإلنشائية طق ادلناجممثل منا)ادلصادر الثانوية 

إىل تفريع ملوثات بادلياه  يطبيعتها وتؤديف  غَت واضحة (ريةعاصفة مطرية من مناطق حض
 . (5152نظر أيضاً اجلزء أ)عرب مسارات متفرقة 

ن ينتج ال ى ؽلكن أ ،الزراعيسطحي ىام ىو اجلريان ال ثانويىناك مصدر 
والية يف  (Dust Bowl)فمثاًل كانت سحابة الغبار  .زراعية رسوبيات مت جرفها من أراض

وكانت ادلشكلة  ،عن مشكلة تعرية أساساً اجتو ات من القرن ادلاضي نيالثالثينيف  أوكالىوما
مل تكن الرسوبيات  ،لكنو .وكاالت فيدرالية للتعامل معها استحداثمن اخلطورة مت بسبها 

 يضًا الكيماويات ادلدمصة على حبيبات الًتبة ادلنقولةأبل  ،ادلشكلة الوحيدة ادلرتبطة بالتعرية
 والبحَتات بواسطة مياه اجلريان السطحي.ؽلكن أن تصل إىل ادلسالك ادلائية اليت 

 ى ا الباب سوف يتم الًتكيز على التعرية. وسوف يتم معاينة العمليات الرئيسيةيف 
ؽلكن عن اليت  كما سيتم استعراض الطرق الرئيسية  .تنقل الرسوبيات إىل األجسام ادلائيةاليت 
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لكنو يالحظ أن  ،بواسطة ادلياه التعرية. وسيكون الًتكيز ىنا على التعريةيف  طريقها التحكم
 أيضاً. مهمةالتعرية بالرياح حتت الظروف احمللية اجلافة تكون 

 التلوث الناتج عن الرسوبيات انتشارمدى  51.1
يف  ادلباشر والتعريةسطحي ىل ػلتمل أن تتعرض للجريان الإإن ادلواقع اجلغرافية 

الواليات ادلتحدة األمريكية مت حتديدىا أفضل ما ؽلكن عن طريق ما يعرف مبناطق ادلوارد 
(Land Resource Areas)  مت فرزىا وفق نظام تصنيف وضع بواسطة جهاز احملافظة اليت

الزراعة  إلدارةالتابعة  (يعيةسمى اآلن: جهاز احملافظة على ادلوارد الطبي يال )على الًتبة 
 بعنوان: ،592الكتيب الزراعي رقم يف  ها تفصيلياً ادلناطق قد مت وصفإن ى ه  .ةاألمريكي

(Land Resource Regions and Major Land Resource Areas of the United States)  .  
وؽلكن تعريف منطقة ادلوارد على أهنا منطقة جغرافية تتميز بنمط معُت يشمل نوع 

 . ونوع الفالحة ،واستخدام األراضي ،وموارد ادلياه ،وادلناخ ،والطبوغرافيا ،الًتبة
لو تأثَت ىام على مقدار التعرية ادلمكنة  (Land resource)إن نوع ادلورد األرضي 

أحدث جرد ذل ه ادلوارد مت وك لك استخدام الكيماويات الزراعية فيها. إن  ،من منطقة معينة
الزراعة األمريكية. ويوفر ى ا اجلرد  بوزارةجهاز احملافظة على الًتبة  قام بو 5995عام 

وادلوارد ذات العالقة  ،وادلياه ،والًتبة ،وحالة وأظلاط األراضي ،معلومات حديثة عن وضع
باإلضافة  ،والية متجاورة 14عدد  5995وذلك لألراضي غَت الفيدرالية. ويغطى جرد عام 

مليون  145مت رصدىا  اليت وبورتو ريكو وجزر فَتجُت. وتبلغ مساحة األراضي ىاوايإىل 
 (اً مليون ىكتار  255ما يعادل ) %14غَت الفيدرالية فيها ضلو  األراضيتبلغ نسبة و  .اً ىكتار 
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 ،والغطاء النبايت ،وقد مت رتع بيانات عن خصائص الًتبة .معظمها أراضي ملكية خاصة
ى ه . إن استخدام إحصائيةعليها حتاليل  وأجريتألف موقع  455والتعرية من أكثر من 

 بالتساويجتدر مالحظة أن األرض قد مت تقسيمها  ،(5-55)الشكل يف  األراضي ملخص
 غابات.و  (pasture or rangeland)مراعي و  (cropland)زراعية  راضيأتقريباً فيما بُت 

 

 
 خدام األراضي بالواليات ادلتحدة است (5-55)الشكل 

 (ىكتار؛ وتستثٌت والية أالسكا( معرب عنها بادلليون 5995لعام )ى ه البيانات )
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إدارة الزراعة  فإن ،ل لك .ادلناطق ادلزروعة باحملاصيليف  إن معظم التعرية حتدث
 (1)(Land–Capability Classification System)حسب قدرة األرض طورت نظام تصنيف األمريكية

وىف ى ا  .قدرة األرض على إنتاج احملاصيل ميقيتليوفر طريقة مفيدة سريعة وموحدة  يال 
األكثر  ىي IVإىل  Iوتعترب فئات الًتبة من  ،VIIIإىل  I ،النظام تقسم الًتب إىل ذتان فئات

 استثماراً لألغراض الزراعية. 
وتكون  ،ة من النباتاتـاً واسعـم أنواعـوتالئ ،تتميز بدرجة خطر تعرية منخفضة :Iترب الفئة 

أن ذلا درجة رشح عالية وقدرة  اوجيدة الصرف؛ كم ،عميقة ،ى ه الًتب مستوية تقريباً 
ن ادلغ ية أو أ على قدر كاف من العناصر يإما أن حتتو  يوى ،مرتفعة على االحتفاظ بادلاء

 تكون عالية االستجابة لألمسدة ادلضافة.
تكون متوسطة التعرض للتعرية بالرياح وادلياه. ى ه الًتب ذلا عادة ميول  :IIترب الفئة 

 ةـإضاف .فيها تستطيع النمواليت  قد تقلل من أنواع النباتاتاليت  وذلا بعض القصور خفيفة
 ،على الًتبة وإجـراءات للمحافظة ،م زراعية خاصة حتفظ الًتبةـادة حتتاج لنظــفإهنا ع ، لكـل

 لزراعة احملاصيل.  عندما تستخدم زلددة رثـرق حـأو ط ،مياهـاليف  كمـهزة للتحـوأج
د ـتوج .IIفئة ـارنة بًتب الـقـرياح مــمياه والـرضة للتعرية بالـثر عــون أكـتك :III ترب الفئة

 ،زراعة احملاصيليف  وؽلكن ذل ه الًتب أن تستخدم ،عادة على منحدرات متوسطة ادليول
 ه ـإن ىـلك فذإىل  إضافة .لكنها تتطلب إجراءات حفظ للًتبة عالية الفعالية دلنع التعرية

 التعرية.منع حقق ـة التطبيق والصيانة حىت يتـاإلجراءات قد تكون صعب

                                      
 : ادلرجع (1)

 USDA Soil Conservation Service , 1961 
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 رضـالية التعـوتكون ع ،حدارـدة االنـعلى ميول شدي عادة ى ه الًتبوجد ـت :IVترب الفئة 
 ،زراعةـلل مالئمةون ــــا تكـم من أهنـوعلى الرغ .(5 – 55)انظر الشكل )رياح وادلاء ـبال للتعرية
 .  احملاصيل منثالثة  إدارة حـ رة وقد تدعـم نـمو نـوعُت فقط أو إىل أهنـا حتتاجإال 

استخدامها وتعترب عموماً يف  دةو زلد VIIIإىل  Vن الًتب الواقعـة ضمن الفئات إ
 غـَت مالئمة للزراعة. 

 
 .مناطق منخفضةيف  IVو  III أراضي زراعية سيئة الصرف تضم ترب الفئة (5-55)شكل 

 

غَت  يكون التغلب عليولـكنها تعاين من قـصور  ،ال تعاين من أي خطـر تعـرية :Vترب الفئة 
مغمورة  ترب ،ترب حجرية ،أراضي منخفضة تتعرض لفيضان متكرر ،من األمثلة .عملي

 بادلياه حيث ال يكون الصرف شلكناً. 
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لكن بعضًا من ياء برية. ـأو بيئة أح ،الغابات ،راعيـادة على ادلـمقتصرة ع :VIترب الفئة 
كما أن اع إدارة ح رة .  ـتبة مع اـة احملاصيل الشائعـزراعـكن أن تستخدم لـ ه الفئة ؽلـترب ى
عنب يأ أيضًا ألغراض خاصة مثل أشجار الفاكهة أو لزراعة من ى ه الًتب قد تُ  اً بعض

 أو زلاصيل مشاهبة.  األحراج
 ترب ليست مالئمة لزراعة احملاصيل وال ؽلكن تيئتها ذل ا الغرض. : VIIترب الفئة 
قيود  تعاىن منبل أيضًا  ،ة لزراعة احملاصيلـَت مالئمـترب ليست فقط غ :VIIIترب الفئة 
 للمياهصدر ـَت مـوتوف ،ياء الربيةـبيئة لألحكو  ،جتعلها مقتصرة أساسًا للًتفيو حادة جداً 

 واستخدامات رتالية.
 .IVإىل فئة الًتب I  احملاصيل من فئة الًتب ألراضيتزداد حبدة خطورة التعرية 

 ،IVو  IIIترب الفئة يف  تزرعاليت  مساحة أراضي احملاصيل ازدادتفإنو كلما  ،ل لك
نظرًا ألن الرسوبيات دتثل آلية أساسية لنقل  ،ك لك فإنو .تعاظمت خطورة التعرية

 ،الكيماويات الزراعية فإن إمكانية فقد ى ه الكيماويات من ى ه الًتب يكون أعظم. ذل ا
فضة بل ألهنا أيضًا منخ ،فإن ى ه الًتب غَت مرغوبة ليس فقط ألهنا أكثر عرضة للتعرية

 .أمسدة أيخاصة عندما ال تضاف  IIو Iاخلصوبة وتنتج غلة أقل من فئة الًتب 
فإن أعظم قيد ػلد من استخدام األراضي لزراعة  ،(5–55)وكما يوضح الشكل 

 –فقط من ترب الواليات ادلتحدة  %5لكن  .ىو مدى تعرضها للتعرية والًتسيب احملاصيل
 تتعرض قلياًل دلثل ى ه ادلشاكل. إضافةأو ال تتعرض كلياً  – Iترب الفئة  ضمنتصنف اليت 

سنات كيماوية من فإن نسبة كبَتة من أراضي احملاصيل بالواليات ادلتحدة حتتاج حمل ،إىل ذلك
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يقدر بأن ثلث إىل نصف اإلنتاج الزراعي للواليات ادلتحدة يعتمد على نوع ما. مثاًل 
فإن مساحة األراضي  ،مت إقصاء استخدام األمسدة استخدام األمسدة. وى ا يعٍت أنو إذا ما

وحسب جرد ادلوارد  ،الزراعية يتعُت توسيعها بشكل كبَت لتقابل مستويات اإلنتاج احلالية
 ،IVو IIIاألراضي الزراعية يتعُت أن تأتى من ترب الفئتُت يف  فإن الزيادة الكبَتة ،الوطنية

 .ية والًتسيب بدرجة دراماتيكيةستزيد مشاكل التعر  ،وهب ا فإنو بدون األمسدة
 

 
ادلتحدة األمريكية لزراعة ترب الواليات  مةالءمحتد من اليت  (subclasses ت فئاتـحت)دة ـود السائـالقي :(5-55)شكل 

 ادلشكلة ىيالحـظ أن التعرية  .(مليون ىكتار 5.255)غـَت الفيدرالية  األراضي إرتايلاحملاصيل معرب عنها كنسب مئوية من 
 .احملتملة األعظم
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يف  فإن أحد أساليب التحكم ،لزيادة فقد الرسوبيات مع زيادة رقم فئة الًتبة نظراً 
 فئيتيف  تلوث ادلياه من األراضي الزراعية يكون بًتكيز زراعة احملاصيل إىل أقصى قدر شلكن

أكثر إنتاجية واستجابة لألمسدة بسبب ارتفاع  ىيإذ أن ى ه الًتب طبيعيًا  ،IIو  Iترب 
فقد الرسوبيات منها أكثر يف  فإن التحكمذلك  إضافة إىلقدرتا على االحتفاظ بادلاء؛ 

أعلى من أنتاج الغ اء والكساء بأقل قدر من ومن احملتمل إمكانية حتقيق مستوى  .سهولة
حيث  ،بيدات على األراضي األفضلالتأثَت السليب على البيئة عن طريق استخدام األمسدة وادل

 تكون فعاليتها عالية وفقدىا أقل.
للتعرية مصدر تديد أكرب ؽلثل استخدام ادلواد الكيماوية على الًتب األكثر عرضو 

من ادلمكن استخدام الكيماويات بأمان على األراضي الفقَتة إذا مت تطبيق  ،ولكن .للبيئة
على  ،الرسوبيات والفاقد من الكيماويات ادلصاحبة ذلايف  للتحكم اإلدارةمستوى أعلى من 

إال أنو يظهر أن فقد  ،الرغم من أن درجة تأثَت ادللوثات الزراعية على البيئة يظل غَت مؤكد
عن طريق اختيار نظم إدارة  الرسوبيات وادلغ يات وادلبيدات ؽلكن التحكم دلستوى مقبول

ية اتساليب نظم تقييم عام وآليات مؤسستطوير أيف  يتمثل التحديفإن  ،ل لك .صحيحة
فإن من ادلهم تطوير إجراءات حتكم عملية  ،أيضاً  .التعريةيف  ؽلكن أن تستخدم للتحكم

 عتربيونظرًا ألن التوصية بإجراءات حتكم عملية دلساحات شاسعة  .تناسب ادلوقع نفسو
فإن التوصيات بشأن مواقع زلددة يتعُت  - عمليشديد الصعوبة بل كثَتًا ما يكون غَت 
 تطويرىا بواسطة سلتصُت داخل ادلنطقة. 
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بواسطة  السنويالًتبة  تعريةخريطة توضح متوسط معدالت  (1 - 55)يقدم الشكل 
ادلاء والرياح. وعلى الرغم من أن مقدار التعرية من األراضي بالواليات ادلتحدة قد اطلفض 

 وتعترب الرسوبيات .إال أن الًتسيب يظل مشكلة رئيسية ،األخَتةالسنوات العشر يف  فعلياً 
كما اهنا أيضًا احلامل   ،ادللوث األكرب حجمًا للمياه السطحية ،ناتج هنائي لتعرية الًتبة وىي
تفوق  ،(watersheds)وىف مناطق جتميع ادلياه  .اسي لعدد من ادللوثات الكيميائيةاألس

تتميز اليت  ادلناطقيف  أما .تلك من األراضي الزراعيةالرسوبيات من مصادر غَت زراعية 
 .تلك الناجتة عن ادلياه تفوق رياحـرية بالـالتع فإن ،ليةــبأمطار منخفضة نسبيًا أو بًتب رم

 توقع كميات عالية من الرسوبيات.حالة األرض حيث ي (5-55)اجلدول  ويصنف

 
 الًتبة السنوية بواسطة الرياح وادلاء على األراضي الزراعية.خريطة الواليات ادلتحدة توضح متوسط معدالت تعرية  :(1-55)شكل 

 USDA Soil Conservation Service, 1994)ادلصدر )
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 حاالت تشَت إىل أمكانية حدوث فقد كبَت للرسوبيات (5 - 55)جدول 
 األراضي الزراعية

 دون وجود مساطب أو إنشاءات حتويل اجلريان السطحي ميول طويلة يتم فالحتها 51
 خطوط مزروعة يف االجتاه من أعلى ألسفل ميول متوسطة أو حادة 51
 ال يوجد بقايا زلاصيل فوق سطح الًتبة بعد ب ر زلصول جديد 51
 . ال يوجد غطاء نبايت بُت زلصول مت حصاده وزلصول غلرى تأسيسو1
 أرض رلاورة جملرى مائي يتم فالحتها بكثافة دون وجود شريط نبايت أخضر فاصل 51
 جريان سطحي بدأ من أعلى ميول ألراضي مراعي وؽلر خالل أراضي زراعية 21
 غطاء نبايت ضعيف النمو أو اجلودة 11

 مصادر أخرى
 األخاديد 51
 إنشاءات سكنية أو جتارية 51
 بناء طرق سريعة 51
 مراعي سيئة اإلدارة، أراضي بور، أو مساحات مشجرة 11
 ضفاف رلارى مائية غَت مستقرة 51
 مناطق مناجم سطحية 21
 جوانب طرق غَت مستقرة1 1
 أراضي عارية غَت مالئمة للزراعة 41
 
 
 التنبؤ بالفاقد من الرسوبيات 51.1 

 خطوات: ة الًتبة عبارة عن عملية من ثالثتعري
 .فصل حبيبات الًتبة عن كتلة الًتبة (5)
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  (watershed).لمياه لًتبة ادلفصولة عرب نظام مستجمع لنقل حبيبات ا (5)

 ترسيب احلبيبات ادلنقولة. (5)
ادلتغَت  ىو يكون فصل احلبيبات ،أثناء عملية التعرية الناجتة عن سقوط األمطار

ل لك فإن صدمة قطرة ادلطر اذلابطة على سطح الًتبة تعترب العامل األكثر أعلية من  ،ادلستقل
إثر اصطدام  طرقطرة م (5a-55)فصل حبيبات الًتبة. وتبُت الصورة يف  حيث التسبب

 يإن أ .ال يوجد ما يعيقها تكون عالية الطاقةاليت  وكما يالحظ فإن الصدمة ،بسطح تربة
غطاء أو زتاية فوق سطح الًتبة تكون قادرة على امتصاص أو تبديد ى ه الطاقة سوف 

 ويف .ايةــى ه احلم عــادة ر عادة غطاء األرضــويوف ،همةــمة ــيؤدى إىل ختفيض التعرية بدرج
حيث ؽلثل أحد اجلوانب أرض  ،ؽلكن مشاىدة خط فاصل يوضح التباين (5b-55)الصورة 

بينما يبدو اجلانب الثاين وقد تعرض لرعى  ،تتميز بغطاء عشيب جيد مرعى جيدة اإلدارة
تعرضت لرعى جائر سوف تكون تعريتها اليت  ومن الواضح أن ادلساحة .جائر وغَت زلمى

 .تلقت إدارة جيدةاليت  أكثر سهولة مقارنة بادلساحة

 
 ىنا إدارة األراضي على التعرية:ثَتات تأ (b)بسطح الًتبة؛  إثر اصطدامها قطرة مطر (a) :(5-55)شكل 

 .طرة ادلطر وؼلفض من تعرية الًتبةيقوم الغطاء النبايت بامتصاص طاقة ق
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الزراعية  وزارةعامًا من األحباث حول التعرية قامت هبا  55على مدى أكثر من 
األمريكية بالتعاون مع زلطات التجارب الزراعية احلكومية نتج عنها معرفة عوامل التعرية 

إن ادلعادلة الشاملة  .معدالت فقد الًتبةمع الرئيسية وحتديد عالقات عددية ذل ه العوامل 
جتمع ى ه العوامل والعالقات اليت ؽلكن استخدامها للتنبؤ مبتوسط  (USLE)لفقد الًتبة 

       واجلدولية (Sheet erosion)الفقد السنوي من الًتبة من خالل التعرية الصفائحية 
(rill erosion)  حدرات حقلية من علىبواسطة األمطار واجلريان السطحي ادلصاحب ذلا

ادلعادلة  وعلى الرغم من أن .Wischmeir and Smith, 1978)دلرجع: انظر ا)زلددة 
إال أن تطبيقها يتطلب معرفة بالقيم  ،جغرافية ليس ذلا حدود USLE الشاملة لفقد الًتبة

الوقت يف  بعض ادلناطق زلدوديف  مكانية تطبيقهاإفإن  ،احمللية لكل عامل فيها. ل لك
تكون شلثلة اليت  يماتاحلاضر بسبب نقص بيانات حبثية يتم عن طريقها احلصول على التقي

 ية احمللية.للمناخ والظروف الطبيعية والزراع
 صيغة جتريبية ويعرب عنها: USLEتعترب معادلة 

                                       1 11   

 حيث أن:
A السنة.يف  = متوسط الفاقد السنوي من الًتبة بالطن ادلًتي للهكتار 
R ؽلكن عمومًا احلصول على القيمة  لكل من ادلطر واجلريان السطحي. = مؤشر االصلرافية

 .(2 – 55)من الشكل  (R)احمللية للعامل 



 

521 
 

من  الشرقياجلزء اجلنويب يف  االصلرافيف  : حتدث أكثر العواصف ادلطرية تسبباً ملحوظة]
حيث تتحرك األعاصَت إىل عمق اليابسة منطلقة من احمليط األطلسي أو  ،الواليات ادلتحدة
 1[خليج ادلكسيك

K    متوسط فقد الًتبة لوحدة العامل  .الًتبة اصلرافيةعاملR  عشوائياً  حتت ظروف سلتارة  
الًتبة.  خصائصعلى  Kتعتمد قيمة  ،[مثل التبوير ادلستمر] (base line) قاعديكخط 
خاصة  ،قوام الًتبة (5)من: الًتبة للتعرية كل  ةعرضحتدد مدى اليت  خواص الًتبةتشمل 

خصائص  (5). زلتوى الًتبة من ادلادة العضوية (5) زلتواىا من السلت والرمل الناعم جداً.
 .نفاذية الًتبة (1). بناء الًتبة

لًتب الواليات ادلتحدة  Kخصائص الًتبة وقيمة ادلعامل  (5 - 55)ويضم اجلدول 
ؽلكن احلصول عليها من خرائط حصر الًتبة أو من وكـالة احملافظة على ادلوارد ، اليت ادلختلفة
 الزراعة األمريكية.لوزارة التابعة  ،الطبيعية

LS  عامل طبوغرايف بدون وحدات قياس ؽلثل التأثَتات اجملتمعة لكل من طول ادليل =
 دليول متجانسة.  LSقيم  (5 - 55)ول ودرجة االضلدار. ويوضح اجلد

C ل ـل الغطاء واإلدارة. ؽلثل العامـ= عامC إىل واق   غطاءق ذلا ـنسبة فقد الًتبة من مناط 
حيث تكون  غطاءارية ليس ذلا ـتربة ع)ام تبوير مستمر ـمن مناطق حتت نظمناظر د ـفق

 .(خطوط دتتد ألعلى و أسفل ادليليف  النباتات
ألرض  515 إىل ،وتتمتع بإدارة جيدة مشجرةألرض  51555من  Cوتًتاوح قيمة 

إدارة معينة و  حتت نظام زراعة Cزلروثة وتوجد حتت نظام تبوير مستمر. وتتفاوت قيمة 
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لغرض  Cقيم عامة للعامل  (1 – 55)حسب توزيع األمطار وتاريخ الزراعة. ويعرض اجلدول 
 التوضيح.

 

 
 

 يها خطوط قابلية الًتبة للتعريةادلتحدة موضح علخارطة الواليات  :(2-55)الشكل 
 
P ادلعامل  ييساو  .= العامل اخلاص باإلجراءات أو العمليات الداعمةP  نسبة التعرية الناجتة

اجتاه  يف ؽلكن أن حتدث عند الزراعةاليت  عن األسلوب ال ى يدور حولو التساؤل إىل التعرية
عندما ال تكون ىناك  .(5-55)مدرجة باجلدول  Pإن قيم ادلعامل  .ادليل ألعلى وإىل أسفل

 P =5151داعمة تكون  تعمليات أو إجراءا أي
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باستخدام فئات قوام  (K) مؤشرات ادلدى العام لعامل قابلية الًتبة للتعرية (5-55)اجلدول 
 (5 - 5انظر الشكل )إلدارة الزراعة األمريكية  الًتبة

 فئة الًتبة
K(a) 

     (b) (b) %5 (b)1% 

 5155 5155 5155 رمل

 5155 5151 5152 رمل ناعم

 5154 5152 5115 رمل ناعم جداً 

 5154 5155 5155 يرملي طم

 5152 5155 5151 يناعم طم رملي

 5155 5154 5111 يناعم جداً طم رملي

 5159 5151 5151 رملي يطم

 5151 5155 5155 ناعم رملي يطم

 5155 5115 5111 ناعم جداً  رملي يطم

 5159 5151 5154 يطم

 5155 5115 5114 سليت يطم

 5115 5155 5125 سلت

 5155 5155 5151 رملي طيٍت يطم

 5155 5155 5154 طيٍت يطم

 5152 5155 5151 سليت طيٍت يطم

 5155 5155 5151 رملي طيٍت

 5159 5155 5155 سليت يطم

 5159 – 5155 5159 – 5155 5159 – 5155 طيٍت

a  ى ا تقريب عام لقيم =K األساسيف  اعتماداً على قوام الًتبة ،b ًتبة من ادلادة العضوية= زلتوى ال 
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 واالضلدار ادليل مبعادلة التعرية جملاميع زلددة من طول (LS) الطبوغرايفقيم العامل  (5-55)اجلدول 
 

 )أ(الميل
% 

 (متر)طول الميل 

1125 5515 5519 5515 1511 2515 9511 555(a) 555(a) 545(a) 511 (a) 555(a) 

5 5159 5155 5155 5155 5155 5152 5154 5155 5155 5155 5151 5152 
5 5159 5155 5152 5159 5155 5155 5115 5111 5111 5119 5151 5151 
5 5151 5154 5112 5151 5122 5115 5195 5155 5155 5155 5155 5115 
4 5155 5115 5142 5199 5155 5125 5115 5155 5155 5115 5145 5155 
55 5195 5155 5125 5145 5155 5145 5155 5125 115 1115 5155 5115 
55 5155 5195 5155 1155 5155 5515 115 4155 915 5515 5515 5515 
55 1155 5125 2195 4155 911 5515 5115 5215 5415 5515 5515 5515 

 ل لنقاط تتجاوز مدى بيانات البحثتوصي يى %54أو األكثر اضلداراً عن   مًتاً  9511القيم اخلاصة بادليول األطول من  (أ)

 
 (C)العامل  (1 - 55)اجلـدول 

 

 (C)قيمة  حالة الغطاء النباتي
 5125 % 45ثناء فًتة إعداد مرقد الب ور يكون غطاء الًتبة أ .زلصول قطن بعد زلصول قطن *

 5155 زراعة دون حرث ،% 15النسبة الفعلية للًتبة ادلغطاة  تكون ،بقايا قش زلصول ال رة* 

 5155 زراعة دون حرث ،% 95تكون النسبة الفعلية للًتبة ادلغطاة  ،بقايا قش زلصول ال رة* 

 يكون الغطاء من بقايا النباتات ،(مل تتعرض الضطراب)حالتها الطبيعية  يف غابة* 
 % 555 –15 ما بُت ظلة األشجاريف  الواقعةًتاوح ادلساحة ت ،555% – 95

51555 - 515555 

 5155  % 15تصل نسبة الغطاء باألعشاب  مراع   أراضيأو  ،مزروعة مبحاصيل علف أراضي* 

 51555  % 95الغطاء باألعشاب  تصل نسبة ،مزروعة مبحاصيل علف بشكل مستمر* 

 5155  % 15بنسبة  مغطاة بأعشاب ونباتات عريضة األوراقإضافة دلساحة  %15شجَتات بنسبة * 

 5155 .مغطاة باألعشاب ونباتات عريضة األوراق % 55مغطاة باألشجار إضافة إىل  % 15  *

 5115 يغطاء أرض أيأشجار دون وجود  % 55* 
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 Pالعامل  (5 –55)اجلدول 
 حالة الغطاء النبايت

 (P)قيمة  )مًت(الطول األقصى للكنتور  )%(ادليل 
5 - 5 555 5125 
5 - 5 9511 5155 
2 - 4 2515 5155 
9 - 55 5212 5125 

55 - 52 5111 5115 
55 - 55 5515 5195 

 

 
ثابتة نسبيًا دلنطقة معينة. ويساوى حاصل ضرب   LSو Kو  Rتكون قيم العوامل 

 لتوليفة معينة من أظلاط erosion- potential index)) ى ه العوامل مؤشر التعرية ادلمكنة
وبأسلوب آخر فإن ناتج عملية  .ائص الًتبة وادلعامل الطبوغرافيةوخص ،األمطارىطول 

غطاء  يحالة غياب أيف  ؽلكن أن ػلدث يال  السنويالضرب يساوى متوسط فقد الًتبة 
القيم يف  سلفضة للتعرية. وعندما يتم ضرب ى ا الرقم ادلمكن إجراءات ينبايت أو استخدام أ
 واإلدارة ،فإن الناتج يكون رقمًا ؽلثل تأثَتات نظام الزراعة احملدد Pو Cادلناسبة للعوامل 

فإن ادلعادلة الكاملة تتنبأ مبتوسط  ،وب لك .التعريةيف  الداعمة للتحكم واإلجراءات ،الزراعية
ؽلكن  ،ًتبةوباستخدام معادلة فقد ال .من الًتبة ألوضاع أراضي زراعية زلددة السنويالفاقد 

 ويتم اختيار القيم اخلاصة بالعوامل ،تقدير معدالت فقد الًتبة السنوية عند موقع معُت
R وK وLS وC وP ويعطى حاصل ضرب ى ه العوامل اخلمسة  .من اجلداول ادلناسبة

 نظام الزراعة واإلدارة ادلتبعة. تقديراً للفاقد من الًتبة حتت
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كانت   ،وحىت فًتة قريبة ،مفيدة جدًا كدليل ختطيط USLEؽلكن أن تكون معادلة 
 .معظم الواليات ادلتحدةيف  أفضل طريقة متاحة حلساب التعرية من مساحات أراضي زلددة

يتم حساهبا بواسطة ى ه ادلعادلة غلب أن اليت  إىل أن الفاقد من الًتبة اإلشارةغلدر  لكنو
لقيم ادلوقع اخلاصة بالعوامل اخلمسة  إن االشتقاقات .تقبل كتقديرات وليست كقيم مطلقة

اخلمسُت عاماً يف  أجريتاليت  ت مت استخدامها من حبوث التعريةقاللمعادلة تستند إىل عال
أن تتأثر بالتداخالت مع متغَتات  ،حتت ظروف معينة ،إن ى ه العالقات ؽلكن .ادلاضية
 أخرى. 

تصميمها للتنبؤ مبتوسطات إن معادلة فقد الًتبة وجداول البيانات ادلساندة قد مت 
فقد الًتبة على مدى فًتات زمنية طويلة حتت ظروف زلددة. وؽلكن أن تكون الفواقد لسنة 

يف  وذلك بسبب االختالفات ،معينة أكثر بدرجة عالية من ادلتوسطات السنوية أو أقل منها
واحدة من  عدد وحجم وتوقيت العواصف ادلمطرة وىف عوامل ادلناخ األخرى. وؽلكن حلادثة

غطاء نبايت  يصول بوقت قصَت مبرقد ب ور مت إزالة أاحملبعد ب ر  الشديد سطحيالريان اجل
 لكن ،للدورة الزراعية السنويتعادل ادلتوسط  الًتبةتعرية كمية من يف  عنو أن تتسبب

 احتمالية حدوث ذلك تعترب قليلة.
بوسط والية  يية سلتيةطملنفًتض أن الًتبة  ،وكمثال حلساب معدل التعرية بادلياه

 9511مادة عضوية ويبلغ طول ادليل  %5وحتتوى على  ،إنديانا؛ بالواليات ادلتحدة األمريكية
بشكل مستمر مبحصول  ،ة جيدةـنتورية بدرجـطوط كـتها على خـت زراعـودت %5وادليل  ،مًتاً 
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من الًتبة  %15وترك  ،حرث تباع أسلوب الالبا (للهكتار مًتيطن  515تبلغ الغلة )ال رة 
 : ىيإن العوامل الالزمة  مغطاة،

 R      545    (2 -55 شكل)1 

K      5115   (5 -55 جدول)1 

 LS             (5 -55 جدول)1 

C     5155    (1 -55 جدول)1 

P      515     (5 -55 دولـج)1 

من  يالسنو  وتعويض قيم العوامل ضلصل على قيمة للفاقد (5-55)باستخدام ادلعادلة 
 .يطن مًت  A   51 :الًتبة

من  %95مبحصول مراعي و أن األرض مزروعة بشكل دائم  تالحظ أنو إذا ما كان
ادلعادلة يف  وبالتعويض .(1-55 انظر اجلدول ،C   5.555الًتبة مغطاة باألعشاب فإن )

 السنة. يف  يطن مًت  5151 إىل 51فإن الفاقد احملسوب سيتم ختفيضو من 
لتقدير الفاقد من الرسوبيات بسبب   5925أصاًل عام   USLEقًتاح ادلعادلة مت ا

. ومن  يالواليات ادلتحدة شرق جبال الروكيف  التعرية الصفائحية واجلدولية من حقول مزروعة
 ،مناطق زراعية أخرى بالواليات ادلتحدةيف  مت تكييف ادلعادلة لالستخدام ،ذلك الوقت

 ي رعوية وأرض غابات.أراضيف  أهنا استخدمت أيضاً وأفريقيا. كما  ،وأوروبا
معادلة ) RUSLEمعادلة مطورة للمعادلة السابقة تسمى  نشرمت  5995عام يف 

USLE ألجراء احلسابات بواسطة  طورت أساليب رياضيةا اإلصدار اجلديد وىف ى  .(ادلعدلة
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للواليات الواقعة باجلزء الغريب من الواليات  Rاحلاسوب؛ كما مت حساب قيم جديدة للعامل 
 يأخ  ،C حلساب قيم  (Sub factor approach)يحتت عاملادلتحدة. كـما اقـًتح أسلـوب 

.  (plant canopy)النباتات  توفرىااليت  والظلة لألرض منها االستخدام السابقاالعتبار يف 
األغراض يف  خاصة ،الواليات ادلتحدةيف  بشكل واسع RUSLEوتستخدم حاليا ادلعادلة 

مرحلة تطوير جيل جديد يف  التنظيمية. ك لك فإن العلماء التابعُت لوكالة البحوث الزراعية
ونظام التنبؤ بالتعرية  (WEPP)من تقنيات التنبؤ بالتعرية. إن مشروع التنبؤ بالتعرية بادلياه 

يساعدان على زيادة حتسُت قدراتنا سوف  ظلطان رياضيان متطورانيعتربان  (WEPS)بالرياح 
 للتنبؤ بتعرية الًتبة ومن مث التحكم فيها. 

 التعريةفي  اإلجراءات العملية للتحكم 51.1
يكون متوسط األمطار  ما وذلك حيث وتفاديإن حدوث بعض التعرية أمر غَت شلكن 

 يادلتوسط ىيف  تسهماليت  ةويعود ذلك كثَتاً إىل أن العواصف ادلمطر  ،كافيا إلنتاج احملاصيل
وحىت حتت أفضل  ة كثَتًا من حيث الشدة،عبارة عن حوادث متباعدة وتكون متباين

 وفإن ادلطر ؽلكن أن يسقط مبعدالت تفوق ادلعدل ال ى ؽلكن للًتبة امتصاص ،الظروف
لكن ى ه الزيادات ؽلكن  .شكل جريان سطحييف  ول ا فإن الزائد ال بد أن يسيل ،منها

وهب ا يتم  ،عن طريق التقليل إىل احلد األدىن من صدمة قطرة ادلطر لسطح الًتبةالتحكم فيها 
 .اث التعريةإحديف  ختفيض سرعة اجلريان وقنواتو ومن مث قوتو

ىو احملافظة على  (ECP)التعرية يف  إن اذلدف من اإلجراءات العملية للتحكم
 ،والبيئة الصحية ،اه اجليدةتتمشى مع نوعية ادلياليت  معدالت التعرية ضمن حدود التحمل
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عددًا من  (EPA)وقد نشرت وكالة زتاية البيئة األمريكية  ،وزتاية القدرة اإلنتاجية لألرض
إىل جانب  (2 – 55)اجلدول يف  منها التعرية مت إدراج عدد كبَتيف  إجراءات التحكم

تشمل شلارسات زراعية حتسن من إدارة  اإلجراءاتإن ى ه  .خصائصها ادلقبولة وغَت ادلقبولة
وتوقيت  ،وطرق احلراثة ،ومعامالت الًتبة ،وطرق الب ر ،وتعاقب احملاصيل ،بقايا احملصول

 العمليات احلقلية.
ختفيض التعرية ىو شلارسة الفالحة حبيث تكون موازية يف  إن أحد أكثر الطرق أعلية

وتنتج  ،(contouring)بالزراعة الكنتوريو  اإلجراءويعرف ى ا  ،احلقليف  ةالكنتوريللخطوط 
تشكل حواجز صغَتة تبطئ أو توقف حركة ادلاء إىل  (ridges)احلراثة الكنتورية سلسلة تالل 

خرى ال الزراعية األتحكم الأن ى ا اإلجراء وبعض عمليات  ،لكنو يالحظ .قاع ادلنحدر
 ادلًتاكمسطحي حالة أن اجلريان اليف  الضلدار أواعندما تكون زاوية ادليل شديدة تكون فعالة 

وىف ى ه احلالة يتعُت دعم ى ه اإلجراءات أو استبداذلا بطرق  .مساحة معينة كبَت جداً يف 
واحلراثة الكنتورية  ،واألخاديد الكنتورية ،وقنوات التحويل ،أخرى تشمل إقامة ادلساطب

ارى للمياه وإنشاءات ورل ،شكل شرائط على امتداد اخلطوط الكنتوريةيف  وزراعة احملاصيل
 حتكم.

عبارة عن شرائط مستوية مت بناؤىا من الًتاب تقام على  يى (terraces)دلساطب ا
أما قنوات التحويل  ،من األرض بغرض جعل تالل منحدرة مالئمة للحراثة يخط كنتور 

(diversions) ركام من تراب تبٌت على منحدرات تالل لتوجيو ادلياه بعيداً عن األراضي يفه 
 contour) واحلراثة الكنتورية ،(contour furrows) أما األخاديد الكنتورية .حتتهااليت 

listing) يشكل شريط كنتور يف  والزراعة (contour strip cropping) شلارسات رتيعاً  يفه
 (contour)زراعة احملاصيل على امتداد نفس مستوى االرتفاع زراعية حيث يقوم ادلزارع ب
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على طريقة حراثة الًتبة حبيث  (listing)ويعرب مصطلح  .حلصاد ادلزيد من ادلاء وتقليل اجلريان
من  .تًتك كميات أكرب من بقايا احملصول فوق سطح الًتبة حلماية الًتبة من األمطار الساقطة

فإنو يعٍت أن ادلزارع يقوم  (strip cropping) ة الشريطيةالزراع فإن مصطلح ،ناحية أخرى
أو  (grasses)وحشائش  (row crops)شرائط متعاقبة من زلاصيل خطية يف  بالزراعة

إنشاءات مصممة  يفه (waterway)ادلياه  يلتقليل اجلريان. أما رلار  (legumes)بقوليات 
 قد تتعرض للتعرية.اليت  ن األراضيبعيداً عه كميات كبَتة من ادلياه إلزالة أو حتويل اجتا

 وتؤثر .اإلجراءاتقد يكون ضرورياً تطبيق حزم سلتلفة من ى ه  ،حتت ظروف كثَتة
فه ه  ،حتويرات شلارسات زلددة ضمن ى ه األنواع العامة على مالءمتها وك لك فعاليتها

 يمثل اجلمع بُت استخدام أساليب احلراثة الكنتورية إضافة جملار  ،رلتمعةتستخدم  تاإلجراءا
 حلماية األرض من التعرية. اإلنشاءاتادلياه وإقامة 

لكن اجلانب  ،إن التقنية ادلناسبة للتقليل إىل احلد األدىن من التلوث الزراعي متاحة
ت طويلة األجل. االقتصادي لتطبيق ى ه اإلجراءات على األراضي الزراعية يتطلب استثمارا

حىت يوىف بالتزاماتو ادلالية وى ا ما  ،فمالك األرض يدير عملياتو على أسس قصَتة األجل
أن مساحة احلقل  كما ،مائية مكلفاً  يفمثاًل تكون إقامة مساطب ورلار  ،غلعلو يتحرك حب ر

 مع ذلك فإنو  .األراضيور آلياتو الزراعية لفالحة ى ه وشكلو تتغَت وعلى ادلزارع أيضاً أن ػلح 
اخلطية مثل ال رة وفول الصويا أن كمية الغلة قد تنخفض ألن كمية أقل من احملاصيل 

 .زلاصيل ذات مردود اقتصادي مرتفع( ؽلكن زراعتها ؛ ل ا فإن دخل ادلزارع سوف ينخفض)
لصايف يقل عادة لكن الدخل ا ،ذلا فوائد بعيدة ادلدى (conservation)إن إجراءات احملافظة 

 .دلدى القصَتعلى ا
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 (ECP)التعرية باألراضي الزراعية يف  األنواع الرئيسية من إجراءات التحكم (2 -55) جدول
 توضيحات حول اإلجراء التعريةفي  إجراء التحكم

5ECP 
يف  زراعة ،ال حراثة

 السابق بقايا النبات

تقلل إىل  ،سللفات احملاصيليف  الكفاءةاحملاصيل النجيلية الكامنة أو احلبوب الصغَتة؛ عالية يف  أكثر فعالية
وتوفر زتاية على مدار السنة؛ تقلل من متطلبات اليد العاملة واآلليات احلد األدىن من تدفق الرسوبيات 

؛ تتطلب كميات أكرب من ادلبيدات والنيًتوجُت؛ حتد من البدائل هاجفاف؛ تؤجل من فًتة تدفئة الًتبة و والوقود
 وادلبيدات؛ بعض القيود ادلناخية وك لك الًتبة. ادلتاحة إلضافة األمسدة

ECP2  حراثة صيانة
 )حتفظية(

حرث اليت تبقى على بعض بقايا احملاصيل على السطح، مالئمة بدرجة أوسع  تشمل أنواعًا من نظم الال
 .عموماً ولكن بدرجة أقل (ECP1)، ادلزايا والعيوب مثل (ECP1)لكنها نوعاً ما أقل فعالية مقارنة بـ 

ECP3  دورات زراعية تعتمد
 على الًتبة

ادلروج اجليدة ال تفقد شيئًا من الًتبة تقريبًا وتقلل التعرية من احملاصيل الالحقة؛ الفقد الكلى من الًتبة 
ينخفض بدرجة كبَتة؛ لكن الفواقد موزعة بشكل غَت متساو على امتداد الدورة الزراعية؛ تساعد على 

 واآلفات، توجد خيارات أكثر إلضافة األمسدة؛ دخل زلقق أقل.التحكم يف بعض األمراض 

ECP4 زلاصيل غطاء شتوي 

تقلل من التعرية يف الشتاء يف حالة إزالة سللفات ال رة أو بعد زلاصيل ذات سللفات زلدودة؛ توفر قاعدة 
لسيقان ادلقطعة أو جيدة للزراعة البينية للمحصول التايل، عادة ال توفر أي ميزة مقارنة بغطاء كثيف من ا

القش، قد تقلل من غسيل النًتات؛ قد يؤدى استخدام ادلاء بواسطة زلصول الغطاء الشتوي إىل ختفيض 
 مقدار الغلة من احملصول الرئيسي.

ECP5 
حتسُت خصوبة 

 الًتبة.
 ؽلكن أن يقلل بدرجة ملموسة من سلاطر التعرية، كما أن ذلك يؤدي إىل زيادة الغلة من احملاصيل.

 

ESP6  توقيت العمليات
 .احلقلية

لكنو يزيد كثَتاً من  ،فصل الربيع الرطبيف  وقت مناسب أثناءيف  يجتعل من السهل الزراعاخلريف يف  احلراثة
قلل من التعرية لعمليات الربيع ؽلكن أن ي ادلثايلفصل الشتاء وبداية فصل الربيع ؛ التوقيت يف  سلاطر التعرية

 إىل زيادة الغلة . يوتؤد

ESP7 
إقامة كنتور 

(contouring). 

على ادليول ادلتوسطة، لكن تأثَتىا أقل على ادليول احلادة؛  %55ؽلكن أن يقلل من متوسط فقد الًتبة بنسبة 
تفقد فعاليتها يف حالة إذا تدم اخلطوط؛ غلب أن تدعم مبساطب على ادليول الطويلة، غَت مالئمة عند 

 استخدام آليات حقلية كبَتة على الكثَت من أنواع الطبوغرافيا. ال تؤثر على معدالت األمسدة وادلبيدات.

ESP8  الزراعة يف شكل
 شريط كنتوري

مًتًا يقلل من فقد الًتبة  5515إىل  5515استخدام شرائط متتابعة من زلصول يزرع يف خطوط وخرطان من 
تقريبًا عن تلك اليت يستخدم فيها نفس الدورة باستخدام اخلطوط الكنتورية فقط، ب ر زلصول  %55بنسبة 

 مبقدار النصف فقط؛ زراعة زلصول ال رة وزلصول حبوب باخلريف بداًل عن زلصول علفي يكون فعاالً 
حبوب ربيعي بالتبادل ليس فعااًل؛ األرض غلب أن تكون مالئمة للفالحة بالتقاطع مع ادليل وتأسيس دورة 

 .ECP7و ECP3من زلاصيل أعالف؛ خصائص اغلابية وأخرى سلبية مشاهبة لكل من 
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 توضيحات حول اإلجراء التعريةفي  إجراء التحكم

ESP9 مساطـــــب 

واإلجراءات الزراعية عن طريق تقليل طول ادليل الفعال وتراكم مياه اجلريان؛ ختفض التعرية  تدعم الكنتورات
وحتافظ على رطوبة الًتبة؛ تسهل إقامة زراعة أكثر كثافة؛ تدرج ادلساطب الشائع ال يتالءم عادة مع استخدام 

معتربة وبعض التكاليف  اآلليات الكبَتة، لكن التصميمات اجلديدة خفضت ى ه ادلشكلة، تكاليف مبدئية
 للصيانة.

ESP   
سلارج مزروعة 
 بالنجيليات

تتطلب تكاليف تأسيس وصيانة  ،تسهل الصرف من خطوط وقنوات مساطب مدرجة بأدىن قدر من التعرية
 .وقد تتداخل مع استخدام آليات كبَتة

ESP11 
تغيَت يف استخدام 

 األرض

صليلي دائم أو أشجار حتت إدارة جيدة فعالة عندما تكون  أحيانًا ى ا ىو احلل الوحيد. تكون زراعة نبات
إجراءات التحكم األخرى غَت كافية؛ ؽلكن تعويض ادلساحات ادلفقودة عن طريق االستخدام األكثر كثافة 

 لألراضي األقل عرضة للتعرية.

ESP12 شلارسات أخرى 
رض، مسافات متقاربة بُت األخاديد الكنتورية، قنوات التحويل؛ الصرف حتت السطحي، تشكيل األ

 . إخل...اخلطوط
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 مسائل وأسئلة
 منطقةيف  ملوثات إىل البيئة تلوث أو إدخاليف  زراعة سبباً تكون الكيف ؽلكن أن   أشرح1 .

 .هنتم هبااليت  اذكر ادللوثات الزراعية األساسية .معينة
الزراعة األمريكية استخدام األرض حسب نظام تصنيف القدرة لألراضي  وزارةف تصن 51

Land - Capability Classification System))، ل تصنيف صف ى ا النظام من أج
 .األرض لالستخدام الزراعي

 أذكر مث أشرح العوامل السبعة ،يللتنبؤ مبتوسط فقد الًتبة السنو  USLEتستخدم ادلعادلة 1 5
 .ى ه ادلعادلةيف 

 فواقد التعرية من أرض زراعية.لتخفيض إجراءات إدارة عملية ؽلكن تطبيقها  ةصف ست 51
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 السادس عشرالباب 
 المخلفات الحيوانية

 
 ادلخلفات احليوانية بكفاءة من خالؿ فهم التفاعالت ادلتبادلة ذلذه ادلخلفات مع العوامل أدارةشنكن فقط 

 .ولوجية وآليات النقل، مثل ادلياهالبي
 

 ور التاريخيالمنظ 1.6.
ادلنظمة  واإلداراتتعترب ادلخلفات احليوانية ملوثات تلقى اىتمامًا متناميًا من العامة 

ونتيجة لذلك فإف  ،ادلختصة ألهنا دتثل مصدراً زلتماًل لتلويث كل من ادلياه السطحية واجلوفية
الزراعي وتوضع ذلا قيمة ضمن  اإلنتاجرنب أف تضم كجزء من دورة  اآلفادلخلفات احليوانية 

و شنكن تقسيم سللفات احليوانات  ،ًتبية احليواناتل منشأةاليف تشغيل حقل معُت أو تك
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 أو ادلركزة. ادلغلقةاإلنتاج  سللفاتو ، ادلراعي ادلفتوحة سللفات: نوعُتالزراعية إىل 
تشاراً نادلراعي ادلفتوحة أكثر تشتتًا وا نظم يف ايكوف تركيز سللفات احليوانات عموم

 مساحات صغَتة نسبياً. يفكبَتة من احليوانات   أعدادعنو عندما يتم حجز 
 ا:مادلفتوحة تأثَتاف أساسياف على جودة ادلياه السطحية شنكن قياسه ييوجد لنظم ادلراع

واألهنار ، زيادة العكارة من خالؿ دخوؿ حبيبات الًتبة إىل داخل اجلداوؿ ادلائية 1.
 .والبحَتات

تتميز باستخداـ كثيف من  اليتادلناطق  يف (coliform)ية نو قوليا الَت زيادة أعداد البكت 21
قد تؤثر سلبًا على بعض خصائص  الرعيقبل احليوانات. وعلى الرغم من معرفة أف نظم 

جودة ادلياه، فإنو سيتم الًتكيز ىنا على وحدات اإلنتاج احليواين ادلركزة جدًا وطرؽ التحكم 
 التلوث من ىذه الوحدات ادلركزة.حدوث ومنع 

تشكل فًتة حيث  بشكل متقطع كانت الًتبية ادلركزة للحيوانات تتم  يادلاض يف
ب أو جز ل  بعض النشاطات اإلدارية كاحلح  إدتاـبعد ، عودة إىل ادلرعى يتبعو انتقاليااحلجز طوراً 

حتت ظروؼ  بشكل مضطرد يالوقت احلاضر فإف اإلنتاج احليواين رنر  أما يفالصوؼ، 
رفع اإلنتاجية وتقليل تأثَتات ادلتغَتات ادلناخية وتغذية احليواف  يف زلكمة نتيجة لنجاح اجلهود

حيوانات لل تغذية مركزةمواقع  متزايدة يف انات. ويتم حاليًا تربية أعدادوالنفوؽ بُت احليو 
(CAFOs)-  وبشكل خاص أماكن تسمُت احليوانات(Feedlots) ، ية تربية ماشوأماكن

 .ادلائية ادلكثفة الًتبيةوأماكن والدواجن ، اللنب واخلنازير
خلط ادلخلفات  تتضمن اليتقد غَت الطريقة القدشنة طرؽ اإلنتاج  يف التحوؿإف ىذا 



985 
 

، فبعد هناية احلرب العادلية الثانية ،الدورة التالية إلنتاج الغذاء احليوانية كسماد عضوي يف
وذلك  يوقود األحفور استبدؿ السماد العضوي كسماد أساسي بأمسدة كيميائية تنتج من ال

التخصص إىل انفصاؿ  ىذا وقد أدى حنو الزراعة ادلتخصصة،نتيجة لتحوؿ ادلزارع باضطراد 
جداً من  اً حيوانات بعيدلل مكثفة اإلنتاج احليواين عن إنتاج احملاصيل: إذ قد يكوف موقع تربية

سواء كانت عائلة أو مؤسسة قد ال  اإلنتاج تاج احملاصيل، كما أف القائمُت علىنمكاف إ
 .شلارسة كال النشاطُت يفراغبُت  فيكونو 

، مرة ثانية لألرض خلاصة بإعادة خلط ادلخلفات وإعادهتاالدورة التقليدية ا بانتهاءو 
لذلك فإف  ،الوقت احلاضر ملوثًا زلتمالً  يفالسابق مصدرًا للمغذيات أصبح  وىو ما كاف يف

ة من احليوانات فوؽ رقعة صغَتة من األرض قد أدى إىل تراكم القياـ بإنتاج أعداد كبَت 
ادلخلفات لألرض  إىل إضافة وىف آحياف كثَتة ،لتخزينهابرؾ كبَتة  وإنشاء، ادلخلفات

 بكميات تفوؽ احتياجات احملاصيل الزراعية.
غير  الثانوية التلوث ومصادر (Point pollution) المباشرة مصادر التلوث األولية 21.6

 (nonpoint pollution) المباشرة
    مصطلحات، يكوف من ادلهم فهم مناقشة مصادر ادلخلفات احليوانيةعند 
 الثانويالتلوث  مصطلحيعترب  ،للملوثات غَت ادلباشرة والثانوية )ادلباشرة( ادلصادر األولية

(nonpoint pollution) احليوانية الزراعيةنظمة وىف األ .وكثَتًا ما يستخدـ خطأ ،الً لمض ،
وال دتر خالؿ ، ال تًتكز فيها ادللوثات احملتملة أثناء اإلنتاج اليتتلك  ىيفإف ادلصادر الثانوية 

)غَت  وتشمل ادلصادر الثانوية .أنبوب توصيل واحد أو عدة أنابيب صغَتة للتخلص منها
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 .الواسعة والكثيفة يوأنظمة ادلراع، التغذيةوأماكن ، زرائب احليواناتادلباشرة( 
 (point sources) المباشرة المصادر األولية

ودتررىا عرب  بدرجة عالية (pollutants) تركز ادللوثات تلك ادلنشآت اليت يى
ومن أكثر ادلصادر األولية الشائعة مباين  .أو خندؽ أو قناة لغرض التخلص منها، أنبوب

ومباين الًتبية ادلكثفة ، األلباف واألغذيةومنشآت إعداد ومعاجلة ، احللب وحظائر احليوانات
فإف بعض  ،باإلضافة إىل ذلك .وبرؾ البخر، والبحَتات الضحلة الالىوائية واذلوائية ،للخنازير

من خالؿ التدفقات  أنواع الزراعات ادلائية ادلكثفة قد تكوف أيضًا مصدرًا أوليًا للملوثات
وحسب تنظيمات وكالة محاية البيئة  .ادلغذية ادلشبعة بالعناصر األمساؾ إفرازاتمن  الراجعة

احليوانات قد تصنف على أهنا مصادر  لتغذيةفإف بعض العمليات ادلركزة  (EPA) األمريكية
             نظاـ دلنع ضخ القوميأولية للتلوث وحتتاج إىل تصريح خاص يسمى النظاـ 

 .National Pollution Discharge Elimination System (NPDES))ادللوثات 

 للحيوانات على أهنا مساحة أو منشأة ركزةادل التغذيةتعرؼ عملية ، وىف ىذه احلالة
يومًا أو  59وتعيش فيها حيوانات داخل حيز زلدد دلدة  خضريال يوجد هبا غطاء نبايت 

 CAFO)) التعريف ىذا ويعتمد عدد احليوانات الالزمة الستيفاء متطلبات .أكثر من السنة
عوامل؛ لكن العامل احملدد ىو فيما إذا كاف ادلوقع يفرغ سللفاتو إىل داخل ادلياه على عدة 

ويتم حتديد طريقة التخلص  .ما حدد لو وفق طريقة التخلص منهاك  ،الصاحلة للمالحة أـ ال
ساعة وحتدث مرة واحدة   55تستمر مدة زلتملة  مطرية على عاصفة استناداً  من ادلخلفات

إف ىذا ادلعيار  .يتعُت أف تصمم ادلنشأة على أساسووىو احلدث الذى ، سنة 59كل 
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ساعة وأف احتماؿ حدوثها يكوف مرة  55التصميمي عبارة عن عاصفة مطرية تستمر لفًتة 
ًا من عواصف أقل من عاصفة إذا كانت منشأة معينة ال تفرز دفقف .عاماً  59 واحدة كل

 مصدر ثانويقد تصنف على أهنا فإهنا ، ماً عا 59ساعة كل  55مطرية واحدة وتستمر مدة 
أما إذا كانت ادلنشأة تفرز  .بذلك ال حتتاج لتصريح يوى (nonpoint source) )غَت مباشر(

سنة  59ساعة حتدث مرة كل  55دفقًا من عواصف أقل من عاصفة مطرية تستمر مدة 
ج يأخذ ادلعيار ادلزدو إف ىذا  .(Point source) يمكن معاملتها على أهنا مصدر أويل مباشرف

بدو مصادر تلوث زراعي أولية شنكن معاملتها بأماف كما لو أهنا االعتبار حقيقة أف ما ي يف
يتم ضخها إما أهنا غَت مركزة بدرجة كافية تربر إجراءات  مصادر ثانوية ذلك أف ادللوثات اليت

 حتكم زلددة عند األنبوب أو أهنا غَت زلملة مبواد خطرة.
ال يعٍت يقينًا أف عاصفة  عاماً  59ساعة كل  55دلدة عاصفة ادلطرية إف معيار ال

أخرى قد تكوف وىناؾ طريقة  .عاماً  59مطرية ذات حجم واستمرارية معينة ستحدث كل 
أربعة  حدوثادلمكن  عاـ من 555خالؿ  وإىل ىذا ادلعيار وىو أن أكثر وضوحًا للنظر

 .عاماً  59ساعة كل  55على امتداد االستمرارية واحلجم طرية ينطبق عليها معيار عواصف م
زمن متقارب أو تتوزع على مدى فًتة أطوؿ  لكن ىذه العواصف ادلطرية األربع قد حتدث يف

سجل اذليدرولوجي شنثل فًتة متوسط العائد لعاصفة مطرية معينة الفإف  لذلك .عاماً  59من 
 59شدة األمطار خالؿ  (5 -51)ويوضح الشكل  .عاماً  59 هبذا احلجم واالستمرارية كل

ساعة متواصلة وذلك جبميع أحناء الواليات  55 وحدوث عاصفة مطرية تستمر، عاماً 
 .تصميم نظم التعامل مع ادلخلفات إف خرائط كهذه تستخدـ يف .ادلتحدة
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، البوصةعشر  بأجراء)اً بالواليات ادلتحدة عام 59 ساعة خالؿ 55 مدة األمطار ادلتواصلة :(5–51) الشكل
 .(سم 5595   أف البوصةحيث 

 
 

ضرورة أف  ىذه يتمثل يف (design storm)لعاصفة التصميم  العمليإف التطبيق 
 إىل ادلياه السطحية الصاحلة للمالحةتكوف منشأة معينة مصممة حبيث ال تضخ 

(navigable waters) حدث يقل عن عاصفة التصميم من حيث احلجم والطوؿ. يأ يف 
 navigable) ادلياه الصاحلة للمالحة وقد قامت احملاكم بتعريف عاـ دلا يسمى

waters)  تكوف جافة معظم  حىت تلك اليت، يشمل تقريبًا مجيع مسارات ادلياهعلى أنو
 ي         نوع من رلار  يل أهناية ادلطاؼ داخ تفرغ مياىها يف إضافة لقنوات الري اليت، السنة

 ادلياه ادلستمرة.
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للحيوانات ركزة ادل التغذيةمثل زلطات  (nonpoint sources)حتتاج ادلصادر الثانوية 
سلوب سلتلف دلنع وختفيف ادللوثات مقارنة بتلك ادلتبعة للتخلص من ال تطرد سللفاهتا أل اليت

. (point sources)حالة ادلصادر األولية للتلوث يف ادلخلفات عرب أنبوب أو قناة توصيل
 (Best management practices, BMPs)األفضل اإلدارةإجراءات  طبقت 5991عاـ واعتبارا من 

بالقانوف كما مت تعريفها بالتعديالت الواردة لتخفيف اآلثار الناجتة عن ادلصادر الثانوية  
التلوث األولية تطبق طرؽ  فإنو بالنسبة دلصادروبادلقابل  .تلوث ادلياه لتحكم يفل لفيدرايلا

 .(Best Available Control Technology)  أفضل تقنية حتكم متاحةبتسمى 
أف اإلجراءات السريعة ب وتعكس ىذه اجملموعة من ادلصطلحات مدى الوعى

إتباع  الضروريادللوثات ادلنتشرة؛ لذلك فمن حالة مصادر  والبسيطة ليست مالئمة يف
إىل ختفيض أو  يستؤد أسلوب ينظر إىل نظاـ اإلنتاج لتحديد اإلجراءات اإلدارية اليت

للمزيد من ادلعلومات  955555)انظر أيضًا إىل اجلزء  ،القضاء على إمكانية حدوث تلوث
 وتطبيقها على أنتاج احملاصيل(. BMPsحوؿ أساليب اإلدارة األفضل 

 ملوثات محددة 61.6
ادلخلفات الناجتة عن  ادلركزة لًتبية احليوانات ادللوثات احملددة التالية يفتنتج ادلواقع 

 :للحيوانات يالنشاط األيض
 (NO -N) ينتراتنيتروجين  1.

 تستهلكها احليوانات. وتفرز اليت بادلادة النباتية العضويعن نشدرة النيًتوجُت  ينتج
. بروتينات وأمحاض أمينية الروث على شكل يف العضويمركبات النيًتوجُت  احليوانات
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  (    )بداية األمر بواسطة كائنات دقيقة إىل أيوف أمونيـو  يفوتتحوؿ ىذه ادلركبات جزئيًا 
تتفاعل بسرعة لتكوف أيونات نًتات  اليت (    )الذى ينتج بسرعة نسبيًا أيونات النيًتيت 

 ( NH)بسرعة إىل أمونيا أف تتحلل  شنكنها، بوؿ احليواف السائل على يوريا. وزنتوى (    )
 أو أف ( NH)صورة غاز  وشنكن لألمونيا إما أف تتطاير يف ،( CO)أكسيد الكربوف  و ثاين

 . وتتعرض النًتات للغسيل للمياه السطحية أو اجلوفية.    و       تتحوؿ إىل
       فوسفات أو (P)صورة  فيالفوسفور  21

العضوية وغَت  صورتيو يف% 555 - 555 روث احليوانات بًتاكيز تًتاوح ما بُت يفيوجد 
صبح الفوسفور متاحاً يالعضوية. ويتعُت معدنة الصور العضوية إىل صور غَت عضوية ل

حالة محلو كجزء  يففإف الفوسفور يكوف مستقرًا وغَت متحرؾ، إال ، للنبات. ومبجرد معدنتو
 .(59من ترسبات تربة دتت تعريتها )انظر الباب 

فإف ذلك يكوف عادة ، ادلياه السطحية يفعند وجود فوسفور من حيوانات ادلزرعة 
نتيجة للنقل ادلباشر للمخلفات السائلة والصلبة احليوانية إىل األجساـ ادلائية. ومن النادر 

 حبيبات الًتبة ذاهتا. نقلتإذا  إال، تهافوسفور من الًتب بعد إضافغسل مركبات ال
تراكيز  تسببلمياه السطحية. و بالنسبة ل األساس مشكلة تركيز الفوسفور يف تعترب الزيادة يف

اللًت تلوثًا للمياه من خالؿ إثرائها هبذا  رلم يف 555555الفوسفور ادلنخفضة حىت عند 
ائص ادلياه على خص شنكن أف تؤثر زيادة تركيز الفوسفور. لكن (eutrophication)العنصر 

 )أيضاً  ةرملي طبقة تربةعلوىا اجلوفية أيضًا عندما يكوف عمق ىذه ادلياه ضحل جدًا أو ي
 (.55أنظر الباب 
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 (fecal coliform bacteria)ية البرازية نو قولالبكتريا ال 61
 عالية جدًا يفوقد مت توثيق وجودىا بكميات ، ملليلًت من ادلاء 555 تقاس أعدادىا يف

ادلركزة. إف ىذه األعداد ادلرتفعة ذلا  الناتج عن وحدات اإلنتاج احليواين ياجلرياف السطح
دالالهتا على الصحة العامة وكذلك على األمساؾ واألحياء الربية. ومشل معيار جودة ادلياه 

، والسباحة، الستحماـبالنسبة لأنو  ،حسب وكالة محاية البيئة األمريكية القواعد التالية
الربازية  ال يسمح للبكتَتيا القولونية، تالمسًا لكامل اجلسم تتضمن والنشاطات األخرى اليت

، يوماً  55على امتداد عينات مياه تؤخذ  مخس ملليلًت يف 555 يف 555 أف تتجاوز أعدادىا
وقت من األوقات. والستهالؾ  يمن العينات عند أ يأ يف 555تجاوز أعدادىا وحبيث ال ت

يتعُت أال يزيد متوسط ، الربازية القولونيةالبكًتيا تركيز شنيل إىل  يالذ (Shellfish)احملار 
من ىذه البكًتيا  من العينات هبا أعداد %55قل من مع إمكانية وجود أ، 55أعدادىا على 

وتشكل  .القولونيةأما مياه الشرب فيتعُت أف تكوف خالية دتامًا من البكًتيا  .55تزيد على 
السطحية؛ وىى نادرًا ما تؤثر على ادلياه  بالنسبة للمياهالربازية عادة قلقًا البكًتيا القولونية 

فإف معظم مياه ، مل يتم تغليفها جيداً و ما مل تكن اآلبار ضحلة جدًا و لذلك، فإن .اجلوفية
 خالية من ىذه الكائنات الدقيقة. تكوفالشرب 

 المبيدات 41
مصدر قلق نظراً للحيوانات  ًتبية ادلركزة المواقع  تستخدـ يف ادلبيدات اليت قد تشكل

يشيع ، فمثالً  .(5557تلوث كل من ادلياه السطحية واجلوفية )انظر اجلزء  إلمكانية تسببها يف
تغطيس احليوانات  يف ((Coumaphos كومافوس  العضوي الفوسفوريادلبيد استخداـ 



988 
 

بأنو غَت  Coumaphosمبيد  يعتربالداخلة للواليات ادلتحدة عرب حدودىا اجلنوبية. وبينما 
ما مل يتم التخلص بالًتبة عندسلتلفة إذ وجد عند أعماؽ  إال أنو يتميز ببقائيتو، متحرؾ نسبياً 

مل تعد تستخدـ ، (toxaphene)مثل التوكسافُت ، وىناؾ مبيدات أخرى .منو بشكل صحيح
 تغطيس احليوانات. يف
 (BOD)االحتياجات الكيموحيوية من األكسجين 1 5

( الالزمة للقياـ باألكسدة  Oىو قياس لكمية األكسجُت )تقاس عادة بالكيلوجرامات من 
ومع أف االحتياج  .°ـ 55عينة سللفات دلدة مخسة أياـ عند  الكيموحيوية للمادة العضوية يف

 إال أنو أحد ادلؤشرات العامة ادلهمة، ال يعترب ملوثًا نوعياً  (BOD)لألكسجُت  يالكيموحيو 
 دلعرفة مدى إمكانية مادة معينة إحداث تلوث بيئي للمياه السطحية.

نظرًا ألف ادلخلفات  مهماً تلوث ال إحداثقياس دلدى القدرة على ويعترب ىذا ادل
 تًتاوح ما بُت، (BODS)من ىذه االحتياجات  ة على مستوى عاؿ  عاد ياحليوانية حتتو 

تفرزىا احليوانات )أيضًا أنظر إىل اجلزء  كجم من ادلواد اليت  595كجم لكل  5559-551
9555.) 
 جودة الهواء 41.6

مفتوحة أو حظائر كمواقع رئيسية  يضاأر قطع  تقليدياً ـ منتجو احليوانات استخد
وىو ما قد ، كثافة  كثرو إدارة أالصناعية تتطور حن األساليب لكن ،الحتجاز احليوانات

يتطلب أف تقضى احليوانات نسبة أعلى بكثَت من الوقت داخل منشآت مغلقة. وزنتاج 
شبو  أراض   لذى تقضيو احليوانات يفالنسبة بُت الوقت ا أف ىذا التغَت يف يعواادلنتجوف أف 
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فادلواقع  .مغلقة لو تأثَتات صحية زلتملةداخل منشآت  تقضيو يمفتوحة مقابل الوقت الذ
ال تتوفر فيها هتوية وحتتوى على غازات صادرة عن ادلخلفات العضوية الصلبة  اليت

(manures) وعند مستويات عالية  .شنكن أف تكوف غَت صحية بل وخطَتة للحيوانات
غازات فإف ىذه الغازات شنكن أف تصبح سامة على الفور ك، لغازات ادلخلفات العضوية

فإف نسبة الغازات الصادرة عن ، إضافة لذلك .(toxins) أو مسـو (asphyxiants)خانقة 
ال يشًتط أف تكوف عالية حىت تالحظ  يادلخلفات الصلبة العضوية مقارنة باذلواء الطبيع

إف الغازات األربعة ذات األذنية  .التأثَتات الصحية على كل من احليوانات والعاملُت
 كما يلي:  ياألساسية ى

  ( CO)د الكربون يثاني أكس1 .
 ،وىو غاز غَت ساـ لكنو يصبح خانقاً عند مستويات متوسطة، يوجد حتت ظروؼ ال ىوائية

وىو غاز عدًن الرائحة وال شنكن كشفو دوف جهاز أخذ عينات؛ لكن بعض ادلظاىر مثل 
واخنفاض   COالتنفس قد تشَت إىل ارتفاع مستويات غاز  أو الضيق يف واللهثافالصداع 

 .  Oمستويات 
  (H S)كبريتيد الهيدروجين 1 2

ويوجد  ،وىو غاز ساـ وقابل لالنفجار ويصبح غازًا خانقًا عند مستويات منخفضة نسبياً 
سللفات اخلنازير مقارنة مبخلفات األبقار  حتت ظروؼ ال ىوائية ومبستويات أعلى نسبيا يف

 H Sالرتفاع مستوى  كإنذارالفاسد  تشبو رائحة البيض  يتوالدواجن. وتعمل رائحتو ادلميزة ال
، يتعُت أخذىا جبدية. وعندما تكوف مستويات الرطوبة مرتفعة بقدر كاؼ إشارة يوى –
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الذى شنكن أف يتسبب ، ( H SO)أف يرتبط بادلاء لينتج محض الكربيتيك  H Sشنكن لغاز 
من الدالئل األخرى على  .تآكل ادلعادف إضافة لتأثَتاتو على شلرات التنفس وأنسجة الرئة يف

ناىيك عن ، اجمللفنأبيض على الفوالذ  اً وتكوف راسب، اسوداد ادلواد النحاسية H Sوجود 
 .التنفس يفالضيق 

  ( NH)األمونيا  61
ويتطاير بسهولة وشنكن أف  مستويات منخفضة نسبياً،ىذا الغاز ساـ ويصبح خانقًا عند 

ة على وجود تراكيز فائضة من كل ادلنشآت ادلعدنية عالميعترب تآو  .ادلباين ادلغلقة يًتاكم يف
ويؤثر ىذا الغاز على شلرات األنف  .أيضًا رائحة الذعة شليزة كما أف لألمونيا، ( NH)غاز 

 كل من احليوانات والعاملُت.  يف وشنكن أف يضر بنسيج الرئة، وجهاز التنفس
 ( CH). الميثان 4

لكنو شديد االشتعاؿ على مدى واسع ، يكوف ىذا الغاز خانقًا عند مستويات عالية جداً 
 وشنكن أف ينفجر حتت ظروؼ معينة. من الًتاكيز

مبٌت مغلق تًتاكم بو سللفات عضوية حيوانية صلبة وسائلة  أيأف  افًتاضرنب 
والبحَتات الضحلة ادلغطاة وادلواقع ادلستقبلة ، . لذلك فإف حفر التجميعسيتولد عنها غازات

ائح يتعُت ى مبٌت يوجد بو أرضية مقسمة إىل شر إضافة أل، لدفق الذى حتملو اخلطوطل
مادة عضوية صلبة  أية فإف، كذلك  .ر أو القياـ بتهويتها قبل دخوذلاالتعامل معها مجيعًا حبذ

لفًتة من الوقت دتيل إىل وجود تراكم غازات فيها ستنطلق  مل يتم حتريكها (عضوي)مساد 
فإف احلل ادلقبوؿ دلشكلة تأمُت صحة احليواف ، وعموماً  .أو ىزىاعندما يتم حتريكها 
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فإف ، ذلك إىلإضافة  .ع اذلواء بقوة لتوفَت ىذه الظروؼوالعاملُت ىو توفَت هتوية كافية أو دف
داخلها  منشأة أخرى يًتاكم يف يةجميع العميقة أو أحفر الت العماؿ الذين يتعُت دخوذلم يف

 رنب أف يستخدموا كمامات تنفس. ياذلواء اجلو  يف اليت غازات تزيد تراكيزىا عن تلك
 مصير الملوثات 51.6

 النترات 151.6.
ادلاء وىى  تتميز بدرجة ذوبانية عالية يف (NO - N)فإف ، كصورة أيونية للنيًتوجُت

وادلياه اجلوفية  ادلياه السطحية وزنمل وجود النًتات يف .تتحرؾ مع تدفق ادلاءإذ ، متحركة جداً 
 مضامُت سلتلفة.

-NO)على مستويات متزايدة من  يحتتو  فادلياه السطحية اليت
 لإلثراءتتعرض عادة  ( 

من جهة  .تدىن جودة ادلاء ألغراض الشرب يتسبب يف يالذ (eutrophication) يالغذائ
زلملة  (leachate) مرتشحةشنكن أف تتلوث مباشرة عن طريق مياه  اجلوفيةفإف ادلياه ، أخرى

 .يقلل أيضًا من جودة مياه الشرب االرتشاحفإف وجود نًتات مبياه  ،كذلك  .بالنًتات
صورة  )يف اللًت رلم يف 55تزيد على  ت اليتتعترب ادلستويا، وبالنسبة لالستهالؾ البشرى

NO -N)على أهنا اللًت رلم يف 555تزيد على  ينما ينظر إىل ادلستويات اليت( غَت مقبولة ب 
انظر إىل ،     لالطالع على مزيد من ادلناقشات حوؿ ) .غَت مناسبة الستهالؾ ادلاشية

 (.5555اجلزء
زلتواىا يتناقص ، دنو النباتات ادلائية( )زيادة يف لإلثراءتتعرض  ادلياه السطحية اليت يف

شلا ينتج عنو ، حالة من التحلل الذائب مبجرد أف يصبح دنو النبات يف ( O)من األكسجُت 
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 فإف تركػػػػيز، أو انعدـ دتاماً       حياة احليوانات ادلائية. أمػا إذا تناقص مصدر اخنفاض يف
تقـو  اليتيتناقص نتيجة للتخفيف والتحوؿ إىل صورة أخرى عن طريق عملية الدنًتة      

 . Nصورة  يفذاتية التغذية والتطاير هبا كائنات دقيقة غَت 
على مستويات أعلى من  يحتتو  من الطبقات العليا للًتبة اليت     مبجرد غسل 

الذى زنتوى على قليل من ادلادة  (vadoze zone)ادلادة العضوية إىل نطاؽ الًتبة غَت ادلشبع 
النطاؽ      مبجرد اخًتاؽ و  لذلك .شنكن حدوثها     دنًتة الفإف القليل من ، العضوية

هناية ادلطاؼ أف تنقل إىل الطبقات احلاملة للمياه  شنكنها يف، جذور النباتالفعاؿ لنمو 
(aquifer) للوصوؿ إىل االنتقاؿوتتباين كثَتًا فًتة  .الؿ التدفق ادلشبع أو غَت ادلشبعمن خ 

 .الًتبة والطبقة احلاملة للمياهدرجة التلوث إذ يعتمد ذلك على خصائص وأيضاً  ادلياه اجلوفية
 يوى، جعل زمن الرحلة قصَت منسوب ادلاء احلر يف وتسهم الًتب خشنة القواـ والضحالة يف

يصبح ، اجلوفيةادلياه  إىل وإذا ما وصلت النًتات ،بذلك تزيد من احتمالية تلوث ادلياه اجلوفية
احلركة ادلمكنة  (5 - 51)ل ويوضح الشك .من الصعب جدًا ختليص اخلزاف ادلائي من التلوث

 ( خالؿ تربة مسامية.    للنًتات )
 الفوسفور 2151.6

 دمصاصاإلالفوسفور الناتج عن ادلخلفات احليوانية غَت متحرؾ نسبيًا وشنيل إىل 
عمومًا ال يرحل إىل ادلياه  (P)فإف الفوسفور ، ونتيجة لذلك السريع على حبيبات الًتبة،

 (، وأف نوع الًتبة رمليأمتار 5)أقل من  ادلياه قريبة من السطح كانت طبقةإال إذا   اجلوفية
ادلياه  يفالناتج عن ادلخلفات احليوانية  (P)بدرجة كبَتة. لكن مصَت وتأثَت الفوسفور 
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السطحية فإف الفوسفور ادلضاؼ للمياه ، للنبات ضروريوكمغذ  .السطحية متباين جداً 
أخرى من خالؿ حتفيز دنو  اخلاصة باألمساؾ وكائناتشنكن أف زنور بصورة دراماتيكية البيئة 

، ينخفض عند موت الطحالب وحتللها و( فإن    حالة النًتات ) يفوكما ىو  .الطحالب
فإف ، وحبدوث حتلل للكتلة احليوية بدرجة كافية .ى ادلاء من األكسجُت الذائب بشدةزلتو 

، فإف إضافة لذلك .للكائنات اذلوائية ةة قد تتحوؿ إىل بيئة غَت مالئماجملرى ادلائي أو البحَت 
شنيل إىل البقاء ضمن رسوبيات البحَتة لفًتة طويلة ولذا فمن الصعب التخلص   (P)الفوسفور

 (.5555أنظر اجلزء ، )دلزيد من ادلناقشات حوؿ الفوسفات كملوث .منو
 البرازية القولونية ريايالبكت 6151.6

 وارد ادلياه السطحية )انظر اجلزءمصدر قلق دلالقولونية الربازية يا َت تشكل البكت
مصادر مثل األحياء الربية  يفطبيعيًا  البكًتيا القولونيةوبينما توجد  .(555559واجلزء  555555

بشكل   البكًتيا القولونيةفإف وجود جتمعات كبَتة من احليوانات شنكن أف يسبب زيادة أعداد 
إذ ، الًتبة أو ادلاء الربازية لفًتات طويلة من الزمن يف يا القولونيةَت البكتال تعيش  وعادة .كبَت

 حسب الظروؼ البيئية.، شنكن أف دتتد فًتة حياهتا عدة أياـ أو عدة أسابيع
 يمركبات ثالث إىل تكوينالتعقيم عن طريق الكلورة  يقد يؤد، وىف مياه الشرب

مياه الشرب على  يف رنب أال يزيد تركيزىا )اليت (trihalomethane ,THMs)اذلالوميثاف 
البكتَتيا وجود مادة عضوية تالـز عادة  وتتكوف ىذه ادلركبات يف .ادللليلًت( رلم يف 5555

 اذلالوميثاف كمسبب للسرطاف يف ثالثيركبات دل اً ويعتقد أف ىناؾ ارتباط .الربازية القولونية
 .(9555مياه الشرب )انظر اجلزء  وجودىا يف يحيوانات ادلعامل ولذا يتعُت تفاد
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 .الًتب ادلسامية يفاحملتمل للملوثات  االرتشاح :(5 -51)شكل ال

 

 لملوثاترصد وكشف ا 61.6
اختبار ادلياه لتحديد فيما إذا كانت ادلياه السطحية أو اجلوفية قد تلوثت  يرنر 

 عمليات تغذية مركزة للحيواناتأو مياه الغسيل الصادرة عن  السطحيبواسطة اجلرياف 
(CAFO).  ويتعُت أف تكوفP, NO  ،والبكتَتيا القولونية ،pH واألمالح الذائبة الكلية ،

والعناصر ، ية ادلتطايرةعند احلد األدىن. وقد يلـز أيضًا إجراء حتاليل إضافية للمركبات العضو 
 .، وادلبيداتالفلزية

وبذلك شنكن أف  .نقطة مرجعية تستخدـ دلقارنة جودة ادلياه أوالً  ويؤسس االختبار
ونظراً  .إذا تغَتت جودة ادلياه مع الزمن أو فيما، أو الوكالة ادلختصة مىت الفٍتزندد ادلالك أو 

فإف االختبار يعترب قياساً ، جودة ادلياه لتدىنإلمكانية تأثر صحة اإلنساف واحليواف نتيجة 
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البئر الواقع داخل جودة ادلياه. وتؤخذ عينات من  يفتدىور  أيمهمًا لتحديد وجود ومدى 
ويكوف عادة أخذ  .وإذا ما أمكن من آبار رلاورة دتامًا للمنشأة، حدود ادلنشأة بصورة دورية

 مشكلة. أييتعُت إجراء اختبارات إضافية إذا ما مت اكتشاؼ  و؛ لكنياً العينات سنوياً كاف
 اإلصحاحو  المنع 71.6

قانوف السياسة البيئية  حتديده يفالذى مت ، إف التقليل من اآلثار السلبية للتلوث
 يشمل الطرؽ التالية: 5919ة لعاـ القومي

 فعل أو أفعاؿ زلددة. يحداث تلوث دتاماً من خالؿ منع أإ يتفاد ..
 ديد مستوى تطبيق الفعل أو شدتو.التقليل إىل احلد األدىن من التأثَت عن طريق حت 21
 معاجلة تأثَت الفعل عن طريق الًتميم أو التأىيل أو اسًتجاع البيئة ادلتضررة. 61
ختفيض أو إزالة اآلثار السلبية مع الزمن عن طريق عمليات احملافظة أثناء فًتة نشاط  41

 ادلسبب. 
 أو توفَت موارد أو بيئات بديلة. التعويض عما ترتب عن الفعل عن طريق االستبداؿ 51

، (prevention) ادلنعويتم عادة تلخيص طرؽ التحسُت اخلمسة ىذه على أهنا: 
 (preservation)واحملافظة ، (repair)والًتميم ، (minimization)والتقليل إىل احلد األدىن 

 . (compensation)والتعويض 
تلطيف آثار التلوث  تكوف فعالة يف اليت، (BMPs) ىشلارسات اإلدارة ادلثلإف 

الطرؽ أو االحتياطات أو اإلجراءات ادلصممة دلنع ضخ  يى، ج عن ادلخلفات احليوانيةالنات
    يل وصيانة إنشائية وتشمل ىذه اإلجراءات خطوات حتكم وتشغ ،ادلخلفات أو تقليلها

 وغَت إنشائية.
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 اختيار موقع المنشأة 171.6.
وأقل تكلفة من ثر فعالية إف الوقاية من مشكلة معينة من البداية يكوف عادة أك

إنتاج فإف حتديد موقع منشأة حلجز حيوانات مثل حيوانات ، وعلى سبيل ادلثاؿ .تصحيحها
منطقة تتميز  يف، أو مزرعة للزراعات ادلائية، أو مكاف لًتبية اخلنازير، تغذيةاللنب، أو زلطة 

بأهنا مقاومة ىيدروجيولوجيا للفيضاف أو الغسيل يكوف سهاًل نسبيًا وعمومًا غَت مكلف. 
 :فر فيهايتو  تلك اليت يتكوف ادلواقع ادلفضلة ى، موقع دلنشأة من ىذا النوع اختياروعند 

 عاـ. 555ادلنشأة بكاملها خارج نطاؽ أرض تتعرض للفيضاف خالؿ  موقع 1.
ادلناطق  على األقل يف -تكوف الًتبة ذات زلتوى مرتفع نسبيًا من الطُت )غَت منفذ(  21

مثاًل رنب أف تكوف فوؽ ترب ال يقل قوامها عن ، حيث ستوضع برؾ ادلخلفات )احلظائر
 (.رملي طمي

 يرنب أف تكوف ادلنشأة بعيدة بقدر كاؼ عن ادلناطق السكنية أو ادلباين العامة لتفادى أ 65
 ات بسبب ادلضايقة.احتجاج
 خطة إدارة المخلفات 2171.6

ولكن ، (BMPs) ادلثلى من ادلهم دلالك ادلنشأة ليس فقط إتباع أساليب اإلدارة
. إف توثيق وتقييم نظاـ اإلجراءاتىذه  أيضًا أف يكوف قادرًا على توثيق كيف وأين اختذت

 waste)وثيقة واحدة تسمى خطة إدارة ادلخلفات  ادلخلفات رنب أف يتم ترتيبو يف

management plan) ًُت أف بل يتع، . وال حتتاج خطة إدارة ادلخلفات أف تكوف معقدة جدا
 تضم بعض العناصر األساسية:
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قنوات  يوأ، مستويات االرتفاعات احمليطة هبا الرئيسية للمنشأة موضحًا فيها م ادلباينرس 1.
 .أو غَت ذلكجافة ، مياه

 .عاـ بالنسبة للمنشأة 555موقع السهل الذى يتعرض لفيضاف كل  25
رنب احتواؤىا من مطر يستمر  اليت يحسابات أجريت لكميات مياه اجلرياف السطح يأ 65

 عاـ. 59ساعة متواصلة كل  55مدة 
تفرزىا احليوانات ويتعُت  والصلبة اليت ةالسائلحسابات أجريت عن كميات ادلخلفات  يأ 45

 أعداد احليوانات. زيادة متوقعة يف يإدارهتما معاً مصحوبة بأ
أنابيب أو قنوات ، أحجاـ ادلنشآت األساسية لنظاـ إدارة ادلخلفات )حظائر احليوانات .5

األرض الزراعية ادلخصصة ، الربؾ والبحَتات الضحلة، التحويل أدوات عزؿ ادلواد الصلبة
 ت ادلخلفات ادلتوقع التعامل معها.اه العادمة ادلخصبة بادلغذيات( وكمياإلضافات ادلي

حركة النًتات إذا تقرر قفل  من شنكن استخدامها للتقليل إىل احلد األدىن اليتالطرؽ  65
 بيعها. ادلنشأة أو

 بيانات أخرى ذات عالقة. أيأو ، اآلبار مياهجودة ، معلومات حوؿ حصر الًتبة ةأي 75
 عناصر نظام المخلفات 18 6.

، (collection)تنقسم عناصر نظاـ ادلخلفات إىل أربعة أنواع عامة: اجلمع 
وىذه العناصر  ،(reuse)إعادة االستخداـ و  (storage)التخزين و  (conveyance)والتوصيل 

 .(5 -51)الشكل  موضحة يف
 الجمع )المواد الصلبة( 181.6.

أو روث احليوانات من أماكن حجز احليوانات ، نسبياً تعترب إزالة ادلواد الصلبة اجلافة 
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ويتعُت إزالة الروث من حظائر  .لعمالة ومعداتحتتاج ، بسيطة جداً مباشرة و  مسألة
ثقيلة  آليات بذلك باستخداـ وشنكن القياـ ،سم 9-5احليوانات إىل عمق يًتاوح ما بُت 

طبقة بيولوجية خادتة تتكوف  اؾىن دلة ادلتوافرة فإفاألوحسب  عندما تكوف احلظائر خالية.
فض من خت شنكن أف ىذه الطبقة اخلادتةفإف ، اضطراب يدوف أ توإذا ظل، الروث حتت

 .(Leaching)حدوث غسيل  ةاحتمالي
 )المواد السائلة وشبو السائلة( التوصيل 2181.6

 -نظاـ من األنابيب أو القنوات ادلياه العادمة الناجتة عن العمليات اليومية  ينقل
إىل نقطة مركزية  -ادلمرات ، وىف حالة بعض ادلنشآت، وحظائر احلجز، مثل ردىات احللب

ورنب أف تصمم  .الزراعية لألراضيحىت شنكن ختزين ادلخلفات السائلة ومعاملتها أو إضافتها 
الردىات واحلظائر و ادلمرات حبيث يتم بسهولة مجع ادلخلفات السائلة وتوجيهها إىل داخل 

تصاميم ادلرافق احليوانية احلديثة وبشكل متزايد تتضمن  .ة أو حفر أو أنابيبقنوات مبطن
ضمن نظم التخلص  (Flush system)لعمليات احللب وتربية اخلنازير إدخاؿ نظاـ غسل 

بنظم أعظم من ادلياه العادمة مقارنة  اً من ادلخلفات. وحيث أف نظم الغسل تولد أحجام
      ات توصيل ذلذه ادلياه ذات أحجاـ مناسبة يصبح، فإف استخداـ قنو العتيقة الكشط

 .أكثر أذنية
 عن عاصفة مطرية ةالناتج السطحيمياه الجريان  6181.6

لعاصفة مطرية من عدة جوانب عن  السطحيلف مجع وتوصيل مياه اجلرياف تسن
ويعترب  .بواسطة العمليات ادلصاحبة للحلب، مثالً ، اجلمع الروتيٍت للمخلفات السائلة ادلتولدة

وحجمو ، و وأمدهلعاصفة أكثر صعوبة نظراً ألف تكرار حدوث السطحياستيعاب مياه اجلرياف 
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(. ذلذا فإف العامل الرئيسي احملدد 5-51بدرجة أساسية األمطار الطبيعية )الشكل  تتحكم فيو
ألغراض التخطيط والتصميم يتوقف على طبيعة األمطار. إف مجيع أنظمة الصرؼ رنب أف 

ساعة  55الناتج عن عاصفة مطرية تستمر مدة  السطحيتصمم لتحمل مياه اجلرياف 
 عاماً. 59وحتدث مرة كل ، متواصلة
 التخزين  4181.6

 اليت اه اجلرياف ادللوثة بالنيًتوجُتلتخزين الحتواء ميأو برؾ ا تستخدـ برؾ التبخَت
وتسمح مدة  .شنكن أف تكوف خليطًا من سللفات صلبة وسائلة ناجتة من حظَتة معينة

لتكسَت مواد ادلخلفات وتسمح حبدوث تطاير  ادليكرويبللتأثَت  اً االحتفاظ هبذا اخلليط وقت
 وتبخر السوائل.     ة تودنًت ،  NHلغاز 

أو الًتسيب قبيل  بواسطة شبكات الًتشيحيتعُت فرز ادلواد الصلبة عن ادلواد السائلة 
ا حتملو من مغذيات وتقلل إىل احلد األدىن من شل فوبذلك ختف، دخوذلا إىل بركة التخزين

كوف وي .لربكة إما ىوائيًا أو ال ىوائياً تكرار عمليات التنظيف. وشنكن أف يكوف تصميم ا
، حتتاج لألكسجُت اذلوائية مستوى عاؿ من األكسجُت كاؼ لدعم ادليكروبات اليتبالربكة 

بينما تدعم الربؾ الالىوائية )عمليًا تكوف خالية من األكسجُت( بالدرجة األوىل التحلل 
ال يعتمد على األكسجُت. كما شنكن أيضًا أف تصمم الربؾ اذلوائية لتكوف  يادليكرويب الذ

( 9-51)لكنو زنجز فقط حىت يتبخر. ويوضح الشكل ، ها ادلاءبرؾ تبخَت ال سنزف في

 .قطاعات لربؾ ىوائية وال ىوائية
 غلق المرفق ألسباب بيئية 5181.6

 أيتزاؿ ادلخلفات من حظائر احليوانات وبرؾ التخزين حىت ال تبقى ، عند الغلق
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 فشتتك الروث من حظائر احليوانات حىت كشطإمكانية حلدوث مزيد من التلوث. ورنب  
لألراضي الزراعية أو يتم التخلص منها بطريقة  الروث ادلزاؿ ومن مث يضاؼ الًتبة ادلعدنية

سلزوف من روث احليوانات. كذلك فإنو رنب  يمناسبة. كما يتعُت وبنفس الكيفية إزالة أ
أو أف يتم ضخ زلتوياهتا السائلة فوؽ ، جتفيف برؾ التبخَت أو التخزين عن طريق البخر

 الزراعية. األراضي

 
 .فق عاـ للمخلفات من مرفق لًتبية األبقار احللوبتد :(5 -51)شكل 
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يسهل تدفق مياه اجلرياف  (5-51الشكل  موضح يفىو ردىات حلب األبقار )كما  الروث يف تكوًن :(5-51)شكل 

الردىة إىل يف أدى وجػػػود منخفض ، الردىة ادلوضحة أعػػاله أما يف .ادلعالػجة ادللوثة إىل داخل الربؾ ادلػػحددة للتخزين أو
بل حفزت أيضًا غسل ، الوحل دتشي يف ألقداـ األبقار اليت خػػلق مشاكػػػل وىو ما ساىػم ليس فقط يف، جتمػع الػػمياه

 .الروائح الكريهة وانبعاث ادللوثات
 

 المخلفات مناإلضافة لألرض والتخلص  91.6
لألرض واحدة من أحسن الطرؽ للتخلص من روث  ادلخلفاتضافة تعترب إ

دلزيد من ادلناقشة حوؿ اإلضافة  5555احليوانات أو وحل روث احليوانات الزائد )انظر اجلزء 
حالة ادلخلفات الصلبة للصرؼ الصحي احلضري(. وىذه الطريقة  يفمطبقة  يلألرض كما ى

وحل  توجد بوفرة يف أف احملاصيل سوؼ دتتص ادلغذيات اليت (5): ثالثة نطاقات تعمل يف
أف معدالت اإلضافة ( 5)ة جزئية تأف الفعل ادليكرويب سوؼ ينتج عنو دنًت ( 5)، الروث
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سوؼ تكوف منخفضة نسبيًا ألف ادلغذيات الزائدة توزع فوؽ مساحة واسعة .ومع توفَتىا 
فإف الروث يعترب أيضاً مادة زلسنة للًتبة ، عيلبعض من العناصر ادلغذية الضرورية لإلنتاج الزرا

، ورفع قدرة الًتبة على االحتفاظ بالرطوبة، وزيادة التهوية، لتسهيل حراثة األرض ةومفيد
. لكنو يتعُت اإلشارة إىل أف وزيادة ادلادة العضوية وزيادة معدؿ االرتشاح والنشاط ادليكرويب

وإمكانية تراكم ، ر األعشاب الضارةمنها انتشا، اإلضافات لألرض ذلا بعض العيوب
قد تغسل من الًتبة وتصبح  اليتإضافة تراكيز عالية من ادلغذيات  األمالح والتسبب يف
 ملوثات مرة أخرى . 

 يتعُت معرفة ما يلي:، كميات كبَتة من الروث و / أو وحل الروث  إضافةوقبل 
 تركيز األمالح.( 5)معدؿ ادلعدنة )معدؿ التحلل(.  (5)احملتوى النسيب من ادلغذيات.  (5)
كمية ونوع بذور ( 1)التوقيت وطريقة اإلضافة ادلناسبة. ( 9)تركيز ونوع العناصر السامة.  (5)

 .احلشائش
حسب عمر احليواف ، ةالروث من ادلغذيات بدرجة كبَت شنكن أف يتباين زلتوى 

مع الروث وطرؽ ختزينو  وأساليب التعامل، ونوع العليقة، عدؿ استهالؾ العلفادلستهدؼ وم
 .لألرض ضافتوإقبل 

احملتوى  (5)بشكل خاص عند حتديد معدؿ اإلضافة من الروث:  مهمتافوىناؾ حقيقتاف 
 (N) فقداف النيًتوجُت (5)يؤثر مباشرة على النسبة ادلئوية للمغذيات.  يالذ للروث الرطويب

زلتوى روث طازج ألبقار ( 5 – 51). ويوضح اجلدوؿ الروث عندما رنف ( NH)صورة  يف
 ب من ادلغذيات.حلو 
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 زلتوى روث طازج من ادلغذيات )مرفق حلب متوسط احلجم( (5 - 51)جدوؿ 

 ادلصدر
 (5-طن مًتي ادلغذيات )كجم

 (K O)البوتاسيـو  ( P O)الفوسفور  (N)النيًتوجُت  )%(الرطوبة 
 1555 5555 9515 79 مرفق ألباف

 5555 5559 5555 95 مرفق ألباف سائلة

 

 
 .بركة سللفات الىوائية قطاع يف( b)بركة سللفات ىوائية  قطاع يف( a) الربؾ قطاعات يف (9 - 51)شكل 
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 .(N)معدالت اإلضافة لتوفَت قدر زلدد من  (5-51)توضح البيانات باجلدوؿ 
وقد مت توضيح  .المتصاص النبات سنوياً  ادلتيسرة معدؿ معدنة الروث النسبة ادلئوية يويساو 

إف  .للنيًتوجُت وذلك عند وقت اإلضافةحتلل من ثالثة مستويات  كسلسلةىذا ادلعدؿ  
يتعُت إضافتها للمحافظة على معدؿ معدنة  كمية الروث اليت  يالكمية ادلضافة كل عاـ ى

 ة نيًتوجُتونسب السنة عند معدؿ حتلل كجم من النيًتوجُت للهكتار يف 555سنوية تساوى 
(N%) معدؿ ، وقد تدفع الظروؼ ادلناخية احمللية مثل احلرارة ادلفرطة أو ادلقاومة .زلددتُت

ويتعُت مالحظة أف كمية  .اإلضافةوىو ما يؤثر أيضاً على معدؿ ، التحلل للتغَت بدرجة كبَتة
من  ادلتبقيُت إىل النيًتوج االخنفاضويعود ىذا ، يلـز إضافتها تتناقص كل عاـ الروث اليت
 السابقة.  اإلضافات

ما شنكن خالؿ عاـ كما يتعُت أيضًا مالحظة أف معدؿ التحلل يكوف أقصى 
إف أكثر الطرؽ فعالية للمحافظة على  .السنوات التالية ينقص حبدة يف ونلك، اإلضافة األوىل

تضاؼ هبا ىذه ادلواد لألراضي  قيمة ادلغذيات بالروث احليواين تعتمد على الطريقة اليت
لسطحية من الًتبة؛ يتعُت حقنها بالطبقة حتت ا، صورة وحل يف يفتفإذا ما أض ،الزراعية

فإف الًتبة ادلعاملة يتعُت حرثها ، صورة صلبة فوؽ سطح الًتبة الروث يف لكن إذا أضيف
وكذلك ، التطايردلغذيات بوفقد ا، إف ذلك يقلل من الروائح الكريهة .وتقليبها على الفور

 ادلياه اجلوفية عن طريق اجلرياف.مكانية تلويث تقليل إ
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 متوسط حتلل روث احليوانات ومعدالت اإلضافة للمحافظة على مستوى (5-51)جدوؿ 
 / ىكتار (N)كجم 555

 نوع الروث
 )طن متري/ىكتار(  الكمية المضافة كل عام معدل التحلل كل عام )%( سنة

السنة 
 األولى

السنة 
 الثانية

السنة 
 الثالثة

 السنة
 الرابعة 

السنة 
 األولى

السنة 
 الثانية

السنة 
 الثالثة

السنة  
 الرابعة

 بقرى حديث 
3.3 %(N) 79 59 55 759 859 855 759 759 

% 2.3من موقع احللب )جاؼ( 
(N) 55 59 155 555 5559 5957 5558 5559 

 من موقع احللب
 59 59 5555 759 5557 5558 5755 5951 (N)% 1.3)جاؼ( 

 من موقع احللب جاؼ
 1.0 %(N) 55 55 759 955 55555 1755 9955 9555 

 

 يولوجيا تحلل المخلفات الحيوانيةميكروب 11.6.
ادلكاف الذى تنمو فيو وتتوزع  تستهلك احليوانات ادلواد النباتية يف، الطبيعة يف

 وىف، لكن .ببعضها متصلةوبذلك فإف اإلنتاج واالستهالؾ والتحلل ، فضالهتا فوؽ األرض
حقوؿ تكوف عادة على  ادلزروعة يفتستهلك احليوانات العليقة ، احليواين احلديث اإلنتاج

مسافات بعيدة جدًا من زلطات التسمُت وإنتاج احلليب حيث يًتاكم الروث كمخلفات 
. إف مل تعد موجودةواالستهالؾ والتحلل  اإلنتاجحيوانية. لذلك فإف الصلة بُت مواقع 

 (substrate)ية أول غذائية تعمل كمادة، ذلك الروث ومادة الفراش مبا يف، ادلخلفات احليوانية
 يويؤد .(5يسيتات والفطريات )انظر الباب ايا واألكتينومَت خاصة البكت، للكائنات الدقيقة

إىل صور غَت  P, S, N, Cهناية األمر إىل معدنة الصور العضوية لكل من  حتلل ادلخلفات يف
أو التثبيت البيولوجي  (assimilation)زندث التخليق ، وعكس ادلعدنة .عضوية
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(immobilization)  ذلذه العناصر ضمن الكتلة احليوية. وينتج عن ادلعدنة طاقة ومركبات
وزندث تراكم لأليونات غَت  يق طاقة وينتج عنو مركبات سلتزلة،بينما زنتاج التخل، مؤكسدة

 .البيولوجيالعضوية فقط عندما تفوؽ ادلعدنة التثبيت 
لكن ىناؾ ، م التعامل مع ىذه ادلخلفاتوسللفاهتا ونظ، تتباين مرافق تربية احليوانات

. تنتج مرافق تسمُت احليوانات (5-51)الشكل  معامل مشًتكة فيما بينها كما ىو موضح يف
 ضاً مواد فراش كربونية مثل القشيشمل الرباز والبوؿ. وقد يشمل ذلك أي، وإنتاج األلباف روثاً 

التسمُت كمواد صلبة بآالت خاصة . ويتم التعامل عادة مع سللفات مرافق ونشارة اخلشب
أما  .أو يتم ختزينها، (9-55أو يتم ختمَتىا )أنظر الشكل ، وتضاؼ لألراضي الزراعية

والتخلص  مباء دافق ويتم سللفات مرافق األلباف فيتم عادة التعامل معها بواسطة نظم غسل
. وشنكن (anaerobic)أو غَت مهواة  مهّواةإما أف تكوف ، (Lagoons)برؾ ضحلة  منها يف

أو باالنتشار ، أو بواسطة الفطريات، هتوية النظم ادلهواة عن طريق ضخ اذلواء عرب أنابيب
. وعلى الرغم من أف ادلسارات الكيموحيوية اذلوائية والالىوائية شليزة يالسليب من اذلواء اجلو 

، واءدفع اذل إال أف مواقع صغرى ىوائية وال ىوائية حتدث دائمًا ؼ كال النظامُت. فحىت مع
عند القاع حيث  (anaerobic) تكوف الظروؼ الىوائية (aerobic)ادلهواة  الربؾ  يف، مثالً 

 (.sludgeتًتاكم ادلواد العضوية الصلبة )
فإف ، نظاـ التعامل مع ىذه ادلخلفاتأو وبغض النظر عن طبيعة سللفات احليواف 

 األىداؼ التالية:وث رنب أف يشمل التل التخلص منها بغرض التحكم يف
من خالؿ عمليات   COختفيض الكتلة الكلية وحجم ادلخلفات، أساسًا بتكوين غاز  ..
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 األيض للمركبات العضوية.
متزنة واحػتياج ألكسجُت  C:Nخػاصة الدباؿ بنسبة ، إنتػػاج مركبات عػضوية مستقػرة .2

 منخفض. (BOD)بيولوجي 
-NO)صورة  يف (N)التقليل إىل احلد األدىن من فواقد  .6

 للمياه السطحية واجلوفية. ( 
 .يللهواء اجلو  ( NH)صورة  يف (N)التقليل إىل احلد األدىن من فواقد  .4
 للمياه السطحية. (P)التقليل إىل احلد األدىن من فقد  55
 .H Sو   CHمثل ، التقليل إىل احلد األدىن من الفواقد الغازية للمركبات ادلختزلة 65
 وؽ سطح األرض لألغراض الزراعية.التخلص من الناتج النهائي ف 75

فًتض موقع دنوذجي لتسمُت احليوانات ولن نظر إىل كيفية التعامل مع سللفات يفلن
فًتض أيضاً أف الفضالت قد مت كشطها القش. لن ةشوفر وبوؿ ، أف ادلخلفات تتكوف من براز

 .ها إىل بركة ىوائية أو ال ىوائيةودفع ميكانيكيا ونقلت إىل مكاف للتخزين أو مت غسلها
على عليقو غَت مهضومة وخاليا  يزنتو  يويتعُت اإلشارة ىنا إىل أف اجلزء الرباز 

حيث يكوف ، من القنوات اذلضمية للحيواف منسلخةإضافة إىل خاليا  ،ميكروبية حية وميتة
غالبًا من  ةشالفر تكوف ما بين، وتعترب اليوريا مكونًا أساسيًا للبوؿ اً بعض من ىذه ادلواد رطب

 .فإف ادلاء أيضاً يشكل مكوناً كبَتاً ومتغَتاً ، ماديت السليلوز واللجنُت. كذلك
من جزيئات صغَتة  مكونة للكائنات احلية الدقيقة دتثل ادلخلفات وليمة متنوعة

 ادلواد عديدة التسكروتشمل اجلزيئات الكبَتة  ،صورة متيسرة أو غَت متيسرة يف، وكبَتة
(polysaccharides)  وقد  .عضوية أخرىوالربوتينات والدىوف واألمحاض النووية وبوليمرات
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لكنها على األرجح تكوف مازالت مرتبطة داخل ، اخلليط تكوف ىذه اجلزيئات حرة يف
السليولوز  ادلواد عديدة التسكرومن أمثلة  ،تركيبات خاليا النبات واخلاليا ادليكروبية واحليوانية

ادلكوف جلدراف  Chitin الكايتُتادلكونة خلاليا اجلدراف البكتَتية و  (peptidoglycan)والنشا و
يا َت خاليا البكتأحد مكونات جدراف  (teichoic acid)اخلاليا الفطرية ومحض التايكويك 

 Lipopolysaccharide عديد التسكر الدىٍت ومركب، (Gram-positive)موجبة الصبغة 
وتشمل  .(gram-negative) للبكتَتيا السالبة الصبغة جراـ يأحد مكونات الغالؼ اخلارج

مكونات  يأما الدىوف فه ،الربوتينات أنزشنات من أصل نبايت أو حيواين أو ميكرويب
تشمل  اليت، وتعترب اجلزيئات الصغَتة .تنشأ عن مادة وراثية النوويةواألمحاض  ،لألغشية

والكحوالت ، مينية واألمحاض العضويةاألمينية واألمحاض األ  والسكريات، السكريات
التحلل  مكونات قابلة للذوباف وىى جزء من سيتوبالـز اخلاليا أو نواتج والنيوكليوتيدات

 ادلائي للجزيئات الكربى.
احمللل الرئيسي للمخلفات  (heterotrophic)يا غَت ذاتية التغذية َت تعترب البكت

 .تلعب دورًا أيضاً  (Chemautotrophs) الكيميائية يا ذاتية التغذيةَت لكن البكت ،احليوانية
ية تَت لذا فإف األنواع البك، معدة احليواف ذلضم بدأ فعليًا يف اً البداية استمرار  ويكوف التحلل يف

ويستمر التحلل بواسطة  .د أثناء ادلراحل ادلبكرة للتحللتسو  اليت يفرزىا احليواف ىي اليت
قادرة على تفكيك مجيع ، كمجموعة،  تعترب يسيتات والفطريات اليتايا واألكتينومَت البكت

 .رب مسارات متنوعةادلخلفات ع ادلركبات ادلوجودة يف
حتليل مائي من  إنزشنات الكائن الدقيققد زنتاج ، والستخداـ مادة أولية زلددة
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ادلركزية  يممسارات األيض اذلد وإنزشنات، لنواتج التحلل ادلائيونقل بروتينات ، خارج اخللية
  .إىل داخل اخللية

بينما يتم امتصاص معظم ،  CHو   COصورة  يفقد بعض من الكربوف يف
تتناقص مع  (C:N)مسار حتلل ادلخلفات أف النسبة  لذلك فمن ادلعامل اذلامة يف .النيًتوجُت

 P, S, N, Cلص من ادلخلفات ىو ختفيض الفواقد من أف ىدؼ التخ ناالزمن. وإذا ما تذكر 
عندما يتم تثبيت ىذه العناصر ضمن الكتلة احليوية  ،لذلك .صور ضارة أو ملوثة يف

 P, Nالفقد. ومن بُت ىذه ادلركبات يعترب  فإهنا تكوف زلمية مؤقتًا من ىذا، ادليكروبية
 .إحداث تلوث ن األكثر احتمااًل يفيالعنصر 

واألمحاض النووية ، لربوتيناتادليكرويب دلركبات النيًتوجُت مثل ازندث التحلل 
األمينية خارج اخللية من خالؿ التحلل ادلائي إىل أمحاض أمينية  تسكردة اليعدو 
يتعرض لعمليات أيضية لتوليد من ىذه ادلركبات  اً إف بعض .مينيةوسكريات أ Nucleotidesو

 يوتتكوف سللفات الناتج األيض .يخليق احليو الت بينما يستخدـ البعض اآلخر يف، الطاقة
 مبا يف، . وتتميز أنواع واسعة من الكائنات غَت ذاتية التغذية     أو  NHللنيًتوجُت من 

مؤشراً  (    )ويعترب ظهور  ،(ammonifiers)هنا منتجة لألمونيا بأ، والالىوائيةوائية اذلذلك 
من الكتلة  اً فإف مزيد، بكثرة الكربوفمقارنة بالكربوف ادلتاح. وىف حالة وجود  (N)لزيادة 

ونظراً ألف اخلاليا ادليكروبية  .صورة عضوية سيتم شده يف النيًتوجُتاحليوية سيتم ختليقها وأف 
ساس الوزف اجلاؼ فإف حدوث على أ (N)نيًتوجُت  %9و (C)كربوف  %95تتكوف من 

 .وثو ال شنكن حد 59:5من  أكرب C:Nمن مواد أولية ذات نسب  (N)لنيًتوجُت معدنة ا
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أف يتم  (ammonifiers)شنكن أليونات األمونيـو ادلتحررة بواسطة كائنات النشدرة 
أيوف األمونيـو عبارة عن أكسدة  يوى، ةتوتعترب النًت  ،امتصاصها بواسطة الكائنات الدقيقة

 الكيميائية كائنات ذاتية التغذيةالإىل النيًتيت ومن مث النًتات بواسطة 
(Chemoautotrophs). وتتميز النًتات الناجتة بأهنا شديد .      هناية ىامة أليوف

 بالدـ وجود ادليثيموجلوبُت للمياه ويتسبب يف زلتمالً  اً رنعلها ملوث ما وىو، الذوبانية
(methemoglobinemia)، ادلياه شنكن أف تغسل إىل إذ ، وتتعرض النًتات دلصائر سلتلفة

   ة )انظر أيضاً تأو دتتص بواسطة الكائنات الدقيقة أو النباتات أو تتعرض للدنًت ، اجلوفية
 (.5555 اجلزء

ويشتق من ادلادة ، للروث احليواين ًا رئيساً السليولوز مكون ادلًتاكب معيعترب اللجنُت 
فبمجرد ، بأنو مقاـو جداً للتحلل. وبذلك. ويتميز اللجنُت عليقو احليواف أو مرقده نباتية يفال

واللجنُت  .تصبح ادلخلفات غنية مبادة اللجنُت، تعرض ادلواد سهلة التحلل للعمليات األيضية
وىو بوليمر مكوف من وحدات معقدة تضم حلقات ، (polyhenol)مركب متعدد الفينوالت 

. اإلنزشناترلموعة متنوعة من أروماتية. ويعترب تركيبو شديد التعقيد لدرجة أف حتللو يتطلب 
جتة أثناء حتلل اللجنُت النا (monomers) ادلركبات مستقلة اجلزيئات )غَت ادلتباعدة( وتتأكسد
 مادة عضوية مستقرة. ييتم جتميعها مكونة مواد دبالية وى (quinones)ونات إىل كوين

 (BOD) يولو احتياج أكسجُت حيو ، دلزيد من التحلل اً ويكوف الدباؿ مقاوم 
من التلوث. ويتمعدف الدباؿ  خطر يدوف أ ةوشنكن إضافتو لألراضي الزراعي، منخفض جداً 

 و وختليق دباؿ جديد متزنة يفوتكوف معدنت، ء من ادلائة سنوياً الًتبة مبعدؿ بضعة أجزا يف
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، ف بطيئة أيضاً من الدباؿ تكو  (    )فإف نًتتة ، ونظرًا ألف نشدرة الدباؿ بطيئة .الطبيعة
 سلاطرة الغسيل إىل ادلياه اجلوفية. من داً أدىن دتثل ح يوذلذا فه

للتخلص من  دعنا نلخص النظاـ ادلثايل، مت مناقشتها سلفاً  ستخداـ ادلبادئ اليتوبا
 ادلخلفات دلوقع تغذية حيوانات زلصور: 

 نشارة تتم إزالة الروث على فًتات متقاربة ومعو مكونات ادلرقد أو مادة حشو كربونيو مثل. .
 .تقييد النيًتوجُت حيوياً اجتاه  العالية يف (C:N)الكمبوست. وتدفع نسبة  إلنتاجاخلشب 

وينتج عن ذلك  ،غلقةػحجرة م وائية يفػروؼ الىػحت ظػة تػمخلفات السائلػم الػم ىضػيت .2
لو  بأف (sludge)ويعترب الوحل  .وزنرؽ لتوليد حرارة أو كهرباء، الذى رنمع، ادليثاف غاز

BOD  ونيـو عند ػمصورة أيونات أ ألمػػونيا الناجتة يفويتم حجز ا .ل من الروث احلديثػػأق
 حتت ظروؼ الىوائية. إنتاجهاويالحظ أف النًتات ال يتم  .هضمالرقم اذليدروجيٍت لل

م ختمَته ػوائية إىل الكمبوست ويتػىالل الناتج من اذلضم حتت ظروؼ ػة الوحػم إضافػتت .6
 يتم تثبيتو ضمن الكتلة احليوية ادلتبقي N النيًتوجُت وائية. إف معظمػروؼ ىػظ حتت

 مع نضوج الكمبوست.     و      كميات صغَتة من ادليكروبية. كما تظهر  
 . BODتتم هتوية الدفق الناتج عن عملية اذلضم الالىوائي وزنفظ لفًتة كافية لتخفيض  .4
 تتم إضافة الكمبوست الناضج لألراضي الزراعية. .5
داخػل  وض دلعاجلة إضافية إلعػػادة استخدامعرّ أو ي  ، األراضي الزراعية ييستخدـ الػدفق لػر  .6

 منشأة تربية احليوانات.
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 السابع عشرالباب 
 المبيدات كمصدر للتلوث

 
 أريزونا، واليةيف  الباكر الصباح ساعاتمثل رش مبيد على زلصوؿ القطن عند ، تسمح اإلضافات اجلوية

أوقات ال تستطيع يف  ومتكاملة ة حرااً لتحقي  إدارة مبيدات نااحعتربػحددة وىو ما يػات مػبإضافات ادلبيد ضمن مساح
 مرور ارار فوقها بسبب االبتبلؿ.الًتبة ربمل 

 
 

 النظرة االجتماعية للمبيدات 1.17
 وتظهر احلقيقة .ومعارضةمؤيدة  من، يثَت استخداـ ادلبيدات ردود فعل عاطفية قوية

البيئة يف  ادلبيدات على أهنا كيماويات خطَتة ميثل واودىاإىل  من الناس ينظر اً أف كثَت يف 
أما  .وكل ما سواه اإلنسافذلك  يفدبا ، على كوكب األرض للحياة اً هتديدًا وضررًا مؤكد
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ادلبيدات على أهنا أدوات إدارة مفيدة إىل  فينظروف -اجملتمعات الزراعية  يفخاصة ، اآلخروف
وبذلك يبدو  .قيود حوؿ ادلبيدات أيوضع  إمكانيةإىل  بنوع من القل التفاعل إىل  ومييلوف

 شخصية.  أف كل فرد يأخذ مسألة ادلبيدات بصورة
من  اً اجلوانب النفسية أو االاتماعية لن يكوف ازء يفعلى الرغم من أف اخلوض 

اجلدؿ الدائر يف  العواطفتلعبو  يالذ الرئيسيإال أنو من ادلهم إدراؾ الدور ، النقاش التايل
فزع الناس أف ادلبيدات ت   وعلينا أف نعى .تقييم ادلخاطرةيف  خاصة، حوؿ استخداـ ادلبيدات
بأف واودىم سوؼ يتأثر سلبًا إذا ما استخدمت ادلبيدات  يعتقدوفبالدراة األوىل ألهنم 

حسب واهات نظر ادلهتمُت. وميكننا  وذلك، حالة عدـ استخدامهايف  أودوف مباالة 
مستوى استجابة الفرد لتهديد  أفأي  .ط مباشرة دبسألة التحكممبلحظة أف ىذا اخلوؼ يرتب

علمياً  ما يتمخض من نتائج أكثر منو تقييماً يف  غالبًا بقدرتو على التحكممعُت يرتبط 
 احلقيقية. موضوعيا للمخاطر

 ودبحض إرادتنالكننا ، حوادثيف  يعرؼ معظمنا أناسًا أصيبوا بدراة خطَتة، مثبلً 
أو  اإلخباريةتقدمها التقارير اليت  الوقائع ادلوضوعيةفعلى الرغم من  .قيادة ادلركباتيف  نستمر

طرة ألننا نشعر "أننا فإف معظمنا اختاروا أف يقبلوا ادلخا، التجربة الشخصيةمن خبلؿ 
 .الشعور باخلوؼإىل  يتغلب الشعور بالسيطرة، منطقيوذلذا فعلى مستوى غَت  .مسيطروف"

بواسطة عدـ السفر يف  ندرؾ أف ادلخاطرة، أعلى منطقيذلك، وعلى مستوى إىل  إضافة
يقبل األفراد بأخذ ، وبكلمات أخرى .حادث خطَت يف مركبة يفوؽ ادلخاطرة بأف نكوف طرفاً 

         أف األرباح يعتقدوف م يستطيعوف التأثَت على النتائج وألهنمأهن يعتقدوفالفرص ألهنم 
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 تفوؽ ادلخاطر.
التوضيح منط  ىذا فيما يتعل  بركوب ادلخاطر بعض  يقدـ أسلوب ادلنط  والبل

ئد وادلخاطر الفوا كبل من  فعلى الرغم من أف .دلسألة اجلدؿ العاطفي ادلشحوف حوؿ ادلبيدات
أفراد اجملتمع ال يدركوف أف ادلخاطر ادلصاحبة للمبيدات تضاىيها  يةأف غالب إالحقيقية 
فضبًل م، االستجابة برؤية مجاعيةإىل  تقدمها. وبداًل عن ذلك مييل اجملتمع كافةاليت  الفوائد

 - عن تعريض أنفسهم أو من ػلبوهنم "لكيماويات خطَتة" عوضاً التخلص من ادلبيدات 
نيُت وأصحاب أف كثَتًا من البستا من الواضح .آخروففرضها عليهم ياليت  يماوياتالك

كما ال يتف  معهم مبلؾ العقارات الذين يشبعوف ،  قوف مع ذلكمبلعب اجلولف ال يتف
ومييل اجملتمع الزراعي ألخذ رؤية معاكسة وبنفس  .رش منزلية( الزوايا والشقوؽ دببيدات

فإهنم يقللوف عادة ، ونظرًا دلعرفتهم الشديدة بفوائد ادلبيدات ،العاطفياالندفاع الدراة من 
يف  وىم .يشعروف أف القيود القانونية سوؼ ربد من قدرهتم على السيطرة ألهنممن ادلخاطر 
ويردوف بانفعاؿ ، الرأس خوذةن استخداـ ة الذين ميتنعوف عالدرااات الناري سائقيذلك مثل 

 قد تفيدىم. اليت  قيود حىتأي  ضد
ادلبيدات يعترب مشكلة معقدة يتعُت  الستخداـبالنسبة  فإف تقييم ادلخاطر ،ذلكل

األنواع إىل  سيتم أواًل النظر ،وىف ىذا الباب .النظر إليها دبوضوعية بعيدًا عن العواطف
ميكن أف تستخدـ  اليتمث معاينة مدى استخداـ ادلبيد والطرؽ ، ادلتاحة من ادلبيداتادلختلفة 

 خفيف من مشكلة التلوث بادلبيدات.للت
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 يداتأصناف المب 2.17
يضمها ىذا الباب توصية الستخداـ مادة   اليتمن ادلعلومات  أيغلب أال تؤخذ 

مقاومة  مشريفإف مجيع التوصيات غلب أف تتم بواسطة  .كيميائية معينة دلقاومة آفة زلددة
من الكيماويات  اً فإف كثَت ، إضافة لذلك .مطلعُت على الظروؼ احملليةو ، نآفات معتمدي

ذا الباب ىو ألغراض ىيف  إف ضمها .ىذه ادلناقشة قد مت التوقف عن إنتااهايف  ادلذكورة
 التوضيح فقط.
 مدى واسع من الكيماوياتإىل  لئلشارة عاـمبيد بشكل  مصطلحنستخدـ عموماً 

والقوارض وما يف ، مثل احلشائش الضارة واحلشرات -تقتل حياة غَت مرغوب فيها اليت 
 التأثَت سلبًا عليناإىل  واودىا يؤدونضيف ادلبيدات لنحرر أنفسنا من سللوقات ي .حكمها
يف  يف الفٍت ادلشار إليووينص التعر  .نتاج النبات وزبزينو  وتصنيعووتنا ومكونات إبيوعلى  

انظر ، (FIFRAوالفطرية ومبيدات القوارض  القانوف الفيدرايل اخلاص بادلبيدات احلشرية
أو  أو منع، غرض تدمَتػل سلصص موادػخليط من الأو ادة ػم أيو ػبيد ىػأف ادل، (6.32 جزءػال

أو احلشائش  الضرر الذى تسببو احلشرات أو القوارض أو النيماتودا أو الفطريات زبفيف
 وادادلمادة أو خليط من أي  ويشمل ىذا التعريف أيضاً  .غَت مرغوبة آفات أي، أو ةالضار 
األوراؽ  مزيبلتوكذلك ، نمو نبات أو حشرةأعدت لبلستخداـ كمادة منظمة لاليت 

(defoliants) )وكمادة ، )تستخدـ لتسبب تساقط األوراؽ من النباتات لتسهيل احلصاد
وربت ىذا التعريف فإف  .ذبفف أازاء النبات العليا غَت ادلرغوبة(اليت ) desiccantsرلففة 

ميكن اعتبارىا كمبيدات ، حديثاً منها وادلألوفة ةذلك ادلطور يف  دبا، الكثَت من ادلواد الكيماوية
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احلشرات  (pheromones)ميكن استخداـ فَتمونات  فمثبلً  .ويتم تنظيمها على ىذا األساس
وبذلك ، إلرباؾ أو إفساد أظلاط التزاوج، انسية( جلذب أنواع زلددة من احلشرات )ااذبات

لقتل  األواينغسل  يفادلستخدـ  الصابوفوميكن استخداـ  .أعداد احلشرات يفيتم التحكم 
( دلقاومة )كللطعاـ الشائع الذباب األبيض أو النحل كما يستخدـ ملح ا وريد الصوديـو

و إذا  ، الكيماويات مبيدات فهل ميكن اعتبار .حقوؿ البنجر بادلناط  الرطبة يفاحلشائش 
 تصنيفها؟ ميكن كيففكانت كذلك 

فإف  وبذلك .طرؽ تبويبها إحدىيعترب تصنيف ادلبيدات حسب الغرض منها 
أما مبيدات ، نوع معُت من احلشرات دلكافحةيتم تركيبها  (insectides)ادلبيدات احلشرية 

صنيعها دلقاومة احلشائش فيتم ت (fungicides)ومبيدات الفطريات  (herbicides)احلشائش 
اآلفة إىل  كما ميكن أيضًا تصنيف ادلبيدات حسب طريقة دخوذلا  ،التوايلوالفطريات على 

تدخل اآلفة ادلستهدفة عند إضافتها  (contact pesticides)فادلبيدات التبلمسية  ،ادلستهدفة
أف سبر خبلؿ كائن  (systemic pesticides)على ادلبيدات اجلهازية  بينما يتعُت، شرةمبا

احلشرات  أو بقاياه فمثبًل يقتل مبيد التبلمس .اآلفات ادلستهدفةإىل  دخوذلا عائل قبل
 systemic insecticide ياجلهاز  احلشريبينما يقتل ادلبيد ، اإلضافةادلستهدفة دبجرد مباشرة 

 فإف أيةوذلذا  .يعوؿ احلشرة ادلستهدفة يالذاحلشرات فقط بعد ربركو خبلؿ نظاـ النبات 
 (desiccants)إف كبل من اجملففات  .فإهنا لن تتضرر ،حشرة ال تتغذى على النبات

يعترب كبًل من  و  .النبايتالغطاء إزالة  يفا مميكن استخدامه (defoliants)األوراؽ  مزيبلتو 
 ألوراؽ كمزيبلفمركباف شائعاف يستخدماف   مثبلً ، (tribufos)ومركب  كلورات الصوديـو
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 زلصوؿ القطن قبل احلصاد حىت ال يتم تلطيخ أنسجة القطن دبادة الكلوروفيل. 
 فادلدخناتتستخدـ فيها  اليتميكن تصنيف ادلبيدات حسب الصور  ،وأخَتاً 
(fumigants) بانتقائية وقد تستخدـ ادلدخنات  .مبيدات تضاؼ كغازات، على سبيل ادلثاؿ

دلقاومة ذبمعات  أو، البيوتيف  األخشاب اجلافةيف  (termite) دلقاومة حشرة األرضة
كما ميكن أيضًا إضافتها   .الفواكو واخلضروات واحلبوبنة مثل و ادلنتجات ادلخز  يفاآلفات 

 dichloropropene ويعترب .فوؽ مساحات واسعة للتخلص من العديد من آفات الًتبة
          نيماتوداالللًتبة دلقاومة  تضاؼ اليتمن ادلدخنات الشائعة  (Metam - sodium)و
 فطريات الًتبة. و 

 الحشرية المبيدات 1.2.17
 ائية وصفاهتا )انظر أيضًا اجلزءيميكن تصنيف ادلبيدات حسب خصائصها الكيم

تتكوف من  فئات ادلبيدات الشائعةحدى إف إ .خبصوص مناقشة مسية ىذه ادلواد( 2.7.31
حية.  كائناتكن احلصوؿ عليها من  ولذا ال مي، عنصر الكربوفإىل  تفتقر، مواد غَت عضوية

لكنها تتميز بنشاط متبقى يستمر لفًتة ، فإف ادلبيدات غَت العضوية بطيئة الفعالية، وعموماً 
الذى ميكن أف يستخدـ دلقاومة حشرة ، طويلة. وتشمل أمثلة ادلبيدات غَت العضوية الكربيت

عادة ما يكوف  ي، وكذلك محض البوريك الذتسبب ضرراً للحمضيات اليت (thrips) الًتبس
إف بعضاً من  .لطعم الصراصَت ومسـو النم يفثَتاً مقاومة آفات احلديقة ويستخدـ ك يففعااًل 

 وأحياناً  .ل الكربيت والزرنيخاد طبيعيًا مثادلبيدات األوىل ادلستخدمة كانت مواد كيماوية تو 
أو ردبا يتم ربويرىا كيميائيًا حىت ، حالتها الطبيعيةيف  ميكن أف تستخدـ مواد غَت عضوية
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 ثر فعالية أو أماناً لبلستخداـ.تصبح أك
 ىذه .على أهنا مواد عضوية عاـبشكل  تواد مبيدات حشرية أخرى تصنف

 طبيعية ولكن كوهنا  يفعن ادلبيدات احلشرية غَت العضوية ال زبتلف ادلبيدات احلشرية العضوية 
وىذا يعٍت أف ادلبيدات العضوية ميكن احلصوؿ عليها من   .على عنصر الكربوف يربتو  ألهنا

.  مواد أولية من ميكن أيضاً تصنيعهاكما   .كائنات حية أو أف تستخلص من مركبات طبيعية
العضوية ادلصنعة إما أف يتم ربويرىا من مصادر أف الًتكيب الكيميائي للمبيدات احلشرية  أي

الناذبة عن  (pyrethroids) البايريثرويدات االصطناعيةكما ىو احلاؿ بالنسبة ،  حيوية أصلية
حالة مركبات  يف، كما ىو (novel)أو تكوف مادة مصنعة اديدة ، البايريثـرادلركب الطبيعي 

طورت خبلؿ فًتة احلرب العادلية الثانية  اليت، (Organophosphates)الفوسفات العضوية 
  .(nicotine)أدلاف كانوا يبحثوف عن بديل دلادة النيكوتُت  واسطة كيميائيُتب

 (Chlorinated hydrocarbons)الهيدروكربونات المكلورة 
ُت وكلور وىى ىيدرواو وتًتكب من كربوف  ةالعضوي مركبات الكلورتسمى أيضًا 

ومن بُت  ،مت استخدامها على نطاؽ واسع شرية مصنعةسبثل أوؿ رلموعة مبيدات ح
 (trichloro- , - bis(p-chlorophenyl)ethane- , , ) :اذليدروكربونات ادلكلورة مركب

العامل  يف  . وعلى الرغم من أف ىذا ادلركب قد استخدـ بكثافة(DDT)يشتهر باسم  يالذ
 1861الواليات ادلتحدة األمريكية عاـ  يفواستخدامو  تداولومنع  فقد مت، كلو لعدة سنُت

وقد كانت والية أريزونا  .على تكاثر الطيور بالدراة األوىل لتأثَتاتو ادلدمرةو ، لعدة أسباب
بتلوث منتجات ربد من استخداماتو بسبب مشاكل ترتبط  اليتالواليات ادلتحدة  يفاألوىل 
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، lindaneورة احلديثة كل من . وتشمل مركبات اذليدروكربونات ادلكلDDTاأللباف دبركب 
methoxychlor ، ومركبdicofol ويتميز مركب .methoxychlor  بأف لو مسية منخفضة

 Methoxychlorفإف  DDTادلبيد ادًا للبشر واحليوانات دافئة الدـ. وحىت قبل منع تداوؿ 
 .خطرًا على احليوانات دافئة الدـتشكل  DDTإضافة  كانت  قد استخدـ كبديل لو عندما

       ذلا مسية منخفضة ، DDTذلك  يفدبا ، إف معظم مبيدات اذليدروكربونات ادلكلورة
 على البشر.

 (Organophosphate)الفوسفات العضوية 
مكونة رلموعة ىذه ادلركبات على عنصر الفوسفور ادلرتبط باألكسجُت  يربتو 
مت تطويرىا لتستبدؿ بعضًا من مركبات  اليتوتضم مركبات الفوسفات العضوية  .الفوسفات

وتعترب  .acephateو chlorpyrifosو diazinonمركبات مثل ، اذليدروكربونات ادلكلورة
وىو اإلنزًن ، (cholinesterase)مركبات الفوسفور العضوية مواد كيماوية تثبط عمل أنزًن 

 أير دلنع ذبو أخذ احلويلـز عند التعامل  .اسم احليواف يفالضروري لعمل اجلهاز العصيب 
مسيتو لئلنساف تكوف عادة مشاكل صحية خطَتة للشخص الذى يقـو بإضافتو، ذلك أف 

 عالية.
 (Carbamates)مات االكرب

وتضم  .ىذه ادلركبات على ذرات كربوف مرتبطة مع نيًتواُت وأكسجُت يربتو 
مبيدات حشرية  ادلاضيبداية اخلمسينيات من القرف  ألوؿ مرة تطويرىا مت اليتمات االكرب

 تعملومثل مركبات الفوسفات العضوية bendicarb. و propoxur و carbarylمثل: 
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 .cholinesteraseمواداً كيميائية مثبطة لعمل أنزًن كمركبات الكردبات  
 (Microbial insecticides)المبيدات الحشرية الميكروبية 

وميكن تصنعها  اليت (toxins)أو السمـو  -عبارة عن كائنات دقيقة  يوى
 منشأ امسًا ذ Bacillus thuringiensis ياَت تنتج بكت ،فمثبلً  .استخدامها دلكافحة احلشرات

ات ػكائنػػال ىػػذه ة منػػسلتلف أظلاط سَتولوايةواد ػوت .ء التخمراأثن (endotoxin) داخلي
 :ثلػدقيقة مػال

(israelensis , Serotype H-  ; kurstaki , Serotype H- a  b ; morrisoni , Serotype  a  b). 

يعترب ، فمثبلً  .القضاء على حشرات متنوعة يفتستخدـ  داخليتنتج مسومًا ذات منشأ اليت 
 :الكائن الدقي 

(Bacillus thuringiensis berliner var. israelensis , Serotype H-    
مقاومة يف  فعاليةاألكثر   (Bacillus thuringiensis)ياَت ربت النوع من بكت
 :ياَت كما أف بكت،  الناموس ويرقات الذبابة السوداء

 (Bacillus thuringiensis var.Kurstaki serotype H-  a  b) ضد  يقر  يػ  مبيد تعمل ك
 .الَتقاتتدمَت أمعاء يف  وذلا رقم ىيدروايٍت مرتفع يتسبب احلشرات حرشفية األانحة

تلتهم  فإف الَتقة، الَتقات عليها تتغذى اليتوعندما يتم رش ىذه البكًتيا على النباتات 
البكتَتيا تنتجها  اليتميكن استخبلص السمـو ، وبادلقابل ،النبات وكذلك مالسو يا َت البكت

إنتاج  يفالذى يتحكم  (gene) إدخاؿ اجلُتوىف بعض احلاالت ميكن  .مباشرة وإضافتها
 مت ربوير بعض أصناؼ القطن وراثيًا لتنتج مسًا من، فمثبلً  –سم معُت داخل النبات نفسو 

 (B. thuringiensis) يا.َت ذاتو دوف واود للبكت 
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 (streptomyces avermitilis) دقي ادلشت  من كائن تربة  Abamectinويعترب 
كائنات صغَتة   مل  احل  . و (miticide) مل  احل  مبيد حشرات ميكرويب آخر يستخدـ للقضاء على 

 اليت (chiggers) ذذالق  ، مثل . وتكوف بعض أنواع احللم(ticks)ادًا ترتبط كثَتًا بالقراد 
اجلنوب الغريب من ادلراعي ب أراضيا قمت بادلشي عرب على احليوانات الراقية. )إذ تتطفل

وتواد عائلة كبَتة من  .(ذذتصبح عائبًل لبعض أنواع الق   الواليات ادلتحدة فمن احملتمل أف
على اجلزء  الذى اشت  امسو من عادة لف نسيج عنكبويت، العنكبويتتعرؼ احللم ، احللم

عادة آفة زلاصيل  العنكبويتويكوف احللم  .نباتات حيث تلتهم غذاءىاالسفلى من أوراؽ ال
للقضاء  Streptomyces avermitilis ادلشتقة من avermectinsوتستخدـ مواد  .زراعية

 للقضاء على بعض كطعوماتأيضًا   Avermectinsكما تستخدـ مواد   ،احللمعلى ىذا 
 .النمل أنواع

وبذلك فإهنا تعمل  ، هانباتات كثَتة على مواد ربوؿ دوف تغذى احلشرات علي يربتو 
ولقد مت استخبلص بعض من ىذه  .(botanical insecticides) كمبيدات حشرية نباتية

مت تطوير مركبات ، فمثبلً  .ادلركبات واستخدمت كأساس لتطوير مبيدات حشرات اديدة
(Pyrethroids) األساسيربوير الًتكيب الكيميائي إىل  بواسطة كيميائيُت كانوا يطمحوف 
وقد استخلص ىذا ادلركب من  ،(Pyrethrum)األصل النبايت ادلسمى  يدلبيد احلشرات ذ

 حيث كانت الزىور، (Chrysanthemum cinerariaefolium) أحد أنواع نبات األقحواف
 وىً لو مست بأف Pyrethrumتميز مركب يو  .(Pyrethrins) البَتيثوين مصدر مادةىي 

 احلشريحيث أنو أقل مسية من ادلبيد ، الدـ الدافئ من السمية للحيوانات ذوات اً منخفض
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(methyl Parathion) البَتثَتويدات إف .بثبلثُت مرة pyrethroids ،تعرؼ  اليت        
           تضم مبيدات حشرية شائعة مثل، أيضًا بقدرهتا على قتل احلشرات بسرعة

Fenvalerate, Permethrin.  وتعتربPyrethroids ،ا ػد بناؤىػركبات مصنعة يعتمػم، َتىاػوغ
الكيميائية مشتقة من  ملحوظة: إف رلرد أف تكوف ادلواد] (Pyrethrum) ةػػػػػعلى كيميائي

، يشت  من نبات معُت Retenoneأو احليواف. فمركب  لئلنسافأهنا أقل مسية  نباتات ال يعٍت
لكن ، نباتالىو أيضًا مشت  من  (Nicotine)لكنو عايل السمية لؤلمساؾ. والنيكوتُت 

لذى يكوف أكثر مسية ا، methyl parathionوىو مركب  االصطناعيتضاىى نظَته 
. ويعترب مركب Pyrethrumمرة مقارنة دبركب  36الدـ الدافئ بنحو  للحيوانات ذوات

Allethrin  ادلركب ادلصنع األوؿ منPyrethroids ، ولو مسية ، 1868عاـ  تداولومت وقد
يكوف أكثر مسية  Fenvalerateفإف مركب ، من اهة أخرى .Pyrethrumمركب تشبو 
 .Pyrethrumمن  ءالشيبعض 

تعترب منظمات ظلو  فمثبلً  .مباشرة ءشي أيبعض ادلبيدات العضوية ال تقتل 
 يفمبيدات ألهنا ربفز أو تعي  النمو و/أو التطور  (Insect growth regulators)احلشرات 
، (Juvenile hormone analogs) نظائر ىرموف احلداثة ومن بُت ىذه ادلنظمات .احلشرات

ىرموف  وىى مركبات مصنعة أو مشتقة رباكى اذلرمونات الطبيعية للحشرات ادلعروفة باسم
مليات ػوع عملية االنسبلخ يفتحكم ػال يفالذى يلعب دوراً ، (Juvenile hormone) احلداثة
 .(methoprene) مركب ادليثوبرين احلداثة ػرموفىنظائر احلشرات. ومن أمثلة يف  أخرى

 ،ادلياه يفيرقات البعوض مقاومة لغرض وتتوافر ادلنتجات احملتوية على ادليثوبرين 
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 داخل (pharaohsants) الفرعوين والنمل، ذباب مزارع عيش الغراب )الفقاع(إىل  إضافة
 الناري لًا منظم ظلو ويستخدـ دلقاومة النمأيض (fenoxycarb)ادلباين. كما يعترب مركب 

 (Fire ant) دلركب  وبعد التهاـ ادللكة(fenoxycarb) ،ل أف تضع بيضها  دللكة النم ميكن
ىو ادلكوف   Hydopreneإف مركب  .شغاالت ظللإىل  لكن البيض ال يتطور أبداً  ،كالعادة
مسببًا موت أو عقم احلشرة عند ، الطبيعياالنسبلخ يثبط عمليات نتج ذبارى م يفالفعاؿ 

ونة تصيب ادلنتجات ادلخز  اليتا ادلركب عادة لقتل اآلفات . ويستخدـ ىذأو قبل االنسبلخ
 ذلك الصراصَت. يفدبا 

 (Rodenticides)مبيدات القوارض  2.2.17
ىو عبارة عن مادة تستخدـ بالدراة األوىل دلكافحة  (rodenticde)مبيد القوارض 

وتستخدـ أنواع متعددة من  ...( واحليوانات ادلشاهبة ذلا.اخل ، الفئراف، )اجلرذاف القوارض
 :ذلك يفدبا ، ادلركبات الكيميائية

 coumarins, indandiones, organochlorines, organophosphates, pyriminilureas, botonicals. 

 (Herbicides)مبيدات الحشائش  3.2.17
عضوية أو غَت عضوية أو  مبيدات احلشائش فقد تكوف، مثل مبيدات احلشرات

انت وك .دلزيد من ادلعلومات حوؿ مسية ىذه ادلواد( 6.7.31)انظر اجلزء  مصنعةمشتقة أو 
 ،مثبلً ، ويذكر التاريخ .أو الرماد NaClغَت عضوية مثل ملح  مبيدات احلشائش األوىل مواد

بنشر ملح فوؽ  قاموا، قبل ادليبلد 165معركتهم األخَتة مع قرطاانة عاـ  الروماف بعد أف
موقع ادلدينة ادلدمرة وبذلك أفسدوا احملاصيل ادلواودة ومنعوا إعادة استزراع ىذه األراضي. 
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ىو  يالذ، مثل كربيتات النحاس، وىناؾ أمبلح أخرى أيضًا تعترب مبيدات حشائش ايدة
 رات الصوديـو الذى يستخدـ كمجفف.وملح كلو ، ساـ للطحالب

 (Petroleum oils)الزيوت البترولية 
وتعترب أوؿ مبيدات حشائش ، على كربوف وىيدرواُت فقط يواد ربتو ادل ىذه
استخدمت مواد ىيدروكربونية ، أواخر القرف التاسع عشر وبداية القرف العشرين يعضوية. فف

والكَتوسُت ووقود الديزؿ للمحافظة على مساحات خالية من ، مثل زيت احملركات ادلستهلك
تستطيع تلويث ادلياه السطحية  فهيىذه ادلنتجات البًتولية مل يعد يوصى هبا:  األعشاب. إف

 تسبب احلرائ . كما أهنا سبثل خطورة إذ،  جلوفيةوا
 (Carbamate compounds)مات امركبات الكرب

مواد عضوية ذلا  يوى .للكربوف واذليدرواُت إضافةعلى أكسجُت  يمركبات ربتو 
ويشيع استخداـ الكردبات كمبيدات  .واآلفات والفطريات، احلشائش إبادية ضدخصائص 

حىت بعد  لو تأثَتمنها  اً على الرغم من أف بعض، (preemergence) اإلنباتللحشائش قبل 
ماتية كل من اومن أمثلة مبيدات احلشائش الكرب .(postemergence)مرحلة اإلنبات 
chlorpropham ، ومبيد ، احلشائش بعد اإلنباتوىو منظم ظلو نبات يقتل عدة أنواع من

asulam مثل اإلنباتحاالت كثَتة دلقاومة أنواع سلتلفة من احلشائش بعد يف  يستخدـ يالذ 
goosegrass, foxtail, crabgrass, johnsongrass. 

 (Triazines)زينات االتراي
وتتوفر الًتايازينات ، أواو ةتتكوف من ذرات كربوف ونيًتواُت تشكل حلقة ذات ست
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 cyanazine من كبل  اتبكثرة كمبيدات حشائش وتشمل األمثلة ادلعروفة ايداً دلبيد الًتايازين

ادلاء مقارنة دببيدات احلشائش يف  وسبيل ىذه ادلركبات ألف تكوف أكثر ذوباناً  .prometryn و
لذلك فمن ، ونية ادلكلورةتية أو مبيدات احلشرات اذليدروكربمااومبيدات احلشرات الكرب

يتم اليت  سلتلفة من احلشائش أنواعوتواد  .أف تلوث ادلياه اجلوفية أو السطحيةح ادلرا
 بواسطة ىذه ادلركبات. مكافحتها

 (Phenoxy herbicides) مبيدات الحشائش الفينوكسية
ات من القرف ياألربعين يفعلى أكسجُت، وقد مت تطويرىا  يمركبات حلقية ربتو  ىي

 ينوكسيةبيدات الكلورفادلمثل ، ية مستبدلةأيضًا حلقوقد تكوف ىذه ادلركبات  .ادلاضي
(Chlorphenoxy herbicides)  ادلبيدات الفينوكسيةوسباثل  .ربتوى على عنصر الكلوراليت 

ومن  .وػػػستخدـ كمنظمات للنمػبيعية تػػة طػػرمونات نباتيػػارة عن ىػػػعباليت ىي  األوكسينات
عدد من  مقاومةػػػخدـ لػػيستالذي  dichlorophenoxy aceticacid( , -D)- , )تها: ػػػػأمثل
 ,Canada thistleن ػػل مػػػتشمل ك (post–emergent) اتػػاإلنبحشائش بعد ػػػال

dandelion annual mustard , ragweed ،مل ىذا ادلركب كمبيد حشائش وغَتىا. ويع
اليت  مثل القطن والعنب، شبيو باذلرموف. ويواد كثَت من احملاصيل عريضة األوراؽ انتقائي

 .D- ,3تكوف شديدة احلساسية للمبيد 
 (Amide herbicides)مبيدات الحشائش األميدية 
وىى بشكل عاـ عبارة عن ازيئات ، على عنصر النيًتواُت يىذه مركبات ربتو 

الًتبة. وتثبط بعض مبيدات األعشاب األميدية يف  بسيطة تتكسر بسهولة وال تبقى كثَتاً 
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وتشمل  ،الضوئي البناءبينما تقـو أخرى دبنع مواصلة عملية ، اذور البادراتاستطالة 
تواد كما  .cypromid و( 6.6الشكل يف  )ادلوضح تركيبو propanilاألمثلة ذلذه ادلبيدات 

يدات، ومثل األم .اُت وىى شائعة أيضاً على عنصر النيًتو  يمبيدات حشائش أخرى ربتو 
على عنصر  يربتو  (substituted anilines)نيلُت مستبدلة األ ومركبات dinitroanilineفإف 
وتتداخل مبيدات احلشائش ىذه مع  .باألكسجُت ةرتبطلكن ذرات النيًتواُت م، نيًتواُتال

 .trifluralinومن أمثلة ذلك ادلبيد  .ينتجها النبات وتثبيط ظلو اجلذور أو السيقاف إنزميات
، أيضًا على نيًتواُت يربتو  اليت substituted ureas اليوريا ادلستبدلة تقـو مركبات ،كذلك

      كل  substituted ureas مركبات اليوريا ادلستبدلةوتشمل  الضوئي، البناءعلى إيقاؼ 
 .fenuron و diuronمن 

 المطهراتومبيدات الفطريات و  منظمات نمو النبات       
أيضًا دلكافحة  (Plant Growth Regulators) تستخدـ منظمات ظلو النبات

 ، والسايتوكاينيناتاجلربيللينات، كسيناتاألو وتشمل ىذه ادلنظمات كل من  ،احلشائش
وىذه ادلواد مجيعًا تؤثر  ،النموومثبطات  (ethylene generators)يثيلُت وكذلك مولدات اإل

 الثمار. نضج إما على ظلو النبات أو
تصيب اليت  العوامل ادلسببة لؤلمراضكثَتًا ما تكوف النباتات معرضة لنفس 

شبيهة الكائنات الو  rickettsiaالفطريات و ىذه العوامل ادلمرضةوتشمل ، احليوانات
يكوف ، وزيادة على ذلك .ياَت ، إضافة للفَتوسات والبكت(mycoplasma-like)بادلايكوببلزما 

النباتات ذلك أنو ليس يسَتًا القضاء على  يفعادة من الصعب مكافحة ىذه األمراض 
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 ت الفطريةبيداادلوبذلك فإف استخداـ  .أذى بالعائل إحلاؽادلرض دوف  مسبب
(fungicides)  ادلطهراتو (disinfectants)  يعترب ازءًا ىامًا للحصوؿ على زلاصيل خالية

د دبعاجلة مشكلة معينة بع طهراتوادل دلبيدات الفطريةامن األمراض. وتقـو بعض من 
 .كوقائياتفقط   بينما تكوف أخرى فعالة، ظهورىا

يعترب النحاس ، فمثبلً  يت أو النحاس كمبيدات للفطريات،يستخدـ كثَتًا الكرب 
مثل  ، . إف أمبلح ىذه العناصرلعملية األيض اً بينما يكوف الكربيت مثبط، إنزمياتمثبط 

 استخدمتاليت  غَت العضوية للمبيدات الفطريةأمثلة ىي  النحاس وكربيتات الزنككربيتات 
فإف عددًا من أنواع ، ومبيدات األعشاب ادلبيدات احلشريةحالة يف  وكما ىو .ادلاضييف 

ادلركبات وتشمل ىذه  .سلتلفة من ادلركبات العضوية ميكن أيضاً أف تعمل كمبيدات للفطريات
dithiocarbamates مثل ((maneb, thiram و(thiazoles) ( مثلterrazole  

 ,chlorothalonil)وادلركبات احللقية ادلستبدلة )مثل ، anilazine))مثل  (triazinesو

PCNB و(dicarboximides)  مثل(captan  وfolpet و(captafol وbenzimidales 
  quininesو dinocap))مثل  dinitrophenolsو thiophanate)و benomyl)مثل 
 .(fentin hydroxideمثل ) organotins)و dichlone)مثل 
 مدى استعمال المبيدات 3.17

، هنا تقتل أو تؤثر سلبًا على الكائنات ادلستهدفةأ أي -تعترب مجيع ادلبيدات مسومًا 
الكيميائية األكثر خطورة  ادلوادإذ حىت  ،مجيع ادلبيدات ملوثات أف ال يعٍت لكن ىذا

أف تظهر حيث ال يراد ذلا إىل  تعترب ملوثات الئلنساف وصور احلياة ادلرغوبة األخرى( )ل
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 كمتبقياتأو أف تتوااد  ، السلسلة الغذائيةيف  أو أف تًتاكم، ادلياه اجلوفيةيف  مثبلً ، الظهور
 تستهدؼ منع ادلبيدات من أف تكوف ملوثات يتعُت أوالً  اليتاحملاوالت  ويف .ادلواد الغذائيةيف 

ما يقـو دبتابعة مع ضرورة واود شخص  استخدمتمعرفة كمية ادلبيدات ادلستعملة وأين 
 ىذه ادلعلومات.

 (Reporting criteria) اإلفصاح عن بيانات المبيداتمعايير  1.3.17
 يفأو فيما بُت الواليات  أو يوزع داخل الوالية الواحدةمبيد ذبارى  أي يباع أفقبل 

وقد قامت  .(EPA)يتعُت تسجيلو بواسطة وكالة محاية البيئة ، األمريكيةالواليات ادلتحدة 
)تقدر وكالة  .يتعُت توضيحها اليتوكالة محاية البيئة بتجميع قوائم مهمة دلكونات ادلبيد 

الوكالة  تشًتطها اليتمحاية البيئة أف متوسط التكلفة دلادة مسجلة حىت تتطاب  مع البيانات 
كما أف وكالة   .مليوف دوالر للمكوف الواحد( 6.6-3.6من أال التسجيل تًتاوح ما بُت 

، (FFDCA)محاية البيئة سلولة دبواب القانوف الفيدرايل لؤلغذية واألدوية ومواد التجميل 
ة ف إدار األغذية اخلاـ وادلصنعة. إ يفات ميكن ربملها من بقايا ادلبيد اليتلتحديد ادلستويات 
تتابع وتدعم حدود  البشريةدمات اخلالتابعة إلدارة الصحة و  (FDA)األغذية واألدوية 

لبلستخداـ على غذاء معُت أو زلصوؿ  تسجيل مبيد تموعندما ي .مت تأسيسها اليتالتحمل 
ف الغرض من إ .فاء من ىذا ادلطلب غلب أف يؤسسأو اإلع، فإف مستوى التحمل، علف

الواليات ادلتحدة  يف رض ادلستهلكُتىو لضماف عدـ تع تأسيس مستويات التحمل ىذه
بضائع هبا مستويات بقايا تفوؽ مستوى  أيإف  .ويات غَت آمنة من بقايا ادلبيداتدلست

تستوردىا  اليت، فإف نسبة صغَتة من ادلنتجات وعموماً  .الفوريالتحمل تتعرض للحجز 
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 .مطابقتها للمواصفات الواليات ادلتحدة يتم فعلياً أخذ عينة منها للتحق  من
ادلتحدة األمريكية وكاالت  بالواليات أسست الكثَت من الواليات إضافة لذلك

 ،مثبلً  .استخدامات ادلبيدات حلماية األحياء الربية وموارد ادلياه يفتنظيمية أخرى للتحكم 
امها )قائمة محاية ادلياه اجلوفية( يتعُت عند استخدوضعت والية أريزونا قائمة لكيماويات 

حىت ال ػلدث ، إببلغ السلطات ادلختصة. كما تواد متطلبات شلاثلة لبيع ىذه ادلبيدات
 دوف إخطار الوكالة ادلنظمة.الكشف عن استعماالت ادلبيدات  يفتراخى 

تتم صناعة القرار ليشمل كيماويات تواد على قوائم احلكومة الفيدرالية  إذاً  كيف
 تسربىو مدى إمكانية  ادلهمةادلعايَت  أحدلتنظيم؟ إخضاعها ل وحكومة الواليات من أال

افية األخرى ػػل ادلعايَت اإلضػػوتشم .مياه السطحيةػػجوفية أو الػة للمياه الػػػمادة كيماوية معين
وفيما إذا أكتشف واود ادلادة ، (carcinogenicity)ة )لئلنساف( وسرطنتها ػػدة السميػػش

 أماكن أخرى. يفياه السطحية ادلياه اجلوفية أو ادليف  الكيمائية
بالوالية ال تعترب زلددة قوائم الفيدرالية أو اخلاصة الكبل من أف  إىل  اإلشارةذبدر 

وال ، نتجات ادلبيدات التجاريةدل عادة بادلادة الفعالة فقطهتتم ىذه القوائم  ،مثبلً  .ادلعامل
اآلفػة ادلػستهدفة  يفيتحػكم فػعليًا  يويسمى ادلػركب الذ .ادلكونات اخلامػلة االعتباريف  أخذت

نشطة ضد اآلفات ال، بينما تشكل ادلكونات غَت ingredient) (active بادلادة الفعالة
، وتشمل ادلكونات اخلاملة عادة .(inert ingredients)ادلستهدفة بادلكونات اخلاملة 

 مغذيةمواد و ، (carriers)مواد حاملة و  .(surfactants) ومنشطات سطحية، مذيبات
(substrates) ،ضارة ليست بالضرورةمجيع ادلكونات اخلاملة  أفيف  إف ادلشكلة تتمثل. 

ة يزبضع للتحكم والتنظيم نظراً العتبارات بيئ من ىذه ادلكونات قد اً وعلى الرغم من أف بعض
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على الرغم من أهنا قد ربدث تأثَتات ، زبضع للتنظيمال فإف البعض اآلخر قد ، أو صحية
مبيد  بسبب رشمثبًل  ينتج قد غَت ادلرغوب الثانوينوية غَت مرغوبة. )إف ىذا التأثَت ثا

على ( ةاخلامل ادلادةادلذيب ) يقضى، تقضى ادلادة الفعالة على الدبوربينما فدلكافحة دبور؛ 
 .(أحد النباتات الطبيعية احلساسة

 مدى استعمال المبيدات 2.3.17
بليوف كيلواراـ  6.66دبا يعادؿ ، الواليات ادلتحدةيف  ألف مبيد 66تم تسوي  ضلو ي

إف معظم ىذه ادلنتجات كيماويات  .بليوف دوالر 5وبقيمة تزيد على سنويًا من ادلبيدات 
على الزرنيخ قد  يو ربت اليتمثل ادلركبات ، إذ أف استخداـ ادلبيدات غَت العضوية ،عضوية

قد استخدـ ضلو ، 1875عاـ يف  يكية أنو. وتقدر وكالة محاية البيئة األمر تناقص مع الزمن
بينما ، احلدائ  ادلنزليةالبيوت و يف  %6و أف ، اإلنتاج الزراعييف  من ىذه ادلنتجات 66%

التباين ادللحوظ بُت يف  إف السبب .والربامج احلكومية، الغابات والصناعةيف  ياستخدـ الباق
فالزراعة  -االستخدامات األخرى واضح يف  الكمية ادلضافة من خبلؿ الزراعة وتلك ادلضافة

إف ىذه النسب ادلئوية  .تغطيها ادلناط  السكنية وادلصانعاليت  تغطى مساحات أكرب من تلك
 وذلك بسبب االفتقار للسجبلت.، غَت مؤكدة

ح ادلبيدات ملوثات وإمكانية أف تصب -ادلبيدات  استعماؿفإف مدى ، ولسوء احلظ
 مل تبدأ الواليات ادلختلفة ،مثبلً  .الواليات ادلتحدة يفُت وغَت موثقسبامًا  ُتمعروف ن غَتيأمر 
وخاصة ، منذ منتصف السبعينيات من القرف ادلاضي إالمتابعة مثل ىذه ادلعلومات يف 

البيانات قد تفاقم أكثر نتيجة ألف إاراءات يف  إف ىذا النقص .بالنسبة حملاصيل زلددة
ف استخداـ ادلبيدات الزراعية فعلى الرغم أ، افة لذلكغيَت. إضومعرضة للت متباينةالتسجيل 
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إطبلقاً. وجلعل  توثيقهامالكي البيوت ال يتم  استعماالهتا بواسطةفإف ، ثي  نسبياً ايد التو 
موادىا األمور أكثر سوءًا فإف الكثَت من ادلبيدات ميكن استخدامها دوف تسجيل إذا كانت 

أو ، ادلراقبة ربتلكيماويات اخلاصة با (EPA)مل تظهر على قائمة وكالة محاية البيئة الفعالة 
 ادلياه اجلوفية بوالية أريزونا. مثل قائمة محاية، قوائم مشاهبة

والية أريزونا وحدىا يف  تقديرًا حلجم ادلبيعات من ادلبيدات (1.16)يعرض الشكل 
من ادلواد مل  واستعماالتفقط ألف ادلبيعات  األرقاـ تقديرية ىذه إف .1866بداية من عاـ 
إف ىذا و ، ويتعُت مبلحظة أف ادلبيعات تتباين بشكل كبَت .السنوات السابقةيف  يتم تسجيلها

الصوديـو  توكلورا (حشريكمية الكربيت )وىو مبيد يف   بسبب التغَت يكوفالتباين كثَتاً ما 
 .اللذين مت بيعهما/ ورلفف( مزيل أوراؽ) 

 
والية أريزونا يف  ()باأللف كجم من ادلادة الفعالة ادلبيعات ادلسجلة من ادلبيدات ادلختلفة :(1-16)شكل 

 .1878إىل  1865 من
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 مصير المبيدات 4.17
، والظروؼ احمللية، وظلط االستخداـ، يزيائيةالف -اعتماداً على خصائصها الكيميائية 

ادلياه اجلوفية عند هناية األمر يف  وتلوثقد تغسل بعض ادلبيدات خبلؿ منطقة اذور النبات 
كيميائية ربدد فيما إذا كاف مبيد ما   مادة يمهمتُت ألإف أكثر خاصيتُت  .بعض ادلواقع

 .الًتبةيف  (mobility)وحركتو  (persistence) بقائيتويشكل هتديداً للمياه اجلوفية علا 
مدى إمكانية برامج حاسوب لتقدير ، وتستخدـ أثناء تسجيل مبيدات اديدة

مواقع سلتلفة بالواليات يف  تلوث ادلياه اجلوفية حسب استخداـ زلدد دلادة كيميائية معينة
إمكانية مركب معُت  تعترباف، اكاليفورنيو ذلك والييت أريزونا يف  دبا، ادلتحدة. إف عدة واليات

 .ادلراقبةربت  قوائم الكيماوياتيف  خبلؿ الًتبة ليصل للمياه اجلوفية معياراً للضم للغسيل
 .البيولوايكيميائي أو اللتحلل لمبيد معُت على ما إذا كاف عرضة  بقائيةعتمد ت

األكثر أعلية )أنظر ، (biodegradation)يعترب التحلل البيولواي ، ومن بُت ىذه العوامل
ولواي على عدة سهولة التحلل البي فيو وىف الوقت الذى تعتمد .1.6.11واجلزء ، (6الباب 

مشاهبة كلما كانت ادلادة الكيميائية ،  ( فإنو عموماً 2.6اجلزء  يف مناقشتوعوامل )كما سبت 
 .كاف ربللها أكثر سهولة  كلما،  ادة أيضية ميكروبية معينةدل

ادلياه  تلويثيف  دد اخلطورة احملتملة للمبيداتػل يخر الذأما العامل األساسي اآل
من الكثافة الظاىرية  تؤثر على احلركة كبل اليتوتشمل العوامل  .اجلوفية فهو حركة ادلبيد

 الفائض منو ومقدار، وزلتوى الًتبة من ادلادة العضوية، دلاء الًتبة احلجميواحملتوى ، للًتبة
ومقدار اجلذب للمبيد بواسطة ادلادة العضوية بالًتبة وسطوح معادف ، الري واألمطار هميا
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، ىذين البابُتيف  سبت اإلشارةوكما  .(اخلامس والسادس البابُت يف الًتبة )كما سبت مناقشتو
غَت القطبية زبتلف كثَتًا عن العضوية ادلواد الكيماوية يف  تتحكماليت  اإلدمصاصفإف آلية 
 الكيماويات غَت العضوية. إدمصاصيف  تتحكماليت  اآلليات

وىى بذلك  بقائية منخفضةالزراعية ذلا  اجملاالتيف  ف كثَتاً من ادلبيدات ادلستخدمةإ
يعترب  يالذ، acephate أسيفيت جلودة ادلياه اجلوفية. وأحد األمثلة ىو مبيد تشكل خطراً ال 

 أياـ 2( أقل من 16 – 5انظر ادلعادلة  ½Tلكن لو فًتة نصف عمر )، معظم الًتبيف  متحركاً 
الًتب يف  حىت، تعترب غَت متحركة وية. ويبدو أف معظم نواتج ربللوالًتب ايدة التهيف 

تدمص بشدة عالية على حبيبات الًتبة  trifluralinمثل ، الرملية. وىناؾ كيماويات أخرى
 .ف تتحللما ربت نطاؽ ظلو اجلذور قبل أإىل  الزائد ال يستطيع ربريكها يلدراة أف الر 

فية على دمص بقوة كاي ال triazineكيمياوية مثل مبيد احلشائش   فإف مواد ،وبادلقابل
تحلل وذلك إذا ما ما ربت نطاؽ ظلو اجلذور قبل أف يإىل  غسلحبيبات الًتبة وميكن أف ي

 للًتب. الريسبت إضافة كميات زائدة من مياه 
 وعلا، كانا شائعُتاثنُت من ادلبيدات النيماتودية اللذين  على بقايا  ثرع  

EDB (ethylene dibromide) وDBCP (dibromochloropropane)  آبار عدد من يف
يف  تقع ادلياه اجلوفية ادللوثة ربت أرض كانت، والية أريزونا(يف وىف إحدى احلاالت ) ،ادلياه

وال يعرؼ  .الريالساب  مزروعة بأشجار محضيات؛ حيث استخدـ ىذاف ادلركباف مع مياه 
)مثل التدف  الراعي  (point source) مباشر عن مصدر اً فيما إذا كاف ىذا التلوث ناذب

عن غسل أدوات الرش عند فتحة  اً أو ناذب الرينظاـ يف  داخل البئر بعد حقنوإىل  لمبيدل
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)مثل غسيل ادلادة  (nonpoint source)عن مصدر تلوث غَت مباشر  اً ناذب البئر( أو
يف  يبقياف أف ىذين ادلركبُت، لكنو يبلحظ .احملصوؿ( ما ربت نطاؽ ظلو اذورإىل  الكيماوية

ما ربت نطاؽ ظلو اذور احملصوؿ ربت إىل  ويتحركاف بدراة كافية ليغسبلالًتبة لفًتة طويلة 
 .ادلاضيالسبعينيات من القرف يف  دارة الزراعية السائدةظروؼ أساليب اإل

تتميز بإمكانية منخفضة لتلويث ادلياه اجلوفية بعض من اليت  من بُت ادلبيدات
لكن  . toxaphene)و DDT )مثلتدمص بقوة على الًتبة اليت ، اذليدروكربونات ادلكلورة

الواليات ادلتحدة ألهنا ميكن أف تتحرؾ للمياه يف  مل تعد متاحة لبلستعماؿ ىذه ادلركبات
البحَتات واداوؿ يف  تدمص عليها ىذه ادلبيدات لتستقراليت  السطحية عندما تزاح الًتبة

إف ىذه ادلركبات  .(3.16ادلياه أثناء حوادث عواصف شلطرة تسبب اصلراؼ الًتبة )انظر اجلزء 
مسببة مشاكل بيئية ، السلسلة الغذائيةيف  ونتيجة لذلك فإهنا سبيل للًتاكم، ال تتحلل بسهولة

 رلموعة وىى من مبيدات احلشائش ةاديد رلموعةوقد مت تطوير  .طويلة ادلدى
(pyridines) للمياه اجلوفية. محاية الًتبة وىو ما يوفريف  احركته باطلفاضتميز ت اليت 

يف  كما ىو موضح،  فإنو قد يتعرض دلصائر متنوعة، بعد إضافة مبيد معُت حلقل ما
إىل  ملأو ػل، من خبلؿ التطاير يواء اجلو منها قد يفقد لله اً إذ أف بعض .(3.16)الشكل 

بواسطة  (photo degraded)ضوئيًا  تكسَتىاأو يتم ، مياه سطحية بواسطة اجلرياف والتعرية
تكوف قد دخلت الًتبة قد سبتص بواسطة النباتات )وبذلك اليت  إف ادلبيدات .الشمس ضوء

أو تغسل ألسفل بواسطة ، صور كيميائية أخرىإىل  أو يتم ربليلها بيولوايا، تتم ازاحتها(
مادة كيماوية معينة يتم فقدىا عن طري  أي  إف كمية .ما ربت منطقة اذور النباتإىل  ادلاء
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والظروؼ ادلناخية ، تعتمد على حالة ادلوقع السطحيالتطاير أو الغسيل أو التحلل أو اجلرياف 
 عدة أبواب سابقة(.يف  وأساليب االدارة وخصائص الًتبة وخصائص ادلبيد )كما مت وصفو

العمليات الزراعية ذلا أنصاؼ يف  فإف ادلبيدات احلشرية ادلستخدمة حالياً ، وعموماً 
تكوف فيها متاحة اليت  ادلدة الزمنيةونتيجة لذلك فإف ة َت ربلل قص (half-lives)أعمار 
 لوثاً بيئياً تكوف قصَتة نسبياً.لتسبب ت

 
 الًتبةيف  مصَت ادلبيدات( 3-16)شكل 

 
حسابيًا باستخداـ معامل  قياسوالًتبة ميكن يف  دمصاص مركب معُتإإف شد أو 

فإنو كثَتًا ما ، مركبات عضوية ىيوحيث أف معظم ادلبيدات  .(6.5دمصاصو )انظر اجلزء إ
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 الًتبة: يفلتحديد شد ادلركب   (Koc)العضويدمصاص الكربوف إيستخدـ معامل 
 

 
 

ىو زلتوى الًتبة من  Cocوأف ، ادلركب لًتبة معينة إدمصاصىو معامل  Kحيث أف 
أف  ومع  .لكل اراـ من الًتبة( العضوي)على أساس ارامات الكربوف  العضويالكربوف 

اليت غَت مناسب للمبيدات غَت العضوية أو ادلبيدات العضوية عالية القطبية ) ادلصطلحىذا 
ونظرًا ألف  .حاالت معظم ادلبيدات العضوية يفإال أنو مفيد ادًا ، زللوؿ الًتبة(يف  تتأين

 اإلدمصاصميكننا تقدير  فإنو، العضوييرتبط دبحتوى الًتبة من الكربوف  مامبيد إدمصاص 
حىت بدوف القياـ بقياسات  العضويألنواع عدة من الًتب ذات زلتوى معروؼ من الكربوف 
( 1-16باستخداـ ادلعادلة ) Kإىل  Kocمػيدانية مػحددة للػشد عن طػري  القػياـ أواًل بتحويل 

 .(2 - 5مث تطبي  ادلعادلة )، للًتبة ادلعنية Cocوقيمة 
لكثافة الظاىرية للًتبة وزلتواىا ا ( فإف6-5 )انظر ادلعادلة 6.5اجلزء يف  وكما لوحظ

 .بواسطة الًتبة بالنسبة دلبيد ماشد التقدير يف  أيضاً  مهمُت ُتمن ادلاء عامل ياحلجم
 إدمصاصكلما زادت قيمة معامل ،  حالة تربة معينةيف  ميكننا القوؿ أنو ،وكقاعدة عامة
االذباه ألسفل خبلؿ يف  أكرب فإف ادلبيد يتحرؾ ببطء، ادلقاس دلبيد ما يالكربوف العضو 

 إدمصاصكلما زادت قيمة معامل ،  وبنفس ادلنط  .ويقل احتماؿ تلويثو للمياه اجلوفية، الًتبة
دبعٌت أنو يصبح ، تلويث ادلياه السطحيةيف  زاد احتماؿ تسببو، دلبيد معُت العضويالكربوف 

سوؼ يظل قريبًا من سطح الًتبة لفًتة طويلة من  ألنونظرًا ، الًتبةأكثر عرضة الصلراؼ 
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تقدير إمكانية يف  أيضاً  عامل مهمفإنو من الواضح أف نصف عمر ادلبيد ، الزمن. وبذلك
 حدوث تلوث.

وأنصاؼ األعمار يسمح باحلصوؿ على  اإلدمصاصإف استخداـ معامبلت 
ثوابت معرضة لظروؼ بيئية خاصة قد تكوف نظراً ألف ىذه ال، تقريبات فقط ألى حالة عامة

فإف ادلستخدمُت ذلذه البيانات غلب أف مييزوا ، حقليًا أو غَت قابلة لذلكصاحلة للتطبي  
ها كما دة بقائمو ، ( قائمة مبيدات1-16احملتملة ادلتضمنة فيها. ويشمل اجلدوؿ ) األخطاء

إف كثَتًا من  .بواسطة الًتبةإلمكانية شدىا  اً وتقدير ، ىو زلدد بواسطة نصف عمر تفككها
وىذا صحيح بشكل ، ىذا الباب ال تواد بيانات متاحة خاصة هبايف  ادلبيدات ادلدونة
 الوقت احلاضر. يف  مل تعد متاحة للتداوؿاليت  للمبيداتخاص بالنسبة 

يكوف ضرورياً ، التلوثيف  الكامنة دلبيد معُت من حيث تسببوعند تقييم القدرة 
ًا ما لو معامل مبيد لو أف ،مثبلً ف .االعػتبار معامل إدمصاصو ونصف عػمره معاً يف  األخذ

ام( ونصف عمر طويل  /ملليلًت 166أقل من ، )مثبلً  العضويللكربوف  غَتإدمصاص صػ
( 166أكثر من  )مثبلً   خاصة، للمياه اجلوفية من خبلؿ الغسيل مهماً  اً هتديد فإنو سيمثل يـو
فإف مبيدًا لو معامل ، ادلنخفض من ادلادة العضوية. من ناحية أخرىالًتب ذات احملتوى يف 

ام( ونصف عمر طويل من  /ملليلًت 166أكثر من ، كبَت )مثبلً   عضويإدمصاص كربوف 
الكربوف  مادة ادلراح أف يبقى فوؽ أو قريبًا من سطح الًتب ذات احملتوى ادلتوسط من

 رى مائي بواسطة مياه اجلرياف السطحي.وىو ما يزيد من فرص نقلو لبحَتة أو رل، العضوي
فإف ، يوماً( 26ذلا أنصاؼ أعمار قصَتة )أقل من اليت  أما بالنسبة للمبيدات
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سقوط أمطار  على حدوثإمكانية تلوث ادلياه السطحية أو اجلوفية يتوقف بالدراة األوىل 
ذات فًتة نصف فإف ادلبيدات ، بعد اإلضافة بوقت قصَت. وبدوف ماء لنقلها ريغزيرة أو 

أما من  .من الًتبة وقد تتحلل بسرعةنطاؽ اجلذور النشطة بيولوايًا يف  قصَتة تبقى يةعمر 
متوسط وأنصاؼ أعمار  إدمصاصتتميز دبعامل اليت  فإف ادلبيدات، حيث محاية اودة ادلياه

 أهنا إال، وعلى الرغم من أهنا ليست عرضة للغسل بسهولة .قصَتة فإهنا تعترب األكثر )أماناً(
وتتحلل بسرعة ، وىو ما يقلل من إمكانية فقدىا بالتعرية، تتحرؾ خبلؿ الًتبة مع ادلاء

سبثيبًل ( 2.16ويعرض الشكل ) .ما ربت نطاؽ اجلذورإىل  فتقل فرص فقدىا، مقبولة
 ومبيد احلشائش اإلدمصاصالقوى  (glyphosate) مبيد احلشائشلعم  حركة  زبطيطياً 

(atrazine)  مركب و  اإلدمصاصادلتوسط(aldicarb) أفًتض أف دمصاص. وقد الضعيف اإل
يف  ت استهبلؾ احملصوؿ من ادلاء دبقدار ضعف كمية ادلاء ادلخزنةكميات األمطار والري فاق

إىل  االذباهيف  ىذه ادلواد الكيماوية عمل على ربريك مثايلنطاؽ ظلو اجلذور عند زلتوى ماء 
 أسفل. 

نطاؽ ظلو اجلذور يف  سوؼ يًتكز glyphosateمبيد فإف ، كما ىو موضح بالشكل
فسيًتكز قريبًا من قاع نطاؽ ظلو اجلذور )ضلو  Atrazineأما مبيد ، سم36لعم  ضلو 

إف نسبة أعلى من مبيد  .سم تقريباً  366عند عم   aldicarbبينما سيًتكز مبيد ، سم(136
atrazine نظرًا ألف لو فًتة نصف عمر ، مقارنة بادلبيدين األخرين، النظاـيف  سوؼ تبقى
من  %5الًتبة ضلو يف  سػيبقى، يػوماً  136وبالنسبة لػموسم ظلػو يستػمر نػحو  .أطوؿ قليبلً 

إف  .atrazineمن مبيد  %36بينما سيبقى ضلو ، ادلضافُت glyphosateو aldicarb يبيدم  
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تؤثر على بقاء اليت  اإلدارةعمليات يف  االعتبار االختبلفات العديدةيف  يأخذ ىذا ادلثاؿ ال
 الًتبة.يف  ىذه ادلبيدات وانتشارىا

 
كربونو   إدمصاصدبعامل  مايتأثر بقوة نقل مبيد  ،الًتبةيف  احلركة والبقاء النسيب للمبيدات(: 2 -16)شكل 
مت توضيح كمية  ،aldicarb < atrazine < glyphosate :ىنا حسب الًتتيب اإلدمصاص يزيد .العضوي
 .ماً من اإلضافة بواسطة شدة اللوفيو  136 الًتبة بعديف  ادلتبقيةادلبيد 

 

 تخفيف التلوث بالمبيدات 5.17
ومن مث ، عندما يكوف واردًا حدوث فقد للمبيدات نتيجة ابتعادىا عن اذلدؼ
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فإنو يتعُت على ادلستخدمُت تطبي  إاراءات إدارة تقلل ، وصوذلا للمياه السطحية واجلوفية
 يأيتىذه احلالة يف  .افًتض واود مساحات مروية وكمثاؿ ،حدوث ىذا الفقدمن إمكانية 

فإف طريقة  ،لذا .بداًل عن األمطار الريمعظم ادلاء ادلضاؼ حلقل معُت بعد إضافة ادلبيد من 
يف  مجيعًا عوامل يتعُت أخذىاىي  الرييف  والتحكم، وتوقيت اإلضافة، إضافة ادلبيد
 االعتبار. 

يتميز بعض اليت ، حالة مبيدات احلشائشيف  مل ىامة بشكل خاصتعترب ىذه العوا
عالية عقب إضافة  يادلياه اجلوفية . وباحملافظة على كفاءة ر إىل  منها بتعرضو لغسيل متوسط

، ومن مث ادلبيد سوؼ يظل ضمن نطاؽ ظلو اذور احملصوؿ، الريفإف مياه ، مبيد احلشائش
فإف إضافة مبيد إضافة لذلك  .النباتات الطفيليةحيث يكوف متاحًا لبلمتصاص بواسطة 

 -بداًل عن إضافتو على امتداد األخدود وادلرقد كلو  -احلشائش جلانب خط مرقد النبات 
يقلل حرث الًتبة ، اجلزء األعلى من سطح الًتبة. أيضاً يف  سوؼ ػلفظ قدرًا أكرب من ادلبيد
مبيد احلشائش  إدمصاصوبذلك يزيد من  ،سطح الًتبة عند أو يلغى سبامًا ادلسامات الكبَتة

 ادلضاؼ على حبيبات الًتبة ويقلل من إمكانية فقده. 
ادلاء لو أعليتو أيضاً. فقد إىل  دلبيد معُت الذى يأخذ طريقة الفعليإف الًتكيز 

إرشادية للمستويات ادلهددة للصحة  اً خطوط (EPA)أصدرت وكالة محاية البيئة األمريكية 
(HALs) اإلنساف عند  بالنسبة لصحة سبلمةالتشمل عامل  اليت، اخلاصة ببعض ادلبيدات

اليت  على مبيدات بًتكيزات عند ادلستويات يربتو اليت  فادلياه .عدة مستويات من الًتاكيز
تصنف على أهنا مقبولة للشرب يومياً على مدى  (HAL)اقًتحتها وكالة محاية البيئة أو ربتها 
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أف يف  تتلخصاليت  النفسية للمشكلةالسبلمة ىذه ال تعَت اىتمامًا  احلياة. لكن عوامل
 حىت إضافة عنصر الفلور للتحكم )مثبلً  .موارد مياىهميف  ءشيأي  معظم الناس ال يريدوف

توفر اليت  ضد اجلهات على ادلستوى احمللى اداًل قوياً عادة ما يثَت  األسنافتسوس يف 
االعتبار أيضًا حقيقة أف بعض يف  ادلشار إليها ال تأخذكما أف مستويات السبلمة  .ادلياه(

وسبيل السمية لئلنساف ، للجداوؿ ادلائية تصلاليت  لربية قد تتعرض للمبيداتاألحياء ا
توفر  (HALs)لكن مستويات السبلمة  ،االختبلؼ كثَتاً إىل  والسمية للحيوانات األخرى

 تأسيس أولويات للتنظيف والتقنُت.تربيراً قوياً ل
 (Integrated Pest Management IPM)كثَتًا ما يطب  مفهـو اإلدارة ادلتكاملة لآلفات 

الناتج عن سوء  البيئية التأثَتات السلبية للتلوث للتعامل من أال التقليل من مشكل
زبفيض استخداـ يف  الرغبة ىو استخداـ ادلبيدات. إف ادلبدأ وراء اإلدارة ادلتكاملة لآلفات

سيقـو ادلستهلكوف  يللمحافظة على اودة الغذاء الذ الضروريحلد األدىن اإىل  ادلبيدات
 إف أحد. اإلنسافاودة البيئة وصحة  من احلد األقصىإىل  بشرائو وىف الوقت نفسو الرفع

دلتابعة ظلو  (heat units)استخداـ وحدات احلرارة  (IPM)ادلتكاملة لآلفات  اإلدارةأساليب 
يف  راةاحلراحل ادلمع  زامنأثناء أوقات تتزلصوؿ القطن واآلفات وزبطيط مكافحة احلشرة 

آفة أو زلصوؿ  الذى ربتااو اإلمجايلقدار الزمن ظلو احلشرة. وتعترب وحدات احلرارة قياسًا دل
ة أثناء ودراة احلرار الفًتة الزمنية البلزمة للتطور ترتبط بكل من  يمعُت حىت تتطور. وى

اليت  .(periods)سبكن العلماء من التنبؤ بالفًتات ، وبدراسة نتائج أحباث سابقة ،التطور
وحدات احلرارة الًتاكمية  إمجايلتصل فيها ذبمعات آفة معينة احلد األقصى اعتمادًا على 
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للمزارع  تتيحإلضافة ادلبيدات  فقد طوروا مواعيد للزراعة ومواعيد، عاـ. وبذلكخبلؿ ال
تأسيس لوتتيح متابعة مواعيد الزراعة فرصة للمزارعُت  ،ا إلدارة اآلفاتمستفادة منهاال

ادلبيد  إضافةمواعيد  اختيارسمح ف تصبح آفة معينة مشكلة بينما يزلصوؿ معُت قبل أ
وتكوف  البلزمة لتحقي  ذلك، ادلعامبلتعدد يف  مهمدبكافحة مثالية لآلفة مع زبفيض 

أكثر كفاءة  مع زلافظة، وكمية أقل من ادللوثات احملتملة، أكثر فعالية لآلفة إبادةالنتيجة 
 حقوؿ احملاصيل.يف  النافعةللحشرات 

عن عدـ السيطرة الكافية عند  ينشأ التلوث بادلبيدات من ادلصادر ادلباشرةوعمومًا 
يف  لفشلخاصة عندما تكوف ىذه ادلواقع قريبة من آبار مياه. إف ا، مواقع اخللط والشحن
 (chemigation) يمياه الر  ادلياه عندما زبلط أو تضاؼ معموارد إىل  منع وصوؿ ادلبيدات

تعترب أيضاً  .(spills)فإف االندالقات ، يزيد كثَتًا من إمكانية تلويث مصدر ادلياه. كذلك
دلثل ىذه  ييشمل اإلاراء التصحيحللتلوث بادلبيدات. و  (point – source) مباشراً مصدرًا 
بناء وصيانة مساحات مبطنو يف  يتلخص، حد كبَتإىل  الذى يعترب واضح ادلعامل، احلاالت

إىل  اإلرااعوتركيب أدوات سبنع ، تحميلمواقع اخللط واليف  خرسانة(، غَت منفذة )مثبلً 
مع ضرورة ربديث ادلعلومات ، على امتداد خطوط توصيل ادلياه (antisiphon) ادلصدر

وميكن أف ػلدث  .(spill)حالة حدوث اندالؽ يف  ادلتكررة دلخطط االستجابةوادلرااعة 
. لكن ىذه ادلعاملةادلبيد أثناء  ملص يف  الواردةالتعليمات  إتباعيف  تلوث نتيجة الفشل

 .األنواع من القصور نادراً ما توث  كأسباب للتلوث احلاصل
تصبح ادلعاجلة ، دببيد معُت دبجرد أف تصبح تربة ما أو مياه سطحية أو اوفية ملوثة
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( إزالة 11الباب يف  سبت مناقشتو بتفصيل أكرب يويشمل العبلج عموماً )الذ .ضرورية أحياناً 
ادلادة الكيميائية ادلؤذية من ادلوقع و/ أو تسريع عملية تفككها. إف كبل من ىاتُت العمليتُت 

إذا ما كاف ضروريًا إزالة ادللوث  ،فمثبلً  .وقتًا طويبلً  وتستغرؽ عبة ومكلفةصميكن أف تكونا 
إدارة أو  أيادًا تكاليف  اً النقل و/ أو الضخ قد تفوؽ كثَت  فإف تكاليف، بعيدًا عن ادلوقع

الوقت احلاضر من أال اكتشاؼ يف  الكثَت من البحث يوغلر  .صيانة تلـز دلنع التلوث أصبلً 
ومن األساليب ما يسمى العبلج  .زلددة من الكيماويات حيوياً  الو لتفكيك أنواع  طرؽ فع

شمل الذى ي للملوثات العضوية وادلغذيات (phytoremediation)بواسطة النباتات 
تتم ، وبالنسبة للعبلج النبايت .من أال معاملة ترب ملوثة عند ادلوقع خضرياستخداـ نبات 

اع من زراعة الًتبة ادللوثة أو حىت الًتبة فوؽ مستوى ماء أرضى حر وضحل وملوث بأنو 
يف  فإف تركيز ادللوث، ومع حصادىا عند مرحلة ظلو مناسبة .النباتات سبتص ادلبيد ادللوث

تكوف قد تناقصت. ويبدو أف العبلج النبايت ىو األفضل مبلءمة  اجلويفالًتبة أو ادلاء 
وىف حالة ، أمتار من سطح الًتبة( 6)ضمن  ضحل تتميز بتلوثاليت  ادلواقعيف  لبلستخداـ
 .واود كميات مفرطة من ادلغذياتيف  و/أو، الكارىة للماء بدراة متوسطة ادللوثات
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 مسائل وأسئلة
دلاذا تكوف بعض ، دينة عريقةػميف  عيشي يالذواـ ػالعشرة أع ذيمك ػرح البن عػاش .1

 ؟ض الكيماويات ادلصنعة )ايدة لنا(الطبيعية )سيئة لنا( بينما تكوف بع ادلركبات
ة بعض ادلعايَت ادلستخدمة لتحديد فيما إذا كاف مبيد معُت يتعُت ضمو ػقائميف  ضع .2

اشرح دلاذا مت منع تداوؿ بعض  ،ورةلكيماويات احملظل (EPA)لقائمة وكالة محاية البيئة 
رح إاابتك البن عمك ػاش متحدة،ػواليات الػاليف  داـػلبلستخ DDTالعضوية مثل  ادلبيدات
 أعواـ. ةالعشر  يالريفي ذ

 تبلمسيبيد ػرؽ بُت مػو الفػػفة ؟ ما ىػمبيدات ادلختلػصنيف الػم تػيف يتػوك، مبيدػو الػما ى .3
(contact pesticide) اهازي ومبيد (systemic pesticide)  ؟ اشرح دلاذا ميكن اعتبار

 مبيداً؟ (growth regulator)ظلو منظم 
عض ػعترب بػماذا تػل؟ لػكوف اخلامػ؟ وادل(active ingredient) نشط ػوف الػو ادلكػػما ى .4

 ادلكونات خاملة على الرغم أهنا قد تكوف سامة؟
اشرح دلاذا يكوف من الصعب ادًا القياـ بتقديرات صحيحة الستخداـ ادلبيدات. اقًتح . 5

 ميكن أف ربسن الوضع.اليت  بعض السبل
مبيد يف  تضمينها ما إذا كاف ربدد اليت األكثر أعلية دلادة كيميائية معينة ما علا اخلاصيتاف .6

 معُت ميثل هتديداً للمياه اجلوفية؟
وكيف يستخدـ؟ دلاذا ال يكوف ىذا ادلعامل  العضويالكربوف  إدمصاصما ىو معامل  .7

 مركباً عضوياً عايل القطبية؟ مفيداً عندما يكوف ادللوث 
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مػػاذا يعٍت ذلك لك من حيث ، عػاؿ   عضويلػو معامػل إدمػصاص  إذا كػاف مركب .8
 ؟إمكانيػة تعرضو للغسيل ليصل ادلياه اجلوفية؟ ادلياه السطحية

 ؟مفيدة لتخفيف التلوث بادلبيداتىي   )اإلدارة ادلتكاملة لآلفات(؟ اشرح دلاذاماذا تعٍت .9
من فواقد  احلد األدىنإىل  االعتبار للتقليليف  ميكن أخذىااليت  العوامل الثبلثةىي  ما .11

 ياه اجلوفية أو ادلياه السطحية؟ادلبيدات للم
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 الثامن عشرالباب 
 مصادر التلوث الصناعي

 
الصورة يف  حد ذاهتا يتعْب التخلص منها،الٍب يف ، معاجلة الدفق الصناعي سللفات سائلة غالبًا ما يَبتب عن

فقط على دعم غطاء  ة قادرة لقاح (playa) إىل تكون مساحةتسببت سللفات ملحية من زلطة إلزالة غاز الكربيت  أعاله
 .ف ادللحيةو نبايت ضئيل يتحمل الظر 

 

 المخلفات الصناعية 1.18
 قامت خالذلا، كان القرن التاسع عشر فَبة منو سريعة بالواليات ادلتحدة األمريكية

صورة يف  بتحويل مواد خام إىل سلع ادلتطورة القائمةديدة و اجلصناعات البانتظام كثّب من و 
القرن وجزء ىام من القرن العشرين على  وذلكوقد ركزت تلك الصناعات خالل  .هنائية
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تولدت أثناء العمليات الصناعية الٍب  بادلخلفات يلقالوقت نفسو ت   ويف، جودة ادلنتج النهائي
كانت الثورة الصناعية ،  سبقت بقرن مضى( الٍبصلليزية )ومثل الثورة اإل .التعقيديف  ادلتزايدة

مت  منتجات ثانوية غّب منضبطةلكنها كانت أيضًا فَبة  ،ة إنتاجية غّب مسبوقةاألمريكية فَب 
 .ادلخلفات الصناعية اخلام للبيئة خالذلا ضخ كميات غّب مسبوقة من

حيث بدأت ، الثورة الصناعيةيف  سامهتالٍب  أحد اجملاالت ادلبكرةكان التعدين 
الوقود وطوب البناء  تشكلأصبحت ىذه ادلعادن  وبعد ربويلها .بالفحم وخامات ادلعادن

عتها سريعاً النفط والغاز الطبيعي تب وباكتشاف سلزونات .للمجتمع الغريب الصناعي
، (6011ات )ي( إىل أواخر الستين6011ومنذ بداية القرن العشرين ) ،الصناعات الكيميائية

ف من الكيماويات وتطوير مئات اآلال، وإنتاج، قامت الصناعات الكيميائية بتحسْب
 إنتاج السلع.يف  استخدمتالٍب  ادلصنعة ادلشتقة من النفط

جبانب ، تركيبها على الكربونيف  ربتوىالٍب  على الرغم من أن ادلواد البالستيكية
الصناعي منذ أوائل  اإلنتاجسيطرت على ، وادلذيباتالكيماويات العضوية مثل ادلبيدات 

فقد ظلت السلع ذات األساس ادلعدين أساسية ، (6051اخلمسينيات من القرن ادلاضي )
 -ابتداء بالسيارات إىل الطالء  -إن العديد من السلع احلديثة  .بالنسبة للصناعة احلديثة

وباإلضافة ذلذه ادلعادن  .والنحاس واأللومنيومتتطلب استخدام معادن شائعة مثل احلديد 
ثل الرصاص والكادميوم والنيكل والزئبق م أقل شيوعاً  أخرى وأشباهفإن فلزات  -الثالثة 

ادلعادن  يشيع وجود ،لذا .اضرورية لصناعة ىذه السلع وغّبى تعتربواخلارصْب والسلينيوم 
 وغّب مفهومة سباماً على البيئة. ذلا تأثّبات معقدةالٍب  الفلزية
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كزة وبطرق غّب زلكمة ادلعادن للبيئة بصورة مر  إضافاتوعلى الرغم من معرفة أن 
يعرف القليل عن ادلصّب النهائي  إال أنو، اإلنسانقصّبة وبعيدة ادلدى على صحة  سبثل سلاطر

بينما تغسل معظم  ،فمثالً  .(68.866لبيئة )انظر اجلزء اصر دبجرد انطالقها يف اذلذه العن
ن الطور ادلائي لفَبات طويلة ميف  فإهنا قد تبقى، عيد ربررىاب   اجلويالعناصر بسرعة من اذلواء 

إىل أن معظم العناصر نشطة بيولوجيًا )دبعُب أهنا سبتص بواسطة  اإلشارةوذبدر  .الزمن
ومع  .الطور ادلائييف  كونالدورات الطبيعية عندما تيف  الكائنات احلية( وتساىم بنشاط

ات مائية وار صلبة مثل ترسيبهناية األمر )تَباكم( إىل أطيف  العناصر تتجزأفإن معظم ، ذلك
سبت الٍب  تنخفض التحوالت، ندما تصبح ىذه العناصر جزءًا من األطوار الصلبةوع وترب،

عندما ربدث ، لكن معظم العناصر ديكن أن تصبح ذائبة مرة ثانية ،اإلشارة إليها دراماتيكياً 
 .صورة نشطة حيوياً يف  وتعود من جديد، تغّبات مناخية
تقوم الٍب  وتلك، تقوم بتعدين ادلواد اخلام ومعاجلتها الٍبرر الصناعات رب أيضاً 

ربتوى الٍب  أو تقوم حبرق الفحم أحجامًا كبّبة من ادلخلفات، باحلفر حبثًا عن النفط والغاز
م أيونات األنواع الكيميائية السائدة تض إنوبالنسبة ذلذه الصناعات ف .األمالحعلى 

أيضًا موجودة بكميات وفّبة  ىيو ، والكربوناتالصوديوم والكالسيوم والكربيتات والكلور 
حد ذاهتا خطرة أو شديدة يف  ونظرًا ألن ىذه ادلخلفات ال تكون ،البيئة الطبيعيةيف  جداً 

فإن حجوم ىذه  ومع ذلك .فإهنا ال سبثل مصدر سلاطرة مباشرة للصحة والبيئة، السمية
ىذا الباب  ويف .ّب االىتمامتثتتولد كل عام كبّبة بقدر كاف لتصبح مسألة الٍب  ادلخلفات

يف  ربتوىالٍب  على العناصر الفلزية وتلك يربتو الٍب  نتاج ادلخلفاتسيتم الَبكيز على إ
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 .تركيبها أمالحاً كمصادر للتلوث
غّب خطرة  أو (hazardous)تصنف ادلخلفات الصناعية على أهنا خطرة 

(nonhazardous) حسب معيار التنظيمات الفيدرايل (Code of Federal Regulations, CFR   , Part    ). 
معظم ادلواد ادلصنفة على أهنا خطرة يتم تنظيمها ربت ىذه التقسيمات احملددة مثل  إن
 يف منتجةــمخلفات الــميع الـومن بْب ج .نفطـقول الـتعدين وحـال الناذبة عن خلفاتادل

وصناعية وتعدينية ، منها على أهنا سللفات بلدية %05يصنف أكثر من ، الواليات ادلتحدة
العاشر البابْب يف  غّب خطرة. وقد سبت مناقشة ادلخلفات البلدية ومنتجات نفطية وغازية

وعلى الرغم من أن ادلخلفات الصناعية وسللفات التعدين  .من ىذا الكتاب والعشرين
إال أنو سوف يتم وصفها  ،لوسللفات حقول الغاز والنفط يتم التعامل معها بشكل منفص

 ومناقشتها معاً. لفات صناعية"ىذا الباب على أهنا "سليف  مجلة
السنوات يف  اىتمام ملحوظادلخلفات الصناعية ادلصنفة على أهنا خطرة  يتحظ
 ،ونتيجة لذلك .لصحة اإلنسان والبيئة اً مدمر  اً ّب تأث هالإلمكانية الواضحة إلحداث األخّبة نظراً 

قد تركز على وضع تنظيمات جديدة زبص زبزين ىذه ادلخلفات  ياحلكومفإن التدقيق 
سبثل القدر ، يتم مراقبتها بدرجة أقلالٍب  والتخلص منها. ومع ذلك فإن ادلخلفات غّب اخلطرة

عادة  يفإن ىذه ادلخلفات ربتو ، تولدىا الصناعة. إضافة لذلكالٍب  األكرب من ادلخلفات
 َبكيزات أقل كثّباً. بولكن ، ادلخلفات اخلطرةيف  جودةعلى نفس ادلكونات ادللوثة ادلو 

 ات الصناعيةالصور الرئيسية للمخلف 2.18
رلاميع بواسطة وكاالت التنظيم يف  الكيفية الفنية لوضع ادلخلفات نالنظر عبغض 
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، رير ادللوثات تعتمد على خصائصها الفيزيائيةربفإن قدرات ىذه ادلخلفات على ، ادلختصة
 طريقة انتقاذلا بيئياً. إن أنواع ادلخلفات األساسية األربع حسب اخلصائص الفيزيائيةربدد الٍب 
وسللفات ، وسللفات صلبة (Combustible wastes)سللفات قابلة لالحَباق  :تشملالٍب 

يبْب كيف  يالذ، (6-.6الشكل )يف  كما ىو موضح،  ومياه عادمة، عضوية صلبة ووحل
 .واليابسة وادلائية ياألمر ربرير ملوثات إىل بيئات اذلواء اجلو هناية يف  ديكن لكل نوع منها

صورة يف  اجلويوديكن للمخلفات القابلة لالحَباق أن تطلق مباشرة منتجات ثانوية للهواء 
أما ادلخلفات  ،عالقة عندما ال يتم ترشيحها بشكل صحيح ميةيجس أو ملوثات /غازات و

 ميةياجلس من خالل نقل الغبار أو ادلواد ياجلو  الصلبة فيمكنها أن تطلق ملوثات للهواء
مكوناهتا القابلة للذوبان ديكن فإن ، أو أنو عندما تتالمس ىذه ادلخلفات مع ادلاء العالقة،

والوحل السائل  (sludge)وديكن للوحل الصلب  .غسل خالل الَببة أو إىل ما ربتهاأن ت
(slurry) أما والسائل إىل داخل ادلياه اجلوفيةمن كال الطورين الصلب ملوثات  اطلقأن ي .

ونظرًا حلالتها السائلة فإهنا تكون دائمًا مصدرًا زلتماًل للتلوث إذا ما ، بالنسبة للمياه العادمة
ديكن مالحظة أن  ،وعموماً  .ة أو اليابسة دون معاجلة مناسبةمت ضخها مباشرة للبيئات ادلائي

أحد يف  توجد عادةالٍب  تلك ىي على البيئة ةاألكثر حد ذلا التأثّبيكون الٍب  ادللوثات
ل ــكن أن تنقـفإن ىذه ادللوثات دي، السائلة لطبيعتهاونظرًا  .يالطورين السائل أو الغاز 

)إن الطرق الفيزيائية  بيئة،ــــن الــة مــطاعات واسعــلى قــر عـؤثــذلك تــى بــيدة وىـعـات بـمسافـل
 انتقال ادللوثات داخل البيئات ومن بيئة ألخرى قد سبت مناقشتهايتم بواسطتها الٍب  لفةتادلخ
 (.اخلامس والسادس لبابْبايف 
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اقتصاديا للمجتمع  ادلهمةاألربعْب عنصراً  أياً من  فإن، باستثناء بعض صور النظائر
فإن ىذه العناصر يتعْب استخراجها ، ناعياً. لذلكطصاالصناعي احلديث ال ديكن ربضّبىا 

، ونتيجة ذلذه العمليات .تنقيتها مثومن ، واستخالصها من حالتها الطبيعية، تعدينهاأو 
ذلك كثّب من يف  دبا - فإن ىذه العناصر، التصنيعيف  إضافة لعمليات أخرى تستخدم

 (Co)والكوبالت  (Pt)والبالتْب  (Au)غالية الثمن مثل الذىب  االسَباتيجيةادلعادن 
بعض ادلخلفات يف  ديكن أن توجد بكميات معتربة - (W) والتنجسًب (Sb) واألنتيمون

يف  ، ديكن أن توجد(As)الزرنيخ و  (Hg)الصناعية. وأن بعض العناصر، مثل الزئبق 
  (Cr)والكروم (Pb). كما أن عناصر أخرى مثل الرصاص خلفات الغازية والسائلة والصلبةادل

           (S)كمواد عالقة مرتبطة بعناصر أخرى مثل الكربيت   يديكن أن تضخ للهواء اجلو 
 .(C)  والكربون

ذلك يف  ( دبا6 - .6اجلدول )يف  فإن معظم العناصر ادلدرجة، وعلى كل حال
السوائل )عادة يف  واألمالح ديكن أن تذوب (metalloids)فلزات وشبو ال (metal)الفلزات 

 (sludges) الصلبة ادلخلفات العضويةيف العادمة و ادلياه يف  يوجد يالطور ادلائي( الذ
فإن معظم السائل ، ومع وجود بعض االستثناءات، أنو يأ .وادلخلفات الصناعية الصلبة

وادلواد العضوية الصلبة ذلا طور مائي ديكن أن  (slurry)الصناعي وادلخلفات من الوحل 
وعلى ىذا ديكن استخدام إزالة ادلاء  .على أساس الوزن %61إىل أقل من  %00يَباوح من 

(dewatering) عدة من  اً فإن صور  إضافة لذلك .لتخفيض الكثّب من كتلة ىذه ادلخلفات
وىى ، ادلاء لدرجات متفاوتةيف  أيضًا قابلة للذوبان يادللوثات العضوية وغّب العضوية ى
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ة دبجرد فصلها عن ادلواد إن ىذه األطوار ادلائي .الطور ادلائي ذلذه ادلخلفاتيف  بذلك توجد
 . ل ضخها للبيئة ادلفتوحةة يتعْب معاجلتها كمياه عادمة قبالصلب

 (Wastewaters)المياه العادمة  1.2.8
اخلشب ومطاحن الورق ومواقع تصنيع  مناشرمثل ، تستخدم كثّب من الصناعات

لتنظيف ونقل معينة أو كوسيلة  عمليةيف  األغذية أحجامًا كبّبة من ادلياه كجزء أساسي
إما ضمنيًا أو   تستخدم كميات كبّبة من ادلياهالٍب  األخرى ومن الصناعات .بعيداً  البقايا

ت ّصنع الٍب  كوسيلة تنظيف ونقل كل من مصانع تنقية ادلعادن والكثّب من ادلصانع الكيماوية
فإن  ،لذا .منتجات متنوعة مثل البالستيك وادلواد الصيدالنية واألقمشة وادلنظفات والطالء

للتلوث ألهنا تولد أحجام كبّبة من ادلياه  )مباشرة( عادة مصادر أولية يالعمليات الصناعية ى
 .مباشـرة للــبيئة ضخها يتعْب معاجلتها أوالٍب  العادمة

، يـمكن دلصانع تنقية ادلعادن توليد كميات كبّبة من ادلياه سـبيل الـمثالفعلى 
يف ادلياه العادمة اخلام  ،من الفلزات، حيث تصل تراكيزىا كميات معتربة  يالعادمة الٍب ربو 

من ناحية   .Cdو Feو Znو Cuو Niو Crرلم يف اللَب الواحد من  6111وغّب ادلعاجلة إىل 
أخرى فإن مواقع تصنيع األغذية ومطاحن الورق تولد عادة مياىًا عادمة ذات زلتوى 
منخفض من ادلعادن لكنها ذات زلتوى عال من ادلكونات العضوية واألمالح الٍب تضم يف 

- Na+ ،Ca + ،     ،SOتركيبها من أيونات 
  ،CO 

 -. 
 



15. 
 

 
 .البيئةيف  مصادر وطرق ربرر ادللوثات (6-.6)شكل 

 
 .للتلوث من الصناعة مهماً سبثل العواصف ادلمطرة بادلواقع الصناعية مصدرًا ثانويًا 

تعرض للتلوث عندما تأيت مياه حي من ادلواقع الصناعية ديكن أن تإن مياه اجلريان السط
وادلواد الكيماوية ونواتج التعدين ، تالمس مباشر مع مواد سلزنة مثل الوقوديف  األمطار

الوقت احلاضر تنظيم ادلياه يف  لقد مت .ادلداخن انبعاثاتذلك الغبار والرسوبيات أو حٌب وك
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 .زبفيضها تنتج عنها قد متالٍب  وبذلك فإن تركيز ادللوثات، الناذبة عن العواصف ادلمطرة
ومع ذلك فإن تأثّبىا الَباكمي على البيئة احمليطة كثّبًا ما تكون واضحة . إن ىذه 

تقع الٍب  حالة النشاطات الصناعيةيف  يدة ادلدى تكون واضحة بشكل خاصالتأثّبات بع
يف  عاثات التلوثحيث ديكن قراءة السجل التارخيي النبتقليديًا قريبًا من رلارى ادلياه 

 ادلوجودة ىناك . الطبقات الرسوبية
 ت(: عناصر ذات أمهية اقتصادية والصور الٍب توجد عليها عادة يف ادلخلفا6-.6جدول )

 الصور الشائعة في المخلفات العنصــــر
 Al، عنصر + Alأكاسيد  األلومنيوم
 )أكاسيد وىاليدات( + Sb + ،Sb األنتيمون

 )يف صورة أنيونية( +Asnأكاسيد  الزرنيخ
  BaSO الباريوم
 )يف صورة أنيونية( + Bأكاسيد  البورون

 -Brأيون  الربوم
 + Cdوىاليدات وأكاسيد   + Cd الكادميوم
 + Ca، أكاسيد 6CaCO ،6CaCO الكالسيوم

 مركبات عضوية ،       الكربون
 -Clأيون  الكلور
 Cr، عنصر +Crnأكاسيد   الكروم

 )أمينات وأكاسيد( + Co الكوبالت
 Cu، عنصر  + Cuأكاسيد  النحاس

 -Fأيون  الفلور
 )ىاليدات، أكاسيد، سيانيدات ( + Au الذىب
 Fe، عنصر +Fenأكاسيد  احلديد

 Pb، عنصر + Pbأكاسيد و كربونات  الرصاص
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 الصور الشائعة في المخلفات العنصــــر
 أسبستوس ،Mg، أكاسيد  MgCO  ،MgSOصورة  يف + Mg ادلغنيسيوم

 ، معقدات زئبق عضوية+ Hgأكاسيد وىاليدات  الزئبق
 )يف صورة أنيونية( +Monأكاسيد  ادلوليبدينوم

 ، أميناتNi، عنصر + Niأيون  النيكل
 مركبات عضوية،     و     أيونات  النيَبوجْب
        أيون الفوسفور

 )ىاليدات، سيانيدات، مركبات عضوية( + Pt البالتْب
 ، معقدات عديدة مع األكسجْب واذلاليدات.+Kأيون  البوتاسيوم
 )يف صورة أنيونية( +Senأكاسيد  السلينيوم

 ، أسبستوس+Sinأكاسيد  السليكون
 Ag، عنصر AgCl الفضة

 +Naأيون  الصوديوم
 ، مركبات عضوية.     أيون الكربيت
 + Tiأكاسيد  التيتانيوم

 + Wأكاسيد  التنجستون
 معقدات عديدة مع األكسجْب واذلاليدات اليورانيوم

 +Vnأكاسيد  الفاناديوم
 Znوعنصر  + Znأكاسيد  الزنك

 

 المخلفات الصلبة والوحل 2.2.18
 تتواجد نواتج ادلخلفات تنتج سللفات صلبةالٍب  ىف مجيع العمليات الصناعيةو  لياً مع

وحل  أو (sludge) صلبةصورة يف  صورة معلقات غروية أو سلتلطة مع ادلاءيف  ادلياهيف 
(slurry). أشباه على فلزات و  يتو فإن كثّب من ادلتبقيات الصلبة الصناعية ردبا رب ،لذلك

سائل شلا جيعل التخلص منها /صلبطور يف  صورة معلقة أو سلتلطةيف  فلزات وعناصر أخرى
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 (metal plating)  للمعادن الكهريببالطالء  رتبطةـية ادلـصناعـات الـج النشاطـتنت ،فمثالً  .معقداً 
على أكثر  يوربتو  (  > pH)عادة ما تكون محضية الٍب كميات كبّبة من احلمأة   اميعهــــوتل

  Znو Cuو Niو Crرلم/ كجم( من واحد أو أكثر من الفلزات مثل  610111) %6من 
يتعْب معادلتها و/أو  وفإن، ونظرًا ألن ذلذه ادلخلفات خصائص سامة خطّبة ودائمة .Cdو

 (.6.6.66أكسدهتا وتثبيتها فيزيائيا قبل التخلص منها )انظر اجلزء 
لكن ىذه ، فات الصلبةيتولد أيضاً عن الصناعات الكيميائية كميات كبّبة من ادلخل

جات والراتين ،ية مثل الزيوتادلخلفات سبيل إىل أن يكون زلتواىا عاليًا من ادلكونات العضو 
(resins) ربتوي وىف العادة .زبتلط بسهولة مع ادلاء ال تذوب والالٍب  ايا البيولوجيةوالبق 

مثاًل على تراكيز ، الصناعيةادلخلفات الصلبة الناذبة عن زلطات معاجلة ادلياه العادمة 
حالة أن ادلخلفات  ويف .تتعرض ذلاالٍب  حسب عمليات ادلعاجلة، منخفضة من ادللوثات

فإن ، على مكونات عضوية غّب قابلة للذوبان وتراكيز معدنية منخفضة يالصلبة ادلتبقية ربتو 
 (.61بالردم واحلرق وحٌب إضافتها لألرض سبثل بدائل آمنة للتخلص النهائي منها )انظر البا

 صناعية ذات محتوى عال من الفلزاتمخلفات  3.2.18
 التعدين 1.3.2.18

خلامات ادلعادن كميات  يبالكشط والتعدين ربت السطح يالسطح ينتج التعدين
ويتم عادة  ،على تراكيز عالية من الفلزات يربتو الٍب  بقايا أو سللفات ادلناجم ىائلة من

فإن ىذه  ،لذلك .والربك وادلنخفضات الطبيعية، ادلساطبيف  التخلص من ىذه ادلخلفات
 ،فمثالً  .يًا وكيميائياً تتكون عادة من معادن أولية ديكنها أن ربور البيئة فيزيائالٍب  ادلخلفات
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الٍب   لفلز النحاس كميات كبّبة من ادلخلفات (strip mining) ين التعدين السطحينتج ع
رلم/كجم من فلزات مثل الكادميوم  6111-611تركيزات تَباوح ما بْب  يكثّبًا ما ربتو 

عادة  يرتبط وجوده يالذ ( FeS)والرصاص. وبنفس الكيفية ديكن دلعدن بّبيت احلديد 
مدمراً على البيئة ادلائية ذلك أن أكسدتو  تأثّباً خبامات النحاس والفضة والرصاص أن حيدث 

 :بادلعادلة ىذه البيئاتيف  إىل تكون محض الكربيتيك يتؤد

 
تعامل أو يتم خالذلا غسل اخلامات و/أو الٍب  عمليات التعدينفإن  إضافة لذلك

مياه  كبّبة من  كمياتزبزين الكيماويات احلمضية الستخالص الفلزات ديكن أن ينتج عنها  
 - دسياني - معقدات من فلز يغسيل حيتو  وكذلك، على فلزات يعادمة محضية ربتو 

(metal cyanide complexes). 
 انبعاثات الهواء 2.3.2.18
على عشرة أو أكثر من  يد عمليات صهر ادلعادن وتنقيتها سللفات قد ربتو ولت
 Cdو Cuو Niو Znو Pbمثل ، (6 -.6اجلدول )يف  اخلطرة ادلدرجة وشبو الفلزاتالفلزات 

أو قد ، اخلامات ادلستخدمةيف  إن ىذه العناصر قد توجد .Coو Asو Seو Hgو Crو 
الٍب  فإن سللفات الصهارة، إلنتاج سبائك فلزية. لذلك ارةسلتلطة إىل الصهتضاف كفلزات 

ويتطلب الصهر  .ربتوى على فلزات يتعْب التعامل معها والتخلص منها كمخلفات خطرة
 إلنتاج)مثل البّبيت والبوكسيت  ادلعدنيةامات اخلوالتنقية درجات حرارة عالية جدًا الختزال 

ينصهر احلديد ، فعلى سبيل ادلثال .فلز نقى ولتنقية الفلزات والسبائك( إىل واأللومنيوماحلديد 
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ىذا ادلستوى من . وعند °م111واأللومنيوم عند ، °م61.6والنحاس عند ، °م6561عند 
تكون درجات غليان الزئبق  تطاير كثّب من الفلزات ومركبات الفلزات؛ مثالً ت، درجات احلرارة

فإن مداخن  ،لذلك .على التوايل، °م 166و 011و 615و 656والكادميوم والزنك والزرنيخ 
ال توجد هبا وحدات المتصاص الغاز ديكن أن تطلق كميات  الٍب  ادلصاىر وتلميع ادلعادن

 .يادلتطايرة نسبياً إىل اذلواء اجلو  السامة كبّبة من الفلزات
ّب ادلخلفات مادة لتدـع (incineration)َبميد ـدم الـيستخ، رىـمن ناحية أخ

درجات حرارة الَبميد ادلنخفضة )حٌب  يتؤدو  ،(6.1.61العضوية السامة )انظر اجلزء 
الٍب  إىل أكسدة معظم ادلخلفات (°م6611( ودرجات حرارة الَبميد العالية )ضلو °م51.

تركيبها على كربون إىل ثاين أكسيد الكربون وخبار ماء. ويتم تنظيم كفاءة الَبميد يف  ربتوى
 لكنو .ىا جلميع ادلركبات العضويةمن حيث تدمّب  %00.00نسبة  أن تتجاوزبدقة يتعْب 

يف  ىذه ادلخلفات ال ديكن تدمّبىا وتنتهى عادةيف  يالحظ أن الفلزات واألمالح ادلوجودة
 .فلزات واألمالحزلتواىا من اليف  إن بقايا الَبميد سبيل ألن تكون عاليةبقايا الرماد. لذلك ف

على الفلزات واألمالح كما  يربتو الٍب  يتعْب التخلص من بقايا ادلخلفات وىف هناية ادلطاف
فات يتم ـذه ادلخلـحتوى على فلزات. إن ىـسللفات صناعية أخرى ت يىو احلال مع أ

انظر اجلزء ، )ربويلها إىل صور صلبة اً ـــــــيزيائيــتثبيتها فردم بعد ـالتخلص منها عادة بال
يتم تشغيلها بطريقة الٍب  إىل أن احملارق ذات الكفاءة ادلتدنية أو ،اإلشارةوذبدر  .(.6.6.6

، Hgربرق سللفات ذات زلتوى عال من فلزات متطايرة )مثل الٍب  غّب صحيحة أو احملارق
Cd ،Zn ،As  إضافة لذلكيكميات كبّبة من الفلزات إىل اذلواء اجلو ( ديكنها أن تطلق . ،
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 (particulate matter) جسيمية معلقة تتحرر أيضًا إىل اذلواء كمادة فإن فلزات أخرى قد
 تم تصفية الغاز ادلنبعث من جهاز الَبميد.أثناء عملية الَبميد إذا مل ت

أيضًا من مصادر أخرى كثّبة إىل جانب  يملوثات اذلواء اجلو  ديكن أن تأيت
 حرارة منخفضة واذلباء صادر االنبعاثات الغازية عند درجاتادلداخن؛ وتشمل ىذه ادل

((particulates  مثل األيروسوالت والغبار الناتج عن العمليات الصناعية ومن النشاطات
عيدة ـات بـداد مسافتـوثات ادلنقولة باذلواء وتَبسب على امــعند ادلواقع. وتتحرك ادلل

يف  نتشار ادللوثاتدلزيد من ادلعلومات حول ا 6.66ء ن األرض )انظر اجلز ــبّبة مـات كـومساح
 61ما بْب  سنوياً  ادلناطق احلضريةيف  (. وديكن أن تَباوح معدالت الَبسيبياذلواء اجلو 

وديكن أن تتكون ىذه ادلواد ادلنقولة  .حسب ادلوقع، الكيلومَب مربع أو أكثريف  طن 611و
 أو قد ربتوى مواد، ور والكربيتبواسطة اذلواء من مواد كيميائية قليلة الضرر مثل الفوسف

 صر ثقيلة أو مبيدات عضوية معقدة.سامة مثل عنا
 صناعية ذات محتوى عال من األمالحمخلفات  4.2.18

 حفر آبار النفط والتكرير 1.4.2.18
احلفر للوصول إىل الزيت اخلام حفارات قوية تستخدم كميات كبّبة تتطلب عملية 

عالية الكثافة مثل كربيتات الباريوم . وربتوى ىذه السوائل على مواد من سوائل احلفر
 لدفعتستخدم الٍب ، تكون سوائل حفر أخرى من زلاليل كلوريد الصوديوموت .)الباريت(
 ام للتحرك ألعلى ضلو سطح األرض.الزيت اخل

كانت ىذه ،  60.5ل عام قب ،ليتعْب التخلص من ىذه السوائ، ودبجرد استهالكها
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برك قرب مواقع احلفر وعادة ما يتم ببساطة ردمها عندما ينجز بئر النفط. يف  زبزن السوائل
ملوثة  ضاألر فإن الكثّب من حقول النفط القددية هبا مساحات كبّبة من ، ونتيجة لذلك

وال تعترب ىذه ادلخلفات خطرة ألهنا ال ربتوى على كميات كبّبة  .دبخلفات احلفر ادلستهلكة
 ادلعدين إال أن الباريت، عنصر الباريوم احلر سام جداً أن من الفلزات. وعلى الرغم من 

(BaS  )  يعترب ملح ، من ناحية أخرى .(.6.6البيئة )انظر اجلدول يف  جداً  خامالً يعترب
NaCl وذلا إىل مياه غّب وحي، وديكنو رفع ملحية ادلياه السطحيةادلاء يف  عايل الذوبانية        

 صاحلة للشرب.
  قد ربتوى علىالٍب  كبّبة من ادلياه العادمة والوحل الزيٍب  كمياتالنفط   تولد مصايف

الفلزات ادلصاحبة فإن معظم  ،لكنو وبشكل عام .كميات ىامة من الفلزات واألمالح
يولد  ،فمثالً  .تستفيد من الفلزاتالٍب  من عمليات تصفية الزيت اخلام تأيتدلخلفات ادلصفاة 

كجم   رلم/ 61111على أكثر من  يقد حيتو  صاص وحالً اخلايل من الر  وزبزين اجلازولْب إنتاج
وحل مصايف أخرى على بقايا فلزات تستخدم كمحفزات  يكما قد حيتو من الرصاص.  

(catalysts)  مثل ، عمليات تصفية النفطيفNi وMo وCo. 
 ادلخلفاتيف  توجدالٍب  ذوبانية ادلعادن (6-.6جدول )

 (6-)رلم/لَب ادلاءيف  الذوبانية أمساء ادلعادن وتركيبها الكيميائي
 66 (  CaC)الكالسيت 

 6611 (  CaS   .  H)اجلبس 

 661111 (NaCl)ملح الطعام 

 6 ( BaSO)الباريت 
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 الفحم محطات توليد الكهرباء بحرق   . . 
الناذبة عن غازية الخلفات ادلتنتج زلطات توليد الكهرباء ماليْب األطنان من الرماد و 

برك أو يف  فيمكن زبزينها إما، الكربيت سنوياً. ونظرًا ألن ىذه البقايا ال تعترب خطرة نزع
ديكن أيضًا أن يستخدم كمادة مالئة. ويتم استعادة الرماد من ، مكبات؛ وىف حالة الرماد

عن حرق  ادلداخن الناذبةجم السلت من غازات حبالعالقة  اجلسيمية تزيل ادلوادالٍب  رسباتادل
يف  الفحم. وتنتج ىذه احلبيبات عمومًا من السلت والطْب غّب القابل للحرق ادلوجود

تكون ي يالذيتحد السلت والطْب )، رسوبيات الفحم. وعند التعرض لدرجات احلرارة العالية
ليكون واأللومنيوم يا( لتنتج كريات معادن غّب متبلرة أساسها السليكا واأللومينيأساساً من الس

 Feو Naو Caفإن كرات الرماد تضم أيضًا ، قد تتكثف فوقها عناصر أخرى. ومنوذجياً 
 Cdو Baو Bو Asمثل ، وكميات صغّبة من عناصر أخرى مدمصة فوقها Tiو Kو Mgو
يف  . وتتفاوت كثّبًا تراكيز ىذه العناصراوغّبى، Znو Sو Pbو Niو Moو Fو Cuو Crو

 للرماد: وديكن أن يكون الَبكيب الكيميائي ادلثايل ،حسب مصدر الفحم، الرماد
Si     Al   Ca .   Na .   Fe .   Mg .   K .   Ti .   S .  

 (scrubbing) أو غسل عنصر آخر. إن إزالة 65مع كميات ضئيلة جداً ألكثر من 
كميات كبّبة من سللفات   ج عنوـينت غازات ادلداخنمن  ( SO)غاز ثاين أكسيد الكربيت 

 والكربيتات والكربيتيدات.، تتكون أساساً من كربونات الكالسيوم، غازية خالية من الكربيت
ىذه ادلخلفات أيضًا على كميات ضئيلة جدًا من بعض العناصر  يوقد ربتو 

لكن تركيز ىذه العناصر يعتمد على مصدر الفحم ونوع نظام إزالة ، الرماديف  ادلوجودة
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. ونظراً ألن منتجات عملية إزالة الكربيت تكون عادة مكونة من أكثر من الغازات ادلستخدم
حبّبات جافة وتعاًف عادة جنبًا إىل يف  فإن ىذه ادلخلفات يتم التخلص منها، ماء 61%

. إن خلط ىذه ادلخلفات قد يضيف كميات معتربة جنب مع ادلياه العادمة حملطات الطاقة
 .(.6.6( الذى يرفع ملحية الوحل )انظر اجلدول NaClمن األمالح الذائبة )مثاًل ،

 عال من الكيماويات العضوية مخلفات صناعية ذات محتوى 6.2.18
إن معظم ادلخلفات الصناعية ربتوى على كميات متفاوتة من الكيماويات 

أساسها عنصر الٍب  تستخدم بكثافة الكيماويات، بعض االستثناءاتعدا  ىف ماو  .العضوية
معظم مراحل يف  وادلواد اخلام، وأعالف احليوانات، وادلذيبات، الكربون وكذلك الكواشف

التصنيع. وقد تشمل استثناءات ىذه القاعدة نفايات التعدين وسللفات طالء ادلعادن. وتضم 
النفط إضافة لتلك  مصايفاويات العضوية تلك الناذبة من ادلخلفات عالية احملتوى من الكيم

 .األغذيةالناذبة عن الصناعات الصيدالنية والكيميائية وتصنيع 
 ات الصناعية والتخلص منهامعالجة المخلف 3.18

 ادلعاجلة والتخلص من ادلخلفاتيف  ادلستخدمة واإلجراءاتتتفاوت كثّبًا التقنيات 
تفصل الفلزات عن ادلكونات األخرى الٍب  فالطرق .وأمالح ربتوى على فلزاتالٍب 

ومن مث التكاليف ادلرتبطة ، ها احلاجة لتقليل تكاليف التخلص من ادلخلفاتعللمخلفات داف
على تراكيز منخفضة من الفلزات  يربتو الٍب  إن ادلخلفات العضوية .بادلسؤولية القانونية

ىذه  ولواألمالح ديكن التخلص منها باستخدام عمليات تدمّب حرارية أو بيولوجية رب ّ 
فإن ، من جهة أخرى .(6بالكامل إىل ثاين أكسيد كربون وماء )انظر الباب  ادلخلفات
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مًا بقايا غّب على كميات معتربة من الفلزات واألمالح تَبك وراءىا دائ يربتو الٍب  ادلخلفات
فإن ىذه ، تدويرىا اقتصاديًا أو ال تكون. لذلك إلعادةقد تكون أحيانًا قابلة ، قابلة للتدمّب

ال ديكن القضاء عليها سبامًا يتعْب التخلص منها بأسلوب يقلل إىل احلد الٍب  ادلخلفات
 ن تأثّباهتا السلبية على البيئة.األدىن م
 العالقةانبعاثات الغاز والمواد  1.3.18

تتولد عن التدمّب الٍب  (dust particulates)إن الغازات واحلبيبات العالقة للغبار 
باستخدام واحدة أو أكثر  اجلويهبا للهواء تسر احلرارى للمخلفات وصهر ادلعادن ديكن منع 

، أجهزة فصل ىوائية، (ب اليكَبوستاتيكية )كهربية ساكنةمن العمليات التالية: أجهزة ترسي
 .وتعترب ىذه التقنية مكلفة ويصعب تشغيلها بكفاءة .(wet scrubbers)فصل رطبة  أجهزة

بدون ىذه األجهزة فإن ادلصهرات وأجهزة الَبميد سوف تفرز كميات كبّبة من  لكنو 
ومن مث تلويث مساحات شاسعة من ، يذبد طريقها إىل اذلواء اجلو الٍب  الفلزات السامة
االنبعاثات يف  يلزم قانون اذلواء النظيف التحكم، الواليات ادلتحدة األمريكية األراضي. ويف

مت التوسع فيو  6001وحبلول عام ، 6061وقد مت إقرار ىذا القانون عام  .اخلطرة للمصانع
لوث اذلواء تيف  يتعْب عليها تركيب جهاز ربكمالٍب  نوعاً من ادلصانع الكيميائية 6.0ليشمل 

 در الصناعية الرئيسية. وتشـمل ىـذه اللوائح أيضاً متطلبات إزالة ادلواد العالقةعلى مجيع ادلصا
 من انبعاثات اذلواء. (  -PM) على فلزات يربتو الٍب 

 الترسيب الكيميائي 2.3.18
ديكن معاجلة ادلياه العادمة والوحل السائل باستخدام مواد كيميائية لَبسيب وإزالة 
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، تستخدم كثّبًا زلاليل ربتوى على مواد قاعدية ،مثالً  .مكونات ادلخلفات باقيفلزات عن ال
أو كربيتيد الصوديوم  األلومنيوممثل كربونات الكالسيوم أو ىيدروكسيد الصوديوم أو أكسيد 

وتساعد ىذه الكيماويات على تكوين مركبات غّب  .ادلخلفات يرلار لَبسيب الفلزات من 
تدمص أكاسيد ، وبنفس الكيفية .نات وكربيتيد الفلزوكسيدات وكربو ذائبة من ىيدر 

بذلك تقوم بإزالتها من و ، فلزات مثل الزرنيخوأشباه واحلديد فلزات مثل الكادميوم  األلومنيوم
 احمللول.

 Cuأو  Znأو  M  =Cdحيث أن ، يديكن سبثيل تفاعالت الَبسيب عمومًا دبا يل
 :Pb أو
 بادلعادلة: ترسيب الكربونات: -

 
 بادلعادلة: ترسيب الكربيتيد: -

 
 ((Coagulationوالتخثير  (Flocculation) التلبيد 3.3.18

ادلياه العادمة تَبسب بسرعة باستخدام كيماويات يف  ديكن جعل ادللوثات ادلعلقة
تتفاعل مع الٍب  بداتفادلل .(coagulants)رة ثّ وسل   (flocculants)ة د  لب  تعرف بأهنا م  

فصلها أو ترشيحها عن  ديكن تسهل من تكوين ذبمعات أو كتل، الذائبةالكيماويات 
وىى بذلك تسمح بأن تشكل ، فإن ادلخثرات تفكك الغرويات، من جهة أخرى .احمللول
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وديكن أن تصبح ىذه الكيماويات  .ب عن احمللولبيبات وحدات ثانوية ديكنها الَبساحل
ذلك الفلزات وادلكونات يف  دبا، العادمة إزالة مجيع أنواع ادللوثات من ادلياهيف  مفيدة

، وتشمل ادللبدات وادلخثرات كربيتات احلديد وكربيتات النحاس والكلوريدات .العضوية
 ومعقدة. إضافة لبوليمرات عضوية مصنعة

  (stabilization)أو التثبيت (solidification)ب يالتصل 4.3.18
صورة مستقرة  يف  على فلزات يتعْب تثبيتها يربتو الٍب  (Sludge) احلمأةإن مواد 

ادلاء يف  كيميائيًا وفيزيائيًا قبل التخلص منها هنائياً. وحيث أن الفلزات تكون أكثر ذوبانية
 خلفات احلمضية يتعْب معادلتها دبركبات قاعدية مثلفـإن ادل، رقم ىيدروجينـي منخفضعند 

ادلاء. وتضم يف  لتكوين معقدات فلزات ذات ذوبانية منخفضة جداً  ( CaCO) الكلس
عملية تصليب ادلخلفات عادة اصطياد أو تغليف ادلخلفات ضمن مادة مستقرة فيزيائياً. 

 اً مستقر  اً ن طوبفإنو يكوّ ، (sludge) احلمأة مبلل مع أمسنتعندما خيلط ، فعلى سبيل ادلثال
مادة ذات يف  ة التصليب ىذه تغلف ادلخلفاتإن طريق .بعد بضعة أيام من التجفيف

شقوق فيها بسهولة ربت ضغوط الردم  إحداثمسامية منخفضة نسبيًا وال ديكن تفتيتها أو 
ذه ادلادة وتكـون ـل ىــذ ال يرتشح إىل داخــفإن ادلاء الناف، ونتيجة لذلك .االعتيادية

 (.6.1.61نظر اجلزء ا، ة )أيضاً ــزات واألمـالح ضعيفــسيل الـفلـاحـتماالت غ
 األكسدة 5.3.18

إلزالة ادلواد السامة تركيبها على كربون يف  ربتوىالٍب  ديكن أكسدة ادلخلفات
وىناك نوعان أساسيان من عمليات ادلعاجلة: حرارية  لوثات العضوية سباماً،ادل والقضاء على
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وصف تفاعالت  كلتا العمليتْب. وديكنيف   نفسها يوكيميائية. وتكون األىداف العامة ى
 :ياألكسدة احلرارية كما يل

 
مركب شلثل للمخلفات العضوية. وتشمل عمليات  RC  NO Clحيث أن 

 وتعترب ادلخلفات .ياألكسدة احلرارية الَبميد باستخدام مواقد تستخدم الوقود االعتياد
حات رشّ العضوية الصلبة أو السائلة ذات احملتوى ادلنخفض من ادلاء والقيم احلرارية العالية م  

مولدة حرارة عالية بدرجة كافية توفر الطاقة الالزمة ذلذه مناسبة لألكسدة احلرارية ألهنا ربَبق 
لربميل دوالر ل 611ومن بْب عيوب ىذه العملية التكلفة العالية )عادة أكثر من  ،العمليات
 ،ذلكإضافة إىل  .لدى العامة حول األمان السلىب واإلحساس، دةو وادلصداقية احملد، الواحد(

تشغيل النظم وصيانتها بشكل  عند عدمفإن قدراً كبّباً من انبعاث ادللوثات ديكن أن حيدث 
وتعمل ادلرمدات بأعلى كفاءة عندما تصمم لتالئم خصائص سللفات زلددة.  .صحيح
حالة ادلخلفات ادلختلطة يف  ليةادلرمدات ال تكون مالئمة لألكسدة بكفاءة عافإن ، لذلك
 .(6.1.61ر اجلزء ـانظ، )أيضاً 

ويستخدم ىنا ادلركب ، تسّب األكسدة الكيميائية عمومًا عرب مسار التفاعل التايل 
 :RC  NOClادلمثل  يالعضو 

 
 .ىو الناتج ادلزال مسيتو    ̀ وأن ، العضوي اجلزيءمن  ياجلزء ادلتبق ̀ حيث أن 
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 يربتو الٍب  القضاء على ادلياه العادمةيف  تستخدم األكسدة الكيميائية بشكل واسع ،فمثالً 
 :ييتم تلخيصها كما يلالٍب ، وتضم ىذه العملية الكلورة .على السيانيد

 
، ( Cl)الكلور منفردة ورلتمعة ائية يوتستخدم العديد من صور األكسدة الكيم

إلزالة  (uv)أو األشعة فوق البنفسجية ، ( O)واألوزون  ( ClO)أكسيد الكلور  يوثنائ
تتأكسد وتشمل ادلواد الكيميائية الٍب  .من ادلياه العادمة الصناعيةادلنخفضة العضوية الَباكيز 

دىيدات )مثل أمحاض كاًل من األمحاض والكحوالت واالل  ستخدام ىذه العملياتبا
وبعض  DDTوكذلك ادلبيدات ادلكلورة األكثر ثباتية مثل  ،األوكساالت والفينوالت(

 ل: البنزين أو الزيلْب.ادلذيبات ادلشتقة من النفط مث
 (landfilling)الردم  6.3.18

ال ديكن تدويرىا أو استخالصها الٍب  إن ادلخلفات ذات الَباكيز العالية من الفلزات
احلمأة إىل أن  اإلشارةلكنو يتعْب  .مناسبة للتخلص منها بالردم مادةعادة  تشكلاقتصاديا 

يف  بالردم فقط منهاقبل التخلص  معادلتها وتصليبهااحملتوى ادلرتفع من الفلزات يتعْب  ذات
ديكن دفن ، ادلكبات ادلصرح هبا للتخلص من ىذه ادلخلفات الصلبة اخلطرة. وبنفس الكيفية

أو تستخدم كمواد مالئة لبناء ، مكبات خاصةيف  من األمالحادلخلفات ذات احملتوى ادلرتفع 
يف  إال أهنا عالية الذوبانية، ال تعترب سامةوعلى الرغم من أن ىذه ادلواد  .الطرق والسدود

الح ـوصول ادلاء إليها دلنع غسل األم من قليل إىل الـحد األدنـىتولـذا فإنو من ادلهم ال ،ادلاء
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 .(6.1.61ظر اجلزء ان، ودخوذلا البيئة )أيضاً 
 (Muds)واألوحال  (Tailing) التعدين نفايات (stockpiling)تكديس  7.3.18

 عادة ما يتم تكديسهاالٍب ، يتولد عن نشاطات التعدين كميات ىائلة من النفايات
إن التأثّبات البيئية السلبية  .معاجلة اخلام مصانعشكل مساطب على أو بالقرب من يف 

أو  ييصاحبها عادة جريان سطح، خرآلتتباين كثّبًا من موقع الٍب ، لنشاطات التعدين
، وذوبان الفلزات، كما أهنا ترتبط أيضًا بالرقم اذليدروجيِب .ارتشاح دلياه ملوثة بالرسوبيات

 تدفعها الرياح.الٍب  العالقة ادللوثة بالفلزات اجلسيماتو ، وتراكيز األمالح
ويتم عادة تكديس ىذا  .(mud)ن الوحل تنتج حقول النفط والغاز كميات كبّبة م

ىذه ادللوثات  . إن إمكانية ربرروأمالح ونفط خام، كربيتات باريومعلى   يحيتو  يالوحل الذ
على تراكيز متفاوتة  يأو مياه عادمة ربتو  عادية بعيداً عن ىذه ادلواقع يرتبط عادة بضخ مياه

 .من ىذه الكيماويات
 معالجة وإعادة استخدام المخلفات الصناعية 4.18

، ربتوى على أمالح أو فلزاتالٍب  ألنو ال ديكن القضاء سبامًا على ادلخلفاتنظرًا 
فإن ىذه  وىف ذات الوقت .ن والبيئة عندما يتم التخلص منهافقد تصبح خطرًا على اإلنسا

حاً مع نضوب مصادرىا وىى قيمة أصبحت أكثر وضو  - ةادلخلفات ذلا قيمة اقتصادية شلكن
 سًبوالتنج تْب والكوبالت واألنتيمونمثل الذىب والبال االسَباتيجيةإن الفلزات  .الطبيعية

من  .لى تراكيز ىامة من ىذه العناصرع يربتو الٍب  يتم استخالصها روتينيًا من ادلخلفات
نادراً ، واحلديد مثل األلومنيوم، على فلزات أقل قيمة يربتو الٍب  فإن ادلخلفات، ناحية أخرى
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وما ىو أقل احتمااًل استخالص األمالح ذات الذوبانية  .ما يتم معاجلتها إلزالة ىذه العناصر
معظم ادلخلفات يف  توجدالٍب ، مثل كربيتات وكربونات ادلغنيسيوم والكالسيوم، ادلنخفضة

 (...61انظر اجلزء ، الصناعية )أيضاً 
 استرجاع الفلزات 1.4.18

من رلارى  مثل ادلعادن الثمينة ذلا قيمة اقتصاديةالٍب  تلك العناصرديكن اسَبجاع 
ذلك الفصل أو الَبسيب الكيميائي يف  دبا، ادلخلفات عن طريق تفاعالت كيميائية معقدة

بإضافة أمحاض إىل ديكن اسَبجاع الفضة من سللفات التصوير ، (. فمثالً 6.5.6)قارن اجلزء 
السائل الذى يتعرض للَبسيب. ديكن بعدىا معادلة  ادلخلفات السائلة وفصل وحل الفضة

 إىل مصهر للتنقية. (Ag sludge)بينما ينقل وحل الفضة ، ق والتخلص منو بأمانالرائ
ديكن أيضًا جعل الفلزات تتفاعل بانتقائية مع كيماويات عضوية مصنعة تعرف 

ذرات الفلز عن  تقتنص)تعِب رلازًا سلالب(. وىف ىذه التفاعالت  (chelates)بادلخلبيات 
فإن الفلز  ودبجرد تفاعلو .تنساب الفلزات غّب ادلرغوب فيها بينما، طريق الَبكيب ادلخليب

إدمص الٍب  ادلستهدف إما أن يَبسب منفصاًل عن زللول ادلخلفات أو تتم إزالتو مع ادلادة
 .يب ونقوديكن صهر وحل الفلز ادلسَبجع وإذابتو ليتحول إىل صورة فلز صل .على سطحها

والناذبة عن صهر وتنقية اخلامات فيمكن أن  فلزاتربتوى على الٍب  أما بالنسبة للبقايا
ى مرة أخرى عن نق  مث ت  ، تتعرض دلزيد من التنقية باستخدام تقنيات فصل كيميائية وفيزيائية

كما ،  طريق أفران عالية احلرارة. إن ىذه العمليات عديدة جدًا ليوصف كل منها على حدة
 مصادر سللفات زلددة.أهنا مصممة بشكل عام لتالئم 
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 استرجاع الطاقة 2.4.18
من  يوجد هبا قدر كبّب يلى صور كربون عضو ع يربتو الٍب  إن أغلب ادلخلفات

فإن ادلخلفات احملتوية على تراكيز عالية من الكربون ادلختزل )عادة   ،لذلك .الطاقة ادلخزونة
أو ادلواد اخلشبية أو الزيوت أو الراتينجات أو ، العضويةمثل السوائل ، (يكربون عضو 

 ،فمثالً  .ادلرمدات وادلولدات الكهربائية كمصادر للطاقةيف  اإلسفلت ديكن أن تستخدم
 ،جول /كجم من الطاقة 661¯ 6.0إىل  661¯ 6.6ديتلك الكّبوسْب والغاز الطبيعي ضلو 

الزيوت يف  توجدالٍب ، يلينات والربافيناتان والز امن ادلذيبات مثل اذلكس كما سبتلك كثّب
 ،وبذلك .جول/كجم( 661¯ ..5إىل  661 ¯ 6.6الطاقة )والكحوالت قدرًا شلاثاًل من 

فإن كثّبًا من سلاليط الكيماويات العضوية سبتلك قيم طاقة تقَبب من تلك اخلاصة بأنواع 
 .يالوقود التجار 

ادلعايّب الصارمة يف  يتمثل، ادلخلفاتا تطبق على عندم، ما حيد من ىذه التقنية نإ
القانون اخلاص باسَبجاع يف  الواردة، يتدخل اذلواء اجلو الٍب  ادلتعلقة باحلد من االنبعاثات

الصادر  Resource Conservation and Recovery Act (RCRA))واحملافظة على ادلوارد 
 .6061عام بالواليات ادلتحدة األمريكية 

 استرجاع المذيبات 3.4.18
مت بنجاح إعادة تدوير ادلخلفات الصناعية ذات احملتوى العايل من ادلذيبات 

 .الكيميائية والفيزيائية ل تقنيات التقطّب وعمليات التجزئةباستخدام نظم اسَبجاع تشم
تنظيف وطالء القطع ادلعدنية أن يعاد يف  استخدمتالٍب  للمذيبات ادلستهلكة ديكن ،فمثالً 
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ديكن الٍب  ومن أمثلة ادلذيبات .ب الثقيلة عن ادلذيبات ادلتطايرةىا كوسيلة لفصل الشوائتقطّب 
الكلوروفورم واألسيتون  راتطبواسطة ادلق عندئذ إعادة استخدامها عن طريق استعادة ادلذيب

 وكلوريد ادليثيلْب. اذلكسانو الزايلْب و 
 إعادة استخدام المخلفات 4.4.18

لكن  ،أعمال احلفرياتيف  نفايات ادلناجم كمواد مالئةديكن أن تستخدم بعض 
فإن  ،ونتيجة لذلك .استخدامها إعادةاجلوانب االقتصادية ادلرتبطة بتكاليف النقل ربد من 

إن القوانْب اجلديدة سوف تلزم بتطبيق بعض  .مكاهنايف  نفايات التعدين كثّبًا ما تَبك
 وإعادة استزراع ىذه ادلواقع.يات للنفا ياخلاصة بالتثبيت الفعل اإلجراءات

الة إن سللفات حقول النفط ذات احملتوى ادلرتفع من األمالح ديكن غسلها بادلاء إلز 
يسو لالستعمال  كدوت األمالحمن  ويتم بعد ذلك ذبفيف الوحل اخلايل .األمالح الذائبة

يف  اتخدامهثبت أن اسالٍب  ادلعاجلة حلقول النفط ةكمادة مالئة. إن ادلخلفات الصلب
 ألمالح ادلتبقية للبيئة احمليطة.من ا ال تذكرتفرز كميات ، األعمال الَبابية آمن

من الكربيت  ولقد استخدمت سللفات حرق الفحم مثل الرماد والوحل اخلايل
األعمال يف  للَببة. كما أن رماد الفحم قد استخدم أيضًا كمادة مالئة كمحسناتبنجاح  

إن ىذه ادلواد ديكن أن تصبح مصادر جيدة للجبس  .(..61ر اجلزء ظان، الَبابية )أيضاء
  Caوتعويض ادلغذيات الكربى مثل ، الَببيف  ديكنها معادلة احلمضيةالٍب ، والكالسيت

 ةكما تبْب أن إضاف  .Mnو Feو Cuو Znمثل ، وكذلك بعض العناصر الصغرى، Sو Mgو
 الَببة عموماً. وبناء ن مساميةرماد الفحم للَبب الزراعية قد حس  
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 وأسئلة حسابية مسائل
 أعطادلخلفات الصناعية. يف  شيوعاً  األكثر عناصر 61خَب أ، 6-.6باستخدام اجلدول . 1

الطور السائل يف  يوجد ( O)أمثلة عن الصور الكيميائية ذلذه العناصر. مثاًل: األكسجْب 
 .[تلميح: ما ىو الَبكيب العام دلعظم ادلخلفات الصلبة والسائلة؟] ،ادلخلفاتمن 

 وغّب العضوية؟ [اً تركيبها كربونيف  يربو ]ىو الفرق األكثر أمهية بْب ادلخلفات العضوية  ما .2
كنتيجة للنشاطات الصناعية؟   ييشيع إطالقها إىل اذلواء اجلو الٍب  ما أنواع وصور ادللوثات .3

 ة أمثلة.أربع أعط
 على ادلواد التالية: يمائة لَب من مياه عادمة صناعية ربتو  .4

 كجم من ملح الطعام.  6.5)أ( 
 كجم من اجلبس.  5.1)ب( 

 لَب(./رلم 1.6 ≈)ذوبانية  [Fe (OH )) ]كجم من صدأ احلديد   6.1( ج)
 لَب تقريباً(./رلم 6.1)ذوبانية  DDTجم من مبيد  611)د( 

 الٍب كميات كل من ىذه ادلواد األربعة  يما ى، (6-.6البيانات باجلدول ))ىـ( باستخدام 
افَبض تلميح: ]صور صلبة؟ يف  توجدالٍب  الكميات يوما ى، ادلياه العادمةيف  توجد ذائبة

 .[كجم  6.1لَب من ادلاء يزن  681 أن
الواردة بالسؤال رقم ادلياه العادمة يف  توجد ذائبةالٍب  أو الكيماويات/العناصر و يما ى .5
 .؟( أذكر أربعة مرتبة حسب األمهية6)
 ؟ أشرح إجابتك.6ترميد ادلياه العادمة الواردة بالسؤال يف  ىل ستفكر .6
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 الباب التاسع عشر
 الكائنات الممرضة في البيئة

 
، وىو كائن حيواين أويل مسؤوؿ عن داء اصتبارديات، يُرى عند أدىن Giardia lambliaحويصلة للكائن 

         الزاوية اليمُب للصورة وسط بقايا من ؼتلفات صرؼ وقد استخدـ يف إظهاره صبغة مضاد حيوي وميضي
(immune fluorescent )ضعف(.  11>0   )التكبّب 

 

 أمراض ميكروبية مرتبطة بالماء  1.11
( مبدينة لندف واحداً من األوائل الذين قاموا ;8>0-01;0كاف الدكتور )جوف سنو 

عدية ومياه شرب ملوثة مبياه اجملاري. ففي دراستو الشهّبة عن مضخة 
ُ
بربط بعض األمراض اظت

 لّباو الك، أشار إىل أف الناس اظتصابْب مبرض 81;0برود سَبيت بلندف، الٍب نشرت عاـ 
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يَبكزوف يف منطقة واحدة حوؿ مضخة برود سَبيت، الٍب عزعتا كمصدر للعدوى. وعندما 
قاـ اظتوظفوف الرشتيوف بناء على إصراره بإزالة مقبض اظتضخة، ُأجرب اظتقيمْب بشارع برود على 

وعلى  .ع وباء الكولّبا يف اظتنطقةاضتصوؿ على مياىهم من أماكن أخرى. ونتيجة لذلك تراج
مل يقبل عمومًا ذلك أف  الرغم من ؾتاح ىذا اإلجراء، إال أف تفسّب الدكتور سنو للسبب

 اصتراثيم اظتسببة للمرض مل تكن قد اكتشفت يف ذلك الوقت. 
وىف الػواليات اظتتحدة، كاف مػفهـو األمػراض اظتنقولة بالػمياه أيضًا غػّب مػفهـو 

(، كثّباً ما كاف اصتنود اظتخيموف يقوموف 98;0 - 91;0وأثناء اضترب األىلية ) .بشكل جيد
لكنهم يسحبوف مياه الشرب عند أسفل  ،(upriver)بالتخلص من ؼتلفاهتم عند أعلى النهر 

أف  ،واضتقيقة .وقد أدت ىذه اظتمارسة إىل انتشار مرض الدسنتاريا .(downriver) النهر
إىل جنب مع اظترض اظتصاحب عتا وىو التيفود، السبب الرئيسي يف الدسنتاريا  كانت جنبًا 

وقد ظل اضتاؿ على ذلك حٌب هناية القرف  .الوفاة بْب جنود رتيع اصتيوش حٌب القرف العشرين
فعند ذلك الوقت، مت قبوؿ نظرية اصتراثيم  .التاسع عشر عندما بدأت ىذه األمور يف التغّب

           مع اظتخلفات وضتماية موارد مياه الشرب  بشكل عاـ، واختذت خطوات للتعامل
 .بأسلوب صحيح

شخصًا من كل  11 كانت حاالت الوفاة تصل إىل أكثر من1>;0يف عاـ 
أصبح  :1>0( نسمة يف الواليات اظتتحدة بسبب مرض التيفود. لكنو وحبلوؿ عاـ 011111)

أدخلت عملية  01>0عاـ  ترشيح اظتياه شائعًا يف معظم اظتدف بالواليات اظتتحدة، وىف
ونتيجة عتذه اظتمارسات اصتديدة، فإف معدؿ اظتوت بسبب مرض التيفود يف  .الكلورة
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 حاالت لكل 8حالة إىل  19تراجع من  ;9>0و 11>0الواليات اظتتحدة بْب األعواـ 
ويعود السبب الرئيسي الـتفاض عدد الوفيات إىل اـتفاض تفشى  .( نسمة011,111) 

ولة باظتياه. ففي مدينة سينسينايت بوالية أوىايو، على سبيل اظتثاؿ اـتفض اظتعدؿ األمراض اظتنق
     ( نسمة يف السنوات اظتمتدة ما بْب011,111لكل ) >:1السنوي ظترض التيفود من 

 01>0وعاـ  ;1>0نسمة فيما بْب عاـ  )011,111( حالة فقط لكل 91إىل  :1>0 - 18>0
وأدى إدخاؿ  .(filtration)والَبشيح  (sedimentation)وذلك بعد إدخاؿ عمليٍب الَبسيب 

 إىل اـتفاض معدؿ اإلصابة هبذا اظترض ظتستويات أقل من ذلك.  01>0الكلورة بعد عاـ 
لكنو، وعلى اظتستوى العاظتي، يظل عدـ توفر مياه شرب آمنة، ومعاصتة مناسبة 

فبالنظر لإلحصائيات التالية،  .تعرض البشر للمرض واظتوت للمخلفات، عاملْب رئيسيْب يف
نتيجة لشرهبم مياىًا ملوثة؛ وأف  1;>0ألف شخص نتوتوف يوميًا يف عاـ  98مثاًل: يقدر أف 

ة تقريبًا يف مستشفيات العامل مازاؿ مشغواًل بشخص ما أصبح مريضًا نتيجة ر  س  ربع عدد األأ 
سة باليْب إصابة منقولة باظتياه حتدث يف أفريقيا وآسيا شرب ماٍء ملوث؛ وأف ما يقرب من ست

وأمريكا الالتينية سنوياً. إضافة لذلك، فإف اإلسهاؿ الناتج عن كائنات دقيقة توجد يف اظتياه 
ويتعرض األطفاؿ بالدوؿ النامية ظتا بْب  .الدوؿ الناميةمازاؿ واحداً من أىم أسباب الوفاة يف 

سنة الواحدة. وىف الغالب، فإف ىذه اإلحصائيات تنطبق على إصابة باإلسهاؿ يف ال 01-09
الدوؿ النامية، حيث ال تكوف جودة مياه الشرب وال كمياهتا مساوية لتلك اظتتاحة يف الدوؿ 

إف مسببات األمراض اظتنقولة باظتياه اظتسؤولة عن أمراض التيفود  .اظتتطورة بالعامل الصناعي
عد

ُ
ي، أصبحت اآلف غّب شائعة نسبياً، أو أقل انتشاراً، يف والكولّبا والوباء الكبدي اظت

 الواليات اظتتحدة مقارنة بالدوؿ النامية. 
على الرغم من أف كثّباً من األمراض قد مت القضاء عليها أو التحكم فيها يف الدوؿ 
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 .اظتتطورة، تظل الكائنات الدقيقة السبب الرئيسي لألمراض اظتنقولة باظتياه يف الوقت اضتاضر
إف معظم حاالت تفشي مثل ىذه األمراض نتكن إرجاعها الستخداـ مياه غّب معاصتة أو 
مياه معاصتة بدرجة غّب كافية أو خاطئة )مثاًل دوف ترشيح أو تطهّب(، أو أهنا تعرضت 

باإلضافة إىل ذلك، فإف بعض الكائنات اظتمرضة مثل،  .اظتعاصتة بعد للتلوث
cryptosporidiumًا لإلزالة بواسطة وسائل اظتعاصتة والتطهّب االعتيادية ، تكوف مقاومة جد

فإف نسبًا متزايدة من تفشى األمراض اظتنقولة باظتياه ترتبط  ،وزيادة على ذلك .ظتياه الشرب
اظتعوية والربوتوزوا اظتتطفلة نتيجة ظتقاومتها  مثل الفّبوسات بكائنات دقيقة غّب بكتّبية

 (.0->0نظر الشكل الناجحة لعمليات معاصتة اظتياه )أ

 
 العوامل اظتمرضة اظترتبطة باضتاالت اظترضية اظتنقولة باظتياه :(0->0) شكل

إف اضتدوث اضتقيقي لألمراض اظتنقولة باظتياه يف الواليات اظتتحدة غّب معروؼ ذلك 
أنو ليس مطلوبًا التحري أو التوثيق ضتاالت تفشى األمراض اظتنقولة باظتياه. وتكوف التحريات 



9;1 
 

صعبة ألف األمراض اظتنقولة باظتياه يصعب التعرؼ عليها يف التجمعات السكانية الكبّبة، وإف 
حالة تفشى ألمراض منقولة  91و 09إجراء دراسات وبائية مكلف. ومع ذلك، فإف ما بْب 

تمل أف اإلصابات الفعلية قد تكوف أعلى باظتياه قد مت توثيقها يف الواليات اظتتحدة سنوياً، ولتُ 
كما يبدو أيضًا أف مياه الشرب الٍب تعاًف   .مرة 011إىل  01ذلك مبا يَباوح ما بْب  من

قد حتتوي مع ذلك على   (EPA)بالطرؽ االعتيادية وتستوىف رتيع معايّب وكالة زتاية البيئة 
من التهابات اظتعدة واألمعاء  %18كائنات دقيقة غّب معروفة مسؤولة على نسبة 

(gastroenteritis).  وعلى الرغم من أف ىذا اظترض ال يهدد عادة حياة اظتصاب يف الدوؿ
إال أف لو تأثّبًا اقتصاديًا كبّبًا حيث يقدر أف الواليات اظتتحدة تفقد ما يصل إىل  اظتتقدمة،

 بليوف دوالر سنوياً بسبب االلتهاب اظتعدي اظتعوي.  91
 فئات األمراض وأنواع الُممرضات  2.11

ْمر ضأاتْ نتكن تصنيف الكائنات اظتسببة لألمراض، أو 
ُ
، الٍب ترتبط باظتياه إىل أربع اظت

 (.0->0غتموعات )كما ىو موضح يف اصتدوؿ 
 ( تصنيف األمراض اظترتبطة باظتياه والناجتة عن كائنات دقيقة0->0جدوؿ )

 أمثلة المسبب الفئة
مادة برازية وتنتقل بتناوؿ  كائنات ؽترضة مصدرىا (waterborne) منقولة باظتياه

 اظتياه اظتلوثة
 الكولّبا، التيفود

كائنات مصدرىا براز وتنتقل بالتالمس نتيجة لعدـ  Water- washed تغسل باظتياه
 كفاية النظافة أو اإلجراءات الصحية

 الَباكوما

كائنات تنشأ يف اظتاء أو تقضى جزءًا من دورة  Water-based أصالً باظتياه
يف أحياء مائية وتصبح يف تالمس مباشر مع حياهتا 

 البشر يف اظتاء أو عن طريق االستنشاؽ

(schistosomiasis) 
 البلهارسيا

كائنات دقيقة عتا دورات حياة مصاحبة ضتشرات  Water- related مرتبطة باظتياه
 تعيش أو تتكاثر يف اظتاء

 اضتمى الصفراء



9;1 
 

 (waterborne diseases)أمراض منقولة بواسطة المياه 
ىي تلك الٍب تنتقل من خالؿ تناوؿ مياه ملوثة الٍب تعمل كحامل سلىب للعامل 

إف األمراض الكالسيكية اظتنقولة باظتياه، مثل الكولّبا واضتمى  ،اظتمرض أو الكيميائي
ىلة بالسكاف عرب التاريخ البشري، قد مت التحكم اظتناطق اآل التيفودية، الٍب طاظتا اجتاحت

وىف اضتقيقة، إف  .بكفاءة عن طريق زتاية مصادر اظتياه وكذلك معاصتة موارد اظتياه اظتلوثةفيها 
أكسب معاصتة موارد اظتياه شتعتها، ولعب  يالتحكم يف ىذه األمراض الكالسيكية ىو الذ

وتوجد أيضًا أمراض أخرى تسببها بكتّبيا أو  .دورًا ىامًا يف ختفيض األمراض اظتعدية
وتوزا وديداف معوية قد تنقل عن طريق مياه شرب ملوثة. لكن من اظتهم أف فّبوسات أو بر 

الفم، من إنساف إلنساف أو  -نتذكر أف األمراض اظتنقولة بواسطة اظتياه دتر عرب مسار الرباز 
           در أخرىحيواف إلنساف، لذلك فإف مياه الشرب دتثل واحدًا فقط من بْب مصا

 ؽتكنة لإلصابة.
 water – washed diseasesل بالمياه أمراض تغس

وىف  ،ىي تلك الٍب ترتبط بسوء نظافة الفرد وعدـ القياـ بالتنظيف بشكل صحيح
إف شح  ،ىذه اضتالة، فإف توفر كمية كافية من اظتياه يعترب عمومًا أكثر أقتية من جودة اظتياه

يوف واصتلد، مبا يف ذلك اظتياه الالزمة للغسل واالستحماـ تسهم يف تطور أمراض تؤثر على الع
والَباكوما، باإلضافة ألمراض  (conjunctivitis)أمراض معدية مثل التهاب اظتلتحمة اظتعدي 

 الدوؿ النامية.الصحية يف  أحواعتماإلسهاؿ، الٍب تعترب سبباً رئيسياً ظتوت الرضع، وسوء 
وقد تنتقل أمراض اإلسهاؿ مباشرة من خالؿ مالمسة شخص آلخر، أو بشكل 
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ّب مباشر من خالؿ مالمسة أغذية ملوثة وأدوات استخدمت بواسطة أفراد تكوف أيديهم غ
ملوثة ببقايا الرباز. وعندما توجد وفرة من اظتياه لغسل اليدين، وجد بأف اإلصابة بأمراض 

 .(shigella)اإلسهاؿ قد نقصت، وكذلك انتشار الكائنات اظتعوية اظتمرضة مثل الشيقلال 
 (water – based diseases)اء أمراض منشؤها الم

ىي أمراض تسببها كائنات ؽترضة إما تقضى كل )أو فَبات مهمة( من حياهتا يف 
ومن أمثلة ىذه الكائنات  .نات مائية الستكماؿ دورات حياهتااظتاء أو تعتمد على كائ

 االٍب تسبب مرض البلهارسي (Legionella)وبكتّبيا  (Schistosoma)الديداف الطفيلية 
(Schistosomiasis)  ومرض احملاربْب القدامى(Legionnaires)على التوايل ،. 

الثالثة األساسية الٍب تتطور إىل مرحلة البلوغ يف داخل  Schistosomeوتتمثل أنواع 
ولكل  S.haematobiumو Schistosoma japonicumو S.mamsoniجسم اإلنساف يف 

 911ويقدر بأف ما يزيد على  .غرايف ؼتتلفمن ىذه األنواع قوقع عائل خاص بو وانتشار ج
مليوف شخص يف آسيا وأفريقيا وأمريكا اصتنوبية والدوؿ الكاريبية مصابوف حالياً بواحد أو رمبا 

وعلى الرغم من أف مرض البلهارسيا غّب مستوطن يف  .schistosomeأثنْب، من أنواع 
توثيقو يف الواليات اظتتحدة، إذ  قد مت Schistosomiasis dermtisأمريكا الشمالية، إال أف 

ألف  111أف بعض اظتهاجرين للواليات اظتتحدة قد وجدوا مصابْب هبذا اظترض، إضافة لنحو 
شخص رمبا يكونوف مصابْب يف بورتوريكو. وقد قدرت األثار االقتصادية ظترض البلهارسيا 

وارد يعود إىل اـتفاض فقداف يف اظت ويشمل ىذا الرقم فقط -مليوف دوالرًا سنويًا  919بنحو 
         أو التعويض، وال يشمل تكاليف برامج الصحة العامة، والرعاية الصحية، اإلنتاجية
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 عن اظترض.
احملاربْب القدامى أوؿ مرة  اظتسبب ظترض (Legionella pneumophila)مت وصف 

يف مدينة فيالدلفيا، بوالية بنسلفانيا. وتنتشر ىذه البكتّبيا يف البيئات اظتائية وىى  9:>0عاـ 
ـ، وتستطيع أف تتكاثر يف أبراج التربيد، °11قادرة على النمو عند درجات حرارة تزيد على 

سخانات اظتياه، ونافورات اظتياه. وإذا ما حدث فتو عند درجات حرارة عالية، تصبح ىذه 
إذا ما مت استنشاقها  اإلنسافيف  (pneumonia)ادرة على احداث التهاب رئوي البكَبيا ق

 رذاذ االيروسوؿ.على ىيئة قطرات مائية أو يف 
 Water – related diseasesأمراض مرتبطة بالماء 

وداء  (dengue)إف أمراضًا مثل اضتمى الصفراء، وزتى الضنك )أبوالركب( 
ومرض النـو تنقل  (Onchocerciasis)وداء كالبية الذنب واظتالريا (filariasis) اطتيطيات 

بواسطة حشرات تتكاثر يف اظتياه )مثل البعوض الذى لتمل اظتالريا( أو تعيش بالقرب من 
اظتياه )مثل الذباب الذى ينقل عدوى كالبية الذنب وتعرؼ ىذه اضتشرات بناقالت العدوى 

(Vectors). 
 أنواع الكائنات الممرضة 3.11

كائنات اظتمرضة اظتعروفة بقدرهتا على التسبب يف مرض عندما توجد يف اظتياه  تضم ال
كائنات دقيقة مثل الفّبوسات والبكتّبيا والربوتوزوا اظتتطفلة، والطحالب اطتضراء اظتزرقة، 
إضافة لكائنات كبّبة مثل الديداف اظتعوية أو الدود، الٍب نتكنها أف تنمو بأحجاـ كبّبة. إف 

 (.9->0ه الكائنات مدونة يف اصتدوؿ )بعض خصائص ىذ
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وتلك  (waterborne)(: خصائص بعض الكائنات اظتمرضة اظتنقولة باظتياه9->0جدوؿ )
 .(water-based)ذات اظتنشأ اظتائي 

 اضتجم الكائن
(mm) 

 اظترحلة اظتقاومة للمناخ الشكل

 virion)فّبيوف ) متباين 1.0 – 1.10 الفّبوسات
 (oocysts) أو خاليا ساكنة  (spores) عصوية ،كروية، حلزونية، واوية 01 – 1.0 البكَبيا
 حويصالت مبيضية cysts)حويصالت ) متباين 011 – 0 بروتزوا
01 – 0 ديداف

 
 بيض متباين 

 (cysts)حويصالت  كروية، خيطية 011 –0 طحالب خضراء مزرقة 

واظترتبطة بو وكذلك األمراض ( الكائنات اظتمرضة اظتنقولة باظتاء 1->0ويبْب اصتدوؿ )
 الٍب تسببها.

 تصيب اإلنساف (: كائنات ؽترضة ػتمولة باظتياه أو منشؤىا مائي1->0جدوؿ )
 المرض أو الحالة الكائن الممرض المجموعة
التهابات السحايا، الشلل، طفح جلدي، التهاب  Enteroviruses(polio,echo,coxsackie) الفيروسات

 أمراض تنفس، إسهاؿالعضلة القلبية 
Hepatitis and E الوباء الكبدي 
Norwalk virus إسهاؿ 
Rotavirus إسهاؿ 
Astrovirus إسهاؿ 
Calicivirus إسهاؿ 
Adenovirus إسهاؿ، التهابات العْب، أمرض تنفس 
Reovirus مراض تنفس، التهاب األمعاءأ 

 التيفود، اإلسهاؿ Salmonella البكتيريا
Shigella إسهاؿ 
Campylobacter إسهاؿ 
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 المرض أو الحالة الكائن الممرض المجموعة
Vibrio cholerae إسهاؿ 
Yersinia entrocolitice إسهاؿ 
Escherichia coli )إسهاؿ )سالالت معينو 
Legionella إصابة الرئة، التهابات تنفسية أخرى 

 Meningoencepgalitis التهابات السحايا؟ Naegleria البروتوزوا
Entamoeba histolytica دسنتاريا أميبية 
Giardia lamblia إسهاؿ 
Cryptosporidium إسهاؿ 

 الطحالب الخضراء
  

Microcystis مسببة للسرطاف إنتاج مواد إسهاؿ وإمكانية 
Giardia lamblia 
Anabaena 
Aphanitomenon 

 االسكارس Ascaris lumbricoides الديدان

Trichuris trichiora 
(trichuriasis- whipworm)  مرض أمعاء الديداف

 السوطية
Necuter americanus )الدودةا طتطافية ) االنكلوستومات 
Taenia saginata الدودة الشريطية لألبقار 
Schistosoma mansoni تعقيدات تؤثر على الكبد، واظتثانة، واالمعاء الغليظة 

 

 الفيروسات 1.3.11
نوعاً من الفّبوسات الٍب تصيب القناة اظتعوية لإلنساف لتخرج  011يعرؼ أكثر من 

وتسمى الػفّبوسات الٍب تػصيب األمعػاء وتتكاثر فيها الفّبوسات  .منها الحػقًا مع الػرباز
وتستطيع بعض الفّبوسات اظتعوية التكاثر يف أعضاء أخرى مثل  .(enteric viruses)اظتعوية 

فمثاًل، يصيب فّبوس االلتهاب  .الكبد والقلب، وكذلك يف العْب واصتلد واألنسجة العصبية
الكبد، مسببًا مرض االلتهاب الكبدي. وتتميز الفّبوسات  A (hepatitis A)الكبدي 
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ك، فإف الفّبوسات اظتعوية لإلنساف تسبب فقط اظتعوية بأف عتا عمومًا عائل ػتدد جداً؛ لذل
وقد تفرز مع الرباز أثناء فَبة اإلصابة،  .مرضًا للبشر وىف بعض األحياف لثدييات أخرى
01أعدادًا كبّبة من الفّبوسات تصل إىل ما بْب 

 - 01
جسيمة فّبوسية يف اصتراـ    

 .الواحد، حيث حتمل لشبكات اجملاري
الٍب تعترب أوؿ فّبوسات مت عزعتا من مياه  (Enteroviruses)إف الفّبوسات اظتعوية 

وتضم أكثر  .الصرؼ واظتياه العادية، قد مت دراستها بكثافة أكثر من أي فّبوس آخر
 coxsackieviruses (11أفتاط( و 1) poliovirusesالفّبوسات اظتعوية شيوعًا كل من 

ذه الكائنات اظتمرضة قادرة على وعلى الرغم من أف ى .اً(فتط 11) echovirusesفتطاً(، و
 ،وعادة .التسبب يف مدى واسع من األمراض اطتطّبة، إال أف معظم العدوى تكوف خفيفة

 .فقط من الذين يتعرضوف للعدوى تصل حالتهم فعاًل لدرجة اإليواء السريري %81فإف ؿتو 
نتكنها أف تسبب أمراضًا مهددة للحياة،  coxsackievirusesلكن الفّبوسات الكوكساكية 

مبا يف ذلك مرض القلب، وااللتهاب السحائي والشلل؛ كما أهنا أيضًا قد تلعب دورًا يف 
 التسبب يف مرض السكري.

 hepatitis A (HAV)دي عن فّبوس: عْ ينتج مرض االلتهاب الكبدي الفّبوسي اظت
مرض االلتهاب الكبدي الفّبوسي إف ىذين النوعْب من  .hepatitis E (HEV)وفّبوس: 

ينتشراف عن طريق اظتاء والغذاء اظتلوثْب بالرباز، بينما تنتشر أنواع أخرى من ىذا اظترض 
وتعترب العدوى  .نتيجة للتعرض لدـ ملوث، hepatitis B: (HBV)الفّبوسي، مثل فّبوس 

من  %;>و شائعة جدًا يف العامل النامي، حيث قد يظهر ؿت : Hepatitis A and Bمبرض
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ال يرتبط فقط بتفشي اظترض  HAVإف فّبوس  .HAVالسكاف أجساماً مضادة ضد فّبوس 
الذى يكوف مصدره اظتياه، لكنو كثّبًا ما يرتبط أيضًا حباالت تفشى اظترض الٍب يكوف 

اظتسبب  E. وقد ارتبط الفّبوس (shellfish)مصدرىا الغذاء، خاصة األصداؼ أو احملارات 
يف كل من آسيا وأفريقيا حباالت وباء واسعة منقولة بواسطة اظتياه  HEVي لاللتهاب الكبد

(waterborne outbreaks) الدوؿ اظتتقدمة، لكنو مل توثق حاالت انتشار عتذا اظترض يف. 
 واحداً من الفّبوسات اظتعوية اظتقاومة جداً للتعقيم باضترارة. HAVويعترب الفّبوس 

وىى ستسة أفتاط كمسبب رئيسي  Rotavirusesمت التعرؼ على فّبوسات الروتا 
إف ىذا اظترض ىو  .ألطفاؿ الذين يقل عمرىم عن سنتْبظترض التهاب اظتعدة واألمعاء يف ا

السبب األوؿ يف موت األطفاؿ وىو اظتسؤوؿ عن ماليْب الوفيات من األطفاؿ سنويًا يف 
لة عن تفشى االلتهاب اظتعدي أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية. كما أف ىذه الفّبوسات مسؤو 

حاالت  اظتعوي بْب السكاف البالغْب، خاصة بْب كبار السن، كما نتكنها أيضًا أف حتدث
إف العديد من األوبئة اظتنقولة باظتياه ترتبط مع فّبوسات  .اإلسهاؿ عند اظتسافرين

Rotaviruses. 
د أنتشار بع ;9>0للمرة األوىل عاـ  (Norwalk virus)اكتشف فّبوس نورووؾ 

التهاب اظتعدة واألمعاء بشكل وبائي يف مدينة نورووؾ بوالية أوىايو، ؽتا نتج عنو مرض دتيز 
إف ىذا الفّبوس ىو العامل األكثر تواجداً  .بالتقيؤ واإلسهاؿ اللذاف يستمراف لبضعة أياـ

تحدة )انظر أثناء حدوث أوبئة التهاب اظتعدة الفّبوسي الناتج عن اظتياه والغذاء بالواليات اظت
وعلى الرغم من أنو مل يتم تنميتو يف اظتعمل، فإف فّبوس نورووؾ يبدو أنو  .(9->0الشكل 
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إضافة لذلك، يبدو أف عددًا كبّبًا من  .(Calicivirus)ينتمي جملموعة فّبوسية أخرى 
الفّبوسات اظتعوية الٍب تشبو يف اضتجم فّبوس نورووؾ نتكن أف تسبب مرض االلتهاب 

ظتعوي، ويطلق على ىذه الفّبوسات عادة اسم الفّبوسات الشبيهة بالنورووؾ اظتعدي ا
(Norwalk – like viruses). 

 

 
فّبوس نورووؾ أحد األسباب الرئيسية ظترض االلتهاب اظتعدي اظتعوي اظتنقوؿ بواسطة اظتاء  :(9->0) شكل
 ألف مرة(. 0:8   بّب)التك

 
(. 1.99إف ابتالع عدد قليل من الفّبوسات كاؼ ليسبب عدوى )انظر اصتزء 

لكن، وألف ىذه الفّبوسات اظتعوية توجد يف البيئة عادة بأعداد منخفضة نسبياً، فانو يتعْب 
 .رتع أحجاـ كبّبة من العينات البيئية قبل التمكن من اكتشاؼ وجود ىذه الفّبوسات

لَب من اظتاء حٌب نتكن معاينة ىذه الكائنات اظتمرضة  0111-01يتعْب رتع ما بْب  ،فمثالً 
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ن أجل تركيز أعداد يف عينة مياه سطحية أو مياه الشرب. ويلـز أواًل ختفيض حجم العينة م
دترر عينة اظتاء خالؿ مرشحات ذات مساـ دقيقة تدمص عليها  ،لذلك .الكائن اظتمرض

ويتبع ىذه العملية مزيد من  .ن اظترشحم ةالفّبوسات؛ يتم بعدىا غسل الفّبوسات اظتدمص
من أعداد الكائن  الَبكيز، حٌب يصبح حجم العينة بضعة ملليملَبات، تاركة تركيزًا مرتفعاً 

بعد ذلك يتم فحص العينة اظتركزة إما باستخداـ أسلوب اظتزرعة اطتلوية أو التقنيات  اظتمرض،
ٍب تتضمن استخداـ خاليا حيوانية من وتعترب أساليب اظتزرعة اطتلوية ال .اصتزيئية اضتديثة

(، لكنها قد حتتاج إىل عدة أسابيع قبل اضتصوؿ 1a->0األساليب الفعالة )انظر الشكل 
كبديل فعاؿ أحياناً   (bacteriophages)على نتائج، لذلك، قد تستخدـ ملتهمات البكتّبيا 

دـ ملتهمات البكَبيا تستخ ،فعػلى سػبيل الػمثاؿ .(1->0لتوفػػّب الوقت والتكػػلفة )شكل 
ه العادمة كثّبًا كنماذج لدراسة مصّب فّبوس أثناء معاصتة اظتياه واظتيا  (coliphages)القولونية 

 وىف اظتياه الطبيعية.
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نتكن حصر أعداد الفّبوسات عن طريق نقل العدوى طتاليا كػُلية  (a)( تقييم كمي للفّبوسات والبكتّبيا: 1->0شكل )
 .اإلصابة إىل تػحلل خػاليا الػحيواف العائل ؽتػا ينتج عنو مساحات شفافة )لػػولتات( على الوسط يتػؤد .(BGMK)قرد 

قولونية برازية نتكن حتديد  بكَبيا PFUs))، (b)ويوفػر ذلك قياساً للفّبوس اظتعدي على أساس وحدات اللولتات اظتتكونة 
. (mEndo agar)أعدادىا عن طريق تنميتها فوؽ بيئة انتقائية مثل تلك الػموضحػة أعػػػاله اظتكػونة من أجػار خاص 

( b( و )aالحظ أف: يف كل من) (CFUs)حتسب اظتستعمرات البكتّبية الناجتػة على أهنا وحػػدات مكونة للمستعمرات 
 ن فػػّبوس أصلي واحػػد أو بػػكتّبيا قد ساىػػم يف كيانات أكرب من غتهريةرمبػػا يكػػوف أكػػثر م
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 البكتيريا 2.3.11
 البكتيريا المعوية 1.2.3.11

عرؼ وجود بعض الكائنات اظتمرضة البكتّبية اظتعوية منذ أكثر من مائة عاـ. وقد 
لشرب الٍب تشمل الَبشيح تبْب عند بداية القرف العشرين، أف اظتعاصتة االعتيادية اضتديثة ظتياه ا

 .والتعقيم كانت فعالة جداً يف التحكم يف األمراض البكتّبية اظتعوية مثل زتى التيفود والكولّبا
واليـو فإف األوبئة الناجتة عن أمراض بكتّبية ترتبط باظتياه أصبحت نادرة نسبيًا يف الواليات 
اظتتحدة: وحتدث فقط عندما تتعطل عملية معاصتة اظتياه، أو عندما تتلوث اظتياه بعد اظتعاصتة، 

كرب الٍب أو عندما تستهلك مياه شرب غّب معقمة. إف أنػواع البكتّبيا الٍب تلقى االىتماـ األ
 .Vibrioو  Escherichiaو yesinaو Campylobacterو Shigella و  Salmonellaتتبع أجناس: 
 ((Salmonellaالسالمونيال 

 يفتط سّبولوج 9111تشمل الساظتونيال غتموعة كبّبة من البكتّبيا تزيد على 
إف رتيع ىذه األفتاط السّبولوجية ؽترضة لإلنساف ونتكنها أف تسبب غتموعة من  .معروؼ

معوي خفيف إىل مرض شديد أو حٌب اظتوت. وتستطيع  ياألعراض تَباوح من التهاب معد
الساظتونيال أف تصيب أنواعًا عديدة من ذوات الدـ اضتار والبارد. إف كاًل من زتى التيفود 

(typhoid fever)سببها ، الٍب تS.typhi وزتى الباراتيفود ،(paratyphoid - fever) الٍب ،
 .ىي من أنواع اضتمى اظتعوية الٍب تصيب اإلنساف والثدييات دوف غّبىا S.typhoidيسببها 

بالدرجة األوىل إىل  (Salmonellosis)وىف الواليات اظتتحدة، يعود مرض الساظتونيالت 
ذه البكتّبيا، إذ أف البكَبيا تصيب ضتـو البقر والدواجن االنتقاؿ عن طريق األغذية اظتلوثة هب
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يسبب اضتمى  (toxin)وينتج الكائن اظتمرض شتّا  .وتكوف قادرة على التكاثر يف الغذاء
 والغثياف واإلسهاؿ، وقد يكوف ؽتيتاً إذا مل تتم معاصتتو بطريقة صحيحة. 

 (.Shigella spp) الشيقيال   
وال يبدو أهنا تعيش  .ببة لو التهابات معوية وزتىتصيب الشاقيال البشر فقط، مس

طويال يف البيئة، لكن حدوث إصابات يف الواليات اظتتحدة نتيجة للشرب أو السباحة يف 
فإهنا  .Yersina sspو .Campylobacter sppمياه غّب معاصتة مازاؿ مستمراً. أما بكتّبيا 

توجد يف اظتياه واألغذية اظتلوثة بالرباز، ويعتقد بأهنا تنتج بالدرجة األوىل من براز حيوانات. 
الٍب تصيب الدواجن وتلوث األغذية، كثّبًا ما تالـ على أهنا ، Campylobacterإف بكتّبيا 

هالؾ مياه مصدر لألوبئة احملمولة باألغذية؛ وىف الواليات اظتتحدة فإهنا ترتبط أيضًا باست
يف القناة اظتعدية  (Escherichia coli)وتوجد بكَبيا إيشّبيشيا كوالي  .شرب غّب معاصتة

اظتعوية للحيوانات ذات الدـ اضتار، وتعترب عادة كائنًا غّب ضار. لكن سالالت عدة منها 
؛ ويشار إليها على (gastroenteritis)تكوف قادرة على التسبب يف مرض االلتهاب اظتعوي 

 enteropathogenicأو ؽترضة  enterotoxigenic  يا أنواع سامة من االيشّبيشيا كوالأهن
(EPEC)  أو مسببة للنزيف(EHEC) enterohemorrhagic  وتسبب البكتّبيا اظتعوية

مرض التهاب اظتعدة األمعاء  (Enterotoxigenic E.coli) يالسامة من االيشّبيشيا كوال
ياف ومغص يف البطن وتقيؤ. وتعترب ىذه البكتّبيا سبباً شائعاً مصحوباً بإسهاؿ حاد جداً وغث

 يلكنو لتتو  ETECيشبو عزالت  EPECإف النوع  .لإلسهاؿ الذى يتعرض لو اظتسافروف
من ناحية أخرى، فإف نوع البكَبيا اظتعوية  ت تشبو تلك اظتوجودة يف الشيقيالعلى توكسينا
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فإهنا غالباً ما تنتمي  (Enterohemorrhagic E.coli) يللنزيف من االيشّبيشيا كوالاظتسببة 
وتكو ف ىذه الساللة غتموعة توكسينات قػػػوية  ،( O   :H)واحد ىو  يلنمط سّبولوج

تتسبب يف إسهػػاؿ مصحوب بالػدـ، نتكن أف يكوف ؽتيتًا يف حالة الرضع واظتسنْب، إف مثل 
 ن أف يلوث كال من الغذاء واظتاء.ىذا الكائن نتك

 

 
 .(bacteriophage) طريقة القياـ باختبار الفّبوس اظتلتهم للبكتّبيا( 1->0)شكل 

 

 .عددًا كبّبًا من األنواع، لكن قلياًل منها فقط يصيب البشر Vibrioيضم اصتنس 
ونتكن أف  .لإلنساف دوف غّبه الكولّبايسبب  ي، الذV.choleraأحد ىذه األنواع ىو 
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إسهااًل حادًا جدًا مع فقد سريع للسوائل واألمالح. وتفوؽ نسبة اظتوت من  الكولّباتسبب 
دى الوفاة عن طريق يف اضتاالت الٍب ال تتلقى عالجاً، لكنو نتكن تفا %91ىذا اظترض 

، 1>>0يف العامل الغريب يف القرف اظتنصـر حٌب عاـ  للكولّباومل يعرؼ وباء  .تعويض السوائل
ومنو صتنوب ووسط أمريكا. وتنحصر اضتاالت الٍب سجلت يف  بّبوالعندما انتشر وباء يف 

غّب مطهى بشكل  يالواليات اظتتحدة يف كوهنا إما وافدة أو نتيجة الستهالؾ سرطاف حبر 
      مت صيده يف مياه شواطئ خليج اظتكسيك. إف بكتّبيا (shrimp)جيد أو رتربي 
Vibrio cholera  يف تركيزات منخفضة يف مياه الشواطئ  يتواجدكائنًا دقيقًا حبري ا مستوطنًا

 .ةالدافئ
يكوف معدؿ مقاومة البكَبيا اظتعوية اظتمرضة للحياة يف البيئة بضعة أياـ فقط، وىو 

كما أنو نتكن القضاء   .ما يعترب أقل من معدالت بقائية الفّبوسات اظتعوية والربوتوزوا اظتتطفلة
سطة اظتطهرات الٍب يشيع استخدامها يف معاصتة مياه على البكتّبيا اظتعوية بسهولة أيضًا بوا

إف حتليل عينات بيئية للكشف عن البكَبيا اظتعوية ال كترى يف العادة وذلك بسبب  .الشرب
لتشّب إىل  (indicator bacteria)صعوبة عزعتا وبػداُل عن ذلك، تستخدـ بكَبيا دليلية 

 (.>1.9.1.0وجػػػػػػػػودىا )انظر اصتزء  إمكانية
 (Legionella)الليجنيلالّ  2.2.3.11

، 9:>0مل يكن معروفًا حٌب عاـ  Legionella pneumophilaإف الكائن اظتمرض 
شخصًا بعد وباء حدث يف اظتؤدتر السنوي لرابطة والية بنسلفانيا للمحاربْب  11عندما تويف 
وىي عدوى  .Legionellosisوينتج مرض  .قدامى الذي عقد مبدينة فيالدلفيااألمريكيْب ال
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، الذى يرتبط حاليًا مبرضْب ؼتتلفْب قتا: زتى L.pneumophilaحادة عن الكائن اظتمرض 
سجلت  9:>0. ومنذ عاـ Legionnaireومرض احملاربْب القدامى  Pontiac feverبونتياؾ 

وتعترب زتى بونتياؾ نوعًا معتداًل من مرض  .Legionnaireالعديد من الوفيات نتيجة مرض 
، أي (no communicable)إف كال اظترضْب ليسا من األمراض السارية  . القدامىاحملاربْب

ألف  81أهنما ال ينتقالف من شخص إىل آخر. ويقدر مركز التحكم يف األمراض أف ما بْب 
حتدث سنويًا يف الواليات اظتتحدة، وأف عدداً  .Legionellosisألف حالة من مرض  011و

 مياه شرب ملوثة.ن بينها ناتج عن غّب ػتدد م
  L.pneumophilaإىل الكائن اظتمرض  اإلشارةقاـ العلماء بلفت النظر إىل اطتطأ يف 

كأنو ملوث تقليدي. فعلى الرغم من أف ىذا الكائن يشغل موقعاً بيئياً ػتدداً )كما ىو حاؿ 
اظتئات من الكائنات الدقيقة األخرى يف بيئة اظتياه( إال أنو مل يتم ربط أي وباء ظترض 

Legionellosis  إف البيئات  .طبيعي مثل حبّبة أو جدوؿ أو بركةمباشرة مع غترى مائي
ىي البيئات  Legionella pneumophila مت توثيقها علميًا اطتاصة بالكائن الوحيدة الٍب

وأنظمة معينة مثل أبراج التربيد  -ومن الواضح، أنو يلـز وجود نشاط بشرى  .الندية أو الرطبة
إليواء ىذه الكائنات أو  وذلك -أو مكونات السباكة، أو حٌب خطوط مياه طبيب األسناف 

شائعاً يف اظتياه الطبيعية، إال  L.pneumophilaبينما قد يكوف الكائن فإنو  ،ولذلك .تكاثرىا
ًا وتكوف أنو نتكنو التكاثر فقط عندما ينقل إىل نظم التوزيع حيث يسمح للماء ليكوف راكد

 درجات اضترارة مالئمة.
النمو إىل مستوى قد يسبب مرضاً  Legionella pneumophiaيستطيع الكائن 
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ث فيها إعاقة لتدفق اظتياه، ؽتا يسبب تراكمًا للمادة العضوية. إضافة يف اظتناطق الٍب لتد
فقد  ،لذلك ،°ـ:1ىي  L.pneumophilaلذلك، فإف درجة اضترارة اظتثالية لنمو الكائن 

مالعب  ياكتشف وجوده يف خزانات اظتياه الساخنة للمستشفيات والفنادؽ و اظتصانع ونواد
فظ بعض اظتستشفيات والفنادؽ درجات حرارة ومن اظتؤسف، أف حت .اصتولف واظتنازؿ

سخانات اظتياه منخفضة لتوفّب اظتاؿ وتفادي الدعاوى القضائية، وىم بذلك كتعلوف أنفسهم 
تكوف قادرة  Legionella. وإذا ما ترس خ وجودىا، فإف Legionellaعرضة لنمو الكائن 

نتكنها أف  L. pneumophilaعلى البقاء . وقد أظهر مسح لنظاـ مياه أحد اظتستشفيات أف 
تتواجد يف النظاـ لفَبات طويلة حتت ىذه الظروؼ، متجمعة يف دش اضتماـ 

(Showerheads)  واضتنفيات(faucets).  ويعتقد أف دش اضتمامات واضتنفيات نتكنها
  L.pneumophilaمكوف من حبيبات صغّبة جدًا تأوي الكائن  (aerosols)إطالؽ رذاذ 

 بسبب صغر حجمو، نتكنو الوصوؿ إىل قناة تنفس اإلنساف الدنيا.إف ىذا الرذاذ، و 
يف شبكة اظتياه وداء احملاربْب  L.pneumophilaإف وجود ربط بْب وجود الكائن 

مت ترسيخو بواسطة اجملتمع  يف مرضي اظتستشفى اظتعرضْب لإلصابة قد  Legionnaireالقدامى
 الطيب.

يعزى تفشي اظترض بشكل خاص يف اظتستشفيات إىل تواجد العديد من األشخاص 
القابلْب لإلصابة، وكذلك طبيعة شبكة اظتياه يف ىذه األماكن. إف معظم األشخاص الذين 

يعانوف من نظاـ مناعي غّب نشط أو ضعيف بسبب اظترض أو  Legionnaireأصيبوا مبرض 
وعلى الرغم من أف بعض  .التدخْب الشديدإدماف الكحوؿ أو  التقدـ يف السن أو
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، إال أف تفشى اظترض الذي مشل Legionnaireمبرض  ااألشخاص األصحاء قد أصيبو 
األقل حدة. إف ثبوت  Pontiacfeverقد نتج عنو عادة مرض زتى بونتياؾ   األفراد األصحاء

باظترض حتمية.  يف نظاـ مياه ال يعِب بالضرورة أف اإلصابة  L.pneumophilaوجود الكائن 
يف نظم حيث مل يعثر على اظترض دتامًا أو أنو اقتصر  Legionellaفقد عثر على بكتّبيا 

، فإف حالة أو مدى عرضة العائل أو اظتريض تعترب  فقط على بضعة حاالت عشوائية. لذلك
 العامل األكثر أقتية يف حتديد مدى إمكانية تطور العدوى.

 .رتو على مقاومة عمليات اظتعاصتة التقليدية للمياهبقد  Legionellaيتميز الكائن 
، ونتكنو (Coliform bacteria)ويبدو أنو أكثر مقاومة للكلورة مقارنة بالبكَبيا القولونية 

العيش لفَبة طويلة يف مياه ذات مستويات منخفضة من الكلور. إضافة لذلك، فإف ىذا 
ؿ األنابيب اظتكسورة أو الصدئة، وأعماؿ الكائن نتكنو أف يدخل لنظم اظتياه البلدية من خال

 صيانة األنابيب الرئيسية وعرب نقاط التوصيالت.
 الممرضات البكتيرية االنتهازية 3.2.3.11

 heterotrophicتشمػػل ىذه اجملموعػة بكػتّبيا مػوجبة لػصبغة جراـ، ذاتيػة الػػتغذية 
 Flavobacteriumو Klebsiellaو Aeromonasو Pseudomonas تنتمي إىل األجناس:

وتضم  Providencia.و Proteusو Acinetbacterو Serratiaو Citrobacterو Enterobacterو
شرائح السكاف اظتعرضْب بشكل خاص للكائنات اظتمرضة االنتهازية كال من حديثي الوالدة 

وقد مت توثيق وجود ىذه الكائنات بأعداد كبّبة يف مياه الشرب  .وكبار السن، واظترضى
وجتدر  .باظتستشفيات، حيث قد تلتصق بأنابيب توزيع اظتياه أو تتكاثر يف اظتياه اظتعاصتة
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ومن  .اإلشارة إىل أف أقتية تأثّبىا على الصحة العامة للبشر عمومًا غّب مفهـو بشكل جيد
 
ُ
الٍب  (nontubercular mycobacteria)درنية  البكتّبيا الالاالنتهازية األخرى  اتْ رضأ مْ اظت

درنية الٍب مت  إف أكثر أنواع البكتّبيا الال .تسبب أمراضًا رئوية باإلضافة إىل أمراض أخرى
خاصة  .وتعترب مياه الشرب (Mycobacterium avium intercellular)عزعتا تنتمى إىل نوع 

فى، مالئمة لدعم تكاثر ىذا النوع من البكتّبيا، وىو تلك اظتوجودة يف خزانات مياه اظتستش
 ما نتكن ربطو حباالت العدوى الٍب يتعرض عتا مرضى اظتستشفيات.

 (Indicator bacteria)البكتيريا الدالة  4.2.3.11
يعترب االختبار الروتيِب اضتايل للمياه اطتاص بوجود الكائنات اظتمرضة اظتعوية عماًل 

فإف اظتختصْب يقوموف هبذه االختبارات عادة  ،لذلك .ويستغرؽ وقتا طويالً نيًا وصعبًا مض
 .ضًا إىل احتماؿ وجود بكَبيا أخرىبالبحث أواًل عن البكَبيا الّدالة الٍب يشّب وجودىا أي

ويعتمد مفهـو الدليل )الكاشف( الذى مت تطويره عند بداية القرف التاسع عشر على حقيقة 
ونتكن عزؿ ىذه  .رتيع اضتيوانات ذاوت الدـ اضتار عينة توجد يف برازأف بكتّبيا غّب ؽترضة م
إف العثور على ىذه البكتّبيا  .د أعدادىا بطرؽ بكَبيولوجية سهلةالبكتّبيا بسهولة وحتدي

 يعِب أف تلوثاً بالرباز قد حدث ومن مث فإف كائنات معوية ؽترضة رمبا تكوف موجودة أيضاً.
الٍب توجد طبيعياً  (Coliform bacteria)كتّبيا القولونية وعلى سبيل اظتثاؿ، فإف الب

ويعثر على  .إفرازىا بأعداد ىائلة يف الربازيف أمعاء رتيع اضتيوانات ذوات الدـ اضتار، يتم 
ونظراً ألف  .البكتّبيا القولونية يف اظتياه اظتلوثة بكثافات تتناسب تقريباً مع درجة التلوث بالرباز

ة تكوف بشكل عاـ أكثر حتماًل من البكتّبيا اظتسببة للمرض، فإف عدـ البكتّبيا القولوني
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وجودىا يف اظتاء يعترب مؤشرًا على أف اظتاء آمن بكتّبيًا لالستهالؾ البشرى. وعلى العكس، 
فإف وجود غتموعة البكتّبيا القولونية يعترب مؤشراً أف كائنات دقيقة أخرى قادرة على التسبب 

 موجودة أيضاً، وأف اظتاء غّب آمن للشرب.يف مرض معْب قد تكوف 
 Escherichiaعن غتموعة البكتّبيا القولونية، الٍب تشمل األنواع:  فويعترب الكش

: وحتديداً، فإف ىذه اجملموعة سهاًل نسبياً  Klebsiellaو Enterobacterو Citrobacterو
، سالبة لصبغة (Facultatively anaerobic)تضم أنواع بكتّبيا ىوائية وال ىوائية اختيارية 

، غّب متجرذتة، عصوية الشكل وتنتج غازًا عند ختمر الالكتوز يف (Gram-negative)جراـ 
، فإنو يسهل جداً ـ. وباختصار°18ساعة عند درجة حرارة  ;1بيئة فتو خاصة خالؿ 

 مالحظة وجودىا.
بكتّبيا لل اإلرتايلويستخدـ الباحثوف عػػػػادة ثالث طرؽ للتعرؼ على العدد 

، most probable number (MPN)اختبار العدد األكػػثر احتمػػااًل  يالقولونية يف اظتياه وى
. واختبػار وجػود أو عػدـ (membrane filter) (MF)واختبار غشاء الَبشيػح 

  (presence – absence; PA).وجػود
 (MPN)اختبار العدد األكثر احتماال   5.2.3.11

األكثر احتمااًل للباحثْب بتأكيد وجود البكتّبيا القولونية يف يسمح اختبار العدد 
ويتكوف ىذا االختبار من ثالث خطوات: اختبار افَباضي أو  .عينة معينة وتقدير عددىا

(، يضاؼ 8a->0ففي االختبار االفَباضي )الشكل  .احتمايل، واختبار مؤكد، واختبار كامل
 (l.s.t.l) (Lauryl sulfate tryptose lactoseوسط غذائي سائل )مرؽ( يعرؼ باسم 
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ويتم  .سيتم اختباره يتلفة من اظتاء الذجملموعة من أنابيب االختبار حتتوي على ختفيفات ؼت
وحُتّضن أنابيب االختبار ىذه عند  .عادة إعداد ثالثة إىل ستسة أنابيب اختبار لكل ختفيف

البكتّبيا القولونية، الٍب ساعة، مث تفحص للبحث عن  ;1 - 91ـ ظتدة °18درجة حرارة 
يستدؿ على وجودىا عن طريق إنتاج غاز وزتض. ومبجرد حتديد األنابيب الٍب حتتوي على 
ىذه البكتّبيا وتسجيلها يصبح ؽتكنًا تقدير العدد اإلرتايل للبكتّبيا القولونية يف العينة 

بكتّبيا يعطى عدد ال يالذ (MPN)األصلية باستخداـ جدوؿ العدد األكثر احتمااًل 
كما ىو مبْب يف   (confirmation test)وىف اختبار التأكيد  .مل 011القولونية يف حجم 

(، يتم التحقق من وجود البكتّبيا القولونية عن طريق تلقيح أنواع آجار 8b->0الشكل )
 Endo agarأو آجار  Levine's Eosin Methylene Blue (EMB) خاصة مثل آجار إندو

 .يةنو لو قعلى البكتّبيا ال ياظتزرعة باألنابيب الٍب حتتو بإضافة قليل من 
يف  (Lactose – Fermenting bacteria)ويستدؿ على وجود البكتّبيا اظتخمرة ظتادة الالكتوز 

مستعمرات خضراء المعة أو مستعمرات ذات مركز غامق. وكترى يف  إنتاجالبيئات عن طريق 
( يتم فيو حتضْب مستعمرات من 8->0بعض اضتاالت اختبار كامل )غّب مبْب يف الشكل 

 من أجل استعراض تكوف زتض و غاز. السائلة اآلجار مرة ثانية يف البيئة الغذائية
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ـ األنابيب °18ساعة عند درجة حرارة  91ن العينة إىل كل أنبوب، مث حتضن ظتدة االختبار االفَباضي: تنقل األحجاـ احملددة م )أ(

غاز أو أكثر تعترب موجبة )حتتوي على البكتّبيا القولونية(، تستخدـ أعداد األنابيب اظتوجبة لكل ختفيف  %01الٍب حتتوي على 
 .(MPN)ضتساب الرقم األكثر احتماالً 

اختبار التأكيد: يتم اختيار إحدى من األنابيب اظتوجبة، كما يتبْب من وجود غاز ػتجوز يف األنبوب الداخلي ويستخدـ لتلقيح  )ب(
ـ وتراقب °18ساعة عند درجة حرارة  91. يتم حتضْب األطباؽ مدة Endoوآجار  EMBوآجار  Levineطبق ػتتوى على آجار 

 ولونية.لرصد مستعمرات فتوذجية للبكتّبيا الق
( aمياه: ) للبكتيريا القولونية في عينات (MPN)( خطوات القيام باختبار العدد األكثر احتماال  5-11شكل )

 ( اختبار التأكيدbر االفتراضي، )االختبا
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 اختبار المرشح الغشائي 6.2.3.11
أيضًا لألخصائيْب تأكيد وجود البكتّبيا  (MF)يسمح اختبار اظترشح الغشائي 

القولونية وتقدير عددىا يف عينة معينة، لكنها أسهل يف القياـ بذلك مقارنة باختبار العدد 
ألهنا تتطلب عدداً أقل من أنابيب االختبار وخطوات العمل )انظر  (MPN)األكثر احتمااًل 

مل يف حالة مياه  011ن اظتاء )عادة وىف ىذه الطريقة نترر مقدارًا مقاسًا م .(9->0الشكل 
ميكرومَب( يقـو حبجز البكتّبيا فوؽ  1.18الشرب( خالؿ غشاء ترشيح )حجم مسامو 

يتم بعدىا وضع ىذا الغشاء فوؽ وسادة رقيقة ماصة مت تشبيعها مبادة ػتددة معدة  .السطح
للبكتّبيا القولونية  لتسمح بنمو ودتايز الكائنات اظتستهدفة. فمثاًل، إذا ما كاف العدد الكلى

 .Endoىو اظتستهدؼ، تستخدـ بيئة ػتورة من آجار 
ـ مدة °18حالة البكتّبيا القولونية، يتم حتضْب غشاء الَبشيح عند درجة حرارة  ويف 

ساعة. ويعتمد ؾتاح الطريقة على استخداـ بيئات دتييزية فّعالة أو انتقائية نتكنها  91 - ;0
تسهيل التعرؼ على اظتستعمرات البكتّبية الٍب تنمو فوؽ سطح غشاء الَبشيح )أنظر الشكل 

0<–9gتعمرات (. ولتحديد أعداد البكتّبيا القولونية يف عينة مياه معينة، يتم إحصاء اظتس
 خضر الالمع.ذات اللوف األ

 اختبار وجود أو عدم وجود البكتيريا القولونية 7.2.3.11
إف اختبارات وجود أو عدـ وجود كائن معْب ليست اختبارات كمية، بل إهنا جتيب 
على سؤاؿ بسيط يتمثل فيما إذا كاف الكائن اظتستهدؼ موجودًا يف عينة معينة أـ ال. 

 Lauryl sulfate tryptose lactoseمرؽ ويستخدـ يف ىذا االختبار أنبوب واحد لتتوي 
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، ولكن دوف ختفيفات. وىف السنوات (MPN)مثلما يتم يف اختبار العدد األكثر احتمااًل 
 E. coliاألخّبة، مت تطوير اختبار أنزنتي يسمح باكتشاؼ البكتّبيا القولونية الكلية وبكتّبيا 

أف تكوف ىذه االختبارات إما اختبار معًا يف اظتياه واظتياه العادمة يف ذات الوقت . ونتكن 
. إف أحد االختبارات (MPA)أو اختبار العدد األكثر احتمااًل  (P-A)عدـ وجود  –وجود 

      ،ONPG-MUG، الذي يسمى أيضًا اختبار Colilertشائعة االستخداـ ىو اختبار 
 الٍب تعِب:

(O- nitrophenyl –β-D-galactopyranoside  -methylumbelliferyl –β-D-glucronide)  
 -وكتري االختبار عن طريق إضافة العينة ألنبوب واحد من أنابيب اختبار وجود 

الٍب حتتوي على مواد يف صورة مساحيق  (MPN)اختبار  أنابيبأو  (P-A test)عدـ وجود 
وحيداً للكربوف الذي تشمل أمالحًا ومواداً تعمل كركائز غذائية إلنزنتات معينة ودتثل مصدراً 

إف ركيزة األنزًن اظتستخدـ لكشف إرتايل البكتّبيا  .أ(:->0حتتاجو الكائنات )أنظر الشكل 
  .MUGفهي E.coli ، أما الٍب تستخدـ لكشف البكَبيا ONPGالقولونية ىي 

ساعة من التحضْب يتحوؿ لوف العينات اظتوجبة إلرتايل البكتّبيا  91وبعد مضى 
حتت  E.coliب( بينما تومض العينات الٍب حتتوي على :->0القولونية إىل األصفر )شكل 

 ج(.:->0األشعة فوؽ البنفسجية طويلة اظتوجة )شكل 
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 .يف عينة مياهلبكتّبيا القولونية طريقة الَبشيح الغشائي لتحديد أعداد ا(: 9->0) شكل
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. )أ( إضافة األمالح والركيزة الغذائية لألنزًن Colilert( الكشف عن البكتّبيا الدالة باستخداـ الكاشف :->0شكل )

( وميض حتت الضوء فوؽ البنفسجي طويل اظتوجة يشّب جلعينة اظتاء؛ )ب( يشّب اللوف األصفر لوجود البكتّبيا القولونية؛ )
 .E.coliلوجود بكَبيا 

 

على الرغم من أف غتمل غتموعة البكتّبيا القولونية قد استخدـ كمؤشر رئيسي 
لتلوث اظتياه لسنوات كثّبة، إال أف الكثّب من الكائنات يف ىذه اجملموعة غّب مقتصر على 

فإف طرقاً قد مت تطويرىا ليقتصر العد فقط على تلك البكَبيا القولونية  ، لذلكاظتصادر الربازية
، (Fecal coliforms) أي البكتّبيا القولونية الربازية-مصدر برازي بشكل واضحالٍب تكوف من 
 lebsiella, Escherichiaإف ىذه الكائنات، الٍب تضم اصتنسْب  .ب(1->0)انظر الشكل 

يتم دتييزىا يف اظتعمل بقدرهتما على ختمّب الالكتوز مع إنتاج زتض وغاز عند درجة حرارة 
فإف ىذا االختبار يشّب إىل وجود بكتّبيا قولونية ،لكنو  ،وعموماً  .ساعة 91ـ خالؿ 11.8°
 ؽ بْب التلوث البشرى واضتيواين.ال يفر 

وعلى الرغم من أف البكتّبيا القولونية والبكتّبيا القولونية الربازية استخدمتا بنجاح 
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 لتقييم اصتودة الصحية ظتياه الشرب، إال أهنا مل تكن تعمل كمؤشرات مفيدة لوجود
الفّبوسات والربتوزوا اظتعوية. وبينما مت تقريباً القضاء على األوبئة البكتّبية الناشئة عن اظتياه يف 
الواليات اظتتحدة األمريكية، إال أنو سجل حديثًا نوعًا ما، مرض ناشئ عن مياه مل  يعثر 

ّبوسية والربوتوزوا فيها على البكتّبيا القولونية. ومن اضتقائق اظتعروفة أف الكائنات اظتمرضة الف
اظتعوية أكثر مقاومة لفقد نشاطها مببيدات اصتراثيم والَبشيح مقارنة بالبكتّبيا الربازية الدالة. 
وعتذا السبب مت اختبار والبحث عن مؤشرات أخرى ؽتكنة. ويشمل ذلك ما يسمي 

)تعرؼ )أي فّبوسات بكتّبية( للبكتّبيا القولونية   bacteriophagesملتهمات البكتّبيا 
 Clostridium perfringensأو  enterococciأو  streptococcus( ومنها coliphagesباسم 

(. إف أي 1 ->0الربازية. إف اظتعيار الختبار كائن يستخدـ كدليل مثايل موضحة باصتدوؿ )
 ثاليتها.من ىذه الكائنات الكاشفة اظتمكنة مل يتم حٌب اآلف إثبات م  

 
 .نتكن استخدامو ككاشف مثايل ( معايّب كائن1->0جدوؿ )

 أو مالئماً صتميع أنواع اظتياه كتب أف يكوف الكائن صاضتاً  -
 عندما توجد كائنات ؽترضة معوية كتب أف يكوف الكائن موجوداً  -

 ؽترض كتب أف يكوف للكائن قدرة مقاومة على اضتياة لفَبة أطوؿ مقارنة بأقدر كائن معوي -

 ائن يف اظتاءينمو أو يتكاثر الك كتب أال -

 كوف طريقة االختبار سهلة التطبيقكتب أف ت -

 قة مباشرة مبستوى التلوث الربازيكتب أف يكوف لكثافة الكائن الدليل عال -
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 البروتوزوا 3.3.11
 (Giardia)الجيارديا  1.3.3.11

 (    –     ,Anton van Leeuwenhoek)كاف العامل أنتوف فاف ليفنهوؾ 
 .0;09ؼتَبع اظتيكروسكوب ىو الشخص األوؿ الذى تعرؼ على اصتيارديا الربوتوزوية عاـ 

الكائن الدقيق النوعي واظتسؤوؿ عن داء  Giardia lambliaمن ناحية أخرى، فإف 
، عندما أبلغ 98>0مل يكن معروفًا يف الواليات اظتتحدة حٌب عاـ  (giardiasis)اصتيارديات 

ويػعترب داء اصتيارديات خػطّباً  .رض يف مدينة أسػػنب بوالية كػولورادوعن أوؿ حالة عتذا اظت
مائي كريو،  وإسهاؿبشكل خػاص إذ تشػمل أعراضو اضتادة غازات باظتعدة وانتفاخ البطن 

إضافة للتقيؤ وفقد للوزف  وتستمر ىذه األعراض عند معظم الناس من أسبوع واحد إىل 
استمرارىا فَبة قصّبة ال تزيد على ثالثة أو أربعة أياـ أو أربعة أسابيع، لكنها تعرؼ أيضًا ب

وتتفاوت فَبة اضتضانة للكائن اظتسبب عتذا اظترض ما بْب  .ظتدة طويلة قد تصل بضعة أشهر
 واحد إىل ثالثة أسابيع.
على شكل حويصلة  -عادة اظتياه  -يف البيئة  Giardia Lambliaيوجد الكائن 

(cyst)ياه شديدة الربودة لعدة أشهر كما أهنا تتميز بدرجة عالية من ، تستطيع اضتياة يف م
وعندما يتم ابتالعها، يستطيع ىذا الكائن أف يدخل طوره  .اظتقاومة للتعقيم بالكلور

إف نصف إرتايل تفشى األمراض الٍب يكوف مصدرىا اظتياه يف نظم  .التكاثري ويصبح معدياً 
، ؽتا كتعلو الكائن اظتمرض Giardia lambliaتوزيعها باظتناطق السكنية يعود للكائن 

إضافة لذلك، فإف عدد اضتاالت اظتوثقة من  .اظتعروؼ األكثر انتشارًا يف الواليات اظتتحدة
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 اً من الرقم الفعلي من اإلصابات.احملتمل أف دتثل فقط جزء
كاف أكثر   هحدث تفشى لداء اصتيارديات يف أؿتاء الواليات اظتتحدة، لكن انتشا ر 

شيوعًا يف اظتناطق اصتبلية يف جباؿ الروكي، والواليات الشمالية الغربية الباسيفيكية، حيث 
وقد كاف يعتقد خطأ أف ىذه اظتناطق خالية من التلوث  .وقع عادة توفر مياه عالية اصتودةيت

معاصتة ودتيل اجملتمعات يف ىذه اظتناطق الستخداـ ػتطات  .مبياه الصرؼ الصحي واظتيكرويب
إف معظم حوادث تفشى ىذا الداء كاف نتيجة الستهالؾ أو االحتكاؾ  .صغّبة غّب متكاملة

وىف اضتقيقة، فإف  .مبياه سطحية تكوف إما غّب معاصتة كلية أو دتت معاملتها فقط بالكلور
تفشى ىذا الداء عن طريق أحواض السباحة الٍب يستخدمها أطفاؿ صغار السن قد مت 

ونظراً ألف بعض التجمعات السكانية تستخدـ الكلورة كوسيلة وحيدة ظتعاملة  .توثيقها أيضاً 
 اظتياه السطحية، فقد يصبحوف عرضة لتفشى داء اصتيارديات الذى يعترب مقاوماً للكلورة.

وعلى سبيل اظتثاؿ فإف واحدة من حاالت التفشي كانت يف مدينة روما بوالية 
كما سجل أيضًا تفشى عتذا اظترض يف   .مرضية حالة 11;1، نتج عنها 10>0نيويورؾ عاـ 

 1;:يف مدينة ريد لودج بوالية مونتانا حيث تعرض للعدوى بو ؿتو  1;>0شهر أغسطس 
 شخصاً.

شرب  حدد البحاث ثالثة عوامل تسهم بدرجة كبّبة يف التعرض للجيارديا وىى:
وتشّب  .رعاية اليوميةاألطفاؿ يف دور ال مياه غّب معاصتة؛ مالمسة مياه سطحية ملوثة، وترؾ

من حاالت العدوى باصتيارديا بالواليات اظتتحدة تأتى عن  %91اإلحصائيات اضتالية أف 
يوجد  يمن ناحية أخرى، فإف أصل اصتيارديا الذ .طريق شرب مياه أو مالمسة مياه سطحية

وقد خلصت إحدى الدراسات  .باظتياه يف معظم حاالت تفشى اظترض تظل غّب معروفة
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اضتديثة أنو خالفًا للنظريات السابقة، فإف حويصالت اصتيارديا رمبا توجد باستمرار بَباكيز 
فإف اضتيوانات الربية قد  ،إضافة لذلك .منخفضة، حٌب يف مستجمعات اظتياه اظتعزولة والنقية

ى يالـ حيواف القندس على أنو اظتصدر الذ ، فمثالً مت اعتبارىا سبباً يف تفشى داء اصتيارديات
وقد أظهرت دراسة أخرى، أنو على الرغم من أف تفشى  .نقل ىذا اظترض أصاًل  لإلنساف

داء اصتيارديات لتدث غالبًا يف نظم اظتياه السطحية، إال أف حويصالت اصتيارديا قد توجد 
تتعرض  ،فمثالً  .لكن ػتصلة مؤكدة مل يتم التوصل إليها بعد ،أيضًا يف موارد اظتياه اصتوفية

وىف حاالت تفشى فيها  .صتوفية عادة للتلوث عن طريق اظتياه السطحية كالعيوف واآلباراظتياه ا
ىذا اظترض يف واليٍب واشنطن ونيوىامبشاير، وجد أف اظتخلفات البشرية واظتخالفات الصحية 
لنظم التخلص من الصرؼ الصحي يف بعض األحياف ىي الٍب أدت إىل نقل العدوى أواًل 

 أف القندس قد اكتسب الكائن اظتمرض اصتيادريا من البشر وعمل ىذا ضتيواف القندس، مبعُب
 .اضتيواف فقط كمستودع أو عائل النتشار اظترض

ومهما كاف اظتصدر األصلي، فإننا نعرؼ ازدياد اضتاالت شبو الوبائية عتذا الداء 
وقد يعود ذلك إما  .حتدث يف أشهر الصيف، وبشكل خاص بْب زوار اظتناطق الَبفيهية

لزيادة التلوث عند ىذا الوقت، أو أف اظتصدر يكوف دائمًا ملوثاً، وأف مدى اتساع تفشى 
 اظترض يتحدد بواسطة األعداد الكبّبة من األفراد الذين يستخدموف اظتصدر.

 (Cryptosporidium)الكريبتوسبوريديوم  2.3.3.11
وقد عرؼ   ،:1>0الكريبتوسبوريديـو ىو حيواف أوىل معوي وصف أوؿ مرة يف عاـ 

وخالؿ ستس سنوات  .1;>0كمسبب ظترض معوي يف اإلنساف ونقل بواسطة اظتاء منذ عاـ 



:01 
 

من اكتشافو ككائن ؽترض لإلنساف، مت وصف أوؿ حادثة وباء للمرض مرتبطة 
بالكريبتوسبوريديـو يف الواليات اظتتحدة. ومنذ ذلك الوقت، مت التبليغ عن الكثّب من 

 Cryptosporidium parvumكما أكدت عدة دراسات أف   .ضاضتاالت الوبائية هبذا اظتر 
إضافة لذلك، فإف ىذا النوع مسؤوؿ  .واسع االنتشار يف اظتياه السطحية بالواليات اظتتحدة

يصيب ىذا النوع األبقار، الٍب تعمل  ، فمثالً عن العدوى لكل من البشر واضتيوانات األليفة
 بدورىا كمصدر رئيسي عتذا الكائن اظتمرض باظتياه السطحية.

إف تفشى عدوى الكريبتوسبوريديـو تعود أساسًا لطبيعة دورة حياتو، إذ ينتج ىذا 
      .الكائن حويصالت بيضية مقاومة للظروؼ البيئية يطلقها مع براز األفراد اظتصابْب

اضتويصالت البيضية الكروية الشكل للكائن كريبتوسبوريديـو بارفـو  ويَباوح قطر
Cryptosporidium parvum  وبعد بلع الطعاـ تبدأ اضتويصالت  ميكرومَب، 9-1من

، الٍب تػسبب (sporozoites)ػتررة أبواغ متحركة  (excystation)البيضية يف االنفجار 
للقناة  اظتعدية اظتعوية  (epithelialcells)يبيثيلية عػدوى للػػغشاء الػػخلوي داخػػل الػػخاليا اإل

ومبجرد وصوعتا للقناة اظتعدية اظتعوية، يسبب الكريبتوسبورديـو يف اإلنساف داء 
(Cryptosporidiosis) يتميز بإسهاؿ مائي حاد، يقود إىل فقد للسوائل مبتوسط ثالثة  يالذ

آالما يف  Cryptosporidiosisرض لَبات أو أكثر يومياً. وقد تشمل األعراض األخرى ظت
اظتعدة وغثياف وتقيؤ وزتى. إف ىذه األعراض الٍب تبدأ يف الظهور عادة خالؿ ثالثة إىل ستة 

 ح حادة بدرجة كافية تؤدي للوفاة.أياـ بعد التعرض للعدوى، نتكن أف تصب
 %:;إىل  88أشارت دراسات أف اضتويصالت البيضية الكريبتوسبوريديـو توجد يف 

لكريبتوسبوريديـو تكوف عموماً لاظتياه السطحية بالعامل. وبذلك فإف اضتويصالت البيضية  من
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ومثل حويصالت  ،لكن .اصتيارديا (Cysts)أكثر انتشارًا يف اظتياه السطحية من حويصالت 
اصتيارديا فإف حويصالهتا البيضية تكػوف مقاومػة جػػدًا للػظروؼ اظتناخػية، خػاصة درجػات 

ة اظتنخفضة، وقد تعيش ألسابيع كثّبة. وتكوف اظتستويات أقل ما نتكن يف اظتياه الػػحرار 
حيث يكوف النشاط البشرى عند حدة األدىن  قاوهتا ومستجمعات اظتياه احملمية،احملتفظة بن

 وتكوف اضتيوانات األليفة نادرة.
يشّب  إف حدوث تفشى للكريبتوسبوريديـو مبياه الشرب اظتعاملة بالطرؽ االعتيادية

ثبت أف  ،وحٌب اآلف .إىل أف الكائن مقاـو بدرجة غّب عادية لإلزالة بواسطة ىذه العملية
اضتويصالت البيضية الكريبتوسبوريديـو ىي األكثر مقاومة من بْب اظتمرضات اظتعوية لتثبيط 

 ا بواسطة مطهرات اظتياه الشائعة.نشاطه
غتم/لَب( غّب كافية  9-0الشرب )إف تراكيز الكلور اظتستخدمة عادة يف معاملة مياه 

ونتيجة لذلك، فإف ترشيح اظتاء ىي اطتطوة األساسية اظتستخدمة ضتماية  .لقتل ىذا الكائن
وىف دراسة أجريت بالواليات اظتتحدة عثر على  ،لكنو .موارد اظتياه من التلوث هبذا الكائن

 .رب الٍب مت ترشيحهامن موارد مياه الش %:9اضتويصالت البيضية للكريبتوسبوريديـو يف 
فإف التفشي اظتتكرر والواسع عتذا اظترض اظترتبط باظتياه يف كل من الواليات  إضافة لذلك

اظتتحدة وأوروبا يؤكد حقيقة أف اظتعاصتات التقليدية ظتياه الشرب والٍب تشمل الَبشيح والتطهّب 
الكائن يف اظتياه  قد ال تكوف كافية ظتنع تفشى اظترض عندما توجد تراكيز عالية من ىذا

السطحية. وعلى سبيل اظتثاؿ، مشلت حادثة وباء واحدة يف كارولًب، بوالية جورجيا 
وىف ىذه  .وىو ما يعادؿ سُتس سكاف اظتقاطعة -ألف شخص  01بالواليات اظتتحدة مرض 

تسحب منو احملطة  ياضتالة، عثر على اضتويصالت البيضية يف مياه الشرب واجملرى اظتائي الذ
، حدث يف مالواكى بوالية الت قليدية ظتعاصتة مياه الشرب وىناؾ تفشي آخر للكريبتوسبوريديـو
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يعترب أكرب حالة وباء ظترض مرتبط باظتياه مت توثيقة بالواليات اظتتحدة  يويسكانسن والذ
وىف حاالت أخرى  .يف مدينة ملواكي( Cryptosporidiosis)انظر حالة للدراسة: مرض 

 انتقلت عدوى الكريبتوسبوريديـو عن طريق اظتالمسة مع، أو السباحة يف مياه ملوثة.
ويظل ىناؾ الكثّب الذى كتب معرفتو حوؿ قدرة ىذا الكائن على اضتياة، والتواجد، 

وكما ىو اضتاؿ مع الكائنات اظتعوية األخرى،  .مليات معاصتة اظتياه على إزالتوومدى قدرة ع
و يلـز فقط بلع أعداد قليلة من حويصالت اصتيارديا واضتويصالت البيضية فإن

 011فإف عينات بأحجاـ كبّبة من اظتياه يتم رتعها ) يبتوسبورديـو لتسبب عدوى، لذلكللكر 
ويتم حجز الكائنات على مرشحات ذات مساـ  .لَب( إلجراء التحاليل عليها 0111إىل 

وبعد استخالصها  .oocystsاضتويصالت البيضية و  (cysts)أصغر من قطر اضتويصالت 
من اظترشح نتكن تركيزىا والكشف عنها باستخداـ اجملهر. وتستخدـ أجساـ مضادة حاملة 

(tagged)  (.;->0ظتادة تصدر وميضاً يساعد على التعرؼ على الكائنات )انظر الشكل 

 
للكريبتوسبوريديـو )لوف أخضر( تشاىد حتت ضوء فوؽ  (oocysts)( اضتويصالت البيضية ;->0) شكل

 .مرة( 11;بنفسجي بعد صباغتها مبضادات حيوية وميضة مناعية )التكبّب 
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 في ملواكي Cryptosporidiosisحالة للدراسة: مرض 
غمرت أمطار غزيرة السهوؿ الزراعية اطتصبة بوالية  1>>0يف بداية ربيع عاـ 

مطار جريانًا سطحيًا غّب معتاد وصل أحد األهنار الٍب ، وقد أنتجت ىذه األنويسكانس
تّصرؼ مياىها يف حبّبة ميشجاف، الٍب تزود مدينة ملواكي مبياه الشرب. وقد بدا أف ػتطة 
اظتدينة ظتعاصتة اظتياه قادرة على التعامل مع زيادة اضتمل: فهي مل تفشل من قبل، وأف رتيع 

ياه الشرب مت استيفاؤىا. ومع ذلك، وحبلوؿ األوؿ من معايّب جودة اظتياه واطتاصة حتديدًا مب
شهر أبريل، أصيب اآلالؼ من سكاف مدينة ملواكي بإسهاؿ مائي حاد، مصحوب غالباً 

ألف  111بآالـ يف اظتعدة، وغثياف وقيء وزتى. وىف فَبة زمنية قصّبة، أصيب أكثر من 
شخص ىم غالبًا من اظتسنْب  011، وأف أكثر من (gastroenteritis) شخص مبرض معوي

وأفرادًا غّب معافْب قد ماتوا يف هناية اظتطاؼ، على الرغم من بذؿ أفضل اصتهود من الرعاية 
الطبية اضتديثة: وأخّباً، وبعد إجراء الكثّب من االختبارات، أكتشف أف اضتويصالت البيضية 

ف ىذه اضتقائق أشارت إىل للكريبتوسبوريديـو كانت موجودة يف مياه الشرب بعد اظتعاصتة. إ
أبريل، أصدرت اظتدينة  :أف مورد اظتياه ىو اظتصدر األكثر احتمااًل للعدوى؛ وىف مساء يـو 

بالغاً مستعجاًل لسكاف اظتدينة بغلي مياىهم. وقد أدى ىذا اإلجراء بإهناء تفشي ىذا اظترض 
 مليوف دوالراً. (081)بفعالية. ويعتقد أف التكاليف اظتباشرة وفقد األرواح قد فاقت 

إف حادثة مدينة ملواكي كانت دتثل اضتالة األكرب تفشياً ظترض ينتقل بواسطة اظتاء مت 
توثيقة بالواليات اظتتحدة األمريكية. ولكن ما الذي حدث؟ كيف نتكن أف لتدث تفشياً 
ظترض على نطاؽ واسع يف مدينة حديثة بالواليات اظتتحدة األمريكية يف التسعينيات من 
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قرف اظتاضي؟ وكيف نتكن أف لتدث ىذا العدد الكبّب من الوفيات؟ ويبدو أف الَباكيز ال
يف اظتياه قبل معاصتتها أدت إىل  (oocysts)العالية من اظتواد العالقة واضتويصالت البيضية 

وىو الفشل الذي أدى إىل مرور حويصالت الكريبتوسبوريديـو  -فشل عملية معاصتة اظتياه 
ظاـ الَبشيح يف واحدة من ػتطات اظتدينة ظتعاصتة اظتياه، ؽتا أدى إىل إصابة مباشرة خالؿ ن

شرلتة كبّبة من السكاف ومن بْب عمـو السكاف كاف ىناؾ الكثّب ؽتن مل تتحمل أنظمتهم 
مرضاً  Cryptosporidiosisاظتناعية اظترض. وىف حالة األفراد من ذوى اظتناعة اصتيدة، يعترب 

ّب مريح، ولكنو ينتهي بعد فَبة وجيزة. من ناحية أخرى، فإف مرض ػتدوداً؛ صحيح أنو غ
Cryptosporidiosis.ًبالنسبة لألفراد من ذوى اظتناعة الضعيفة نتكن أف يكوف قاسياً وؽتيتا ، 

 (Helminths)الديدان المعوية  3.3.3.11
ددة إضافة للحيوانات األولية )الربوتوزوا( وحيدة اطتلية، فإف بعض اضتيوانات متع

اطتػاليا )الديداف اظتعوية( تكوف قادرة على التطفل على االنساف. ويشمل ذلك النيماتودا 
، الٍب تقسم إىل حتت (platyhelminthes))الديداف اظتدورة( والديداف اظتعوية اظتسطحة 

أو  ، والَبنتاتودا(tapeworms)، أو الديداف الشريطية (Cestoda)غتموعتْب: السيستودا 
وبالنسبة عتذه الديداف الطفيلية، فإف البويضات أو  .(Flukes)اظتثقوبات أو الديداف اظتثقوبة 

البيض اجملهري اضتجم، نتثل اظترحلة اظتعدية. إف ىذه البويضات الٍب تفرز مع براز األشخاص 
للضغوطات اظتصابْب وتنتشر بواسطة اظتياه العادمة، أو الَببة أو الغذاء تكوف شديدة اظتقاومة 

 ( أىم الديداف اظتعوية الطفيلية.1 - >0البيئية ولعمليات التطهّب. ويبْب اصتدوؿ )
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 الديداف اظتعوية الطفيلية الرئيسية (8->0جدوؿ )
 المرض )الجزء الرئيسي المصاب( الكائـــــن

  النيماتودا )الديدان المدورة(
Ascaris lumbricoides  داء االسكارس(Ascariasis))انسداد معوي يف االطفاؿ )األمعاء الدقيقة : 
Trichuris trichiura  الديداف السوطية(Whipworms)  تسبب داء(trichuriasis) يف األمعاء 

    Hookworms )الديدان الخطافية(
Necator americanus .)داء اإلنكليستوما )باألمعاء 
Ancylostoma duodenale باألمعاء(. داء اإلنكليستوما( 

  Cestodes)الديدان الشريطية( 
Taenia saginata .الدودة الشريطية لألبقار: تسبب آالـ يف اظتعدة، شعور باصتوع، عسر ىضم مزمن 
Taenia solium .الديداف الشريطية للخنازير 

  Trematodes)الديدان المثقوبة( 
Schistosoma mansoni  تسبب مرض البلهارسياSchistosomiasis يصيب الكبد واظتثانة واألمعاء الغليظة. يالذ 

 
 (Ascaris)األسكارس 

سببًا رئيسيًا لعدوى النيماتودا الٍب تصيب  (roundworm)تعترب الديداف اظتدّورة 
اإلنساف. ونتكن أف يكتسب ىذا اظترض من خالؿ ابتالع عدد قليل فقط من البيض 

ألف بيضة يومياً، وأف كل  911واحدة نتكنها إنتاج ؿتو  إسكارساظتعدي. وحيث أف أنثى 
شخص مصاب نتكنو إفراز عدد كبّب من البيض، فإف ىذا النوع من النيماتودا شائع جداً. 

مليوف شخص قد تعرضوا للعدوى، مع  0111-11;وتشّب اإلحصائيات العاظتية أف ما بْب 
وحتت اظتدارية. وىف الواليات  مالحظة أف معظم اإلصابات تنحصر يف اظتناطق اظتدارية

اظتتحدة، يغلب حدوث العدوى يف اظتناطق الواقعة على ساحل اطتليج. وتشمل دورة حياة 
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 pneumonitisىذا الطفيل طورًا تتحرؾ فيو الّبقات عرب الرئتْب وتسبب التهاب الرئة 
ض كثيف، ( وعلى الرغم من أف البيLoefflers syndrome)اظتعروؼ باسم  متالزمة لوفلر: 

وىو بذلك نتكن إزالتو بسهولة عن طريق الَبسيب يف ػتطات معاصتة اظتياه العادمة، إال أهنا 
مقاومة جدًا لتأثّب الكلور. إضافة لذلك، نتكنها أف تظل حية لفَبات طويلة من الزمن يف 
وحل اجملاري بعد إضافتو لألرض إال إذا مت التخلص من البيض عن طريق معاصتة الوحل 

 (.1.91ر اصتزء )انظ
 aenia solium)الػدودة الشريػطية لألبػػقار( و Taenia saginataعلى الػرغم من أف 

)الدودة الشريطية للخنازير( تعترباف حاليًا نادرتْب نسبيًا يف الواليات اظتتحدة، إال أنو نتكن 
ر داخل عائل إف ىذه الطفيليات تتطو  .العثور عليهما حٌب اآلف يف الدوؿ النامية حوؿ العامل

. مث دتر ىذه Cysticercusحيواين وسيط، حيث تصل إىل الطور الّبقي مثانية الشكل 
، إىل اإلنساف، الذى يعمل كعائل أخّب األبقار  ،مثالً  .الّبقات عن طريق منتجات اللحـو

، بينما Taenia saginataالٍب تلتهم بويضة معدية أثناء الرعي تعمل كعوائل وسيطة للدودة 
 cysticerciوختَبؽ الّبقات اظتثانية  .Taenia soliumاطتنازير عوائل وسيطة للدودة تكوف 

نسيج عضلة وعْب ومخ العائل الوسط ونتكنها أف تسبب يف اضطرابات معوية حادة، مثل 
 آالـ اظتعدة وفقد الوزف يف عوائلها النهائية. 

، وىو يوجد بالدرجة اإلنسافيصيب  طفياًل نيماتودياً آخر  Taxocara canisويعترب
فهو يوجد يف القطط(. إف ىذه الدودة اظتدورة تصيب  T.catiاألوىل يف الكالب )أما النوع 

وإضافة لتسببها يف اضطرابات معوية، فإف يرقات ىذا  .أساساً األطفاؿ الذين يبتلعوف الَباب
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سة ينتج عنو أحياناً دالطفيل نتكنها أف تتحرؾ يف اجتاه العيوف، مسببة تلفًا بصريًا شديداً للع
 فقد للعْب.
 (Blue – Green Algae)الطحالب الخضراء المزرقة  4.3.3.11

، يف  (cyanobacteria) يشيع وجود الطحالب اطتضراء اظتزرقة، أو البكتّبيا الزرقاء
كل اظتياه الطبيعية، حيث تلعب دوراً ىامًا يف التدوير الطبيعي للمغذيات يف البيئة والسلسلة 

   Aphanitomenon Microcystisلكن بعض أنواع الطحالب اطتضراء اظتزرقة، مثل .ةالغذائي
تنتج شتومًا قادرة على التسبب يف إحداث اظترض لإلنساف واضتيواف. إف ىذه  Anabaenaو

السمـو نتكنها أف تتسبب يف التهاب األمعاء واالضطرابات العصبية، ورمبا السرطاف. وىف 
ىذه اضتالة، ينتج اظترض عن طريق ابتالع السم اظتنتج بواسطة ىذه الكائنات، بداًل عن 

. وقد مت التبليغ عن (Helminths)ا ىو يف حالة الديداف اظتعدية ابتالع الكائنات ذاهتا، كم
العديد من حاالت تسمم حيوانات اظتزرعة، واضتيوانات األليفة والربية نتيجة لتناوعتا النموات 
الغزيرة للطحالب اطتضراء اظتزرقة على سطح اظتاء، وىناؾ أدلة متزايدة على أف البشر يتأثروف 

يف اظتياه السطحية عندما تكوف اظتغذيات  فتو كثيف عتذه الطحالبأيضًا  ونتكن أف لتدث 
وقد نسب حدوث وباء واسع مبرض االلتهاب اظتعوي  .متوفرة، مسببو تلوثًا يف موارد اظتياه

يف مدينة سيويكلى بوالية بنسلفانيا بالواليات اظتتحدة إىل وجود مستويات عالية  8:>0عاـ 
  ظتعاصتة بالطرؽ االعتيادية.من السمـو الطحلبية يف اظتياه ا

 مصادر الكائنات الممرضة في البيئة 4.11
يتم إفراز الكائنات اظتمرضة اظتعوية اظتنقولة باظتاء عادة بأعداد كبّبة يف براز البشر 
واضتيوانات اظتصابة، بغض النظر عما إذا كاف األفراد اظتصابوف تظهر عليهم عالمات اظترض 

قد يفرز األفراد اظتصابوف كائنات ؽترضة دوف أف تتطور عندىم أـ ال. وىف بعض اضتاالت، 
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أي مظاىر للمرض؛ وىف حاالت أخرى قد يفرز األفراد اظتصابوف كائنات ؽترضة لعدة شهور  
ويعرؼ ىؤالء األفراد اظتصابوف الذين ال تظهر عليهم  .بعد انتهاء عالمات اظترض بفَبة طويلة

، وقد يشكلوف مصدرًا ػتتماًل للعدوى يف (carriers)عالمات اظترض بأهنم حاملوف لو 
وبسبب ىذه اظتصادر، فإف الكائنات اظتمرضة تكوف غالباً  .(>->0اجملتمع )انظر الشكل 

موجودة يف غتارى أي جتمع سكاين. لكن، الَبكيز الفعلي للكائنات اظتمرضة يف مياه صرؼ 
ت اإلصابة مبرض معوي جتمع سكاين معْب يعتمد على الكثّب من العوامل منها: حاال

)مبعُب، عدد األفراد اظتصابْب باظترض يف جتمع سكاين معْب(، عدد اضتاملْب للمرض يف 
 التجمع السكاين، الفَبة من السنة، اضتالة الصحية والنظافة ومعدؿ استهالؾ الفرد من اظتياه. 

 
يف بعض األحياف، وجد أف نتكن أف يصبح اظتستحموف مصدراً شائعاً للكائنات اظتمرضة. ( >->0)شكل 

 ة اظتستحمْب يف ىونولولو، هباوايىناؾ عالقة ارتباط بْب أعداد البكتّبيا القولونية وكثاف
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تعترب ذروة اإلصابة بالعديد من األمراض اظتعوية موشتية يف اظتناخات الدافئة . لذلك، 
اطتريف، بينما  فإف أعلى نسبة إصابة بالفّبوسات اظتعوية تكوف خالؿ أواخر الصيف وبداية

دتيل للوصوؿ إىل الذروة يف بداية الشتاء، بينما تصل  (rotavirus)العدوى بالروتافّبوس 
إف سبب اظتوشتية للعدوى اظتعوية  .العدوى بالكريبتوسبوريديـو الذروة يف بداية الربيع واطتريف

الوسائل  غّب معروؼ دتاماً، لكن عوامل عدة قد تلعب دوراً، فقد يرتبط ذلك مبدى قدرة
الناقلة اظتختلفة على العيش يف البيئة خالؿ اظتواسم اظتختلفة: مثاًل، نتكن للجيارديا 

(Giardia) فإف  ،وباظتقابل .أف تقاـو درجات اضترارة اظتنخفضة يف فصل الشتاء بشكل جيد
ما ، كفيما بْب الكائنات اضتيوانية اطتازنة للكائن اظتمرض قد تلعب دوراً  اإلفرازاتاختالؼ 

أو قد يكوف التعرض الكبّب ظتياه ملوثة، كما ىو عند  .ىو يف حالة الكريبتوسبوريديـو
 السباحة، سبباً يف زيادة معدالت حدوث اإلصابات يف شهور فصل الصيف.

 .أيضاً، تكوف بعض التجمعات البشرية وشرائح معينة منها أكثر عرضة للعدوى
يفتقروف عادة ظتناعة واقية ْب األطفاؿ ألهنم فمثاًل، تكوف العدوى اظتعوية أكثر شيوعًا ب

وبذلك تكوف عادة حاالت العدوى بالفّبوسات والربتوزوا اظتعوية يف مراكز رعاية  .مسبقة
األطفاؿ اليومية، حيث يكوف األطفاؿ الصغار يف حيز ػتدود ومتقاربوف جدا، أعلى كثّباً 

كما تزايد حدوث   .(9->0عن تلك بْب عمـو التجمعات السكانية )انظر اصتدوؿ 
االقتصادية اظتتدنية،  –اظتعوية  تكوف واضحة أيضا بْب اجملموعات االجتماعية  اإلصابات

إف تراكيز الكائنات  .وبشكل خاص حيث تسود ظروؼ صحية ونظافة مبستويات منخفضة
اظتعوية اظتمرضة تكوف أعلى بكثّب يف ؼتلفات الصرؼ الصحي بالعامل النامي مقارنة بالعامل 
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فمثاًل، يقدر متوسط تركيز الفّبوسات اظتعوية يف مياه الصرؼ الصحي يف  .الصناعي
/ لَب( 801(، بينما سجلت تراكيز تصل إىل ):->0/لَب )جدوؿ 101الواليات اظتتحدة عند

 يف أفريقيا وآسيا.
 اظتعوية والربوتوزوا يف الرباز بالواليات اظتتحدة ت( اإلصابة وتركيز الفّبوسا9->0جدوؿ )

 الَبكيز يف الرباز )باصتراـ( )%(اإلصابة  الكائن اظتمرض

Enterovirus 01 – 11 01
 

– 01
 

 
Hepatitis A 1.0 01

 
 

Rotavirus 01 – 9< 01
  

– 01
  

 

Giardia 1.; 01
 

 
 0; – 81* 01

 
 

Cryptosporidium 1.9 – 91 01
 

- 01
 

 

 9: – 81* 01
 

 – 01
 

 
 اليومية.طفاؿ يف مراكز الرعاية األ* 

 

 ( اظتستويات التقديرية للكائنات اظتعوية يف الصرؼ الصحي ومياه سطحية:->0جدوؿ )
 .ملوثة بالواليات اظتتحدة

 الكائـن
 مللي لتر 111 لالتركيز لك

 مياه جارية ملوثة الصرف الصحي الخام
Coliforms 01

 
 01

 
 

Enteric viruses 01
 

 0 – 01 
Giardia 01 1.0 – 0 

Cryptosporidium 01 –  01
 

 1.0 – 01
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 (Sludge)الحمأة  1.4.11
أو زتأة  (biosolids)ينتج أثناء معاصتة الصرؼ الصحي للمدف مواد حيوية صلبة 

وتعترب اظتواد اضتيوية الصلبة ناجتًا ثانويا لعمليات معاصتة فيزيائية )اظتعاصتة األولية(،  .)وحل(
فيزيائية )ترسيب اظتواد الصلبة اظتعلقة باستخداـ   –وحيوية )تنشيط اضتمأة( وكيميائية 

 كيماويات(.
وعلى الرغم من أف  ،1.91إف عملية إنتاج اضتمأة مت وصفها بالتفصيل يف اصتزء 

اصتة باستخداـ اعتضم اعتوائي والالىوائي و/أو إزالة اظتاء متفض من أعداد الكائنات الناقلة اظتع
لألمراض يف ىذه اظتواد اضتيوية الصلبة، فإف أعداداً كبّبة من الكائنات اظتمرضة الٍب توجد يف 
الصرؼ الصحي اطتاـ تبقى عادة يف اظتواد اضتيوية الصلبة للصرؼ الصحي. وعلى أساس 

م، نتكن أف يكوف تركيز الكائنات اظتمرضة يف اظتواد اضتيوية الصلبة للصرؼ الصحي اضتج
عاليًا نوعًا ما نتيجة الَبسيب )الكائنات الكبّبة، خاصة الديداف( واإلدمصاص )خاصة 

وزيادة على ذلك، فإف معظم األنواع اظتيكروبية اظتوجودة يف الصرؼ الصحي  .للفّبوسات(
وعلى الرغم من أف الفّبوسات اظتعوية ذات وزف  .أثناء الَبسيب األوىليف الوحل اطتاـ تَبكز 

منخفض جدًا لتَبسب بذاهتا ؛ إال أهنا أيضًا تَبكز يف اظتواد الصلبة للحمأة بسبب قابليتها 
 ى سطوح اظتواد اصتسيمية العالقة.القوية للشد عل

الوحل األوىل يف  (indicator)إف كثافات الكائنات اظتمرضة والكائنات الدالة 
(primary sludge) ( وىى دتثل قيمًا متوسطة فتوذجية اكتشفت ; - >0مبينة يف اصتدوؿ )

إىل ضرورة مالحظة أف الكائنات الدالة توجد  ،بواسطة عدد من الباحثْب. وجتدر اإلشارة
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اد عادة بكميات ثابتة بشكل عػػاـ. لكنو يتعْب تذكر أف احتواء أنواع اضتمأة الػمختلفة ألعػد
اشتقت  يضخمة جدًا أو قليلة جدًا من أي كائن يعتمد على نوعية الصرؼ الصحي الذ

فإف كميات األنواع اظتختلفة للكائنات اظتمرضة متباينة بشكل  ،وبنفس الكيفية .منو اضتمأة
يتعْب  ،وأخّباً  .خاص، ألف األرقاـ تعتمد على األنواع اظتوجودة يف غتتمع معْب يف وقت ػتدد

مالحظة أف الَباكيز الٍب مت حتديدىا يف أي دراسة تعتمد على االختبارات الٍب أجريت على  
كل نوع ميكرويب؛ وبذلك فإف ىذه الَباكيز تكوف دقيقة بنفس دقة التحاليل نفسها؛ الٍب قد 

لكائنات اظتمرضة من عينات تتأثر سلبًا نتيجة لعوامل مثل عدـ الكفاءة يف استخالص ا
 .بيئية

اصتة البيولوجية للمياه بعد اظتع (secondary sludge)يتم إنتاج اضتمأة الثانوية 
وتعتمد التجمعات اظتيكروبية يف اضتمأة بعد ىذه اظتعاصتات على الَباكيز بداية يف  .العادمة

إف بعض  .اظتياه العادمة، واظتوت أو النمو أثناء اظتعاصتات، وارتباط ىذه الكائنات باضتمأة
 .اظتعاصتة، مثل عملية تنشيط اضتمأة، قد حتد أو تدمر بعض األنواع اظتيكروبية اظتعوية عمليات

إف الكائنات الػممرضة الػفّبوسية والبكتّبية، مثاًل، يقل تركيزىا عن طػريق معاملة تنشيط 
وعلى الرغم من ذلك فإف مدى تركيز الكائنات اظتمرضة يف  ،(9.9.1.91اضتمأة )انظر اصتزء 

الثانوية الٍب يتم اضتصوؿ عليها من ىذه اظتعاصتة الثانوية وأغلب اظتعاصتات األخرى اضتمأة 
تكوف عادة غّب ؼتتلفة بدرجة معنوية عن تلك اظتوجودة يف الوحل األوىل، كما ىو مبْب يف 

 (.>->0اصتدوؿ )
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 ألوليةكروبات الدالة يف اضتمأة ا(: كثافات الكائنات اظتمرضة اظتيكروبية واظتي;->0جدوؿ )
  الكثافة الكائن النوع

 )العدد يف اصتراـ من الوزف اصتاؼ(
  01  01 األنواع اظتختلفة من الفّبوسات اظتعوية الفيروس
  01 (bacteriophages)الفّبوسات اظتلتهمة للبكَبيا  

  01  01 البكتّبيا القولونية الكلية البكتريا
  01  01 البكَبيا القولونية الربازية 
  01  01 البكَبيا العقدية الربازية 
  01  01 الساظتونيال 
  01 الكلوسَبيديـو 
  01 بكَبيا السل 

  01  01 اصتيارديا البروتوزوا
  01  01 االسكارس الديدان المعوية

 Trichuris vulpis 01  
 Taxocara SP. 01  01  

كثافة الكائنات اظتمرضة اظتيكروبية واظتيكروبات الدليلية يف اظتواد اضتيوية   (> - >0جدوؿ )
 انويةالصلبة للحمأة الث

 الكائن النوع
 الكثافة

 )العدد يف اصتراـ من الوزف اصتاؼ(
    01 األنواع اظتختلفة من الفّبوسات اظتعوية الفيروس
    01 البكتّبيا القولونية الكلية البكتريا
    01 البكَبيا الواوية الربازية 
    01 البكَبيا العقدية  الربازية 
    01 الساظتونيال 

  01  01 اصتيارديا البروتوزوا
 0  01 اإلسكارس الديدان المعوية

 Trichuris vulpis  01أقل من  
 Taxocara SP. 01    
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 المخلفات الصلبة 2.4.11
قد حتتوي اظتخلفات البلدية الصلبة أنواعاً ؼتتلفة من الكائنات اظتمرضة الٍب عادة ما 

فقد وجد أف ما يصل إىل  .(diapers)ع ض  رُ يكوف أحد مصادرىا حفاظات أو مشاالت ال
من حفاظات األطفاؿ اظتلوثة بالرباز الٍب يتم التخلص منها يف أماكن رتع وردـ  01%

وىناؾ مصدر رئيسي آخر للكائنات  .توي على فّبوسات معويةحت (Landfills)النفايات 
اظتمرضة يتمثل يف اظتواد اضتيوية الصلبة للصرؼ الصحي، حيث دتارس عملية التخلص 

لفات القطط( اظتشَبؾ.  كما قد توجد اظتمرضات أيضاً يف ؼتلفات اضتيوانات األليفة )مثل ؼت
 واظتخلفات الغذائية.

 بكَبيا واوية  01 ¯:.:اظتخلفات الصلبة البلدية وقد وجد أف متوسط ػتتوى 
مت العثور على الساظتونيال يف  أيضاً  .بكتّبيا قولونية برازية يف اصتراـ الواحد  01 ¯ :.1

وىف مواقع اظتكبات غّب اظتبطنة، فإف ىذه الكائنات اظتمرضة قد  .اظتخلفات الصلبة اضتضرية
 (.9-01وتَباكم يف الطبقات التحتية للمكبات )انظر الشكل (Leachate)ترشح مع السوائل 

 مصير الكائنات الممرضة وانتقالها في البيئة 5.11
وتعتمد  ،توجد عدة مسارات ؽتكنة لنقل الكائنات اظتعوية اظتمرضة الٍب يتم إفرازىا

بالدرجة األوىل قابلية كائن معوي ؽترض على النقل بواسطة أي من ىذه اظتسارات على مدى 
مقاومتو للعوامل البيئية، الٍب تتحكم يف بقائو حياً، وقدرتو على اضتمل بواسطة اظتياه عند 

باظتاء،  تدفقها يف البيئة. ونتكن اعتبار بعض اظتسارات على أهنا طبيعية لنقل األمراض احملمولة
لكن مسارات أخرى، مثل استخداـ اظتياه العادمة للمدف يف تغذية اظتياه اصتوفية، ومشاريع 
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الكربى، أو التخلص العشوائي من حفاظات األطفاؿ فإهنا  (aquaculture)الزراعة اظتائية 
 .تعترب يف الواقع مسارات جديدة خلقها اإلنساف اضتديث

إف إفرازات اإلنساف واضتيواف مصادر للكائنات اظتمرضة. وقد أصيب اإلنساف 
من مياه  (shellfish)بعدوى الكائنات اظتمرضة من خالؿ استهالؾ غذاء ملوث مثل احملار 

ملوثة، أو ػتاصيل مروية مبياه عادمة؛ ومن شرب مياه ملوثة؛ ومن خالؿ التعرض ظتياه 
اء االستحماـ أو السباحة بأماكن الَبفيو واالستجماـ. سطحية ملوثة مثلما قد لتدث أثن

زيادة على ىذا، فإف األفراد الذين اكتسبوا العدوى عن طريق العمليات اظتشار إليها يصبحوف 
 اهتم، وىم بذلك يستكملوف الدورة.مصادر للعدوى من خالؿ إفراز 

أطوؿ يف البيئة وعمومًا فإف الكائنات الفّبوسية اظتمرضة والربوتوزوا تعيش لفَبة 
وتعتمد فَبة استمرارية بقاء كائن ؽترض ما حتت ظروؼ  رنة باظتمرضات اظتعوية البكتّبية،مقا

ومن بْب ىذه  .(01 - >0بيئية ػتددة على عدد من العوامل اظتعقدة مدرجة يف اصتدوؿ )
عامل ػتدد  العوامل رتيعاأ لتتمل أف تكوف درجة اضترارة العامل األكثر أقتية. إف درجة اضترارة

بوضوح وعتا تأثّب ثابت نتكن توقعو على حياة الكائنات اظتعوية اظتمرضة يف البيئة. وعادة،  
ومن ناحية أخرى، تتسبب  .كلما قلت درجة اضترارة، طالت فَبة بقائية الكائن اظتمرض

سات لكن الفّبو  يا اظتعوية والربوتوزا الطفيلية،درجات اضترارة اظتنخفضة جدًا يف موت البكَب 
 نتكنها البقاء ُمعدية لعدة أشهر أو سنوات عند درجات التجمد.

        نتكن أف يسبب اصتفاؼ أو الرطوبة اـتفاضًا يف استمرار بقاء البكتّبيا حية
 كما تعترب األشعة فوؽ البنفسجية من الشمس عاماًل مثبطًا رئيسيًا للبكَبيا الدالة
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(indicator bacteria) وبذلك نتكن التنبؤ مبوهتا يف اظتياه البحرية حسب  ،يف اظتياه السطحية
 للتثبيط باألشعة فوؽ البنفسجية. فَبة التعرض لضوء النهار. إف الفّبوسات أكثر مقاومة

للمياه  (microflora)أظهرت الكثّب من الدراسات أف األحياء النباتية الدقيقة 
فقد تبْب،  .اظتعوية اظتمرضةالطبيعية والصرؼ الصحي تعمل كعوامل مضادة لبقاء الكائنات 

اظتياه اظتعقمة مقارنة مبياه على سبيل اظتثاؿ، أف الكائنات اظتعوية اظتمرضة تعيش لفَبة أطوؿ يف 
حبّبات وأهنار وػتيطات. ونتكن للبكَبيا يف اظتياه الطبيعية أف تتغذى على البكَبيا الدالة  من

ولقد تبْب أف إدمصاص البكَبيا اظتعوية على  ربازية،)الكاشفة( مثل البكتّبيا القولونية ال
سطوح اظتواد اظتعلقة )الطْب، بقايا عضوية، وما شابو( ومواد رسوبية حبرية يُطيل فَبة حياهتا. 

 (.00 - >0إف مدى فَبة حياة الكائنات اظتمرضة الفّبوسية موضح يف اصتدوؿ )
 ت اظتعوية اظتمرضة يف اظتياه الطبيعية( العوامل البيئية اظتؤثرة على حياة الكائنا01 – >0جدوؿ )

 مالحظـات العامـل
طوؿ عند درجات اضترارة لتتمل أف تكوف العامل األكثر أقتية؛ فَبة بقائية أ درجة اضترارة

لة، لكنو يطيل من حياة التجمد يقتل البكَبيا والربوتوزوا اظتتطفاظتنخفضة، 
 .الفّبوسات

 ة أف يقلل من التجمعات البكتّبيةمن الرطوبنتكن حملتوى الَببة اظتنخفض  الرطوبة
 تكوف األشعة فوؽ البنفسجية ضارة الضوء

معظمها تكوف مستقرة عند قيم الرقم اعتيدروجيِب للمياه الطبيعية. تكوف  (pH)الرقم اعتيدروجيِب 
 .9وأقل من  >أعلى من  pHالبكَبيا اظتعوية أقل استقراراً عند 

 .رارى نتيجة لوجود بعض الكاتيوناتػتمية ضد التثبيط اضت بعض الفّبوسات تكوف ألمالحا
 .اجملاري ينتج عنو عادة حياة أطوؿوجود ؼتلفات  اظتادة العضوية 

 .ياة البكَبيا والفّبوسات اظتعويةاالرتباط باظتواد الصلبة يطيل من ح اظتواد الصلبة اظتعلقة أو الرسوبيات 
 .يكوف لو عادة تأثّب مضادة دقيقة وجود حياة نباتي عوامل حيوية
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 ( : فَبات بقائية الفّبوسات اظتعوية يف بيئات ؼتتلفة .00 – >0جدوؿ )
 فترة البقائية )أيام( البيئة

 011 – 9 مياه حبر أو مصبات
 ;;0 – 9 مياه هنر

 ;09 – 8 مياه صنبور
 1> – 9 احملارات

 119 – ; الرسوبيات البحرية
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 مسائل وأسئلة
 ة ؟ ما ىو الكائن اظتعوي اظتمرض؟ما ىي الكائنات اظتمرض. 1
 وآخر منشأ اظتاء  (Waterborne)ما ىو الفرؽ بْب كائن ؽترض منقوؿ باظتاء  .2

(Water based)؟ 

 أي غتموعة من الكائنات اظتمرضة اظتعوية يعيش لفَبة أطوؿ يف البيئة، وظتاذا؟ .3

 صف بعض الطرؽ الٍب نتكن استخدامها للكشف عن البكتّبيا الدليلية يف اظتاء. .4

 ما ىي بعض اظتواصفات القياسية اطتاصة بالبكَبيا الدليلية؟ .5

اظتنقولة باظتاء بالواليات  األمراضتعترب الربوتوزوا اظتتطفلة السبب الرئيسي يف تفشى  .6
 اظتتحدة األمريكية عندما يكوف ؽتكناً التعرؼ على الناقل. ظتاذا؟

 ما ىي بعض العوامل الٍب تتحكم يف حياة الكائنات اظتعوية اظتمرضة يف البيئة؟ .7

 ء مشكلة يف الواليات اظتتحدة األمريكية؟. ظتاذا تظل األمراض اظتنقولة باظتا;

 التكاثر فيها بأعداد عالية؟  Legionellaما ىي بعض البيئات الٍب نتكن للبكتّبيا  .1

 ما ىي العوامل الٍب حتدد تركيز الكائنات اظتعوية اظتمرضة يف الصرؼ الصحي؟ .11
   بواسطة أي من اظتسارات األخرى، إضافة ظتياه الشرب، نتكن أف تنقل الكائنات .11

 اظتعوية اظتمرضة.
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 العشرونالباب 
 معالجة المخلفات البلدية ومياه الشرب

 
سبت  اليتللمغذيات  ضمن الدورات الطبيعية  إعادة إدخالوؽلكن  طرده من خالل ادلراحيضن كثَتًا شلـا يتم إ

يصاحبها العديد من ادلخاطر من بينها  اذلامةغذيات ـاإلشارة إىل أن ادل . مع ذلك يتـعُتاألبواب السابقــة يفمناقشتها 
 للصرف. كافيةالكائنات احلية ادلمرضة، وىو ما يستدعى معاجلة  

  

 الماء والحضارة  1.02
( على ادلاء. وتارؼلياً أو التمدين مدن يفتعٍت رلازًا العيش  اليتقامت احلضارة )

فإن حاجتها دلوارد مائية آمنة ؽلكن  ،مدناً  ةا أصبحت التجمعات السكانية الصغَت بعدم
 ،االعتماد عليها، وكذلك حاجتها لنظم زبلص من ادلخلفات جيدة أصبحت ضرورية. فمثالً 
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طريق بناء نظام متطور من  ذه الضرورة عنعام مضت وفر الرومان ى يمنذ أكثر من ألف
ديثة ربتاج يستخدم حىت اآلن. لكن ادلدن احل بعضها مازال ،القنوات ادلائية وادلصارف

 يفلكميات ىائلة من مياه الشرب ويتولد عنها كميات أكرب من ادلخلفات مقارنة بتلك 
األمراض القدًن. إضافة لذلك، فقد أصبحنا أكثر معرفة باالرتباط القوى بُت  الروماينالعهد 

، وكذلك العالقات بُت معاجلة ادلخلفات والبيئة الصحية )انظر الشكل الصحيوالصرف 
ؽلكن من خالذلا أن تلوث  اليتيوضح بالصورة وصفًا للمسارات ادلتعددة  يلذا 02-1

البحث عن حلول  يفادلخلفات البلدية ادلياه اجلوفية(. ذلذا، فإننا نواجو ربديًا رئيسيًا 
فقط صحة  يال ربم اليتاقتصادية وفعالة دلشاكل توفَت ادلياه والتخلص من ادلخلفات 

 بيئة. اإلنسان ولكن أيضاً جودة ال
 ( الصحيطبيعة المياه العادمة )الصرف  0.02

روما، بقدرة كافية  يف (The cloaca maxima)أنبوب الصرف األكرب ادلسمى  سبيز
، كانت ببساطة ذبمع وأمثالوخلدمة مدينة من مليون نسمة. إن أنبوب الصرف ىذا، 

الوسيلة جعلت ادلدن أكثر وتفرغها يف أقرب حبَتة، أو هنر أو زليط. ومع أن ىذه ادلخلفات 
 مالءمة للعيش، لكن صلاحها أعتمد على نقل مشكلة التلوث من مكان إىل آخر.



377 
 

 
 ؽلكن للمخلفات البلدية عن طريقها تلويث ادلياه اجلوفية. اليتادلسارات (: 1–02)شكل 

 

إن ما عمل بشكل جيد ومقبول للرومان ال يصلح اآلن. فالكثافات السكانية 
. لذلك، فإن نقل التلوث من مكان إىل آخرية عالية جداً لتسمح باالعتماد فقط على لاحلا

 عاليوم تتم معاجلتو قبل أن يضخ للبيئة. وىف اجلزء األخَت من القرن التاس الصحيالصرف 
بالتجميع مع ادلعاجلة وذلك لتقليل الضرر على ادلياه  نظم الصرفعشر، مسح تصميم 
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الواليات ادلتحدة  ه العادمة يفألف زلطة معاجلة للميا 17الطبيعية. واليوم، فإن أكثر من 
بليون لًت من ادلياه العادمة يومياً. إضافة لذلك، فإن خزانات الصرف  172عاًف ضلو تدىا وح

تقريبًا من سكان  %07أدخلت أيضًا عند هناية القرن التاسع عشر، زبدم  اليت، الصحي
 ادلناطق الريفية.  يفغالباً  ،دلتحدةالواليات ا

ل إضافة دلياه رمادية تنتج عن الغستضم ادلياه العادمة البلدية برازًا وبواًل بشرياً، 
سلتلف النشاطات من الوجبات. كما قد تدخل النظام أيضًا مياه  وإعدادواالستحمام 

 اليت ىيادلخلفات البلدية  يفكمية ادلادة العضوية   أن إىل اإلشارةالصناعية والتجارية. وذبدر 
 ربدد مستوى ادلعاجلة البيولوجية الالزمة.

الكلى  العضويوتستخدم ثالثة اختبارات لتقييم كمية ادلادة العضوية: الكربون  
(TOC) ،لألكسجُت حتياج البيوكيميائيالا (BOD)لألكسجُت حتياج الكيميائيال، وا 
(COD)7.17و 7.17اجلزئُت  يفرين األخَتين ، وقد مت مناقشة االختبا. 

مركبات عضوية قابلة للتحلل  يفادلياه العادمة البلدية  يفتتمثل ادللوثات الرئيسة 
وكائنات  ،ومواد عالقة ،بيولوجياً، ومواد عضوية شديدة ادلقاومة للتحلل، وعناصر فلزية سامة

 ،(1–02اجلدول ) يفمدونة  يالبلد الصحيدقيقة شلرضة. إن بعضًا من مكونات الصرف 
 الدالةيا َت الفيزيائية وتراكيزىا. كما أن عدة أنواع من البكت - إضافة خلصائصها الكيميائية

(indicator bacteria)  ادلياه العادمة بًتاكيز سلتلفة كما ىو  يفوادلمرضات تتواجد أيضًا
 (. 0-02اجلدول ) يفموضح 
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 .دلياه عادمة بلدية غَت معاجلة االعتيادية(: ادلكونات 1-02جدول )
 

 الملوثــــــات
 التركيز )مجم/ لتر(

 عال   متوسط منخفض
 1022 302 772 ادلواد الصلبة الكلية -

 072 722 072 ادلواد الذائبة، الكلية    
 707 022 127 مواد متطايرة    

 772 002 122 مواد صلبة عالقة -
 037 177 02 مواد متطايرة   
 02 12 7 مواد صلبة قابلة للًتسب -
 722 002 112 (*)لألكسجُت  ياالحتياج البيو كيميائ -
 092 172 02 يالكربون العضوي الكل -
 1222 722 072 احتياج األكسجُت الكيميائي -
 02 72 07 (Nمعرب عنو يف صورة  يالنيًتوجُت )الكل -

 77 17 0 العضوي    
 72 07 10 األمونيا احلرة    
 2 2 2 نيًتيت    
 2 2 2 نًتات    
 7 0 17 (Pمعرب عنو يف صورة  ي)الكل الفوسفور    
 7 7 1 العضوي    
 12 7 7 غَت العضوي    

 

 (BOD,     C) ه م02أيام عند  7مدة  (*) 
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 .معاجلةمياه عادمة بلدية غَت  يف اعتيادياً  ادلوجودة الدقيقة أنواع وأعداد الكائنات(: 0-02جدول )
 التركيز )مجم/ لتر( الكائن الدقيق        

 712 - 712 (Total coliform)  البكتَتيا القولونية الكلية
 712 - 712  (Fecal coliform) القولونية الربازية
 712  - 712 (Fecal streptococci) العقدية الربازية

 012 - 712   (Enterococci)عصوية معوية
 توجد  (Shigella)شيجيال

 212 - 012 (Salmonella) سادلونيال
 112 - 712  (Clostridium perfringens)كلوسًتيدًن بَتفرصلينز
 121- -  012 (Giardia cysts) حويصالت جيارديا

 112 - 112  (Cryptosporidium oocysts) للكريبتوسبوريدًن بيضية حويصالت

 012- - 112  (Helminth ova)بيض وديدان معوية

 112 - 012 (Enteric virus) فَتوس معوي

  
 (يمعالجة المياه العادمة )الصرف الصح 3.02

 (Septic tanks) يخزانات الصرف الصح 1.3.02
ليس بالقليل من  سر الريفية وعددحىت منتصف القرن العشرين اعتمدت كثَت من األ

الواليات ادلتحدة على استخدام احلفر الصحية خارج ادلنازل  يفسكان ادلدن الصغَتة 
للتخلص من سللفاهتم. وكثَتًا ما تسمح ىذه احلفر الصحية بانسياب ادلخلفات غَت ادلعاجلة 

 التهديد الشرب بالكائنات ادلمرضة. إن ىذالتصل إىل ادلياه اجلوفية شلا يلوث موارد مياه 
 (drainfields)وحقول صرف  الصحيالصرف  صحة العامة قاد إىل تطوير خزاناتلل
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بالدرجة األوىل كمكان ذبميع  الصحيوتعمل خزانات الصرف  .مصممة بشكل جيد
(repositories) وؽلكن أن يتم فيها  ،حيث تفصل ادلواد الصلبة عن ادلياه العادمة الداخلة

صرف نظام خزان  أيضًا ىضم ادلخلفات العضوية بيولوجيا ربت ظروف ال ىوائية. ويف
( تدخل ادلياه العادمة ومياه الصرف خلزان مصنوع من 0-02)انظر الشكل  ظلطى يصح

شكل  يفاخلرسانة أو ادلعدن أو ألياف الزجاج. وىناك تطفح الدىون والزيوت فوق السطح 
 بكتَتيل تعرض ادلياه العادمة والصرف لتحلدلواد الصلبة بالقاع. وتا، وتًتسب (scum)غثاء 
 الصحيخزان الصرف  يف عادة  . وتبقى عادة ادلياه العادمة(sludge) محأة نتجةم ،وائيال ى

قنوات إىل حقل الصرف.  يفيتم بعدىا سبريرىا  ،ساعة فقط 30-07دلدة تًتاوح ما بُت 
 يفمن أنابيب مثقبة صغَتة مدفونة  (leachfield)ويتكون حقل الصرف أو حقل الغسيل 

خزان الصرف  يفاحلصى ربت سطح الًتبة. ويتم من فًتة ألخرى ضخ ادلخلفات ادلتبقية 
 لنقلها إىل زلطة معاجلة للتخلص منها.  مزودة بصهريج خارجاً إىل شاحنة الصحي

تكون عادة  الصحيادلخلفات خبزان الصرف  يفعلى الرغم من أن تركيز ادللوثات 
خزانات تظل (، 7-02اه العادمة البلدية )انظر اجلدول ادلي يفتوجد  اليتأعلى بكثَت من تلك 

للتخلص من ادلخلفات عندما تكون األراضي متوفرة وكثافة  ةطريقة فعال الصحيالصرف 
 ادلناطق الريفية وضواحي ادلدن. يففالسكان ليست عالية جداً. لذلك، فإهنا تستخدم بكثرة 

ومع تزايد كثافة السكان بالضواحي فإن إمكانية تلوث ادلياه اجلوفية والسطحية قد  ،لكنو
، واقع األمر . وىفيذبار  يترتفع أيضاً، وىو ما يشَت إىل احلاجة لالنتقال إىل نظام صرف بلد

ادلدن.  ضواحيكثَت من   يففإن أنظمة اخلزانات الصحية اخلاصة يتم التخلي عنها أحيانًا 
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على سبيل  يفه .ليست مالئمة جلميع ادلناطق الصحيفإن خزانات الصرف  ،إضافة لذلك
ادلثال، ال تعمل جيدًا ربت ظروف ادلناطق الباردة كثَتة األمطار حيث قد تكون حقول 

 .جداً  مشبعةالصرف 

 
 .ي(: نظام خزان الصرف الصح0-02شكل )
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يكون فيها مستوى ادلاء  ادلناطق اليت كما أهنا غَت مالئمة يف  ،حلدوث تبخر جيد
مسؤولة عن تلوث  ياحلر ضحاًل. وؽلكن أيضًا أن تكون زيادة كثافة خزانات الصرف الصح

بادلياه وادلرتبطة  ادلنقولةيعتقد بأن معظم أوبئة األمراض  وادلياه اجلوفية بالنًتات. وأخَتاً، فإن
 زانات الصرف الصحي. الواليات ادلتحدة تنتج عن التلوث عن طريق خ بادلياه اجلوفية يف

 يدلواد الصرف الصح النمطية(: اخلصائص 7-02جدول )

 المكـــــّـون
 لتر( التركيز )مجم/

 التركيز النموذجي المدى
 72222 122222 - 7222 ادلواد الصلبة الكلية

 17222 122222 -  7222 مواد صلبة معلقة
 3222 17222 - 1022 مواد صلبة متطايرة

 7222 72222 - 0222 م ه( 02عند  ،أيام 7البيولوجي لألكسجُت )االحتياج 
 72222 02222 - 7222 لألكسجُت االحتياج الكيميائي

 122  - 1722 322 (N) – يالنيًتوجُت الكل
 122 - 022 722 (N)األمونيا 

 P 72 - 022 072 –الفوسفور الكلى 
 722 1222 - 122 العناصر الثقيلة *

 .(Al)لومنيوم واأل (Zn)والزنك  ،(Fe)ديد األوىل: احلبالدرجة  *
 

 لمعالجة المياه العادمة  اإلجماليةالعملية  0.3.02
هناية القرن التاسع عشر عندما  مع ياحلديثة دلعاجلة الصرف الصح بدأت احملطات

 يف يإىل زبفيض ادلادة العضوية القابلة للتحلل البيولوج يجرت زلاوالت لتطوير عمليات تؤد
 ادلخلفات اليت الصرف الصحي قبل ضخها ألجسام مائية طبيعية. إن وجود مادة عضوية يف
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 كرويب لألكسجُت ادلتاح يفينتج عنو استهالك مي ،يتم ضخها ػلفز ظلوًا ميكروبيًا سريعاً 
والصور األخرى لألحياء  عن الظروف الالىوائية موت األمساكب ادلياه. كما ؽلكن أن يًتت

 الوقت ذاتو روائح كريهة .  لد عنها يفوتتو  ،ادلائية
إجراء  لقابلة للتحلل البيولوجي عن طريقزبفيض كمية ادلواد العضوية ا ومن أجل

تتكون من ثالثة  يفإن ادلعاجلة الكاملة للصرف الصح ،ىذه العمليات ربت ظروف زلكمة
 (. 7-02الشكل ) كما ىو موضح يف  ،خطوات رئيسة

z  يعقبها الًتسيب. ،عملية فيزيائية تشمل فصل البقايا الكبَتةادلعاجلة األولية: وىى 
z .ادلعاجلة الثانوية: وىى عملية بيولوجية تقوم هبا الكائنات الدقيقة 

z  عنكيميائية تؤدى إىل إزالة العكارة الناذبة  -ادلعاجلة الثالثة: تكون عادة عملية فيزيائية 
فلزية، أو كائنات  معادنضوية ذائبة، أو أو مادة ع ،وجود مغذيات )مثاًل، النيًتوجُت(

 شلرضة.
 المعالجة األولية  1.0.3.02

. وتقوم يمعاجلة الصرف الصحي البلد ادلعاجلة األولية اخلطوة األويل يفتكون 
بفصل ادلواد الصلبة الكبَتة فيزيائيًا من رلرى ادلخلفات. فعندما يدخل الصرف اخلام زلطة 

مثل فروع األشجار واإلطارات  ،ؽلر خالل بوابات معدنية تزيل ادلواد كبَتة احلجم ،ادلعاجلة
متحركة حبجز ادلواد األصغر حجمًا مثل احلافظات  مناخل وما شابو ذلك. بعدىا تقوم

خزانات تصفية تسمح بًتسب الرمل  تستقر مياه الصرف لفًتة قصَتة يف حيث ،والقنينات
داخل خزان ترسيب أوىل )يعرف أيضًا خبزان  إىل خلفاتادل دفقواحلصى. يتم بعدىا ضخ 

ضلو نصف ادلواد العضوية الصلبة العالقة للقاع رّسب حيث ت (clarifier)الًتسيب أو ادلنقى 
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إىل الوحل الناتج ويشار  .(biosolids)أو مواد صلبة حيوية  (sludge) )محأة( صورة وحل يف
  ال تتم إزالة ادليكروبات ادلمرضة بكفاءة.وىف العملية األولية ىذه بأنو وحل أوىل 

 
 احملطات احلديثة دلعاجلة ادلياه العادمة اليت يف ظلطيةرسم زبطيطي لعمليات معاجلة  :(7-02)شكل 

معاجلــة ادلياه العادمة حسب نوع ادلدخـالت  اختالفتستخدم خـزانات ىضم ىــوائية. الحــظ أنو مع 
 فــإن أنـــواع ادلعاجلة ادلستخدمة تتباين بشكل واسع. ،ةوكـذلك الظـروف ادلناخية ادلـحلية والعوامــل التنظيمي
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 المعالجة الثانوية  0.0.3.02
صلبة حيث يتم ربليل ما تبقى من مواد  ،بيولوجي اضلاللتتكون ادلعاجلة الثانوية من 

قد يتم ضخ الدفق من ادلعاجلة  ،معلقة وزبفيض عدد الكائنات ادلمرضة. وىف ىذه ادلرحلة
أو بركة صرف. وعادة ما تشمل العملية  ،أو خزان هتوية ،بالتنقيط طبقة ترشيحاألولية عرب 

 خطوة تعقيم عند هناية ادلعاجلة. 
عبارة عن مرقد أو مهد مكون من  (trickling filter bed)ط ينقالًتشيح بالت طبقة

(. ويتم ضخ 7-02ادلاء خالذلا )انظر الشكل يتقاطر حصى أو شرائح بالستيكية مثقبة 
حيث تتواجد  ،خالل رشاش متحرك فوق ىذا ادلرقدالدفق خالل نظام من أنابيب مثقبة أو 

عضوية عند ادلادة ال باعًتاضيا وكائنات دقيقة أخرى. وتقوم ىذه الكائنات الدقيقة َت بكت
 تدفقها من الثقوب وربللها ىوائياً. 

ويعرف  ، (Aeration – tank  digestion)اخلزان ربت ظروف ىوائية اذلضم يف
الواليات ادلتحدة معاجلة ادلياه العادمة عن طريق  يشيع بكثرة يف ط.أيضًا بعملية الوحل ادلنشّ 

(. ويتم ضخ الدفق من ادلعاجلة األولية إىل 7-02الشكل  ىذه العملية )العملية ادلوضحة يف
يا، الذى يعرف بالوحل ادلنشط َت الغٌت بالبكت (slurry)داخل اخلزان وؼللط مع الوحل السائل 

.(activated sludge) و خالل ادلخلوط ظليضخ  يالذ يو األكسجُت النقػلفز اذلواء أ
حيث  ،يط إىل خزان ترسيب ثانو يا وربلل ادلادة العضوية. يندفع بعدىا ىذا ادلخلو َت البكت

يتم إزالة ادلاء الطافح عند قمة اخلزان ويزال الوحل من القاع. ويستخدم بعض من الوحل  
فتتم إزالتو.  ،الذى يسمى وحاًل ثانوياً  ،كخمَتة للدفق األوىل اجلديد. أما بقية الوحل
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عملية الوحل ادلنشط عن طريق كائنات دقيقة مضادة  وؼلفض تركيز الكائنات ادلمرضة يف
           أو أن تصبح ضمن  يبواسطة الوحل الثانو  (adsorption) اإلدمصاصوكذلك 

 مكوناتو الًتكيبية. 
، ويشار إليها عادة بربك األكسدة أو (Sewage lagoons)تعتبر برك الصرف 

ال تزيد  دمة. وتعمل برك األكسدة اليتاألقدم من بُت أنظمة معاجلة ادلياه العا ،التثبيت
حيث رببس  ،مساحتها عن ىكتار واحد وعمقها عن بضعة أمتار فقط كبوتقة طبخ طبيعية

إىل  1تًتاوح ما بُت  اليت ،ادلياه العادمة بينما تتحلل ادلادة العضوية. وتكون ىذه الفًتة الزمنية
ربلل ادلادة العضوية. إن الضوء، واحلرارة،  إلسبامأسابيع )وأحيانًا أطول من ذلك(، ضرورية  7

 توجد يف ؽلكن أيضًا أن ؼلفض بفعالية من عدد الكائنات ادلمرضة اليت الصلبةوترسب ادلواد 
 ادلياه العادمة. 

برك عادة ما تستخدم على التوايل:  اليت ،توجد ثالثة أصناف لربك األكسدة
  وبرك الهوائية. ،واةهّ م   هوائية، برك

طبيعياً، ويتعُت أن  يتم فيها خلط اذلواء أ(، وىى برك 7-17: )انظر الشكل هوائيةالبرك ال
وليد ـد من تـالذى يزي ،نمو الطحليبـفيز الـضوء لتحـًتاق الـعتمد على اخـألهنا ت تكون ضحلة

 أيام.  7-7ادلياه العادمة ما بُت  احتجازًتاوح عموماً فًتة سجُت. وتــاألك
 البرك المهواة:

أقل من  احتجاز فًتةمع  ،مًت 0-1ا بُت ويبلغ عمقها مــ ،ايويتها ميكانيكويتم هت
 عشرة أيام. 



377 
 

إضافة لنوع  ،فإن ادلعاجلة تتوقف على مقدار زمن التهوية ودرجة احلرارة ،وعموماً 
من  %07ة ما نسبتو ـام إزالـأي 7دة ـوية دلـينتج عن هت م°02عند  ،ة. مثالً ـادلياه العادم

 . (BOD) لألكسجُت البيولوجيةتياجات ـحالا
 البرك الالهوائية : 

(، وتتطلب ب7-17 لأنظر الشك) أمتار 12-1وىى برك يًتاوح عمقها ما بُت 
ال ربتاج إىل هتوية  اليت ،يوماً. إن ىذه الربك 72-02طويلة نسبياً تًتاوح ما بُت  احتجازفًتة 

وعـادة، ما تستخدم الـربك الالىـوائية  تـولد كـميات قـليلة من الـوحل.  ،ميكانيكية مكـلفة
سللفات اللـحوم  ،كخطوة تسبق معالـجة ادلخلفات الـعضوية الـغنية بالـربوتُت والـدىون )مثالً 

بيولوجية عالية من تتميز باحتياجات  من ادلخلفات الصلبة ادلعلقة اليت ذات الـًتكيز العايل
  . (األكسجُت

 ةطلب حدًا أدىن من التقنية وذات تكلفنظرًا ألن حبَتات الصرف الضحلة تت
الدول النامية وىف التجمعات السكانية الصغَتة  شيوعًا يف أكثرفإهنا  ،منخفضة نسبياً 

حيث تكون األراضي متاحة بأسعار معقولة. لكنو يالحظ أن ادلواد  ،بالواليات ادلتحدة
حالة معاجلة  يفىو  زبفيضها بكفاءة كماالعضوية القابلة للتحلل وكذلك العكارة ال يتم 

 الوحل ادلنشط. 
للتخلص  تطهَتمعاملة  عادة ويتلقى الدفق الناتج عن عمليات ادلعاجلة الثانوية ىذه

لكن استعمال  . تعترب الكلورة أكثر أشكال التطهَت شيوعاً ية ادلتبقيةَت من ادلمرضات البكت
إىل أن الفَتوسات ادلعوية  ،األشعة فوق البنفسجية بدأت تصبح أكثر شيوعاً. وذبدر اإلشارة
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تكون سامة أن الكلورة ؽلكن أن تنتج مواد  كما  ،ال تتأثر بعملية التطهَتوالربوتوزوا ادلمرضة 
يتعُت إزالة الكلور من ادلياه العادمة قبل  وفإن ،ذلك األمساك. لذلك للحيوانات ادلائية دبا يف

 عة فوق بنفسجية دون غَتىا. أو االقتصار على تعقيمها بأش ،ضخها ألجسام مائية حساسة
 المعالجة الثالثة  3.0.3.02

تشمل ادلعاجلة الثالثة سلسلة من اخلطوات اإلضافية بعد ادلعاجلة الثانوية دلزيد من 
والعناصر الفلزية، والكائنات  تقليل ادلواد العضوية، والعكارة، والنيًتوجُت، والفوسفور،

الكيميائية مثل التخثر  –ادلمرضة. إن معظم العمليات تضم نوعًا من ادلعاجلة الفيزيائية 
(coagulation) والًتشيح، وإدمصاص ادلواد العضوية، والتعقيم اإلضايف. وذبرى ادلعاجلة ،

هنار أو البحَتات. ومن حياء الربية بعد ضخ ىذه ادلياه لأللألالثالثة لتوفَت محاية إضافية 
 يادلياه العادمة ألغراض الر  استخدامالشائع، القيام بادلعاجلة الثالثة عندما يستهدف إعادة 

خلجان  ،الًتفيهية )مثاًل، البحَتات األغراضمالعب اجلولف(، وىف  ،زلاصيل غذائية ،)مثالً 
 مصبات األهنار( أو الستخدامها للشرب.

  )الوحل(معالجة الحمأة  3.3.02
ذلك   )دبا يف ييتطلب الوحل الناتج من ادلراحل ادلختلفة للتعامل مع سللفات اجملار 

د بواسطة العمليات الثانوية( معاجلة، وذلك ، والوحل ادلنشط ادلتولّ كل من الوحل األويل
وزبفيض زلتواىا من ادلاء. وسبنع معاملة ادلادة  ،زلتواىا من ادلادة العضويةعلى للمحافظة 

ادلعوية والفَتوسات  مثل الطفيليات ،ضوية تكون روائح وتقلل من أعداد الكائنات ادلمرضةالع
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الوحل. ويؤدى زبفيض احملتوى من ادلاء إىل تقليل وزن الوحل، وىو  تكون عادة مركزة يف اليت
 ما غلعل نقلو إىل ادلوقع النهائي للتخلص منو أقل تكلفة. 

 
 توريكو ؽلكن أن ؽلثل طريقة بسيطة دلعاجلة ثانوية.بور  مثل ىذا يف ،بالتنقيطترشيح طبقة (: 7-02)شكل 

ادلياه العادمة  حلل بفعالية ادلادة العضوية يفـميكرويب ي يو غشاء حيو ـم ظلـادة تدعـر الصخور مـىنا، توف
 ربت ظروف ىوائية.

 

             الشكل كما يتضح يف  ،الوحل عادة عدة خطوات احلمأة أو تشمل معاجلة
يقلص حجم الوحل. وؽلكن  يالذ (thickening)التكثيف أو التثخُت : ي( وى7–02)

 .يخزان أو عن طريق الطرد ادلركز  عن طريق السماح للمواد الصلبة بالًتسب يف إجراؤه
إىل استقرار ادلادة العضوية والقضاء على  يعملية ميكروبية تؤد يوى (digestion)اذلضم و 

بعض الكائنات ادلمرضة بسبب احلرارة ادلرتفعة الناذبة. وؽلكن ىضم الوحل الىوائيًا وىوائياً. 
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على  يدبحطة معاجلة الصرف الصحوذلك خزانات كبَتة مغطاة  وغلرى اذلضم الالىوائي يف
الذى ؽلكن استعادتو كمصدر  ،يثانوتتميز ىذه العملية بإنتاج غاز ادل .أسابيع 7- 0  مدى

وىف ىذه العملية ؽلرر اذلواء أو للطاقة. كما يؤدى اذلضم اذلوائي أيضًا إىل استقرار الوحل. 
خزانات مفتوحة. ومن شليزات اذلضم اذلوائي اطلفاض تكاليف  الوحل يف خالل األكسجُت
ينتج عن ىذه  ،. لكنووإنتاج وحل مستقر وخاٍل من الروائح ،وسهولة التشغيل ،رأس ادلال

تخلص من يتعُت التخلص منها. وقد يتم ال العملية كميات أكرب من سللفات الوحل اليت
عرض عادة دلزيد من ادلعاجلة لتقليل زلتواه من ادلاء. ويتم ذلك لكنو ي ،الوحل بعد ىضمو

يتم فيها إضافة مواد كيماوية مثل  ، اليت(conditioning)بواسطة عمليات تسمى بالتهيئة 
 نزعأو كلوريد احلديديك، أو اجلَت لتجميع احلبيبات ادلعلقة . ويتبع ذلك  (alum)الشب 

أحواض  ، مثل التجفيف اذلوائي يفبطرائق متعددةؽلكن أن غلرى  يالذ (dewatering)ادلاء 
 أو الًتشيح بالتفريغ.  ينشر، أو عن طريق الطرد ادلركز 

طة الشب أو اجلَت أو ادلركبات بواس (coagulation) أو التكثيف تخثَتويعترب ال
والفوسفور من الوحل.   ة ادلواد العالقةإزال يف ( فعاالً 7.02ادلتعددة )انظر اجلزء  اإللكًتوليتية

إزالة الفَتوسات. ويتم إزاحة الراسب الذى يتكون وؽلرر الدفق عادة  كما أنو فعال أيضًا يف
وتتكون البيئات ادلختلطة من فحم زلبب . أو بيئات من مواد سلتلطة خالل مرشحات رمل

بتحفيز عملية الًتشيح. ويكون التعقيم عادة أكثر فعالية  ةتقوم رلتمع وجارنيت ورمل اليت
ادلواد الصلبة الدخيلة  نقتل الكائنات الفَتوسية ادلمرضة بعد التخثَت والًتشيح ألهنما يزيال يف

 القابلة للذوبان.لعضوية وادلادة ا
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الواليات  يف هبا اً ووظائفها. ىذه العمليات مل يعد مسموح احلمأةعمليات معاجلة (: 7-02)شكل 

 ادلتحدة األمريكية .
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 الصرف الصحي. ق الثالثة ادلستخدمة إلضافة دفقائ(: اخلصائص العامة للطر 7-02جدول )

 العامـل
 طريقة اإلضافــة

 بمعدل منخفض الري
فوق سطح الجريان 

 األرض
 االرتشاح بمعدل عال  

معاجلة ادلياه   استخدام ادلغذيات وادلاء إعادة .األىداف الرئيسة
 معاجلة ادلياه العادمة معاجلة ادلياه العادمة العادمة

 حقن ادلياه اجلوفية
 سريعة )ترب رملية( بطيئة )ترب طينية( متوسطة )ترب رملية إىل طينية( .ة الًتبةينفاذ

 اختياري مطلوب مطلوب .لغطاء نبايت احلاجة

 سم أسبوعياً  72أكثر من  سم أسبوعياً  17 -7 سم أسبوعياً  12 – 1.7 .معدل اإلضافة

 عادة بالرش عادة بالرش يسطح ،بالرش .اإلضافةأسلوب 
مســـــــــاحة األرض الالزمـــــــــة لتـــــــــدفق 

 .اليوم لًت يف  127دبعدل 
 ىكتار 3 – 2.07 ىكتار  17 – 7 ىكتار 77 – 0

 أمتار 7ضلو  غَت زلددة مًت 0ضلو  .العمق ادلطلوب للمياه اجلوفية
االحتيـــــــــــــــــــاج البيولــــــــــــــــــــوجي مــــــــــــــــــــن 

وإزالـــــــــــــة  (BOD)األكســــــــــــجُت 
 .ادلواد الصلبة ادلعلقة

92 – 99 % 92 – 99 % 92 – 99 % 

 % 07 – 92 % 32 – 92% 2 – 02 .(N)إزالة النيًتوجُت 
 % 02 – 92 % 72 – 72 % 37 – 92 .(P)إزالة الفوسفور 

 

 إضافة المياه العادمة لألرض  4.3.02
فإنو ؽلكن أيضًا التخلص  ،بينما يتم عادة ضخ ادلياه العادمة احلضرية ألجسام مائية

احملاصيل وأحيانًا كوسيلة  يحيث تستخدم أحيانًا لر  -اضيمنها عن طريق إضافتها لألر 
ق األساسية ادلستخدمة ائر الط(. وتشمل 7.12دلعاجلة إضافية أو للتخلص منها )انظر اجلزء 

 ،(Low-rate irrigation)دبعدالت منخفضة  يمن الر  لألرض كال يدفق اجملار إضافة  يف
          وطريقة االرتشاح دبعدل عالٍ  (overland flow)واجلريان فوق سطح األرض 

(high-rate infiltration)  أىم خصائص كل منها باجلدول  وكذلك ،(7-02)انظر الشكل
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تشمل  (. ويعتمد اختيار طريقة معينة على احلالة السائدة بادلوقع ادلستهدف واليت02-7)
 وادلعاجلة ادلتوقعة(.  ،، احملاصيليطريقة الر  ،اإلضافة)معدالت 

 
 

 
 .ثالث طرق رئيسية إلضافة ادلياه العادمة لألرض(: 7-02)شكل 
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عن طريق  اجملاري(، تتم إضافة دفق 7a-02دبعدل منخفض )شكل  يوىف حالة الر 
 يويتم استهالك ثلث أسبوعياً. سم 12إىل  1.7دبعدل يًتاوح ما بُت  السطحي يالرش أو الر 

الكمية ادلتبقية بينما ترتشح  ،ىذه الكمية من ادلياه بواسطة احملاصيل أو تفقد عن طريق البخر
لتفادى تلوث  (denitrification)ة تخالل مادة الًتبة. ويتعُت تصميم النظام لتعظيم الدنًت 

ادلياه اجلوفية بالنًتات. أما الفوسفور فيتم منعو عن احلركة خالل الًتبة عن طريق التثبيت أو 
ىذه تستخدم بالدرجة األوىل بواسطة التجمعات السكانية الصغَتة  يالًتسيب. إن طريقة الر 

 شخص. 1222ىكتارات لكل  7-7 تصل عادة ما بُت ،تتطلب مساحات كبَتةو 
يسمح لدفق ادلياه  ،(7b-02أما بالنسبة لطريقة اجلريان فوق سطح األرض )شكل 

مًت على امتداد أرض مغطاة بالنبات وذلا ميل يًتاوح ما  122-72العادمة باجلريان دلسافة 
معدل إضافة ادلياه العادمة ما بُت . ويًتاوح (ditch)خندق  ويتم ذبميع ادلياه يف %0-0بُت 

تندفع  %72من ادلاء خالل الًتبة مقارنة بنحو  %12سم أسبوعياً. ويرتشح فقط ضلو  7-17
نتح. ويتطلب ىذا  -صورة خبر اخلندق. أما الباقي فإنو يفقد يف شكل جريان لتتجمع يف يف

 .منخفضُت (infiltration)ومعدل رشح  (permeability)النظام ترب طينية ذات نفاذية 
  (high – rate infiltration)ة االرتشاح دبعدل عاٍل لطريق يإن اذلدف الرئيس

            أيضًا على أنو معاجلة ادلياه بالًتبة يشار إليو ي(. والذ7c-02ادلبُت بالشكل )
Soil aquifer treatment (SAT)  أو االستخالص باالرتشاح السريع(RIX) - يتمثل يف 

األسبوع الواحد. إن ادلياه  سم يف 72معاجلة ادلياه العادمة عند معدالت إضافة تفوق 
 تستخدم لتغذية ادلياه اجلوفية اليت ،خالل تربة خشنة القوامتكون قد مرت  اليت ،ادلعاجلة
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األراضي مقارنة ويتطلب ىذا النظام مساحات أقل من  .يالر  ؽلكن أن تستعاد ثانية ألغراض
أو اجلريان فوق سطح األرض. وعادة ما يلزم توفر فًتات للتجفيف من أجل  يبطرق الر 

 تنتج عن االنسدادات.  ادلشاكل اليت يهتوية نظام الًتبة وتفاد
 ادلياه العادمة لألرض إىل كثَت من العوامل اليت إلضافةويستند اختيار موقع معُت 

افة حىت ادلياه اجلوفية، تشمل أنواع الًتب، وخصائصها من حيث الصرف والعمق، وادلس
 ومدى بعد ادلوقع عن تواجد .ربت السطحية التكويناتوطبيعة  ،وحركة ادلياه اجلوفية، وادليل

فإن نوع الًتبة وعمقها، وادلسافة حىت ادلياه  ،. ومن ناحية التخلص من الفَتوساتاألشخاص
فر عدة أمتار من تربة تو  الضروريومن  عتبار.اال اجلوفية تعترب عوامل ىامة يتعُت أخذىا يف

ذات قوام متوسط النعومة، وطبقة تربة متصلة للتخلص من الفَتوسات، خاصة إذا ما 
 وجدت ادلياه اجلوفية ربت الًتبة مباشرة. 

 األراضي الرطبة ونظم الزراعة المائية  5.3.02
 تدعم وىى مواقع ،تتميز األراضي الرطبة عادة بأن عمقها يكون أقل من مًت واحد

 (bulrushes)و (cat tails)النباتات ادلائية وتوفر ظروف مالئمة لنمو بادرات نباتات مثل 
لكثَت من أنواع واألشجار. كما أهنا توفر أيضًا بيئة رطبة ىامة  (sedges)و (reeds)و

الرطبة اىتمامًا متزايدًا كوسيلة للمعاجلة اإلضافية للدفق  األراضيتلقى  نات. وحديثاً،احليوا
ترشيح وإزالة  يا، كما أنو يساعد يفَت سطوحًا لشد البكت اخلضري. ويوفر الغطاء ينو الثا

الكربون . وعلى الرغم  و فائض احليويادلياه العادمة مثل األكسجُت  توجد يف ادللوثات اليت
الصناعية قد استخدمت دلعاجلة ادلياه العادمة، فإن و  الرطبة الطبيعية األراضيمن أن كال من 
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الوقت احلاضر أصبح يتجو ضلو األراضي الرطبة ادلبنية الستيفاء الشروط التنظيمية.  يفالًتكيز 
 :يوى ةنوعان من نظم األراضي الرطبة الصناعية ادلستخدموىناك 

 .(FWS)احلر  ينظم ادلاء السطح (1)
 . (SFS)( نظم التدفق ربت السطحي 0)

السبخية الطبيعية  يألراضا وتشبو نظم ادلاء السطحي احلر باألراضي الرطبة 
(natural marsh)  ىذه النظم نباتات  وقد توجد يف  يأن سطح ادلاء معرض للهواء اجلو إذ

أما نظم التدفق ربت  (3a-02مثل تلك ادلوضحة بالشكل ) ،طافحة وأخرى مغمورة
بالرمل أو  ذات قاع غَت منفذ شللوء (trenches)السطحي فتتكون من قنوات أو خنادق 

 النباتات النامية. الصخر لدعم 
 ،األراضي الرطبة، تكون ادلياه العادمة مالئمة لالستخدام. فمثالً  وأثناء ادلعاجلة يف

    ادلائي )شكل hyacinths الياسنت ؽلكن أن تستخدم لتنمية النباتات ادلائية مثل نبات
02-3b ادلائية ال  . إن ظلو ىذه األنواع من النباتاتاإلنسان( و/ أو تربية األمساك الستهالك

نات أخرى أيضاً. لألمساك وحليوا غذاءٍ  للمياه ولكنها سبثل مصدر   يةيوفر فقط معاجلة إضاف
فإن ادلخاطر ، ذلككبَتة، إضافة ل  عادة مساحة أراضٍ ة ادلائية ىذه تتطلب لكن نظم الزراع

الصحية ادلصاحبة إلنتاج أحياء مائية هبذا األسلوب لغرض االستهالك البشرى يتعُت 
 بشكل أفضل.  ربديدىا
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 ي رطبةنظام أراض (b)األراضي الرطبة الصناعية.  نباتات مائية شائعة تستخدم يف( a(: )3-02) شكل

 .ادلائي hyacinths الياسنت نبات بوالية كاليفورنيا تستخدم ،يجويمدينة سان د صناعية يف
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 نموذج محطة حديثة لمعالجة الصرف الصحي  6.3.02
زبدم زلافظة بيما ومدينة توسان  اليت ،معاجلة ادلياه العادمة بطريق روجرتعترب زلطة 

اجلزء  مت التعرض ذلا يف واحـدة من زلطات معاجلة الصرف الصحي الرئيسة العديدة اليت
 ( صورة جوية ذلذه احملطة وملحقاهتا.0-02(. ويظهر الشكل )7.02)

تضم  ة اليتيالدخول الرئيسويدخل الصرف الصحي غَت ادلعاًف احملطة عند نقطة 
                 احلصباء ادلكونة من حصى ورملوحجرة  (bar screen) ة معدنية مثقبةستار 

(grit chamber)( ودبجرد7-02، قارن مع الشكل .) ة، يتدفق يمن النقطة الرئيس خروجو
 ، اليت(primary settling tanks)اخلام إىل داخل خزانات الًتسيب األولية  يالصرف الصح

األبراج  اذباه مبدئي للمواد الصلبة من ادلياه العادمة. ويتدفق الصرف األوىل يف تقوم بفصل
كوسيلة للمعاجلة اذلوائية حيث يتم رش الدفق فوق شبكة بالستيكية   ،(biotowers)احليوية 

 ًا حيوياً تدعم ىذه الشبكة غشاءكما   ،تتميز بنسبة مساحة سطحية كبَتة مقارنة باحلجم
ادلياه  توجد يف بتحليل ادلواد العضوية اليت يوتقوم الكائنات الدقيقة بالغشاء احليو  – اً نشط

    الشكل العادمة. )وربل األبراج احليوية بداًل عن مرشحات التنقيط ادلبسطة ادلبينة يف
بعض التجمعات السكانية(. وىف أشهر الشتاء الباردة عندما  تستخدم يف ، واليت(02-7)

أحواض التهوية ادللحقة  ذبرى معاجلة إضافية للدفق يف ،مستويات النشاط ادليكرويبتنخفض 
اذباه خزانات الًتسيب النهائية أو  الدفق ادلعاًف ىوائياً يف ي. وؽلضاصطناعيةباستخدام هتوية 

حيث تتم إزالة ادلزيد من ادلواد الصلبة ادلعلقة من الدفق. ويتم عندئذ كلورة الصرف  ،الثانوية
 قبل ضخو جلداول جافة. لكن جزءًا من ادلياه العادمة يتلقى معاجلة ثالثة يالثانو  يالصح
ة لتقليل العكارة، ويتم تعقيمها مرة ثانية خالل مرشحات من بيئات سلتلط من ؽلرر حيث

مسطحات مالعب اجلولف أو يتم معاجلتها إضافياً عن طريق الًتشيح  ير قبل أن تستخدم ل
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 ج( بضخها ألحواض جافة7-02)كما ىو مبُت بالشكل   (RIX)السريع واالستخالص 
 . معدة ذلذا الغرض

من خزانات الًتسيب األولية والنهائية وتعريضها دلزيد من ادلعاجلة  احلمأةيتم ذبميع 
ادلعاًف الىوائيًا عرب أنابيب إىل زلطة  )احلمأة( خزانات اذلضم الالىوائي. ويضخ الوحل يف

  مركزيرلاورة دلعاجلة الصرف الصحي حيث يتم تعريض ادلخرجات من كلتا احملطتُت لطرد 
حبَتة ذبميع انتظاراً إلضافتو  مواد صلبة( يف %9-0اآلن ما بُت  يع الوحل ادلعاًف )ػلتو مّ وغلُ 

وحالياً، فإن كل . (7-12للحقول الزراعية احمللية بواسطة شركة متخصصة )انظر الشكل 
 لألراضي.  إضافتهارف الصحي دلدينة توسان تتم عن الص احلمأة الناذبة

 

 
 .والية أريزونا ،وجر دبدينة توسانزلطة معاجلة ادلياه العادمة بطريق ر (: 0-02شكل )
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 المخلفات الصلبة  4.02
من ادلخلفات الصلبة  ية نوعُتالواليات ادلتحدة األمريك د مجيع ادلدن الكربى يفولّ تُ 

يتعُت إما التخلص منها أو معاجلتها من أجل إعادة استخدامها وعلا: ادلخلفات الصلبة  اليت
ادلنازل  يف. وتنتج ادلخلفات البلدية الصلبة (biosolids) ومواد صلبة حيوية (MSW)البلدية 

 مواقع التشييد واذلدم. أما ادلنشآت التجارية، أو يف يف أو ،على شكل قمامة أو فضالت
 فإنو يأيت من زلطات معاجلة الصرف الصحي البلدية، إما يف (الوحلادلواد الصلبة احليوية )

إن طرق التخلص من ادلخلفات  .صورة سللفات صناعية غَت خطرة ط أو يفصورة وحل منشّ 
 . العاشرالباب  قد مت مناقشتها يف )احلمأة( البلدية الصلبة والوحل

مبوست و صنع الك يطريقة أخرى للتعامل مع ادلخلفات الصلبة وى توجد
(composting)، يتم فيو ربليل ادلكونات العضوية للمخلفات الصلبة بيولوجيا ربت  يالذ

 رارة ادلتولدة أثناء التحلل تقضى على الكائنات ادلمرضةظروف ىوائية زلكمة. إن احل
ؽلكن  اً ذلك أنواع كثَتة تقاوم طرق ادلعاجلة األخرى. وتكون النتيجة منتوج دبا يف ،لإلنسان

 يحداث أوؽلكن إضافتو مباشرة لألرض دون إ ،ويكون زبزينو سهالً  ،التعامل معو بأمان
 .جيد التخطيط يىو نظام حيو  الكومبوستفإن صنع  ،ودبعٍت آخر. تأثَت سليب للبيئة

رلموعات: نظام السطور  عمومًا إىل ثالث الكومبوستم صنع ـتقسم نظ
(windrow)،  ونظام الكومة الثابتة(static pile)،  والنظام ادلغلق(in-vessel) وىف أسلوب .

 تسمىسطور طويلة  الصلبة يف البلدية مبوست من سللوط ادلخلفاتو اخلطوط يتم تصنيع الك
وىف  .واالنتشارتيارات احلمل  و وهتويتها بواسطة حركة اذلواء (windrows) خطوط الريح
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 . ويوضحاجلويآلياً بانتظام لتعريض ادلادة العضوية لألكسجُت  اخلليط ىذه احلالة يتم تقليب
 . أما يفور الطويلةـوب السطــدام أسلـباستخالكومبوست ز تصنيع ـ( صورة دلرك9.02الشكل )

فتتم هتوية أكوام من ادلخلفات البلدية الصلبة  ،(الدفعيةالتهوية  أوأسلوب الكومة الثابتة )
يوضع ربت األكوام ليحافظ  ،(forced – aeration system) يدفعباستخدام نظام هتوية 

      كلها )انظر الشكلالكومبوست  على مستوى حد أدىن من األكسجُت خالل كتلة 
وتعرف أيضًا على   (In – vessel)بيئة مغلقة  يفالكومبوست وىف أسلوب صنع . (02-12
 مفاعل مغلق( فيجرى ذلك يف مبوست يفو أو تصنيع الك ،مبوست آلياً و ا )تصنيع الكــأهن

الظروف ادلناخية داخلها. وىف النظام ادلغلق  حاويات مغلقة جزئيًا أو كليًا ؽلكن التحكم يف
 مبوست.و صنع الكللسطور أو األكوام الثابتة ا ؽلكن دمج ميزات طريقيت
. وىف الوقت الكومبوست( مزايا كل واحد من أنظمة صنع 7-02يعدد اجلدول )

من ادلنشآت العاملة بالواليات ادلتحدة تستخدم أسلوب األكوام  %92احلاضر يقدر بأن 
وكما ىو موضح باجلدول  السطور.فتستخدم طرق  يمبوست؛ أما الباقو الثابتة لتصنيع الك

. لكن التكلفة نسبياً  وأهنما منخفضتا ،تعطى منتوجًا مستقراً الطريقتُت  ( فإن كلتا02-7)
أوروبا والواليات ادلتحدة دلعاجلة ادلخلفات  يتم اآلن تقييمها يف النظم ادلغلقة األكثر تكلفة

     يتعلق بالكائنات تستوىف شروط القوانُت الصارمة فيما البلدية الصلبة الكبَتة واليت
 ادلمرضة والفلزات. 
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تستخدم طريقة السطور. ىذا النظام مناسب الكومبوست دلنشأة تصنيع  يمنظر علو (: 9-02: )شكل
 (.12.17)نظر اجلزء أالبلدية والزراعية.  خلفاتادللكل من 

 

: ادلنتج النهائي لعملية تصنيع الكومبوست، وىو عبارة عن مادة مستقرة تشبو الكومبوست
أيضًا على عدة  ي، ذات خصائص قيمة لتحسُت خصائص الًتبة. كما أهنا ربتو الدبال

على قدر كاٍف من النيًتوجُت  يمغذيات كربى وصغرى مهمة لنمو النبات، لكنها ال ربتو 
غلعلها مساداً. وعلى الرغم من أهنا تكون عادة خالية من الكائنات ادلمرضة، إال أن ىذا 

. بل إن الكومبوست %122ادلنتج ال يكون مستقراً سباماً، دبعٍت أن ادلادة العضوية ال تتحلل 
 انية زبزين ادلنتج وتسويقو. يكون مستقراً بدرجة تقلل من إمكانية تولد روائح، شلا يسمح بإمك
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 مبوست بطريقة الكومة ادلهواة الثابتة .و صنع الك :(12-02)شكل 

مبوست يتعُت التخلص أواًل من البقايا كبَتة احلجم و وللقيام بعملية تصنيع الك
 ،األلومنيوممثل ادلعادن )مثاًل: علب  ،ؽلكن إعادة تدويرىا بسهولة وكذلك ادلواد اليت

والبطاريات( والبالستيك وما شابو. ويعقب ذلك طحن ما تبقى من مواد صلبة وخلطها. 
هتوية اخلليط بينما تقوم العمليات البيولوجية بتحليل  ،ويتم أثناء التصنيع الفعلي للكمبوست

كائن دقيق شلرض قد   يم( كافية للقضاء على أ°77فتتولد حرارة )أعلى من  ،ادلادة العضوية
 ن توفَت األكسجُت الالزم إلطالق العمليات البيولوجية بطريقتُت: يوجد. وؽلك
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z مبوست دوريًا لألكسجُتو عن طريق تقليب اخلليط ميكانيكيًا حبيث يتم تعريض الك 
فإن حركة اذلواء باحلمل أو االنتشار تنقل  ،مثالً  ،أسلوب السطور . )يفيباذلواء اجلو  ادلوجود

ل حركة اذلواء وتوزع بدورىا تسه اليت ،يادة ادلساميةلز  ضرورياألكسجُت: لذا فإن التقليب 
 تتوفر فيها هتوية(.  ادلناطق الالىوائية للمناطق اليت

z أسلوب الكومة  كما غلرى يف  ،باستخدام مروحة تدفع باذلواء خالل اخلليط أو تسحبو
 الثابتة. 

 بعدىا يتم عادة معاجلة ادلادة ،أسابيع 7-7مبوست ما بُت و ويستغرق صنع الك
خلص من الغازات. ت. وأثناء ىذه ادلرحلة ػلدث ادلزيد من التحلل واالستقرار والاً يوم 72ضلو

قد تتفاوت مدهتا من بضعة  ،ذبدر اإلشارة إىل أن ىناك نظماً تشمل مرحلة ذبفيف إضافيةو 
 أيام لعدة شهور.

 معالجة مياه الشرب 5.02
دلياه الشرب .  مجيعها مصادر شلكنةل والبحَتات وادلياه اجلوفية تعترب األهنار واجلداو 

عليها من مصادر سطحية يتعُت ترشيحها  يتم احلصول فإن ادلياه اليت ،وىف الواليات ادلتحدة
ملحوظة: تؤدى ىذه ](. 19وتعقيمها محاية ضد هتديد ادللوثات ادليكروبية )انظر الباب 

. إضافة [إىل ربسُت قيمتها النوعية مثل ادلذاق واللون والرائحةادلعاجلة للمياه السطحية أيضًا 
قريبًا من األهنار(  ،فإن ادلياه اجلوفية تقع ربت التأثَت ادلباشر للمياه السطحية )مثالً  ،لذلك

فإن ادلياه  ،وىف أحوال كثَتة ،ولذا غلب التعامل معها كما لو كانت مصدرًا سطحيًا . لكنو
 –تاج إىل معاجلة أو ربتاج فقط لتعقيم قبل االستخدام كمياه شرب اجلوفية إما أهنا ال رب
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شلا يقلل من فرص  ،ذلك أن الًتبة نفسها تعمل كمرشح إلزالة الكائنات الدقيقة ادلمرضة
 تلويثها دلوارد مياه الشرب. 

 

 . مبوستو (: مزايا ثالثة أنظمة لتصنيع الك7-02جدول )
 :)المعرضة للرياح( نظم السطور الطويلة

z  .ذبفيف سريع للكمبوست ألن الرطوبة تتحرر مع تقليب األكوام 
z مضافةـواد الــل ادلـهولة فصـنو سـنتج عـا يـاً، شلـفافـثر جـادة كبوست أكــم (bulking materials)  عن الكمبوست أثناء

 ومعدالت عالية السًتجاع ادلواد ادلضافة. الفصل،
z  .ؽلكن االستفادة من حجم كبَت من ادلادة 
z  على درجة جيدة من الثبات.تكون ادلادة ادلنتجة 
z أرضية : استثمار رأس مال منخفض نسبياً: فادلواد الالزم توافرىا(pad) لوضع األكوام فوقها، آلة خطوط     

(windrow machine).وآلة رفع ، 
 نظم األكوام الثابتة: 

z  حجاب فرز، مراوح غَت ، آالت رفع ،منخفضة. تتكون األدوات األساسية الالزمة من سطح مرصوفتكاليف رأس مال
 مكلفة نسبياً ومصيدة مائية.

z  القضاء على الكائنات ادلمرضة بدرجة عالية. إن عزل الكوم والتهوية ادلتجانسة خالل الكوم كلو يساعدان على احملافظة
 الكائنات ادلمرضة. تقضي على  على درجة حرارة الكوم اليت

 النظم المغلقة:
z  بطريقة السطور الطويلة. ػلفظ الكوم ربت ظروف ىوائية طول الوقت.   تالكومبوسمقارنة بتصنيع ربكم أفضل للروائح
 مكاهنا.  الروائح يف انبعاثوضع سحب للهواء يتم معاجلة  فإنو بوجود ادلراوح يف ،كذلك
z جيد للمادة ادلنتجة. ؽلكن احملافظة على األكسجُت ودرجة احلرارة عند مستويات مثالية.  ثبات 
z ادلساحات. استغالل كفاءة أعلى يف 
z العمليات مقارنة بالظروف اخلارجية ادلفتوحة . التحكم بشكل أفضل يف 
z .زلافظة أفضل ضد الظروف ادلناخية السيئة 
z الروائح بشكل جيد. يكون شلكناً التحكم يف 
z  .إمكانية اسًتجاع احلرارة حسب تصميم النظام  
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بُت ادلستهلك  ،أو خطوط دفاع ،توفر عمليات معاجلة ادلياه احلديثة حواجز
 ،عندما تنفذ كعمليات معاجلة متتالية ،. إن ىذه احلواجزتنقل بواسطة ادلياه اليتواألمراض 

ادلعاجلة (. إن قطار عمليات 11-02معاجلة )شكل  تعرف رلتمعة على أهنا قطار عمليات
التعقيم عن  يويتكون من عملية معاجلة واحدة، وى (chlorination)األبسط يعرف بالكلورة 

 (filtration)معروف بالًتشيح ـمعاجلة الـملية الـطار عـا قـ(. أم11a-02طريق الكلورة )شكل 
ماء ـن الـعالقة مـمواد الـال وىو ما يزيلحم، ــأو ف لـالل رمـــًتشيح خـكلورة يليها الــيشمل الـف

ًتشيح ـى بالـادلسم ،ةـاجلـللمع يـند ادلستوى التالـ(. وع11b–02عكارة )شكل ـخفض من الـوي
ل تتم إضافتها قب (coagulant)خثرة ـادة مــفإن م (in- line filtration)خط ــال داخل

التخثَت إىل تغيَت احلالة الفيزيائية والكيميائية للمواد الصلبة  ي(. ويؤد11c-02) الًتشيح
بالًتشيح. وىف زلطات ادلعاجلة التقليدية للمياه تضاف خطوة ويسهل إزالتها  والعالقةالذائبة 

 يف اإلزالةزيد من كفاءة ػلفز على ذبمع احلبيبات وي شلااخللط قبل الًتشيح  أخرى تتمثل يف
   كما ىو موضح بالشكل  (direct filteration)شيح ادلباشر عملية معاجلة تسمى الًت 

(02- 11d ،وىف عملية الًتشيح ادلباشر .)التعقيم عن طريق إضافة الكلور )أو  ؽلكن تعزيز
 مثل ثاين أكسيد الكلور، أو األوزون( عند بداية عملية القطار وهنايتو.  ،خرىأمعقم بديل 
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 ادلياه النمطية . قطارات عمليات معاجلة(: 11-02)شكل 

 
           يالذ ،يتكون قطار عملية معاجلة موارد ادلياه السطحية األكثر شيوعاً 

              يعرف بادلعاجلة التقليدية من التعقيم والتخثَت والتجميع والًتسيب والًتشيح والتعقيم 
يائية للمواد (. وتضم عملية التخثَت إضافة كيماويات لتحوير احلالة الفيز 11e–02)شكل 
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شلا يسهل إزالتها عن طريق الًتسيب والًتشيح. وتشمل ادلخثرات  ،الصلبة الذائبة وادلعلقة
 (alum)من أعلها الشب  زلللة للماءمن أمالح فلزات  األولية األكثر شيوعًا كال

[Al (SO ) .  H O] وكربيتات احلديديك [Fe(SO ) ] وكلوريد احلديديك ،(Fe Cl )  .
لتحفيز التخثر وتشمل جزيئات عضوية  إضافتهان ـرى ؽلكـيماويات أخــىناك كا أن ـكم

؛ وتشمل مركبات ذات وزن (polyelectrolytes) األلكًتوليتات متعددة تسمىمشحونة 
 polyacrylamides dimethyldiallyammonium Chloride،عديدات األكريالميد جزيئي عاٍل مثل

ادلعلقة أثناء اخلطوة  الصلبة. إن ىذه الكيماويات تضمن ذبمع ادلواد starchو polyaminesو
)عادة  polyelectrolytes. وأحيانًا تتم إضافة (Flocculation)ع يالتجم يالتالية وى

(polyacrylamides  .بعد التجميع والًتسيب لتسهيل خطوة الًتشيح 
مالح األف .ضوية الذائبةوؽلكن أيضًا للتخثَت أن يزيل ادلركبات العضوية وغَت الع

أو أهنا قد  ،ادلضافة للماء قد تتفاعل مع ادلادة العضوية لتكون راسباً  للماء الفلزية احملللة
يد احلديديك تدمص عليها تكون حبيبات رقيقة من ىيدروكسيد األلومنيوم أو ىيدروكس

أو الًتشيح فقط إذا ما  ،اجلزيئات العضوية. وتزال ادلواد العضوية بعدىا بالًتسيب والًتشيح
والًتسيب  اإلدمصاصكما أن   . اخلط داخلاستخدم أسلوب الًتشيح ادلباشر أو الًتسيب 

 ادلواد غَت العضوية.  نزيالأيضاً ي
يتم فيها خلط ادلياه ادلعاجلة باعتدال  ،عملية فيزيائية حبتة يى :(Flocculation)التجميع 

ػلفز تكوين حبيبات كبَتة. وبعد حدوث ذبميع   وىو ما ،لزيادة التصدامات بُت احلبيبات
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  .اذلبوط خالل ساعة إىل ساعتُت من الًتسيب فإن معظم احلبيبات الثانوية ستبدأ يف ،كافٍ 
 كما ربجز الكائنات الدقيقة أو تدمص بواسطة احلبيبات ادلعلقة وتزال أثناء عملية الًتسيب. 

تشمل ىبوط احلبيبات ادلعلقة  ،ئية حبتةأيضاً عملية فيزيا : وىو(Sedimentation)الترسيب 
لًتشيح سريع  (effluent)ض الدفق يوعندىا يتم تعر  ،األكثر كثافة من ادلاء بواسطة اجلاذبية

 37-72ادلاء. وتتكون ادلرشحات السريعة عادة من  الزالت معلقة يف لفصل ادلواد الصلبة اليت
مم. وتزال احلبيبات  1.2إىل  2.7 قطر يًتاوح ما بُت وسم رمل و/ أو فحم األنثراسايت ذ

. الدقيقة لًتًا يف 07-7ىذه البيئات عند معدالت تًتاوح ما بُت أثناء ترشيح ادلاء خالل 
 يتخدم طريقة أخرى ىالواليات ادلتحدة. كما تس ويستخدم الًتشيح السريع بكثرة يف

 يف. وتستخدم ىذه الطريقة بالدرجة األوىل (slow sand filtration)بالرمل  ءيالًتشيح البط
 ادلملكة ادلتحدة وأوروبا وىى تعمل دبعدالت ترشيح بطيئة دون استخدام مواد زبثَت. 

، (Flocculation)، والتجميع (coagulation)إن القيام بعمليات التخثَت 
بكفاءة يزيل الكثَت من ادللوثات،   (Filteration)، والًتشيح (Sedimentation)والًتسيب 

لل من العكارة، فإهنا تق ،األعلية الدرجة من (. وبنفس7-02كما ىو موضح باجلدول )
تزيد من كفاءة التعقيم. وإذا مل يتم إزالتها هبذه  يبشكل جيد وبذلك فه وتنتج مياه صافية

ل التعقيم النهائي أكثر فإن احلبيبات الصلبة قد توفر مالذًا للكائنات الدقيقة وذبع ،الطرق
         اجليارديا إزالة طفيليات صعوبة. ويعترب الًتشيح عائقًا ىامًا بشكل خاص يف

Giardia lamblia  الكريبتوسبوريديوم وCryptosporidium احلويصالت. إن (cysts) 
لذلك فإن التعقيم  ،ذه الكائنات مقاومة جداً للمعقماتذل (oocysts) واحلويصالت البيضية
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وحده ال ؽلكن االعتماد عليو دلنع األمراض الناذبة عن ادلياه ادللوثة. لكنو يالحظ أنو نتيجة 
فإن  ،شيح. لذاًت يا ؽلكن أن سبر خالل عملية الَت فإن الفَتوسات والبكت ،لصغر أحجامها

 ذلذه الكائنات الدقيقة.  يالتعقيم يظل العائق اجلوىر 
 وجودة الدفق. قيم ظلطية لكفاءة اإلزالةوالًتشيح:  ،والًتسيب ،(: التخثَت7-02جدول )

 التخثير والترسيب 

 )اإلزالة %(

 الترشيح

 )اإلزالة %(
 التراكيز بالماء المرشح

 مل )بعد التطهَت( 122يف  1أقل من  37 – 93 72 – 90 (coliform)   للبكتَتيا القولونية يالعدد الكل

 مل )بعد التطهَت( 122يف  1أقل من  90 – 72 07 -37 البكتَتيا القولونية

 ال تتوفر أي بيانات  90 – 12 97 – 00 الفَتوسات ادلعوية

 ال تتوفر أي بيانات 70 – 99 93 – 9999 (Giardia lamblia)  جيارديا المبليا

 بياناتال تتوفر أي  ال تتوفر أي بيانات ال تتوفر أي بيانات  (Giardia muris)    جيارديا ميورس

 )وحدة عكارة( 1أقل من  ال تتوفر أي بيانات 97 – 72 العكارة

 
 ،حىت اآلن ،يتم التعقيم عمومًا من خالل إضافة مادة مؤكسدة . ويعترب الكلور

لكن مؤكسدات أخرى مثل أمينات  ،ادلستخدم األكثر شيوعًا دلعاجلة مياه الشرب ادلطهر
وحىت األوزون  ،(chlorine dioxide)لور ـوثاين أكسيد الك (chloramines)الكلور 

ىذه ادلطهرات ىذه ؽلكنها (. لكنو يالحظ أن كال من 3-02تستخدم أيضًا )انظر اجلدول 
قد تكون مسرطنة أو ضارة بالصحة. ويظهر اجلدول  ،مطهرةثانوية  داأيضًا أن تنتج مو 

 .  ألنواع النواتج الثانوية للمطهرات( ملخصاً 02-0)
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  تطهَت ادلياهق ائ( طر 3-02جدول )
 آالف نسمة 12نظم مياه شرب لخدمة تجمع سكاني أكثر من 

 32% (chlorination) الكلورة
 07% (chloramination)      إضافة أمينات الكلور

 7% (chlorine dioxide) ثاين أكسيد الكلور
 1% (Ozonation) األوزون

 
 bromodichloromethane, chloroform :من لورة األكثر شيوعًا كالـج الكـل نواتـتشم

 trihalomethanes.وتعرف ىذه ادلركبات رلتمعة باسم bromoformو dibromochloromethaneو

(THM)،  ويشَت مصطلح(TTHM) total trihalomethane   لًتاكيزىا رلتمعة. وتتكون ىذه
 توجد يف يوميك اليتأساساً أمحاض اذل -ادلركبات عن طريق تفاعل الكلور مع ادلادة العضوية 

ينتج مركبات كثَتة من نفس النوع،  (chloramine)ادلاء طبيعياً. ومعروف أن الكلور أمُت 
 .(cyanogen chloride)إضافة دلركب كلوريد السيانوجُت 

بينما يؤدى  ،مل يتم دراستها جيداً  لألوزونمن ناحية أخرى، فإن النواتج الثانوية 
كمركب ثانوي غَت   (bromate)الربومات ادلياه إىل تكوين  يفكميات قليلة من الربوم    وجود
فقد وجد أن . وتصنف كثَت من ىذه ادلركبات الثانوية كمسرطنات زلتملة. فيعضو 

 وبائيةلكن نتائج دراسات  والفئران.اجلرذان  مسرطن يف ذلا تأثَت ،مثالً  (Bromate) الربومات
شرب مكلورة أظهرت أن بالواليات ادلتحدة تستهلك مياه عديدة على ذبمعات سكانية 
. وقد اقًتحت مستويات قصوى للملوثات (    ,Craun)سلاطر السرطان تبدو منخفضة 
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(MCL) ادلستقبل. وىف  ويتوقع صدور تنظيمات أخرى يف ،لبعض من ىذه النواتج الثانوية
تسببها الكائنات الدقيقة  سلاطر ادلرض وادلوت اليتقول أن ال اإلنصاففإنو من  ،الوقت ذاتو

بادلياه تفوق بكثَت ادلخاطر الناذبة عن مستويات منخفضة دلركبات كيميائية ؽلكن أن  ادلنقولة
 . (    ,Craun)تكون سامة تتكون أثناء معاجلة ادلياه 

 .نوية للمطهرات(: فئات النواتج الثا0-02جدول )

 الثانوية غير العضويةالنواتج  المطهر

 النواتج الثانوية العضوية

 غير مهلجنة مهلجنة

Halogenated Nohalogenated 
 Trihalomethanes    aldehydes (chlorate) الكلورات (chlorine) الكلور

Haloacetates         carboxylic acids  
Haloacetonitriles     

Haloaldehydes         

Haloketones             

Halofuranones          

Chloropicrin            

 (chloramines)الكلور أمينات
 Cyanogen chloride   

مركبات أخرى يعتقد بأهنا مثل  
 الكلور، لكنها أقل تركيزاً 

 

 (chlorite)الكلوريت  (chlorine dioxide) ثاين أكسيد الكلور
  غَت زلددة

 (chlorate)الكلورات 
 Bromomethanes aldehydes     (Bromate)الربومات  (ozone) ناألوزو 

Bromoacetates       carboxylic acids  
 بَتوكسيد اذليدروجُت

(Hydrogen peroxide) 
Bromoaldehydes     
Bromoketones         

Iodinated analogs     
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 أسئلة 
 ؟ العادمةمعاجلة ادلياه  اخلطوات الثالثة األساسية احلديثة يف يما ى .1
دلاذا يكون من ادلهم زبفيض كمية ادلادة العضوية القابلة للتحلل البيولوجي وكذلك  .0

 ؟ الصحيادلغذيات أثناء معاجلة الصرف 
 ؟  للمياه العادمة (tertiary treatment)القيام دبعاجلة ثالثة  مىت يكون ضرورياً . 3

 بعض أنواع ادلعاجلة الثالثة ؟ يما ى .4

 ؟  (bio solids) يبعض طرق إعادة استخدام الوحل احليو  يما ى .5
 ؟ ما ىو ادلكون الرئيسي للمواد احليوية الصلبة .6

 ؟ ادلواد الصلبة احليوية يف الفئتُت الرئيسيتُت ادللوثتُتذكر أ .7

 الطريقة التقليدية دلعاجلة مياه الشرب. صف اخلطوات الرئيسية يف .8

وكيف ؽلكن تقييم  ،تسببها ؟ ما أنواع ادلخاطر اليت النواتج الثانوية للمعقمات يما ى .9
 ىذه ادلخاطر؟ 

  



337 
 

 



  



777 
 

  



777 
 

 الحادي والعشرونالباب 
 مبادئ علم السموم  

 
 قد توجد يف مثل تلك اليت ،قيمة لتحديد مسية ادلستويات ادلنخفضة جدًا للملوثات ذات مبادئ علم السمـو

 حقن ادلياه اجلوفية. ادلعاًف ادلستخدـ يف يدفق الصرؼ الصح
 

 الواليات المتحدة األمريكية  يالتاريخ الحديث لعلم السموم ف 1.11
علم السمـو دراسة كال من التأثَتات السلبية للكيماويات على الصحة من  يتم يف

طبيعي لعلـو  وكامتدادلتأثَتات من جهة أخرى. ربدث ربتها ىذه ا جهة والظروؼ اليت
 ةأو اخلمس ةاألربع األحياء والكيمياء، فقد بدأ ىذا العلم يأخذ شكاًل زلدد ادلعامل فقط يف
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يهتم بتأثَتات ادللوثات الكيميائية على النظم  يالبيئوحديثاً، فإف علم السمـو  .عقود ادلاضية
األساسية لعلم  ادلبادئسيتم الًتكيز على بعض  ،البيئية ادلختلفة، الكبَت منها والصغَت. وىنا

 دبلوثات البيئة.السمـو من حيث عالقتو 
ديكن أف تكوف سامة ىو قانوف الغذاء  ظم للمواد اليتاألوؿ ادلن إف القانوف الفيدرايل

ذلذا  ي. وقد أتى مصدر الدعم األساس6097، الصادر عن الكوصلرس عاـ يوالدواء النق
إدارة  ، الذى كاف رئيس الكيميائيُت يف(Harvey Wiley) يوايل نوف من عمل ىاريفالقا

 يف لوايل. وقد كا(Theodore Roosevelt)ثيودور روزفلت عهد الرئيس األمريكي  الزراعة يف
 من الكيميائيُت يففقد قاـ ومعو فريقو  -هم بعمل يشخص اىتماـ التابعة لو وفرقة السمـو

على الصحة الضارة بتناوؿ الكيماويات ادلشتبو فيها الختبار تأثَتاهتا  أكثر من مناسبة
(Rodricks,    )  . 

 ميائيُت( يفحيوانات ادلعمل )جبانب الكي يف السامة اتبدأت الدراسة ادلنظمة للتأثَت 
غَت ادلرغوبة للمواد ادلضافة  مدفوعة بالقلق ادلتزايد من التأثَتاتادلاضي  العشرينيات من القرف

(additives) وادلبيدات )مبيد  ،واألدوية ،لألغذيةDDT أصبحت وادلبيدات ادلرتبطة بو اليت 
بروز قضايا حوؿ  يات من القرف ادلاضالثالثينيدت ػد شهػمتاحة خالؿ تلك احلقبة(. وق

وأمراض مزمنة أخرى ناذبة عن التعرض لتأثَتات كيميائية. ادلرتبطة بادلهنة أمراض السرطاف 
الذى توج بالصيغة احلديثة  زيادة النشاط القانوين وقد سامهت ىذه االىتمامات والقضايا يف

، 6097ىذا القانوف بواسطة الكوصلرس عاـ ن ، والدواء ومواد التجميل. وقد سلقانوف الغذاء
شخص نتيجة لفشل   699موت أكثر من  تسبب يف يومت سبريره استجابة حلدث مأساو 
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عن تصنيع ىذا  اً وكاف ذلك ناذب –ملوثة  Sulfanilamideكلوى حاد بعد تناوذلم دلادة 
 . (    ,Rodricks) كما ورد يف  (diethylene glycol)زللوؿ  يف يادلضاد احليو 

 ،الصناعات الكيميائية تطور  لعلم السمـو قد تزامن أساسًا مع يلكن النمو احلقيق
الؼ ادلركبات اجلديدة بواسطة ادلصنعُت إنتاج آ إفعادلية الثانية. خاصة بعد احلرب ال

ىذا  اكتسبوقد معلومات حوؿ تأثَتاهتا الضارة ادلمكنة.  أوجد حاجة ماسة إىلالكيميائيُت 
ات يالعاـ. ومت بطريقة متقطعة ومتباعدة خالؿ فًتة االربعين يمن الرأالنمو استجابة ىامة 

عن  مًتابطةكانت تبدو غَت   إعالنات للعامةتقدمي سلسلة  يات من القرف ادلاضيواخلمسين
وكوارث كيميائية  ،أغذية مشكوؾ فيها (additives) مضافاتو  ،غذائهم مبيدات سامة يف

قتل آالؼ الضحايا دبراكز حضرية عرب  لعمل وما تالىا من تلوث للهواء تسبب يفمواقع ا يف
مجعت عادلة احلياة البحرية راشيل كارسوف قصص  ،6071. عقب ذلك وىف عاـ  كلو  ملالعا
كتاهبا الربيع الصامت. وخوفًا من وجود مواد كيميائية مصنعة   ادلختلفة ىذه يف يئيعب البالر 

من بُت  ،وىو ما ساىم ،استجاب الناس كما ىو متوقع بغضب شديد ،ياذلواء اجلو  قاتلة يف
. كما ساعد ذلك أيضًا على سبهيد الطريق  عوامل أخرى يف ذبديد االىتماـ بعلم السمـو

 يأواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرف ادلاض العديد من القوانُت الكربى يف إلدخاؿ
 . 6079عاـ  يف (EPA)وكالة محاية البيئة  وإنشاء

لدينا القليل من  ،وحىت اليـو وإف احلداثة النسبية لعلم السمـو تعكسها حقيقة أن
. ىناؾ ستة ماليُت من ادلواد ادلعلومات ادلؤكدة حوؿ مسية عدد كبَت من الكيماويات

االختبارات التفصيلية الدقيقة ف ألف شائعة االستخداـ. وإ 09؛ منها ضلو الكيميائية ادلعروفة
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مت اختبارىا، تبقى  اليت بالنسبة لتلكللسمية قد أجريت فقط على بضعة مئات منها. وحىت 
، حوؿ ذلك ربفظات خطَتة مت احلصوؿ عليها، دبا يف أسئلة كثَتة حوؿ تفسَت النتائج اليت

كل احلاالت   ختبارات ادلعملية على التجمعات البشرية يفمدى صالحية تطبيق نتائج اال
  .لكيفية عمل ادلواد السامة يتفتقر إىل فهم أساسوىف حاالت كثَتة  .وادلواقف اليومية

 السام مقابل غير السام  1.11
آمن عادة )خاٍؿ من ادلخاطرة(. لكن ىذا التعريف الشائع ليس لو  ادلصطلح يعٍت

 يكوف ربتها الدراسة العلمية. فالعلماء ال يستطيعوف سبامًا ربديد الظروؼ اليت معٌت يف
 من جانب آخر، .نوع من ادلخاطرة يوبشكل مطلق من أ التعرض دلادة كيماوية معينة خالياً 

تكوف ربتها ادلخاطر منخفضة جدًا حبيث ال يكوف  فإهنم يستطيعوف توصيف الظروؼ اليت
ة، فإف أماف ادلواد وبعبارة فنية متخصص معُت. سكاينتبعات عملية على ذبمع  ةيذلا أ

 قد مت تعريفو -مواد غذائية، أو مياه شرب، أو ىواء أو مكاف العمل  سواء يف –الكيميائية 
( بعدـ حدوث ضرر لألفراد ادلعرضُت ييقُت عملعلى أنو يصف حالة تعرض يكوف عندىا )

فإف حالة واحدة من مليوف تكوف عادة  ةوحسب مفهـو حدوث وفاة واحد ذلذه ادلواد.
 (.6.11ًتة حياة اإلنساف )انظر اجلزء ػػخالؿ ف سلاطرة مقبولة

أو غَت  (safe) واد الكيماوية على أهنا إما آمنةىناؾ مفهـو أساسي وىو تصنيف ادل
. وديكن أف يكوف ىذا التصنيف (nontoxic)وغَت سامة  (toxic)أو سامة  (unsafe)آمنة 

كبَتة يومياً،   ها بكمياتنستهلك إذ ديكن أف صلعل مجيع ادلواد، حىت تلك اليت .إشكالية
ف مجيع ادلواد ديكن ومن ىذا ادلنطلق، فإ مسببة ألثر ساـ ربت بعض ظروؼ التعرض.
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شمل قط درجة مسية مادة معينة، ولكنو يشمل ف، فإف األماف ال ي. لذلكاعتبارىا سامة
احتمالية بروز  يدرجة ادلخاطرة ربت ظروؼ زلددة. وبعبارة أخرى، فإننا نسأؿ )ما ى

أو  إنسافدلادة كيماوية معينة ربت ظروؼ فعلية أو متوقعة عند تعرض  اخلصائص السامة
ىل ربط معلومات علم إ (risk assessment)حيواف لتأثَتىا؟ ويسعى علم تقييم ادلخاطرة 

السمـو حوؿ التأثَتات الضارة باحتمالية التأثَتات السامة خالؿ سيناريوىات تعرض زلتملة 
 (. 6.11)انظر اجلزء 

  (Dose)والجرعة  (exposure)التعرض  3.11
ربت ظروؼ بيئية سلتلفة مثل: أو كائنات أخرى دلواد  اإلنسافديكن أف يتعرض 

. أو قد يتعرضوف لتالمس مباشر مع عينة من ادلادة -اذلواء، أو ادلاء أو الًتبة أو الغذاء 
البيئة  ة يفجودبأنو كمية مادة معينة مو  (exposure concentration)ويعرؼ تركيز التعرض 

يتلقاىا اذلدؼ  كمية ادلادة الكيماوية اليت  يمعها. أما اجلرعة فه ويكوف للكائن تالمس
الكائنات  يف البيوكيميائية(. وقد خيتلف تركيز التعرض عن اجلرعة بسبب التحوالت العضو)

 احلية.
كمية   وبذلك تكوفشرب. الماء  ف مادة معينة توجد يففعلى سبيل ادلثاؿ، أفًتض أ

ادلاء عبارة عن تركيز التعرض. وبالنسبة دلواد بيئية كثَتة، تتفاوت ىذه الكمية ما  ىذه ادلادة يف
ميكروجراـ إىل أكثر من ملليجراـ واحد، ويشار إليها عادة بوحدة ملليجراـ أو  6بُت أقل من 
 .(*)اـ/ لًت(رلم/لًت أو ميكروجر  ،يلًت واحد من ادلاء )أ ادلوجودة يف من ادلادةميكروجراـ 

                                      
(*)

 ، على التوايل. (ppb)أو جزء يف البليوف  (ppm)ىاتاف الوحدتاف يتم أحياناً التعبَت عنهما بوحدات أكثر غموضاً وىي اجلزء بادلليوف  
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حجم معُت من  وتعتمد جرعة الفرد من ىذه ادلادة على الكمية ادلوجودة منها يف
 ،مثالً ادلاء ) الكمية ادلستهلكة خالؿ فًتة زلددة من الزمن. ودبعرفة تركيز ادلادة يفعلى و  ،ادلاء

ديكن تقدير الكمية الكلية من  ،وحدة الزمن / لًت( واستهالؾ االنساف من ادلاء يفبادلليجراـ
يفًتض أف  ،سيقـو الفرد باستهالكها عن طريق استخداـ مياه ملوثة. فمثالً  ادلادة اليت
 .(9-11مجيع استخداماتو )انظر اجلدوؿ  من ادلاء كل يـو يف ينيستهلك لًت  البالغ االنساف 

فإف االستهالؾ ادلتوسط ملليجراـ/ لًت،  69وجدت مادة معينة بادلاء بًتكيز وعلى ذلك، فإذا 
 للفرد من ىذه ادلادة يكوف:  ياليوم

02 ملليجراـ
يـو

 
      0 لًت  

يـو
    

02 ملليجراـ
  لًت

  

وذلك  ،االعتبار م يفسوزف اجل أخذ السمية االختالفات يفكما جيب أيضًا أف ت
أف مسية مادة معينة  ،عادة عن طريق قسمة الكمية ادلستهلكة من ادلادة على وزف الفرد. دبعٍت

فبالنسبة لرجل ذو وزف متوسط  ،الًتكيز لكل وحدة وزف للجسم. لذلك على عادةتعتمد 
 تكوف اجلرعة اليومية من ىذه ادلادة:  ،كيلوجراـ(  79)يفًتض عادة على أنو 

 0 2 ملليجراـ
كيلو جراـ    يـو

   0      
02 كيلو جراـ

     
02 ملليجراـ

  يـو
  

وزناً، مثاًل أنثى أو طفل، فإف اجلرعة اليومية عند نفس معدؿ  وىف حالة شخص أقل
كيلوجرامًا تبتلع ىذه ادلادة ستتلقى   09وزهنا  امرأةحالة  كوف أكرب. فمثاًل، يفاالستهالؾ ست

 : يجرعة تساو 
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2  2 ملليجراـ
كيلو جراـ  يـو

   0      
02 كيلو جراـ

     
02 ملليجراـ

  يـو
  

 

 1.9كيلوجراـ سيتلقى جرعة تعادؿ   69فإف طفاًل يزف  ،نفسهاو باستخداـ ادلعادلة 
. لكن األطفاؿ يستهلكوف كميات أقػل من ادلاء يوميًا مقارنة  ملليجراـ/ كيلوجراـ/ يـو

 لذلك فإف جرعة طفل ما ستكوف:  ،باألفػػراد الناضجُت )مثاًل لًتاً واحداً(
 

2 0 ملليجراـ
كيلو جراـ    يـو

     0      
02 كيلو جراـ

    
      0 لًت  

يـو
     

02 ملليجراـ
  يـو

  
 

( اليت ازدادتوعموماً، فإنو كلما قل وزف اجلسم،   اجلرعة )بادللليجراـ/ كيلوجراـ/ يـو
 .أيضًا بالنسبة حليوانات التجارب اً يتم احلصوؿ عليها من مياه الشرب. ويكوف ىذا صحيح

 باإلنسافمقارنة  بشر بكثَت من ملوثات مياه ال والفئراف تتلقى عادة جرعة أعلى فاجلرذاف
 وذلك نظراً لصغر وزهنا الشديد.

فإف بعض  ،دةألف كل بيئة تعرض )ىواء، تربة، ماء( يتعُت التعامل معها منفر  ونظراً 
 كوف كثَتلًت واحد من ادلاء. وقد ت احلسابات تكوف أكثر تعقيداً من تلك اخلاصة باجلرعة يف

ذات الوقت لتأثَت ادلادة  . مثاًل، قد يتعرض إنساف ما يف(additive)من احلسابات تراكمية 
(. لذا نفسها عن طريق بيئات متعددة )مثاًل، من خالؿ االستنشاؽ، البلع، التالمس باجللد

ماء الصنبور،  ويستنشق )وىو يأخذ محاماً( مركبًا متطايرًا يف فإنو إذا كاف لشخص أف يبلع
 ف قد أخذىا ىذا الشخص ستساوى حاصل مجع اجلرعات اليتيكو  فإف اجلرعة الكلية اليت

استقبلها عن طريق كل واحد من ىذه ادلسارات. لكنو وىف بعض احلاالت ال يكوف صحيحاً 
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األسلوب ذلك أف التأثَتات السامة دلادة ما ردبا تعتمد على مسار  هبذا افة اجلرعات إض
نًا للرئة، لكنو يبدو أف بلع الكروميـو يكوف استنشاؽ الكروميـو مسرط ،التعرض ذلا. فمثالً 

أجزاء اجلسم الداخلية غَت ذلك. وعمومًا فإنو طادلا أف مادة معينة تؤثر عند نقطة معينة من 
عند نقطة التالمس األوىل(، فإف أخذ حاصل وليس موضعيًا  يجهاز تعمل بشكل أهنا  ي)أ

 رب أسلوباً مقبواًل. تلقاىا الكائن من ادلسارات ادلختلفة يعت مجع اجلرعات اليت
خراً عاماًل آ (absorbed dose)اجلرعة ادلمتصة  وأ (absorption)يعترب االمتصاص 

فعند ابتالع مادة . (exposure)والتعرض  (dose)يتطلب عناية خاصة عند النظر إىل اجلرعة 
ادلعوية. وعندما تكوف ىذه ادلادة  ادلعدية ، فإهنا تدخل القناهماء الشربغذاء أو المعينة مع 

، أو حبيبات، أو غبار أو دخاف إخل( فإهنا تدخل أيروسوؿاذلواء )على شكل غاز أو  يف
والرئتُت. وقد تتالمس مادة معينة أيضًا مع اجللد وسطوح  ادلسارات اذلوائيةاجلزء العلوى من 

إحداث  ادلواد يفصورة غاز، أو سائل أو صلب. وردبا تتسبب بعض  اجلسم األخرى يف
القناة اذلضمية، مسالك اذلواء العليا، الرئتُت، أو  ،عند نقطة التالمس األوىل )اجللد تسمم

 حداث هتيجإ تتسبب على األقل يف ،العيوف(. وحقيقة، فإف معظم ادلواد عند تراكيز عالية
حيدث بعد بالنسبة لكثَت من ادلواد، فإف التسمم  نوأعند نقاط التالمس ىذه. لكنو يالحظ 

بعد أف سبر خالؿ موانع معينة )مثاًل، جدار القناة ادلعوية، أو اجللد  يأ  - أف يتم امتصاصها
. وقد إىل أعضاء وأجهزة اجلسم ادلختلفةنفسو(، لتدخل الدـ أو السائل الليمفاوي، وتصل 

اجلسم بطرؽ متنوعة مث يتم إفرازىا. لكن بعض أنواع  تتوزع بعض ادلواد الكيماوية يف
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 DDT dichlorodiphenyltrichloroethane)) مبيدثل ػالدىوف م عادة مواد ذائبة يف –الكيماويات
 (.9.7.16ديكن زبزينو لفًتات طويلة من الزمن عادة ضمن دىوف اجلسم )انظر اجلزء  –

. فقد يكوف جزء اجلرعة الذى  دير خالؿ امتصاصهامدى  تتباين ادلواد كثَتًا يف
بكمية حالة بعض الفلزات( أو قد يكوف  يف %69إىل  6صغَت جدًا )جدار القناة ادلعوية 

حالة بعض أنواع اجلزيئات العضوية(. كما تعتمد معدالت  يف %699)قريبًا من  وافػػرة
اء ادل قد سبتص مادة توجد يففادلادة الكيميائية:  الوسط الذى توجد بواالمتصاص على 

مثاًل. كما أف معدالت  ،وجبة دىنية يف كوفسلتلف مقارنة بنفس ادلادة عندما تبشكل 
االمتصاص زبتلف أيضًا فيما بُت أنواع احليوانات وبُت األفراد داخل النوع الواحد. ومثالياً، 

االعتبار. ولسوء احلظ فإف  يتطلب تقدير جرعة منتظمة أخذ معدالت االمتصاص يف
 فإف ولذلك ،بالنسبة لإلنسافخاصة  ،البيانات حوؿ االمتصاص دلعظم ادلواد تعترب زلدودة

تقدير اجلرعة. وىف بعض احلاالت، قد يتم تعديل  االمتصاص ال يكوف دائمًا مشمواًل يف
اجلرعة تقريباً على أساس اخلصائص اجلزيئية دلادة معينة و/ أو ادلبادئ العامة لالمتصاص. وىف 

 أف االمتصاص ببساطة كاف كاماًل. ضمنياً  يفًتض ،حاالت كثَتة
أو االستنتاج بناء على  ،(extrapolation)أيضًا أف يصبح أسلوب االستقراء  ديكن

مسار تعرض  خالؿ مثاًل من ،التنبؤ بإمكانية حدوث تسمم نتائج موثقة عاماًل رئيسيًا يف
. وتشمل ذبارب دراسة السمية إىل آخرأخرى، أو من كائن معُت  إىل مسارات تعرضمعُت 
دبواد من خالؿ الغذاء  دبعاملتها )عادة فئراف أو جرذاف( استهداؼ حيوانات التجاربعادة 

مثل  ،ةػرى للمعاملػد تشمل مسارات أخػد؛ أو قػادلباشرة للجل اإلضافةأو اذلواء ادلستنشق أو 
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الوريد(، أو إىل داخل فجوات اجلسم. وتكوف  داخلدـ )عادة ػػأو لل ،حقن ربت اجللدػال
 دراسات السمية على حيوانات التجارب ذات أمهية كربى عندما رباكى كيفية تعرض

 الشرب   من احليوانات والبشر دللوث معُت عن طريق مياه إذا ما تعرض كل ،االنساف. لذا
. لكنو، عندما اإلنساف فيفًتض عموماً أف البيانات عن احليوانات ديكن تطبيقها مباشرة على

جرعة احليواف عن طريق احلقن؛ تكوف  ،عن مسارات البشر )مثالً زبتلف ادلسارات التجريبية 
يتعُت إدخاؿ عامل تصحيح أو أماف لتطبيق ىذه  ،وتعرض االنساف عن طريق مياه الشرب(

 (. 9.1.11البشر )انظر اجلزء  خبصوص تعرضالبيانات 
 تقييم السمية  4.11

يتم احلصوؿ على معلومات عن اخلصائص السامة دلواد كيماوية من خالؿ دراسات 
أو ة لتجمعات بشرية زلكم وبائيةيا أو حيواف، ومن خالؿ حبوث َت أو بكت ذبرى على نباتات

تعرضوا  على أشخاص( أو تقارير منوذجية ة)إكلينيكي ، ودراسات سريريةعوامل صغرى
بقع الزيت(. كما تأتى معلومات أخرى عن  ،)مثال بيئيةنظم  عن لتأثَتات مسية أو دراسات

 منعضوية معزولة  تراكيب ،نظم غَت احليوانات الكاملة )مثالً  السمية من دراسات ذبريبية يف
( ومن ربليل الًتكيبات اجلزيئية للمواد ادلستهدفة. وعموماً ربت خلويةاليا أو مكونات اخل

 رات غَت مؤكدة إلمكانية حدوث تسمم. يعترب ادلصدراف األخَتاف للمعلومات مؤش
للصحة  دراسات السمية لتحديد طبيعة الضررديكن أف ذبرى الكثَت من أنواع 
إف كل واحدة من ديكن أف ربدث ىذا الضرر.  الناتج عن مادة معينة ونطاؽ اجلرعات اليت

ية عادة االنواع الكثَتة وادلختلفة من دراسات السمية ذلا غرض سلتلف. وتكوف نقطة البدا
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 يفدلثل ىذه البحوث إجراء دراسة على السمية احلادة )جرعة واحدة( دلادة كيميائية معينة 
يا. وتستخدـ دراسات السمية احلادة حلساب اجلرعات َت أو نباتات أو بكت ،حيوانات ذبريبية

ويلة. ػػط تستغرؽ فًتات اليتدراسات السمية  ألى كائن وديكن أف تستخدـ يف غَت ادلميتة
وقد تشَت لسمية ادلركب مقارنة بادلركبات األخرى راً ػذه الدراسات تقديػػػتوفر ى ،إضافة لذلك

حيواف معُت.  يفإىل نظاـ العضو ادلستهدؼ )مثاًل: الكلى أو الرئة، أو القلب( الذى تأثر 
 أو باستمرار فإنو ديكن تعريض الكائنات احلية على فًتت متكررةودبجرد معرفة السمية احلادة 

 يفكاملة الأو قريبًا من فًتة حياهتا  ،دراسات مسية غَت مزمنة شهور يفلعدة أسابيع أو 
 دراسات السمية ادلزمنة.
فإهنم خيتربوف قيمة  ،خصائيو السمية اخلصائص ادلميتة دلادة معينةعندما خيترب إ

LD    من رلموعة مت تعريضها لتأثَتىا.  %09وىو ما يعرؼ باجلرعة القاتلة لنسبة اخلاصة هبا
اجلدوؿ  يفاخلاصة هبا    LDوكذلك قيم  ،وقد مت إدراج رلموعة من ادلواد ادلعروفة جيداً 

 لعلم السمـو وىى:  واحداً من ادلبادئ الرئيسية   LD(. وقد أظهرت دراسات 16-6)
بنفس  وفجلرعة من مادة معينة سوؼ يستجيب* ليس كل األفراد الذين يتعرضوف لنفس ا

بعض أفراد التجارب تقود إىل موت  ن مادة معينة اليتلذلك، فإف نفس اجلرعة مالطريقة. 
 سوؼ تسبب إعاقة لبعض الكائنات بينما ال تؤثر مطلقاً على الكائنات األخرى. 
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 .ادلألوفةبالفم على نوع من اجلرذاف جملموعة من الكيماويات    LDرعة اجل(: قيمة 6-16جدوؿ )
 )مجم/ كجم(    LD الكيميائيةالمادة 

 10799 السكروز )سكر ادلائدة(

 67999 ييثيلالكحوؿ اإل

 9999 كلوريد الصوديـو )ملح الطعاـ(

 1999 (A)فيتامُت 
 6079 فانيللُت

 6999 األسربين
 799 الكلوروفوـر

 999 كربيتات النحاس
 601 الكافيُت

 671 بربيتاؿ الفينوؿ

 669 د . د . ت

 70 الصوديـو نًتيت
 09 النيكوتُت

 B  7األفالتوكسُت 

 7.7 سيانيد الصوديـو

 1.0 السًتيكنُت

 
أف  يفلحيوانات إىل االفًتاضية القددية السمية لويستند ادلنطق اخلاص بدراسات 

ى احليوانات. وقد حظ تشاىد يف ليتمن التأثَتات ا اديكن استنباطه اإلنسافالتأثَتات على 
على البشر بقبوؿ واسع من قبل  وإسقاطهامبدأ استقراء البيانات اخلاصة عن احليوانات 

وجد بأهنا  الكيماويات اليتاجلمعيات العلمية والتشريعية. وعلى سبيل ادلثاؿ، فإف مجيع 
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 بعض، وليس مجيع، أنواع احليوانات ادلستخدمة عادة يف مسرطنة يف يالبشر ى يف مسرطنة
على أف  جداً لبعض الكيماويات ينظر إضافة لذلك، فإف اجلرعات السامة دراسات السمية.

وأنواع من احليوانات التجريبية. إف أساس ىذا االستنتاج يعود  اإلنسافعلى  شلاثالً  اً تأثَت ذلا 
أف  على األقل بالنسبة للثدييات يتوقعأنو،  يعٍتذلك  ات التطور بُت أنواع احليوانات.لعالق

 لكل األنواع.  والكيموحيوية متشاهبة تقريباً والفسيولوجية،  ،تشرحييةكوف اخلصائص الت
فإف القاعدة العامة للقياـ بإسقاطات فيما بُت األنواع قد أسست  ،وبشكل عاـ

أكػثر حػساسية  غينيالكن بعض االسػتثناءات قػد لػوحظت، فػمثاًل، تكوف خػنازيػػز  .جيداً 
وانات مقارنة حبي (tetrachloro- diobenzo – p – dioxin  -  ,  , )لػمادة الػػدايوكػػسُت 

تتعامل  اليت الطرائق يف االختالفاتمن ىذه االستثناءات بسبب  معملية أخرى . وتربز كثَت
 اليتحركة العقاقَت  يف  واالختالفاتمعينة  كيماويةحالة التعرض دلادة   هبا األنواع ادلختلفة يف

، إفرازىايتم هبا  والطريقة اليت ،مادة كيماوية معينة داخل األنسجة توزع تشمل معدالت 
ادلمكنة، يكوف من  االختالفاتوبسبب ىذه  تتعرض ذلا وأنواع التغَتات األيضية اليت

من  السمية لإلنساففيما بُت األنواع بشكل دقيق عند استنباط  االختالفاتتقييم  يالضرور 
 دراسات السمية للحيوانات. 

واخلاصة بتقييم قدرة مركب معُت  ،حالة دراسات احليوانات طويلة ادلدى ربديداً وىف 
مرض السرطاف، فإف بعض ادلشاىدات العامة تزيد من قوة الدليل أف ادلركب  التسبب يف

مؤشرًا قوياً  بالعامل ادلسبب تعتربزيادة عدد مواقع األنسجة ادلتأثرة  فإف مسرطن. وعلى ىذا
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، السالالتزيادة عدد أنواع احليوانات، و مثل ذلك  ، مثلها يفالسرطنة علىعلى قدرة ادلادة 
 تظهر استجابة مسرطنة.  اليت األجناسو 

 اً إحصائي اً معنوي وىناؾ مشاىدات أخرى تؤثر على قوة الدليل قد تشمل مستوىً 
احليوانات ادلعاملة مقارنة بتلك غَت ادلعاملة، إضافة لوجود  ر أوراـ سرطانية يفلتطو  لياً عا

كتقليل   ،مت تقييمها عالقات واضحة فيما بُت االستجابة واجلرعة اعتمادًا على البيانات اليت
، وزيادة نسبة األوراـ  الزمن حىت ظهور الوـر ادلرتبط باجلرعة أو الزمن حىت ادلوت نتيجة الوـر

 ة. اخلبيثة ادلرتبطة باجلرع
 مظاهر السمية  1.4.11

، مثل وديكن أف يكوف التأثَت الساـ فورياً قد تأخذ تأثَتات السمية مظاىر متنوعة. 
حالة سرطاف الرئة. وحقيقة،  مثلما يف ،أو مؤجالً  ،(strychnine) كنُتا التسمم دبادة السًت 

مستمر أو بشكل فإف السرطاف عادة ما يؤثر على شخص ما لكثَت من السنوات بعد تعرضو 
 اً ػػػهازيػػج( أو اإلضافة)دبعٌت، عند موقع  موضعياً تأثَت ال. وقد يكوف متقطع دلادة مسرطنة

systemic  ن اجلسم(. لألجزاء ادلختلفة م الليمفاوي)دبعٌت، ينقل بواسطة الدـ أو السائل
منها ويكوف بعض  ،امة يتعُت اعتبارىا عند اختبار التأثَتات السامةوتوجد عوامل متعددة ى

 باجلرعة:  اً مرتبط
من ادلعروؼ أف  ،إف حدة الضرر ديكن أف تزيد مع زيادة اجلرعة والعكس صحيح. فمثالً . 1

العالية من مادة   وىف ىذه احلالة فإف اجلرعاتتؤثر على الكبد  العضوية الكيماويات  بعض
 –كبد ػإىل قتل خاليا ال يستؤد carbon tetrachloride) ،كيماوية من ىذا النوع )مثالً 
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وت معظم ػػذلك إىل تدمَت الكبد كلو وم كثَت من اخلاليا حبيث يقودػػقتل ال ؤدى إىلػػا تػػوردب
ن تبدو على الكبد ػػلك ،سبوت خاليا أقل ،أو كل احليوانات التجريبية. ومع زبفيض اجلرعة

. وعند تركػػػيبهالية و/ أو ػػوظيفة اخل يفخلل من الضرر تشَت إىل حدوث  أخرى صور
 فيفة يفػغَتات طػظ فقط تػالحػػػخاليا، ويػوت للػقد ال حيدث م ،جرعات أقل من ذلك

تأثَت، أو  يرعة منخفضة جدًا فال يشاىد أػوف اجلػد تكػق ،َتاً ػ. وأخبنائهاخلية أو ػيفة الػوظ
يواف. إف حػػأف التحورات البيوكيميائية ادلوجودة ال يعرؼ ذلا تأثَتات ضارة على صحة ال

الذى يعرؼ دبستوى  ،ربديد مستوى ىذه اجلرعة ىػػو داؼ دراسات السميةػمن أى اً واحد
 .  9.1.11اجلزء  أنظر no- observed- adverse- effect level (NOAEL) ضارػَت الػانعداـ التأث

مثل ىذه احلاالت،  مع زيادة اجلرعة. يف ،ووليس حدت ،كانية وقوع تأثَت معُتقد ترتفع إم .1
، مرض )دبعٌتتتعرض لتأثَتات سلبية  ومع زيادة اجلرعة، ترتفع نسبة الكائنات التجريبية اليت

فإف مجيع الكائنات التجريبية سوؼ تعاين من  ،أو ضرر(. وعند جرعات عالية بدرجة كافية
ادلخاطرة( تطور شيء غَت طبيعي  يزيد من احتمالية )ألتأثَت. ذلذا فإف زيادة اجلرعة تىذا ا

 ذلذه ادلادة الكيماوية.رلموع األفراد الذين تعرضوا  يف

 .مع زيادة مستوى التعرض دلادة كيماوية معينة وقوعومن حدة تأثَت ساـ أو  قد يزداد كل .3
وتكوف زيادة احلدة ناذبة عن زيادة الضرر عند جرعات أعلى، بينما يكوف زيادة وقوع الضرر 

فإف ادلوقع الذى تعمل عنده ، احلساسية بُت األفراد. إضافة لذلك عن االختالفات يف اً ناذب
دبا  ،مادة معينة )مثاًل، الكبد، الكلية( قد يتغَت مع تغَت اجلرعة. إف كثَتاً من التأثَتات السامة

نقص  ،كلما زادت فًتة التعرض  ،، تقع ضمن ىذا التصنيف. وعموماً ظهور األوراـفيها 
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بعض  وذبدر اإلشارة إىل أنو يف ،(NOAEL)رعة احلرجة النعداـ التأثَت الضار مقدار اجل
 احلاالت، ال تالحظ آثار جديدة عند التعرض لفًتة قصَتة عقب التعرض لفًتة طويلة. 

 . فبعض أنواع الضرر، مثلـالتأثَت السامدى خطورة  أيضاً  االعتبار األخذ يف يتعُت
تبدو واضحة  ،الناتج عن استنشاؽ ألياؼ مادة االسبستوس (asbestosis) داء األسبست
األنواع األخرى من من ناحية أخرى، فإف أمهية  .هتديدًا مؤكدًا للصحة وتعترب التأثَت السلىب

غامضة. وعلى سبيل تشاىد خالؿ دراسات السمية على الصحة قد تكوف  اليتالتأثَتات 
درجة حرارة اجلسم. و إذا  رتفاعاً طفيفاً يفنة اب مادة كيميائية عند جرعة معيادلثاؿ، قد تسب

احثُت ال يستطيعوف التأكد من أف مل تشاىد تأثَتات أخرى عند مستوى اجلرعة ىذا، فإف الب
ستجابة سلبية حقيقية قد حدثت. ويعترب اجلـز فيما إذا كانت مثل ىذه التأثَتات الطفيفة ا

 تقييم درجة األماف.  جة يفذات أمهية بالنسبة للصحة واحدة من القضايا احلر 
بعض احلاالت يكاد  يتتفاوت أيضًا التأثَتات السامة من حيث استمراريتها. فف 

 ،بعد توقف التعرض دلادة معينة. وىف حاالت متطرفة أخرى فوراً  السلىب يخيتفى التأثَت الصح
خلل والدة حاد نتيجة التعرض  مثاًل، نشوء -ضرر دائم  يتسبب التعرض لبعض ادلواد يف

إىل لتأثَت مادة معينة تضر بشكل غَت عكوس باجلنُت عند فًتة حرجة من تطوره. إضافة 
ديكنها أف تصلح ذاهتا بسرعة نسبياً، بينما ال سبلك  ،فإف بعض األنسجة، مثل الكبد ،ذلك

إف معظم ا. قد يلحق هب يأنسجة أخرى مثل اخلاليا العصبية القدرة على اصالح الضرر الذ
 التأثَتات السمية تقع عند نقطة معينة بُت ىاتُت النقطتُت ادلتطرفتُت. 
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 اختبار السمية  1.4.11
كائن لتقييم مسية مادة معينة. ويعتمد اختيار كائن اختبار على   يديكن استخداـ أ

 االختباراتبيئة ما. إف أبسط  ذلك ادليزانية، والوقت، ووجود الكائن يف عوامل عدة، دبا يف
وأقلها كلفة ذبرى على حيوانات أو نباتات وحيدة اخللية وقد تستغرؽ فقط بضع ساعات أو 

أو الطحالب  (Daphnia)الدافنيا  برغوث ادلاء ديكن استخداـ ،بيئة مائية، مثالً  يأياـ. فف
االختبارات قصَتة ادلدى على موت أو  تار إمكانية وجود ملوثات مائية: وقد تركز اختب يف

بعيدة ادلدى إىل منو الكائنات )زيادة  االختباراتبينما قد تنظر  ،عدـ ربرؾ الدافنيا الساحبة
السلسلة الغذائية ىامة  عدد ادلواليد. وتعترب احليوانات ادلتقدمة يفزيادة احليوية( أو  الكتلة يف
ئيات، تشمل األمساؾ، والربما إضافة إىل أف التجارب اليت سمية ادلائية،اختبارات ال يف

(. أما بالنسبة الختبارات السمية 1 -16 اجلدوؿ)ريات دقيقة أخػػرى خيارات مػألوفة اقوالف
، أو قوارض أو طيور. وتستخدـ ديكن استخداـ نبات راؽٍ  و، فإنالكائنات األرضيةعلى 

. كما طورت أيضاً ىذه الدراسات يف مثاًل، من اجلرذاف والفئراف عادة أنواع زلددة وراثياً 
تقييم تأثَتات ادلبيدات  لطيور، فعلى سبيل ادلثاؿ، كثَتاً ما تستخدـ الطيور يفاختبارات مسية ل

  على األنواع غَت ادلستهدفة بادلعاملة.
ذبمعات  اختبارات السمية يف باحثوفال ي، عادة ما جير يعلم السمـو البيئ ويف

لتقييم التأثَتات البيئية دلواد سامة بعد إضافتها للبيئة. إف ىذه التجمعات  دةو اصطناعية زلد
 ةصغَت  عواملللنظم البيئية الطبيعية، يشار إليها باسم  كنماذج سلتربيةتعمل   ، اليتاالصطناعية

(microcosms) .تكوف فيو الكثَت من ىذه العوامل الصغَتة نظمًا متقنة  يوىف الوقت الذ
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بيئية كاملة، فإف بعض العوامل الدقيقة قد ال تكوف أكثر من نظم  دبحاكاةوتقـو بفعالية 
زجاجية ربتوى على تربة أو ماء مع رواسب عند القاع. لكن حىت  برطمانات رلموعة من
دة من معاينة تأثَت مواد على أنواع متعد الزجاجية البسيطة تتيح للباحثُت الربطمانات

 ، والالفقاريات الدقيقة.ياَت والبكت مثل الطحالب ،الكائنات
 اختبارات السمية. يف(: كائنات شائعة االستخداـ 1-16جدوؿ )

 الكائـــن       نوع الكائن
  Daphnia magna ال فقاريات 

Crayfish  
  Mayfliesذبابة مايو    

 Midgesذبابة صغَتة    
         Plandria  

 
  Rainbow Trout فقاريات مائية  

Goldfish  
Fathead minnow 

  
  Catfish سّلور

 

 طحالب
 

     Charnydomonas reinhard )طحالب خضراء(

      Microcystis aueriginosa )طحالب خضراء مزرقة(
 

 جرذاف ثدييات 
 فئراف  

 
  Bobwhite أنواع طيور 

Ring – necked pheasant  

التصميم والتنفيذ. فبعض االختبارات  تتباين كثَتًا ذبارب السمية من حيث
حالة الفحص عن  مثلما ىو يف ،وادلتابعات البحثية ذبرى بإتباع تصاميم دراسة معدة مسبقاً 
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قبل السماح بالتداوؿ جملموعات  االختباراألمساؾ. وسبشيًا مع متطلبات  يفإمكانية التسرطن 
فإنو ذبدر اإلشارة إىل أف وكاالت عامة قد طورت بعض  ،من الكيماويات معينة زلددة

 االختبارات القياسية ألنواع سلتلفة من السمية. 
السمية  الختبارات األكثر شيوعًا بالنسبةاجلرذاف والفئراف احليوانات ادلعملية تعترب 

فإف  ىذه القوارض غَت مكلفة، وديكن التعامل معها بسهولة نسبياً؛ وزيادة على ذلك .شيوعاً 
فإف عمر  معروفة بشكل جيد. كذلك، وقابليتها لإلصابة بادلرضادلعرفة الوراثية ذلذه األنواع 

فإف تأثَتات التعرض  ،وبذلك ،خالؿ عامُت إىل ثالثة أعواـ ىذه القوارض الصغَتة ينتهى
أخرى مثل اذلمسًت ا بسرعة نسبياً. كما أف قوارض ديكن قياسهدلادة معينة  على مدى احلياة 

(hamsters) وخنازير غينيا (guinea pigs) شائعة االستعماؿ للتجارب  يواناتعترب أيضاً حت
حيواف ذبارب معُت على  اختياروغَتىا. ويعتمد عادة  ، إضافة لألرانب والكالبادلعملية
 رلموعة الرئيسات. فدراسات التكاثر، مثاًل، تستخدـ عادة أعضاء من ادلدروسالنظاـ 

(primates)   البابوفكالقرود أو (baboon)  وبنفس باإلنسافذلك أف أنظمة تكاثرىا شبيهة .
أكثر بعد حلقو  ألف جلدىا السمية اجللدية الختباراتالكيفية، فإف األرانب تستخدـ عادة 
 حساسية مقارنة باحليوانات األخرى.

ر. سيتعرض ذلا البش ما أمكن تلك اليت تشبويتم تعريض احليوانات عادة بطريقة 
اجلرعة  إلعطاءلكنو وىف بعض احلاالت، قد يكوف ضروريًا استخداـ طرؽ أو ظروؼ أخرى 

، قد تعطى بعض ادلواد بواسطة أنبوب من أجل بلوغ اجلرعة التجريبية ادلستهدفة. فمثالً 
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احليواف  ير أو غَت مستساغة لتوضع مع عليقةألهنا شديدة التطا (gavage)يدخل ادلعدة 
 دراسات السمية. ة الالزمة يفبادلستويات العالي

جرعة ذات قدر   قيمة زلدودة إال إذا وجد الباحثوفإف ذبربة مسية ما تكوف ذات 
تأثَتات عند  يشاىد أفًتة القياـ بالتجربة. وإذا مل تخالؿ  اً كاٍؼ لتحدث تأثَتاً سلبيًا معين

فإف التجارب  جرعة مت إعطاؤىا، فإف خصائص السمية للمادة ال ديكن ربديدىا؛ وبذلك ةيأ
قد يتم تكرارىا عند مستويات جرعة أعلى أو لفًتة زمنية أطوؿ حىت يتم مشاىدة تأثَتات 
سلبية شليزة. إف أكثر التأثَتات السلبية وضوحًا ىو، بالطبع، ادلوت. وذلذا فإف البحاث كثَتاً 

نظرًا ألف نقطة هناية  (  LD)ادلميتة الوسيطة وف ذبارهبم بتحديد ما يسمى باجلرعة ؤ ما يبد
ىذه التجربة )ادلوت( ديكن قياسها بسهولة. بعدىا، ينظر البحاث عادة إىل تأثَتات اجلرعات 

حيدث  فًتات أطوؿ من الزمن ليحددوا مدى اجلرعات اليتعلى  .يتم اعطاؤىا األقل اليت
 .(NOAEL)عندىا تأثَتات سلبية، وكذلك سبييز اجلرعة احلرجة النعداـ التأثَت الضار 

 (duration of exposure)تصنف الدراسات حسب فًتة استمرار التعرض ردبا  
أو التعػرض لػفًتة زمنية  ،جرعػة واحػدة ،لتأثَت مادة معينة. وتشمل دراسػات السمية احلادة

 ساعات من االستنشاؽ(. أما الدراسات ادلزمنة فإهنا تقتضى تعرضاً  7قصَتة جدًا )مثاًل، 
ادلزمنة من حيث  ربتحيوانات التجارب تقريباً، بينما تتباين الدراسات عمر  امتدادعلى 

االستمرارية بُت ىذين ادلستويُت ادلتطرفُت. وعلى الرغم من أنو يلـز العديد من ادلستويات 
إال أف  ،(response)ادلختلفة للجرعة لتطوير عالقة جيدة وزلددة بُت اجلرعة واالستجابة 

 الدراسات ادلزمنة اليت أو ثالثة، خاصة يف اثنُتالعدد إىل  داالعتبارات العملية عادة ما ربد
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لكنها تًتؾ قدراً كبَتاً  ،تستغرؽ وقتاً طوياًل. وكثَتاً ما تنشر نتائج دراسات عن اجلرعة الواحدة
 ت.يتوقع عندىا حدوث تأثَتا من عدـ اليقُت حوؿ ادلدى الكامل للجرعات اليت

 اختبارات السمية المتعلقة بالتسرطن  3.4.11
واحدًا من أكثر  (Carcinogenesis bioassay)للتسرطن   ياحليو يعترب االختبار 

ادلتخصصة تعقيدًا وأمهية. ويستخدـ ىذا النوع من التجارب الختبار فرضية  اتاالختبار 
 دبعٌت قدرة مادة معينة على إنتاج أوراـ خبيثة . –تسرطن 

خترب: ادلحليواف  طور البلوغ وعادة ما يتم إعطاء مادة اختبار على امتداد معظم 
بعدىا تتم مراقبة احليواف من حيث تطور أوراـ خبيثة. وىف ىذا النوع من االختبارات يقـو 

يتم اختبارىا وبشكل خاص  البحاث عمومًا بإعطاء جرعات عالية من ادلادة الكيماوية اليت
ديكن حليواف ربملها  ، وىى اجلرعة القصوى اليت(MTD)ديكن ربملها  القصوى اليتاجلرعة 
من حياتو دوف حدوث إعاقة معتربة للنمو أو تأثَت ساـ ملحوظ باستثناء  رئيسيةلفًتة 

ونصف ىذه اجلرعة أو  ، (MTD)ديكن ربملها التسرطن. إف اجلرعة القصوى اليت
(MTD  )، للسرطاف  يادلعهد القومة اجلرعات ادلعتادة ادلستخدمة بواسط يى(NCI) 

امتداد صحة جيدة نسبيًا على  للتسرطن حبيث تعيش احليوانات يف يباالختبار احليو اخلاص 
ديكن ربملها   ستخداـ اجلرعة القصوى اليتفًتة حياهتا الطبيعية. ويعود السبب الرئيسي ال

 انعداـ التغلب على أف ىذه اجلرعات العالية تساعد يف إىل ياحليو االختبار  كأعلى جرعة يف
 تالـز الدراسات االختبارية غَت ادلوسعة.  احلساسية االحصائية اليت
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ذبرى التجارب على رلموعات صغَتة  ،وألسباب ارتفاع التكلفة بدرجة أساسية
حيواناً من كل نوع وجنس عند كل مستوى جرعة  79إىل  09 ،عادة –نسبياً من احليوانات 

يدرج حدوث سرطاف  ،ذلك رلموعة الشاىد. وعند االنتهاء من ذبربة كهذه دبا يف ،معينة
جداوؿ وربط ذلك بيانيًا باجلرعة. يتم  يفحيوانات ادلشاىدة(  ث أوراـ يفذلك حدو  )دبا يف

حدوث أوراـ )نسبة  اختالفات يف يأ ىناؾ بعدىا ربليل البيانات لتحديد فيما إذا كاف
ت ػمعينة من احليوانات يوجد هبا أوراـ سرطانية من نوع معُت( نتيجة لتعرضها للمادة رب

من  أف أياً  ضفًتاوبا ،حجمػػػػذا الػجربة هبػى تػة. وفػات عشوائيػتالفة الخػدراسة أو نتيجػال
د ى لإلصابة فإف احلد األ ،ةأوراـ خبيث يأالشاىد ال يتطور فيها  معاملة يف احليوانات

( 9، وىو ما يعادؿ )%0مدى  ديكن رصدىا إحصائيا بدقة مقبولة تقع يف بالسرطاف اليت
حيوانات الشاىد  وإذا ما طورت .( حيواناً 79فيها أوراـ سرطانية من بُت ) تحيوانات تطور 

ىذه احلالة  فإف ادلدى األد ى للحساسية اإلحصائية يف أورامًا خبيثة )كما حيدث غالباً(
عاٍؿ جداً، لكن الدراسات التجريبية االعتيادية  %0يصبح أعلى. إف حدوث سرطاف دبعدؿ 

 بعضها أقل حساسية من ذلك.  بل أف ،قادرة على رصد معدالت أقل ال تكوف
  الدراسات الوبائية 4.4.11

التجمعات البشرية  يفيتم احلصوؿ على معلومات حوؿ التأثَتات الصحية السلبية 
( ملخصات لتقارير شخصية عن أعراض تظهر على أفراد 6من أربعة مصادر أساسية: )

 ( دراسات9)؛ جهات طبية( تقارير عن حاالت أعدت بواسطة 1) ،تعرضوا لتأثَت مادة ما
ذات عالقة ذبمعات بشرية  معدالت ادلرض يف فيها االختالفات يف تكوفارتباط 
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دراسات وبائية. وتتميز الثالثة األوىل من بُت ىذه ( 7الظروؼ البيئية؛ ) يف باالختالؼ
ادلصدر الرابع )الدراسات الوبائية(  يقتصر، بينما يادلصادر بأهنا من النوع الوبائي الوصف

الذين تعرضوا لعامل  األفرادتقارف احلالة الصحية جملموعة من  اليت على الدراساتعمومًا 
ملحوظة: ىذا ]. تعرضوا لتأثَت ىذا العاملالشاىد من أفراد مل يفيو دبجموعة  موضع شك

بُت  يالتأثَت أ -و -النوع من الدراسات ال ديكن عن طريقو التعرؼ على عالقات ادلسبب 
التعرض دلادة معينة ومرض أو ظروؼ زلددة؛ لكن ديكنها أف ذبلب االنتباه دلشاكل غَت 

 .[رات حوذلاوّلد افًتاضيات ديكن إجراء ادلزيد من االختبامريبة سابقاً وت  
           االت مرجعيةحلمعظم الدراسات الوبائية إما أف تكوف دراسات  فإ

(case-control studies)  رجعية أواًل رلموعة ادلاالت احلأو دراسات مجاعية. وربدد دراسات
التعرض  معينة من األفراد يعانوف من مرض زلدد، يلى ذلك زلاولة التحقق من التشابو يف

اخلصائص ادلسرطنة  اكتشفت لتأثَت مادة معينة ديكن أف تكوف اجملموعة قد مرت هبا. فمثاًل،
، وىو دواء استخدـ سابقًا دلنع االجهاض عند النساء، diethylstilbestrol (DES)دلادة 

الرحم. من  عنق ادلهبل أو سرطاناتبأنواع زلددة من  من خالؿ دراسات على نساء ابتلُت
احلالة الصحية ألفراد  بفحص، تبدأ (cohort studies)خرى، فإف الدراسات اجلماعية جهة أ

عرفوا بأهنم قد تعرضوا لتأثَت نفس ادلصدر. رباوؿ بعدىا ىذه الدراسات ربديد فيما إذا  
حالة معينة مرتبطة حبادثة التعرض وذلك عن طريق مقارنة احلالة الصحية  ةيأ تكان

فعلى  ناسبة.ثَت باحلالة الصحية دبجموعة شاىد تشبهها بدرجة متعرضت للتأ لمجموعة اليتل
، معمل تعرضوا لتأثَت البنزين سبيل ادلثاؿ، كشفت دراسات مجاعية لعماؿ يشتغلوف يف
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دلياًل قويًا يدعم  وىو ما يعطىالدـ بينهم بنسبة عالية جداً،  حاالت ابيضاضحدوث 
. عموماً، فإف (leukemogenesis)لدـ ا ابيضاضأو أف البنزين مسبب دلرض سرطاف  فرضية

األوبئة قد استخدموا أفراداً ينتموف جملموعة معروفة، مثل أولئك الذين يعملوف ربت  أخصائي
ظروؼ وظيفية معينة، أو مرضى سبت معاملتهم بأدوية زلددة، إلجراء ىذا النوع من 

 . (cohort) يومن ىنا أتى االسم مجاع –الدراسات 
حاالت وبائية ذات فائدة كبَتة جداً،  من استقصاءديكن أف تكوف النتائج ادلقنعة 

ذلك أف البيانات توفر معلومات عن االنساف ربت ظروؼ تعرض فعلية لعامل زلدد. وذلذا 
ربت ظروؼ زلكمة بشكل صحيح تعطى ذبرى  اليت السبب، فإف الدراسات جيدة التصميم

يتم احلصوؿ عليها من دراسات عن  من النتائج اليت وأمهية أكرب نتائج ذات وزف عادة
مادة   بأفديكنها أف تعطى تأكيدًا تامًا احليوانات. وعلى الرغم من أنو ال توجد دراسة 

فإف احلصوؿ على بيانات سلبية من دراسات وبائية ذات  ،كيميائية معينة ال ضرر منها
خاطرة الناذبة عن التعرض للم األقصىحجم كاٍؼ ديكن أف تساعد على ربديد ادلستوى 

 لعامل معُت. 
وذبدر اإلشارة إىل أف احلصوؿ على نتائج حلاالت وبائية وتفسَتىا ديكن أف يكوف 

وذلك  ،أمر غَت يسَتبدرجة مناسبة  جدًا فالتعرؼ على رلموعات مرجعية متطابقة اً صعب
احلرفة أو  ، )مثالً إىل تعرض اجملموعة ربت الدراسة لتأثَت عامل معُت يتؤد ألف العوامل اليت

تؤثر على الوضعية الصحية  مكاف االقامة( عادة ما تكوف مرتبطة بشكل كبَت بالعوامل اليت
عوامل سلاطرة  )مثاًل، منط احلياة، واحلالة االجتماعية االقتصادية(. ولذلك، فإف التحكم يف
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، فإف إىل ذلكقوية على الصحة يكوف صعباً. إضافة  ذلا تأثَتات)مثاًل، تدخُت السجاير( 
قوة الكشف اإلحصائي للدراسات الوبائية تعتمد على استخداـ دراسات وبائية ألعداد كبَتة 

صعب ادلناؿ  قد يكوف احلصوؿ على بيانات أف(، كما 6.1.11انظر اجلزء ) رادػػػػجداً من األف
 الوفياتباستثناء  –تكوف ىذه البيانات غَت كاملة. وتوجد أنواع قليلة لتأثَتات صحية  أف أو
تكوف وحىت ادلعلومات عن سبب الوفاة  يتم توثيقها بشكل منظم للتجمعات البشرية، بل –

 كقاعدة عامة،  ،العقم واإلجهاض، وادلرض العقلي حاالتدة. فمثاًل و حدػمصداقية مذات 
 وفاةسبب ال يعزىمنظمات الصحة العامة، بينما بشكل منتظم بواسطة  ال يتم تسجيلها

 .  ادلباشرعادة لفشل القلب بغض النظر عن السبب 
فإف توفر بيانات صحيحة حوؿ درجة التعرض دلواد خطَتة يكوف  ،إىل ذلكإضافة 

لت. وذلذا فإف لتعرض قد حدث منذ سنوات أو عقود خنادراً، خاصة عندما يكوف ا
ستحياًل. إف كثَتًا ما يكوف م  (dose-response)تأسيس عالقات تربط اجلرعة باالستجابة 
الباحثُت  فورياحلصوؿ عليها لن تساعد بشكل  توفر بيانات صحيحة ومهما كاف احلرص يف

األمراض الوبائية  والذين يتحروف عن أمراض بطيئة التطور مثل السرطاف، بل وحىت أخصائي
فإف  ،الوقت ذاتو الذين يتعُت عليهم االنتظار لسنوات عدة لتحديد غياب مؤثر معُت. يف

من ما يزيد  ذه الفًتات الزمنية ادلمتدة، وىومشبوىة ديكن أف يستمر خالؿ ى عواملض لالتعر 
 ادلخاطرة .عامل 

بدرجة  فإف تفسَتات الدراسات الوبائية تكوف أحيانًا عرضة ،ذلذه األسباب وغَتىا
ذلك نتائج داعمة  لعدـ ادلصداقية. وعادة ما يلـز وجود دليل تأكيد مستقل، دبا يف عالية 
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دراسة وبائية ثانية، أو بيانات داعمة من دراسات ذبريبية على احليوانات. إف ىذا الدليل من 
لـز عند ست، وىى ما يلبيةحالة احلصوؿ على نتائج س يف اً ضروريادلؤكد يكوف بشكل خاص 

 .(     ,EPA) تفسَتىا أخذ احليطة واحلذر الشديدين
مرض  ماء الشرب يعرؼ بأنو يتسبب يف يفض وجود ملوث معُت فمثاًل، لنفًت 

رلم/ لًت. زيادة على ذلك،  69فرد تعرضوا لًتكيز  699واحد من بُت كل  السرطاف يف
عاماً  99رلم/لًت ىو  69الالـز لتطور سرطاف من تعرض لًتكيز  الزمنأف متوسط  لنفًتض

 60اه الشرب مدة ث مي)ىذا شائع بالنسبة للمواد ادلسرطنة(. وبعد تعرض سكاف ادلدينة دللو 
فردًا تعرضوا  19شهادات وفاة لعدد  مجعت ،راسة. ولغرض ىذه الدراسةد أجريت ،سنة

. وضلن نعرؼ أف بعض ادلتوفُت قد كانت قليلة  علومات عن التعرض الفعليادلولكن  ،للملوث
 رين قد تعرضوا للملوث الحقًا عدةوأف آخ ،تعرضوا عند بداية وصوؿ ادللوث دلصدر ادلياه

غَت كاملة. وأخَتاً، كشفت نتائج  وجد أهناسنوات. وعند الرجوع إىل السجالت الصحية، 
حالة وفاة دبرض السرطاف ال يبدو رقمًا كبَتًا عند مقارنتو دبجموعة أفراد  19أف  الدراسة
نعرفها ليست  سرطنة اليتاستنتاج أف ادلادة ادل فهل من الصواب عندئذ. مناسبة مرجعية

 مسرطنة؟
  سمية قصيرة المدى اختبارات 5.4.11

تعترب دراسة احليواف على امتداد فًتة حياتو الطريقة األساسية ادلستخدمة الكتشاؼ 
 لى السميةاختبارات قصَتة ادلدى ع لكن .اخلصائص ادلسرطنة والسمية العامة دلادة معينة

تشمل  ،فمثالً بدو ارتباطها بتأثَتات سامة زلددة. ي لقياس التأثَتات اليت تستخدـ
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 ،واخلمَتة ،ياَت البكت اجلينية يفختبارات اخلاصة بالتسرطن فحوصات عن الطفرات اال
ختبارات خاليا الثدييات؛ وا واختبارات التحوؿ يف ،وخاليا الثدييات ،واحلشرات ،والفطريات
       أو داخلو (in vitro)ذبرى خارج احليواف  اليت واالختبارات ،وترميمو DNAإعطاب 

(in vivo) خاليا احليواف. كما يوجد أيضًا عدد من  يف سوميةطفرات الكرومو اخلاصة بال
 يفنزديات ضرورية تستند إىل كبح وظائف إ اليتلسمية ا الختباراتالدراسات قصَتة ادلدى 

ديكن  ،. فمثالً dehydrogenaseو phoshatasesو (ATP) نزدياتمثل إ ،احلية الكائنات
مثل مسية العناصر  ،لتقييم نشاطات مواد زلددة ،phosphataseنزمي استخداـ قياسات إ

أو كائنات  إنزدياتقصَتة ادلدى  االختبارات، تستخدـ إىل ذلكالًتب. إضافة  يفالثقيلة 
 . (     , Bitton)دقيقة لتقييم السمية العامة لعينات بيئية 

 اليت ،ختباراتيوجد أيضًا اختبارات عدة تشمل حيوانات كاملة. وىذه اال كما
الفئراف، والرئة ألنثى لد اجل متوسطة، تشمل إحداث تورمات سرطانية يف لفًتاتتكوف عادة 
 كبد القوارض.  إناث بعض أنواع اجلرذاف، وتغَتات تشرحيية يف يف يوسرطاف الثد

، (mutagenic)، ومسببات الطفرات (carcinogenic) العوامل ادلسرطنةمن  اً إف كثَت 
 يفربدث تغَتات  فهيتعمل بنفس الطريقة:  ) (teratogenic)العللومسببات وادلاسخة )

هناية ادلطاؼ على تطور اخللية. ونتيجة ذلذه العالقة، فإف الفرز  الذى يؤثر يف DNA ءيجز 
 يفعن طريق اختبار قدرهتا على إحداث طفرات  بسرعةاصلازه  غالباً ذه ادلواد ديكن ذل يادلبدئ

ىذه الساللة الفريدة من . إف (Salmonella typhimurium)يا َت من البكتساللة معينة 
ال ديكنها أف نمو، ولذلك حىت ت (histidine) ياألساس يا حيتاج إىل احلمض األميٍتَت البكت
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. وعلى ذلك، فإنو سبكنت ىذه الساللة من التطفرإذا إال بيئة خالية من اذليستيدين  يفنمو ت
بعد تعرضها دلادة كيميائية ىذه البكًتيا على بيئة خالية من اذليستيدين منو إذا ما شاىدنا 

يا. َت حدوث طفرة للبكت افًتاض أف ادلادة الكيميائية قد تسببت يف ادلمكن فإنو مناختبارية، 
 ، أو(carcinogen)إما مسرطنة  أف تكوف  الكيميائية من ادلرجح  االختباروذلذا فإف مادة 

 االختبار ىذا . ويطلق على(teratogen) ماسخة، أو (mutogen) (ربدث طفرةمطفرة )
 Bruce)الدكتور بروس أديز  وىو إشارة إىل من قاـ بتطويره (Ames test) اسمقصَت ادلدى 

Ames) يكلَت ب من جامعة كاليفورنيا يف. 
لبكًتيا تتسم يستند إىل ادلنتج الضوئي ي آخر قصَت ادلدى يوجد اختبار أحيائ

 االختبار.وقد استخدـ ىذا (Photobacterium phosphorecum) ياحليو بالوميض 
وسللفات ادلصانع، ومستخلصات  ،لدفق ادلياه العادمة ،اإلحيائي لتقييم السمية العامة

يا َت تتناقص حيوية البكتالًتسيبات، ورواشح ادلخلفات اخلطرة. ومع تناقص ادلواد السامة 
 الناتج كمياً باستخداـ جهاز مناسب.  ادلضيئة، حيث ديكن قياس مقدار الضوء

  (Threshold Effects)التأثيرات الحدية  6.4.11
أف معظم التأثَتات احليوية للمواد الكيماوية غَت ادلسرطنة بالقبوؿ  ىناؾ مفهـو شائع

يعرؼ باجلرعة  يتركيز أو مستوى زلدد . إف ىذا ادلستوى الذ وصوذلا إىلربدث فقط بعد 
ال ينتج عنو تأثَت  ييتم تقديره بواسطة ما يسمى بادلستوى الذ ،(threshold dose)احلدية 
على األقل حسب معطيات معايَت  ،اؾ طرح آخر واسع القبوؿػ. وىن(NOAEL)سليب 

 متباينة إىل حد كبَتاستجابة  يمن أنو يرجح أف يكوف للمجتمع البشر  ،الصحة العامة
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التجارب  تستخدـ عادة يف غَتة من احليوانات اليتللمؤثرات السامة مقارنة دبجموعات ص
 ربت ظروؼ زلكمة وتكوف متجانسة جينياً. 

لبعض  نفسو عرضة (NOAEL)ال ينتج عنو تأثَت سلىب  يإف مفهـو ادلستوى الذ
ب، فإف وكاالت لسب. وذلذا ااعلى أساسه ربديدهمت  الشك بسبب عدـ ثبات البيانات اليت

تعرؼ  ،تأثَت سلىب باستخداـ عوامل عدـ ثقة كثَتة ال ينتج عنوحة تقسم ادلستوى الذى الص
( . 9.1.11وذلك عندما ذبرى معاينة دلواد تربز تأثَتات حدية )انظر اجلزء  ،بعوامل األماف

استنبط منها  : طبيعة وجودة البيانات اليتيوتتباين شدة عوامل األماف ىذه حسب ما يل
 السامة؛ نوع احلماية ادلستهدفة )مثاًل، احلماية ضد ؛ مدى خطورة التأثَتاتNOAELمؤشر 

يزمع محايتو )دبعٌت، عامة التجمع  ي(؛ وطبيعة التجمع الذتعرض حاد، ربت مزمن، أو مزمن
(. وقد لقابلية اإلصابة من التجمع يتوقع أف تظهر مدى أضيقمقابل عناصر زلددة 

 وؼ سلتلفة. ظر  يف  69999، 6999، 699، 69 ياستخدمت عوامل أماف تساو 
على أساس أهنا ال  نةسبتلك خصائص مسرط وحالياً، يتم فقط التعامل مع ادلواد اليت

 الذى يربط العالقة ٌت(. وعلى ذلك، يشَت ادلنح9.1.11تظهر مستوى حدى )انظر اجلزء 
أف انعداـ  إىل البشر للمواد ادلسرطنة يف (dose – response)بُت اجلرعة واالستجابة 

يتحقق فقط عندما تكوف اجلرعة صفراً؛ ومع تزايد اجلرعة فوؽ الصفر،  (zero risk)ادلخاطرة 
ىذه احلالة  تصبح ادلخاطرة فورًا زلدودة، لكنها تزداد كدالة للجرعة. وتكوف ادلخاطرة يف

       احتماؿ تطور سرطاف، وأنو عند اجلرعات ادلنخفضة جدًا ديكن أف تكوف ادلخاطرة 
 قليلة جداً.
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 ستجابات للمواد السامة اال 5.11
تعطى لو.  عموماً، تعتمد استجابة كائن معُت دلادة كيماوية سامة على اجلرعة اليت

: يلكنو، ودبجرد دخوؿ ادلادة السامة إىل اجلسم، فإف التداخالت بُت أربع عمليات ى
 العضودلادة كيماوية على  يربدد التأثَت الفعل – ، واالفراز، واأليضاالنتشار، االمتصاص

بواسطة ىذه ادلادة الكيماوية ربديداً. فعلى  يتضررديكن أف  يوىو العضو الذادلستهدؼ، 
على الكبد  (carbon tetrachloride)الكربوف  دلثاؿ، تؤثر مادة رباعي كلوريدسبيل ا

ت ( مسارا6.16والكلى، بينما يؤثر البنزين على نظاـ تكوين خاليا الدـ. ويلخص الشكل )
 .نتشار واإلفرازاالمتصاص واال

 
 المتصاص وانتشار وإفراز مادة كيماوية. ةادلسارات الرئيس(: 6-16: )شكل
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  االمتصاص 1.5.11
 ديكن أف حيدث امتصاص السمـو عرب أغشية اجلسم ومنو إىل الدـ من خالؿ القناة 

تدخل اجلسم  ،مياه الشرب مثالً  توجد يف ادلعوية والرئتُت واجللد. فادللوثات اليتادلعدية 
فإف  ،ادلعويةادلعدية ادلعوية. ودبجرد دخوذلا القناه ادلعدية خالؿ القناه من بالدرجة األوىل 

 أساسًا يف لالختالؼنظرًا ظهر تأثَتىا الساـ. و واد الكيماوية يتعُت امتصاصها ليمعظم ادل
وف العضوية كبات الدى. فمر بغَتىاسبتص بسرعة أكرب مقارنة ية، فإف بعض ادلركبات الذوبان

متعدد الكلور  -ومركبات ثنائي الفينايل  DDTمثل مركب  ،والقابلة للذوباف غَت ادلتأينة
(polychlorinated biphenyls , PCBs) االنتشارعن طريق  يتم امتصاصها بسهولة أكرب 

ة غَت القابلة للذوباف مثل أمالح تأينادلعوية مقارنة دبركبات الدىوف ادلادلعدية القناة  يف
. كما  ادلعوية أيضًا نظم نقل متخصصة ونشطة، ادلعدية القناة  توظفالرصاص والكادميـو

، دييدينات، األمحاض األمينية، والبَت للمركبات ادلختلفة مثل السكريات ، والكالسيـو
. وعلى الرغم من أف نظم النقل النشطة ىذه ال تلعب عمومًا دور   ًا كبَتًا يفوالصوديـو

، إال أهنا قد تسهم يف بعض احلاالت؛ فمثاًل، ديكن أف  امتصاصها يف امتصاص السمـو
.  ديتص عنصر الرصاص خالؿ نظاـ نقل عنصر الكالسيـو

السوائل  تأثَت ادلعوية يعتمد أيضًا علىادلعدية القناة  إف سلوؾ ادلواد السامة يف
، (snake venom)مثاًل، سم الثعباف فة. اذلاضمة. فهذه السوائل قد تكوف مفيدة أو ضار 

ىو بروتُت لكنو ساـ جدًا عندما يتم حقنو، وغَت ساـ عندما يؤخذ عن طريق الفم ألف 
ادلعدة هتاجم بناء الربوتُت، وتكسره إىل أمحاض أمينية. إضافة لذلك، فإف ىذه  إنزديات
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ادلعوية إىل مركبات مسرطنة  يةادلعد القناة ربويل النًتات يف االنزديات ديكن أيضاً أف تسهم يف
 .  (nitrosamines) أمينات النيًتوز تعرؼ باسم

العمل كعائق لبعض  عاماًل ىامًا يؤثر على قدرة األمعاء يف ادلرحلة العمرية وتعترب
ذلا رقم  ،الوالدة، على سبيل ادلثاؿ يادلعوية لألطفاؿ حديثادلعدية السمـو . فالقناة 

إف  مقارنة باألفراد البالغُت. (E. coli) يا القولونيةَت البكتأكرب من  دىيدروجيٍت أعلى وأعدا
مياه الشرب ناتج عن اجلرياف  ملوث شائع يف نًتات )وىىػػىذه الظروؼ ربفز ربوؿ ال

القادـ من مناطق زراعية( إىل ملوث كيميائي أكثر مسية وىو النيًتيت. ويتداخل  يالسطح
 يف (methemoglobinemia)كسجُت، مسببًا مرض النيًتيت مع قدرة الدـ على محل األ

[. كما 1.67]انظر أيضًا اجلزء  (blue- baby syndrome)أو أعراض الوليد األزرؽ  الدـ
ارنة ػوالدة من األطفاؿ مقػال حديثيحالة  رب يفػأك ػةًا بسهولػأيض الرصاص صرػػػديتص عن

 راد البالغُت.ػباألف
 إال أهنا ادلعوية،  ادلعدية كيماوية قد سبتص خالؿ القناةعلى الرغم من أف مادة   :ملحوظة]

ديكن أف تفرز أو تتعرض لعمليات أيضية بواسطة األمعاء أو الكبد قبل أف تصل للنظاـ 
 . [الدوري

ادلواد الكيماوية كما يتضح من  لتمتصا وتفرزاتشرحييًا ئتُت مصممتاف إف الر 
احلويصالت ا لغاز ثاين أكسيد الكربوف. وسبتلك امتصاصهما ادلستمر لألكسجُت وإفرازمه

ىو قريب  يمًت مربع( وىى مزودة جيداً بالدـ الذ 699 - 09مساحة سطحية كبَتة ) اذلوائية
. إف ىذه اخلصائص ذبعل الرئتُت وسيلة نقل احلويصالتىذه داخل  يجدًا من الفراغ اذلوائ
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. فالسمـو  مسافة زلدودة ال تتجاوز خليتُت يلزمها أف سبر عرب متميزة المتصاص السمـو
 لتنتقل من اذلواء إىل داخل رلرى الدـ.

. لػكنو يالحػظ أف بػعض الػػسمػػـو مػػػػػػػثل  رابع  ويػعترب الػجلد غػَت مػنفذ نسبياً للػسمػـو
إىل للكبد. إضافة  ضرراً تص خالؿ اجللد بكميات كافية لتسبب ، ديكن أف سبكلوريد الكربوف

بأهنا زبًتؽ  قد وجد ،dimethyl sulfoxide (DMSO)يماويات، مثل ، فإف بعض الكذلك
الشعر،  حويصالتاجللد بسهولة ملحوظة. ويكوف االمتصاص خالؿ اجللد شلكناً عن طريق 

تزيد  ومن خاليا الغدد العرقية والغدد الدىنية، وكذلك من خالؿ اجلروح أو اخلدوش، اليت
 يىخالؿ اجللد  من ة الوحيدة لالمتصاصالوسيل يبدو أفمن معدؿ تسارع االمتصاص. 

  االنتشار السلىب.
  علتوز ا 1.5.11

اخللية، ادلختلفة على سهولة عبوره أغشية  سم معُت إىل األعضاء توزعيعتمد 
ز سم معُت عند موقع احملدد. إف ترك لألنسجة ادلختلفة، وتدفق الدـ خالؿ العضو وقابليتو

العضو ادلستهدؼ بالسمية. فمثاًل، ديكن أف خيزف ادلوقع ىو ىذا أف بالضرورة  ال يعٌت معُت
ضرر، كما أف العديد من السمـو دلواد دىنية  يالعظاـ دوف إحداث أ عنصر الرصاص يف

الدىن،  ادلكلورة( يتم زبزينها يفقابلة للذوباف )مثل مبيدات احلشرات من اذليدروكربونات 
خزف ديكن أف حيرر ثانية ادللوث ادلضرر بسيط نسبياً. على أنو يالحظ، أف  حيث تتسبب يف

الدىوف، ديكن  ادلخزنة يفادلكلورة إىل رلرى الدـ ربت ظروؼ سلتلفة. وبذلك فإف ادلبيدات 
 أف تتحرر خالؿ فًتات اجملاعة، أو الرجييم الغذائي، أو ادلرض عندما يستهلك الدىن.
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اجلسم تقـو دبنع أو إعاقة دخوؿ بعض  يف التشرحيية عددًا من العوائقويعتقد أف 
السمـو إىل داخل الكائن احلى. لكن ىذه ادلوانع ليست جدراف غَت منفذة. إذ أف ما يسمى 

، بل إف (CNS) ادلركزي العصيبإىل النظاـ  ال دينع دخوؿ مسـو ،مثالً  ،اغبعائق الدـ / الدم
لدماغ تزيد من صعوبة مغادرة بعض السمـو الدـ/ ا التقاءالظروؼ الفسيولوجية عند نقطة 

الدىن ديكنها  . وعموماً، فإف السمـو القابلة للذوباف يفادلركزي العصيبالنظاـ  فتدخلالدـ 
ادلاء ال تتمكن من ذلك.   لكن بعض السمـو القابلة للذوباف يف ،عبور حاجز الدـ/ الدماغ

: ال ديكن اعتباره حاجزًا فعلياً الذى  (placental barrier) يكما أف ىناؾ العائق ادلشيم
تعرب سمادة كيماوية يتم امتصاصها لتدخل رلرى دـ األـ ديكنها بل إهنا  ةيأف أ يفاحلقيقة ى

 للجنُت بدرجة ما.  يوتدخل اجملرى الدمو ادلشيمة 
  اإلفراز 3.5.11

تػزيل السمـو  من الػجسم بعػدة طػػرؽ . فالػكلية ديكػن أف يتم إفػػراز ادلػواد الكيماوية
بالػًتشيح  ييض، أػنواتػج الػنهائيػة عن طريق األتػػزاؿ هبا ال من الػدـ بنفػس الػطريقة اليت

، واالفراز ، واالنتشار األنبويب السلىب)من خالؿ خصلة من األوعية الدقيقة بالكلية( الكبييب
بارة عن عملية ىو ع (Glomerular Filtration) الكبييبوببساطة فإف الًتشيح  .جيايباإل

ترشيح يتم عن طريقها مرور مركبات يكوف وزهنا اجلزيئي أقل )ومن مث كتلتها( خالؿ 
 . إف مجيع ادلركبات اليت(glomeruli)الكيبيات  جزء من الكلية يعرؼ باسم مسامات يف
إال إذا ارتبطت ات يبيالكديكنها االرتشاح خالؿ ىذه  79999أقل من  ياجلزيئيكوف وزهنا 

مياه  دلعظم السمـو يف يبربوتينات البالزما )القليل فقط يفعل ذلك(. ويًتاوح الوزف اجلزيئ
. وسبر اتيبيالكوبذلك فإف ىذه ادلركبات سبر بسهولة خالؿ ىذه  099و 699رب ما بُت الش

 يتم عن طريقها اليت (tubules)الصغَتة  يباتيوالن (ducts) القنواتالسمـو بعد ذلك خالؿ 
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فإف السمـو القابلة للذوباف  ،ادلاء مع البوؿ. من ناحية أخرى سمـو القابلة للذوباف يفإفراز ال
الدىوف ديكنها أف تتغلب على عملية االفراز عند ىذه النقطة من خالؿ ربركها )عن  يف

لتعود مرة أخرى إىل   (tubules)الصغَتة  يباتيالن( خالؿ جدراف طريق االنتشار السليب
 رلرى الدـ. 

عاء ػل إىل األمػتص اليت ،(bile)صفراء ػعصارة الػػالؿ الػػسمـو من خػػكبد الػػزيح الػػت
حالة  رباز. وكما ىو يفػػريق الػجسم عن طػَتًا من الػ، لتخرج أخادلرارة والقناه الصفراويةرب ػع

 عوامل ناقلةوالنقل بواسطة  االنتشار السليب يفإف آليات النقل ادلستخدمة ى ،الكلية
(Carrier – mediated transport)  . مت إفرازىا داخل األمعاء من  للسمـو اليتوديكن

 خالؿ العصارة الصفراء أف سبتص مرة أخرى )خاصة إذا كانت السمـو قابلة للذوباف يف
 األمعاء.  الدىوف( لتدخل رلرى الدـ أثناء وجودىا يف

ادلعدية والقناة  ،ذلك الرئتُت دبا يف ،تفرز السمـو أيضًا عرب مسارات عدة أخرى
بو تركيز مرتفع نسبياً من العرؽ واللعاب. فاحلليب مثاًل ، واحلليب، و النخاعي السائلادلعوية، و 
ديكن أف  PCBsو DDTالدىن مثل  (، ولذا فإف ادلركبات القابلة للذوباف يف%9.0الدىن )
(، فإف ادلركبات 7.0ذليدروجيٍت )الرقم ا نوعًا ما يمحضاحلليب. ونظرًا ألف احلليب  تًتكز يف

القاعدية ديكنها أف تًتكز فيو أيضاً. وهبذه الطريقة ديكن أف سبرر السمـو من األـ إىل الطفل 
 . اإلنسافأو من األبقار إىل 

              للمادة السامة يما يعرؼ بالعمر النصفوىو  اإلفراز يوجد مفهـو ىاـ يف
(toxicans half- life)  الوقت الالـز للتخلص من  ييساو  يالذ ،(67-7) أنظر ادلعادلة

نصف ادلادة الكيماوية من اجلسم. وعلى ذلك، إذا كاف دلادة كيماوية معينة نصف عمر 
 علىمن ىذه ادلادة سيظل باجلسم بعد مضى يـو  %09يساوى يومًا واحداً، فإف 
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بعد ثالثة أياـ، وىكذا.  %61.0اجلسم بعد يومُت، وأف  ستظل يف %10االمتصاص، وأف 
يبقى فيها مركب معُت داخل  يشَت إىل ادلدة اليتنظرًا ألنو  هماً ويعترب مفهـو نصف العمر م  

مرات نصف  0تعادؿ  بعد فًتة وانتهى مفعولمركب معُت يعترب قد  أي ، فإفاجلسم. وعموماً 
 عمر ادلركب.

وجنس الواليات ادلتحدة، حسب مكاف اإلصابة  يف حاالت السرطاف سنوياً (:9-16جدوؿ )
 ادلوضعية. Carcinomaو (non-melanoma) ،سرطاف اجللد غَت ادلالين باستثناءادلصاب 

 الذكــــــــــــور اإلنــــــــــــاث
 حدوثه نوع السرطان حدوثه نوع السرطان

 611999 الربوستاتا 670999 الثدي

 696999 الرئة 77099 القولوف وادلستقيم

 70999 القولوف وادلستقيم 79999 الرئة

 97999 ادلثانة 77999 الرحم

 19799 األوراـ الليمفية 19799 األوراـ الليمفية

 19799 الفم 19799 ادلبيض

 67999 اجللد 60999 اجللد

 60799 الكلى 67099 البنكرياس

 60799 ابيضاض الدـ 69199 ادلثانة

 67099 ادلعدة 61199 ابيضاض الدـ

 69799 البنكرياس 69199 الفم

 69999 احلنجرة 0099 الكلى

 77799 أخرى 70799 أخرى

 545555 اإلجمالي 555555 اإلجمالي
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 067الواليات ادلتحدة من بُت  بسبب السرطاف سنويا يف حاالت الوفاة(:7-16جدوؿ )
 (non-melanoma) غَت ادلالين واجلنس باستثناء سرطاف اجللد اإلصابةمكاف  ألف حسب

 ادلوضعية والسرطاف عند ادلوقع. Carcinomaو
 الذكـــور اإلنـــــــــــــاث

 حدوث الموت نوع السرطان حدوث الموت نوع السرطان
 01999 الرئة 06999 الرئة

 91999 الربوستاتا 77099 الثدي
 99999 القولوف وادلستقيم 99099 القولوف وادلستقيم

 61999 البنكرياس 69199 البنكرياس
 69799 األوراـ الليمفية 61099 ادلبيض
 0799 ابيضاض الدـ 69999 الرحم

 7699 ادلعدة 0799 األوراـ الليمفية
 7999 القصبة اذلوائية 7999 ابيضاض الدـ

 7799 ادلثانة 0799 الكبد
 7999 الكلى 0999 ادلخ

 - - 0999 ادلعدة
 7999 الكبد 7099 (multiple myeloma) وـر نقوى متعدد

 7199 ادلخ - -
 70999 أخرى 76799 أخرى

 171555 المجموع 141555 المجموع

 األيض  4.5.11
الدىوف ديكن أف زبًتؽ أغشية اخللية لتمتص  نظرًا ألف ادلركبات القابلة للذوباف يف

بيوكيميائية عبارة عن تفاعالت  يى ،فإهنا تتعرض لعمليات أيضية ،الكلى واألمعاء ثانية يف
. وىف حاالت كثَتة يقـو اجلسم بتحويل ىذه حيربوؿ خالذلا اخللية الغذاء إىل طاقة ونسيج 
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وىف بعض  ،ديكن أف تفرز بسهولة. لكنو اليت ،ادلاء السمـو إىل مركبات قابلة للذوباف يف
 يتؤدأيض مادة كيماوية معينة إىل خلق مادة كيماوية أكثر مسية أو أهنا ال  ييؤد ،احلاالت

 إىل تغَت مسية ادلادة الكيماوية. 
تشمل  ( تفاعالت بسيطة نسبياً 6عملية األيض: ) حيدث نوعاف من التفاعالت يف

( تفاعالت أكثر تعقيدًا تشمل االقًتاف 1، )واحللمهة األكسدة واالختزاؿ واذلدرتة
(conjugation)  والتخليق(synthesis) يف. إف مجيع ىذه التفاعالت بالدرجة األوىل ربدث 

فإف الباحثُت  ،األيض لكثَت من ادلركبات. وعند تناوؿ األيض آليةوتعترب األكسدة  .الكبد
.  (gender)واجلنس  (strain) الساللةو  ،(species) النوع ينظروف أيضًا إىل االختالفات بُت

 وحيوانات ادلعمل: إذ أف كال اإلنساف لكل منبالنسبة مهماً فإف السن يعترب عاماًل  ،كذلك
 من صغار السن والكبار جداً ىم أكثر عرضة لتأثَت بعض ادلواد الكيماوية. 

 السرطان مسببات  6.11
  (Teratogens)والماسخات  (Mutagens)طفرات والم (Carcinogens) ناتسرطمال

ىو عبارة عن منو  يإىل حدوث مرض السرطاف، الذ يمل تؤداعو  يادلسرطنات ى
واحدة  ةأي، وأف خليوتريليوف  699و ا من ضلهويتكوف كل واحد من. اخاليا غَت مسيطر عليه

 كيميائيةعوامل متنوعة، قد تكوف   بتأثَتمن ىذه اخلاليا ديكن أف تتحوؿ إىل خلية سرطانية 
فيزيائية )مثاًل: (، أو حيوية )مثاًل: فَتوسات مسببة للسرطاف(، أو ثانوية )مثاًل: نواتج تطهَت

، ديكن السرطاناتفوؽ بنفسجية، أشعة جاما(. ويقدر بأنو يوجد مائة نوع سلتلف من أشعة 
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( 9-16مت التعرؼ عليها. ويوضح اجلدوؿ )قد كل عضو أو نظاـ باجلسم   يفأف توجد 
 جسم االنساف .  حدوث مرض السرطاف عند مواقع سلتلفة يف
كاف السرطاف بالواليات ادلتحدة ثانيًا فقط   ،يوحىت التسعينيات من القرف ادلاض

سنوياً  تقدير حاالت الوفاة( 7-16ألمراض القلب كمسبب للوفاة. ويبُت اجلدوؿ )
فإف أكثر من  ،حسب مكاف االصابة وجنس ادلصاب. وكما يالحظ ،بالواليات ادلتحدة

ادلسبب  آلفاوأف سرطاف الرئة ديثل حىت  ،ألف فرد ديوتوف بسبب ىذا ادلرض سنوياً  099
 90ادلائة خالؿ  يف 199فإف سرطاف الرئة قد ارتفع بنسبة أكرب من  ،. وحقيقةوفاةاألىم لل

سنة األخَتة. وىف هناية ادلطاؼ، فإف مرض السرطاف يقتل واحدًا من كل أربعة أمريكيُت 
يع فإف حدوث مج ،إىل أنو باستثناء زيادة نسبة حدوث سرطاف الرئة ،تقريباً . وذبدر االشارة

   .سنة ادلاضية 99 دامتداعلى  %69أنواع السرطاف األخرى قد تراجع عموماً بنحو 
سرطن إىل منو خاليا غَت مسيطر عليو بطرؽ سلتلفة كثَتة. تمسببات ال يتؤد

حسب مرحلة  ،ة أو زلفزةوعموماً، ديكننا النظر إىل مسببات التسرطن على أهنا عوامل بادئ
  تكوف فيها ىذه العوامل نشطة.  التسرطن اليت

  (Initiation)البدء 
 تتمثل يف - يةالتسرطن، أو ربوؿ خلية طبيعية إىل خلية سرطان إف أوؿ مرحلة يف

اخللية. وتشمل ىذه  DNAناتج عن تداخل مسرطن معُت مع  عكوستغَت سريع غالبًا غَت 
يتسبب  من ادلسرطنات وىو نوع  ،(initiator) ما يعرؼ بالبادئسرطاف الاخلطوة من تطور 

ىو عبارة عن جزء  (gene)منو اخللية. واجلُت  معُت يتحكم عادة يف (ُتجمّورث ) ربوير يف
مكونات  النمو ومت ربويرىا تتحكم يف ، ولذلك تسمى ىذه اجلينات اليتDNA ءيمن جز 
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، أ تعٍت onco)حيث أف  oncogenes الوـر تبدأ خلية اجلينات الورمية(. ويلـز حىت  يوـر
النمو.  من جينات التحكم يف -على األقل  - سلتلفُتعينة النمو دوف سيطرة، ربور جينُتم

جديد،  تعٍت neoحيث أف  (neoplastic)  الحقاً  يللنمو الورماخللية  تعدّ  إف ىذه التغَتات
 ( . اً منو جديد يأ) تشكل ما قد شيءتشَت إىل  plasticوكلمة 

بطبيعتها. فمثاًل، يعتقد أف  (initiators) بادئاتوتعترب بعض الكيماويات 
األصماغ الصناعية أهنا مادة بادئة .  مادة كيماوية واسعة االستعماؿ يف يالفورمالدىيد، وى

 ،للجرذاف التنفسياجلهاز  يفومعروؼ أف خبار الفورمالدىيد حيفز على تطور أوراـ سرطانية 
. وىف حاالت أخرى، قد لإلنسافبب سرطانًا على الرغم من أنو مل يثبت أف ىذا ادلركب يس

ناتج  يوى (benzo (a) pyrene)يكوف البادئ مادة ناذبة أيضياً. وعلى ذلك، فإف مادة 
حد ذاهتا مادة بادئة،  ذلك التبغ(، ال سبثل يف الحًتاؽ غَت كامل دلواد عضوية )دبا يف يطبيع

 (benzopyrene– , -diol– ,  –epoxide)تسمى  مشاهبةلكن اجلسم حيوذلا أيضياً دلادة كيماوية 
 مادة بادئة دلرض السرطاف.  يوى

تطلق عملية التحفيز تزايدًا مضطردًا ألعداد اخلاليا غَت الطبيعية الذى يعرؼ 
امل مسرطنة عو  يى (promoters). وعلى ذلك فإف احملفزات (neoplastic) يالورمبالتطور 

. وقد تعمل ىذه ادلسرطنات بعدة طرؽ. بدوف ذلك تظل ساكنة اليت ،لورميةط اجلينات اتنش
على خلية رلاورة  توجد يف فمثاًل، يبدو أف اخلاليا الطبيعية سبنع تنشيط اجلينات الورمية اليت

. وأف مادة معينة قد تعمل كمحفز من خالؿ قتل خاليا طبيعية ربيط خبلية أىبة االصابة
سبنع  ات جينات ورمية بتثبيط فعل اجلينات ادلثبطة، اليتط احملفز وبادلقابل، قد تنشّ  .مستحثة

اجلينات الورمية من بدء منو غَت منضبط للخاليا. وإذا ما مت إمخاد نشاط اجلينات ادلثبطة، 
 فإف اجلينات الورمية تستطيع عندئذ ربفيز تكوف وـر .
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ويبدو أف بعضًا منها غَت ضار.  ،ديكن لكثَت من ادلركبات أف تعمل كمحفزات
خلاليا ا بقضائها علىمحفزات ك والدىوفعوامل غذائية مثل ملح الطعاـ  تعمل فمثاًل،

لكن التعرض ذلا على  ،طبيعية. إف ابتالع ىذه األنواع من احملفزات ليس ضاراً بشكل فورىال
ذلك، فإف  وعلى بالسرطاف.  َتة من خطورة االصابةمدى عمر االنساف يزيد بدرجة كب

 لإلصابةأكثر عرضة ىم األفراد الذين تكوف وجباهتم عالية احملتوى من ادللح والدىوف 
 ىبةؤ مخلية  زليط. وحلسن احلظ، فإف إزالة احملفزات من بسرطاف ادلعدة والقولوف، على التوايل

ح . وعليو، فإذا ما قمنا بتقليل ادلليةمل تتم بعد مرحلة التحفيز دينع تطور خلية سرطان
 ، ديكننا التقليل من االصابة بالسرطاف بدرجة كبَتة جداً. نستهلكها والدىوف اليت

 
 البيئة . يفموجودة كيماوية سامة مصنعة وطبيعية   تركيب مواد(: 1–16)شكل 
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وىو أف االصابة  مهمجانب واحد  زبتلف السمـو وادلواد ادلسرطنة فيما بينها يف
كل مليوف شخص( تعتمد على اجلرعة، لكن حدة االستجابة   بالسرطاف )عدد احلاالت يف

)السرطاف( ال تعتمد على اجلرعة. وىذا يعٍت أنو يتوقع تطور حاالت أكثر من االصابة 
مثلما ىو متوقع  ،دلستويات أعلى من مسرطن معُت يبالسرطاف مع زيادة تعرض ذبمع بشر 

ما تعرض أفراده دلستويات أعلى من  ذبمع سكاين سبامًا من تطور حاالت تسمم أكثر يف
 فإف ،حدة االستجابة للسمية أيضًا على اجلرعة تعتمدسم معُت. لكنو يالحظ بأنو بينما 

دبجرد إصابة فرد معُت  حبدة ادلرض قليل جداً ما مقدار اجلرعة من عامل مسرطن  ارتباط
لقوانُت اخلاصة أف ا بالسرطاف. إف ىذا التميز بُت السمـو وادلسرطنات يوضح السبب يف

.  امة منها يفأكثر صر  يصنفة على أهنا مسرطنة ىبادلواد ادل  حالة السمـو
 ادلاسخاتو  (mutagens)طفرات ومثل ادلواد ادلسرطنة، فإف مسببات ادل

(teratogens)  تؤثر علىDNAتتابعات . فالطفرات تسبب تغَتات موروثة يف DNA 
 يف ًا عشوائياً تصاحب الطفرات تغَت  اليت( وتشمل التغَتات سوماتات )الكرومو يلصبغل

ادلسببة  ادلاسخة مات أو اجلينات ادلكونة ذلا. أما ادلوادسو الوظائف الطبيعية للكرومو 
حدوث أشياء غَت  مسببة عادة يف ،للجنُت DNA ادلادة الوراثية فإهنا تؤثر علىللتشوىات 

وردبا تكوف  سباماً. أو غياهباطبيعية كبَتة أو تشوىات حادة مثل قصر الذراعُت أو الرجلُت 
العقار  وىو (thalidomide)الثاليدومايد  يسيئة السمعة( ى أواألكثر شهرة ) ادلاسخةادلادة 

. يادلسكن الذى استخدـ بواسطة آالؼ النساء احلوامل خالؿ الستينيات من القرف ادلاض
عد سنوات عديدة من وذبدر االشارة إىل أنو أحيانًا ال يظهر التأثَت الضار بالصحة إال ب
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العقار الذى  ىوو  DES (diethylstilbestrol) مادة ػدىاسومثل ىذه احلالة ذبتعرض األـ. 
الذى  (DES)ثُت عاماً. وىذا العقار الواليات ادلتحدة ألكثر من ثال يف وصف للنساء احلوامل

عنق الرحم وادلهبل. ومن  حدوث تشوىات يف سبب يفتدلنع االجهاض، وجد بأنو  تطويرهمت 
   الروبيلالفَتوس  ،ادلهم االشارة إىل أف العقاقَت ليست ادلواد ادلشوىة الوحيدة. فمثالً 

(rubella virus)يسبب عدوى فَتوسية غَت حادة )احلصبة األدلانية( يعترب مسبباً  ي، الذ
طيع عبور حاجز خالؿ الفًتة األوىل من احلمل. إف ىذا الفَتوس يست (teratogen) هللتشو 

 اً لسمعو. انقلب ادلولود وفقد يف ادلشيمة مسبباً خلال
 السمية الكيميائية: اعتبارات عامة  7.11

تعتمد التأثَتات السامة دلادة ما على شخص معُت على كل من ادلادة الكيماوية 
ادلختلفة يفوؽ كثَتاً  بُت ادلركباتالسمية  القدرة والشخص نفسو. لكنو يالحظ أف التباين يف

لسلسلة   اشخص م تعرض إذا ما  أنواالستجابة للسمية من فرد آلخر. دبعٌت  التباين يف
بعض ادلواد تسبب تأثَتات سامة عند كميات ضئيلة  فإفكاملة من الكيماويات ادلختلفة، 

وقد يشكل الفرؽ بُت الكميات مدى بينما يتعُت على أخرى أف توجد بكميات ىائلة. 
مسية من اليُت أو باليُت ادلرات دب أكثر: إذ ديكن أف تكوف مسية مادة كيماوية معينة عاً واس

مادة كيماوية أخرى. وذلذا، فإنو قد يلـز كميات تزيد دباليُت أو باليُت ادلرات من مادة  
 كيماوية معينة لتسبب نفس التأثَت الذى ربدثو مادة كيماوية أخرى. إف مدى التباين يف

كيماوية معينة تأثَتًا على شخص ما عندما س هبذا القدر. فإذا تسببت مادة  االنساف لي
يسبب تأثَتًا ساماً  ليس متوقعًا أف قدرًا يقل بليوف مرة سوؼ وفإن ،منها اً معين اً قدر  يأعط
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ف ادلدى الدقيق للتباين بُت البشر غَت زلدد بشكل جيد، لكنو يرجح أف لشخص آخر. إ
 لبليوف ضعف .  وليسيكوف أقرب لعشرة أضعاؼ 

عند اعتبار السمية، ال ديكننا إجراء سبييز بُت تلك الكيماويات ادلصنعة بواسطة 
. فليس مصدر ادلادة بنيتو من منطلق أف كل شيء كيميائي يف -االنساف وادلوجودة طبيعيًا 

 ( البناء الًتكييب دلركبُت1-16الكيماوية ىو ادلهم، بل خصائصو. فمثاًل، يوضح الشكل )
أحدمها طبيعي واآلخر مصنع، وأف كل واحد منهما يعترب مسًا عند جرعات زلددة. وذبدر 

 االشارة إىل أف معظم الكيماويات، مصنعة كانت أو طبيعية، ليست سامة جداً. 

 
 مثاؿ عن مواد كيماوية متشاهبة تركيبياً وذلا قوة مسية سلتلفة.(: 9–16)الشكل 
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يتعُت  اليتيعترب الشكل اجلزيئي أو بناء مادة كيماوية معينة أحد أىم اخلصائص 
ز( ومن مث يتفاعل مع ية حالية أف الكائن احلى )دي  ربديد مسيتها. وتقًتح نظري يفاعتبارىا 

تدخل اجلسم على أساس شكلها. أف استجابات التمييز ىذه ديكن  معظم الكيماويات اليت
البنية. فمثاًل، قد يكوف جزيئاف  الشكل أو ية لالختالفات الدقيقة يفأف تكوف عالية احلساس

 ف يفالشكل، أو أف مركبُت متشاهبا يف البناء لكنهما خيتلفاف قليالً   بدرجة كبَتة يفمتشاهبُت
الػجسم  ػًا يفػاخلصائص قد يسبب أحػدمها تأثػَتًا سام ف يفختلفاػوم (isomers)الًتكيب 

من  اً كثَت   إف(. وحقيقة، 9-16اـ )انظر الشكل ػتأثػَت سػ يأ بينمػا ال يتسبب اآلخػر يف
يميائي، يفضل ػأو ك يلو ػند مستوى خػدبعٌت، أف اجلسم ع .التمييز نتاج خللل يف يالسمية ى

 يفتوجد خاصية ىامة أخرى تستخدـ  بلها تركيبيًا من مادة أخرى.ادلادة السامة على ما يقا
 ،مذيبات سلتلفة. وبشكل خاص ربديد درجة مسية مادة كيماوية معينة وىى ذوبانيتها يف

 مذيبات قطبية(، وتلك اليت)ادلاء أو احملبة للماء  تذوب يف تقسم ادلركبات إىل تلك اليت
 مهماً ويعترب ىذا االختالؼ  .مذيبات غَت قطبية( ي)وىالدىوف أو احملبة للدىوف  تذوب يف

، واجلسم، وكيف تتوزع داخلإىل د مدى سهولة دخوؿ مادة كيماوية معينة ربدي يفجدًا 
إفراز ادلركبات القطبية، وذلذا فإف  ومدى سهولة إفرازىا. وتكوف احليوانات األكثر كفاءة يف

ادلاء، يفرز بسهولة.  الذى يتميز بأنو عايل الذوبانية يف ،مثل كلوريد الصوديـو مركبًا أيونياً 
الدىوف، ال يتم التخلص منو  ، الذى يذوب يفDDTمثل ادلبيد  قطيبلكن مركبًا غَت 

قطبية إىل مقابل ذلا  على ربويل مركبات ال اً يكوف اجلسم قادر  ،بسهولة. وىف بعض احلاالت
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حالة ادلبيد  قطبياً، وىو ما يسهل إزالتها من اجلسم. ولسوء احلظ فإف ذلك ليس صحيحاً يف
DDTاجلسم لفًتات طويلة من الزمن.  ، وذلذا فيمكنو البقاء يف 
 السمية الكيميائية: مواد مختارة  8.11

 العناصر الثقيلة  1.8.11
تشكل العناصر الثقيلة، مثل الرصاص والزئبق والكادميـو والكروميـو والزرنيخ 
والسيلينيـو وغَتىا فئة رئيسية من ادللوثات غَت العضوية. وعادة ما يتولد التلوث بالعناصر 

ة عن التصنيع واستخداـ ادلنتجات ادلصنعة ادلختلفة )مثل: ادلبيدات، والطالء، الثقيل
يماويات قد تنتج طبيعيًا أيضاً. وسبيل العناصر (، لكن ىذه الك1.67والبطاريات: انظر اجلزء 

وىو  ،سلسلة الغذاء بأهنا متحركة يف ،يكوف الكثَت منها ساماً للنباتات واحليوانات اليت الثقيلة
رأس  على و، الذي ىاإلنسافذلك  دبا يف -احليوانات  ما يعٍت أهنا ديكن أف تًتكز حيوياً يف

الثقيلة مثل الرصاص والزئبق منذ قروف، ت مسية بعض العناصر قائمة سلسلة الغذاء. وقد عرف
 ونظرًا الستخدامها الواسع و/أو وجودىا يف مل تفهم سبامًا إال منذ فًتة حديثة. لكنها

 الطبيعة، فإف بعض العناصر الثقيلة ذلا أمهية خاصة.
 الرصاص 
 ،مياه الشرب جد الرصاص يففيمكن أف يو  .كل مكاف  يكاد يكوف موجودًا يف 

من عدة مصادر. ويعترب أىم مصدر من بُت ىذه ادلصادر حلاـ الرصاص وأنابيب  يتحيث يأ
. وعلى الرغم من أف (corrosive water) تعرضت دلياه آكالةانظمة توزيع ادلياه، خاصة إذا 

استخداـ اللحاـ بالرصاص لألنابيب وبناء نظم توزيع ادلياه قد مت منعو، إال أف الكثَت من 
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 ،الغذاء يف أيضاً  على رصاص. كما يوجد عنصر الرصاص يال زالت ربتو أنظمة توزيع ادلياه 
وىف الطالءات  ،صل إىل اذلواء والًتبة وادلاءحيث ي  tetraethyl lead))مادة البنزين  يفو 

ديكن أف  ،لطالء. إضافة إىل ذلكعلى عنصر الرصاص والصحوف احلجرية سيئة ا ادلؤسسة
مثل احملارؽ، ومن صناعة بطاريات الرصاص عنصر الرصاص من مصادر صناعية،  يأيت

فإف التقييم  ،احلمضية. وحيث أف التأثَتات السامة للرصاص تعتمد على التعرض الكلى
 االعتبار مجيع ىذه ادلصادر. يتعُت أف يأخذ يف يالبيئ

 يالدىوف، فإف الرصاص ديتص قلياًل نسبياً. فف ومقارنة بادلواد القابلة للذوباف يف
من الرصاص الذى يتم بلعو عرب قناة البلعـو  %69حالة األفراد البالغُت، ديتص فقط ضلو 

ليصل معظمو  توزعوويدخل رلرى الدـ. وبداية يتوزع الرصاص إىل الكليتُت والكبد مث يعاد 
(. إضافة لذلك، ال يدخل الرصاص بسهولة إىل نظاـ اجلهاز العصيب %00للعظاـ )ضلو 

 . من ناحية أخرى، فإنو يفصل بُت الدـ/ والدماغ ديكنو منع ذلكالفا للبالغُت وذلك ألف
حالة األطفاؿ يكوف العازؿ بُت الدـ/ الدماغ مل يتطور بشكل كامل بعد، وذلذا فإف تعرض 

 األطفاؿ للرصاص ديكن أف يؤثر على تطورىم الذىٍت. 
زمن إىل أف التسمم احلاد بالرصاص نادر؛ لكن حدوث تسمم م اإلشارةوذبدر 

 معدية بالرصاص أمر شائع. وىف البالغُت، ينتج أحيانا عن التسمم ادلزمن بالرصاص مظاىر
الذين يعانوف كثَتًا ما جيرب األفراد   ،مغص الرصاص. وبسبب األمل باسممعوية مؤدلة تعرؼ 

حيث يؤدى التشخيص الصحيح للتعرض  ،على البحث عن مساعدة طبيةمغص الرصاص 
ف يؤثر على اجلهاز ديكن للرصاص أ كمامشاكل أكثر خطورة.  للرصاص إىل منع تطور 
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يؤثر التعرض  ،شلا يقلل من صحة ونشاط عضلة ادلعصم والقدـ. أيضاً  يالعصيب العضل
لية تصنيع مادة ػػل مع عمػػػػاجلسم . وديكن للرصاص أف يتداخ يفللرصاص نظاـ تكوين الدـ 

إىل  ييؤدما و ػػوى ،سجُتػػػل لألكػػػهيموجلوبُت الناقػػػزء من مركب الػػج يػػ، وى(heme)اذليم 
 تسمىحالة  اليا الدـ احلمراء يفػػػػالؼ خػكنو إتػعنصر ديػػذا الػػما أف ىػك  ػػدـ ػر الػػفق يف مػػرض

(basophillic strippling)الة ػح يى خطورة رصاصػمرتبطة بالػ. إف أعظم التأثَتات ال
وديكن أف . (lead encephalopathy)رصاص الدماغي ػػمرض الػعرؼ بػت خ واليتػػسخ ادلػػتف

أكثر  (Caligula) كاليجوالأف   يعتقد ادلؤرخوف ادلعاصروف ،مثالً البالغُت. ف حيدث ذلك يف
من أطباؽ كل ألرصاص الدماغي نتيجة تناوؿ اً، قد عا ى من مرض اأباطرة الروماف جنون

الوقت احلاضر، تعترب ىذه احلالة أكثر شيوعاً بُت األطفاؿ  على رصاص. ويف يقصديرية ربتو 
يعانوف من  الذين   من األطفاؿ %10اخلطورة، ويقدر بأف ضلو  وديكن أف تكوف غاية يف

من الذين يعيشوف يعانوف من تأثَتات  %79وأف ضلو  ،مرض الرصاص الدماغي ديوتوف
يقود إىل و  ،ادلختربعصبية الحقاً. وأخَتاً، فقد ثبت أف الرصاص يؤثر على كلى حيوانات 

 مرض السرطاف.  تعطيل وظائفها والتسبب يف
 الكادميوم 

الرصاص  تعدينكثَتة. ويعترب الكادميـو أحد نواتج   لو مصادرمثل الرصاص 
وكذلك ضمن ادلواد العازلة ادلقاومة للتآكل وبطاريات الكادميـو والزنك. ويستخدـ كصبغة، 

. وديكن للكادميـو أف يدخل يالنيكل. كما يتحرر ىذا العنصر عند حرؽ الوقود األحفور  –
أو ديكنو دخوؿ سلسلة  .معينة من أنابيب ادلياه الة أنواعاً كّ أياه الشرب عندما تالمس مياه دل
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لألرض، حيث ديتص ىذا العنصر بواسطة  يالصرؼ الصحالغذاء عن طريق إضافة وحل 
األوراؽ والبذور. وقد أصبح التأثَت السلىب للكادميـو على الصحة معروفاً  النباتات وخيزف يف

من زراعة األرز دبياه صرؼ عالية احملتوى  يالياباف حيث تلوثت أراض بعد حادثة يف
عنصر  األراضيىذه  األرز ادلزروعة يف الكادميـو ناذبة عن مناجم الزنك. وقد ركزت نباتات

ىذا األرز ألعراض شليزة مثل ىشاشة العظاـ الكادميـو داخلها وتّعرض األفراد الذين تناولوا 
 مرض األنُت.  يأ (itai–tai)ادلفاصل؛ وبذلك يعرؼ التسمم بالكادميـو باسم  مل حاد يفوأ

فقط من جرعة معينة  %0-6ادلاء فإف  نظرًا ألف عنصر الكادميـو قابل للذوباف يف
ديكن أف ديتص عرب  %79-69 أف ة )على الرغم منػػادلعويادلعدية  القناة  ديكن أف سبتص يف

 الرئتُت(، ويوزع الكادميـو إىل الكليتُت والكبد. 
. أما تسمم الكادميـو معدية معويةاضطرابات  ويتسبب تسمم الكادميـو احلاد يف

يوانات أف ة على الكليتُت. وقد أظهرت دراسات على احلادلزمن فتكوف تأثَتاتو أكثر خطور 
، وأشار بعض الباحثُت أنو قد يزيد من حدوث سرطاف الربوستاتا عنصر الكادميـو مسرطن

 الرجاؿ كبار السن. يف
  :الزرنيخ

صخر األدمي والًتبة، وكفضالت لعمليات الصهر وصناعة بعض  يوجد طبيعيًا يف
بواسطة  احملمولة حبيبات الزرنيخ تنقلمبيدات احلشائش. وقد مبيدات اآلفات و ادلواد مثل 

. كما ديتص الزرنيخ بعد استنشاقها وزبًتؽ بعمق إىل داخل الرئتُت طويلةاذلواء دلسافات 
 من ىذا العنصر تعتمد ةتستخدـ كغذاء، لكن الكمية ادلمتص اليتبسهولة بواسطة النباتات 
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  ، ولكن بكمياتاً يضرور  ذياً مغ اً عترب الزرنيخ عنصر للًتبة. وي (pH)على الرقم اذليدروجيٍت 
،  (organoarsenics)عضوية ػزرنيخات الػػزرنيخ: الػػواع من الػػعة أنػػوجد أربػػػوي داً ػػصغَتة ج

، (trivalent arsenic)  التكافؤ يثالثالزرنيخ و ، (pentavalent arsenic) ياخلماسػ والزرنيخ
 . (arsine gas) الزرنيخوغاز 

. إذ أف الفًتة النصف عمرية ال تتعدى يومُت ،الزرنيخ بسرعة نسبياً  يفرزديكن أف 
 يفبالدرجة األوىل  ط عليها الضوءل  سي  وعلى الرغم من أف التأثَتات احلادة للتسمم بالزرنيخ 

أنواع عدة من التأثَتات ادلزمنة  يف يتجلى، إال أف التسمم ادلزمن بالزرنيخ الروايات البوليسية
 السامة. وتربز الكثَت من ىذه التأثَتات نتيجة لقدرة الزرنيخ على رفع نفاذية الشعَتات

القددية  األزمنةىذه القدرة لقروف، من  استغالؿاجلسم. وقد مت  بادلناطق ادلختلفة يف الدموية
ثيودورا الزرنيخ لتحسُت مظهرىا؛  رةاإلمرباطو فعلى سبيل ادلثاؿ، تناولت وحىت احلقبة احلديثة 

ىذه  ولكنمولدًا بشرة وردية مجيلة.  ،خديها فأدى الزرنيخ إىل تكسَت الشعَتات الدموية يف
أحياناً  يؤدىتسمح للبالزما بالتسرب إىل داخل األنسجة، شلا  يالنفاذية ضارة؛ فه الزيادة يف

، ويتسبب ادلركزي العصيبمن النظاـ للكليتُت. كما يتلف الزرنيخ كاًل  ضررحاد و  إسهاؿ إىل
ات الدىنية اخًتاؽ الًتسبشلا ينتج عنة تلف للمخ، والكبد، و  احمليطيةالتهاب األعصاب  يف

عنصر  (EPA)وكالة محاية البيئة األمريكية  تفقد صنف ،موت األنسجة. إضافة لذلكمسببا 
استناداً إىل مسرطن لإلنساف  يأ A (Type A)من نوع  االنساف الزرنيخ على أنو مسرطن يف

سرطاف اجللد والرئتُت مها النوعاف الرئيسياف من السرطاف الناتج عن وأف  دراسات وبائية
 التعرض للزرنيخ. 
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   (Inorganic Radionuclides)النويات المشعة غير العضوية   188811
وخالؿ ىذه  ،تشكيالت ذرية سلتلفةإىل  ذاتياً  تتحلل بعض العناصر غَت ادلستقرة

يتكوف من جسيمات ألفا وبيتا، أو أشعة جاما. وديكن ذلذه  اً العملية تطلق إشعاع
، حيث تعتمد تطور سرطاف تسبب يفاجلسيمات واألشعة أف تتلف أنسجة حية و/ أو ت

على نوع اإلشعاع وطرؽ التعرض )دبعٌت، من خالؿ االستنشاؽ، أو البلع، أو  الضرردرجة 
الت، فإنو  دير خالؿ سلسلة من التشك التحلل، دء عنصر معُت يفإشعاع خارجي(. وبعد ب

، وىو يببساطة ذرات ديكن التعرؼ عليها بواسطة الوزف الذر  يتعرؼ بالنظائر. والنظائر ى
الشحنة داخل النواة. فاليورانيـو  واجلسيمات ذات  رقم يشَت إىل عدد اجلسيمات ادلتعادلة

 . 197و 190و 197 يثالثة نظائر ذلا أوزاف ذرية ى طبيعياً، على سبيل ادلثاؿ، سللوط من
 ذرات )نويات( تتعرض للتحلل التلقائي، يى (Radionuclides)والنويات ادلشعة 
لتفككها لتكوين نظائر ذات أوزاف ذرية أقل. ويعرب عن النشاط وتطلق إشعاعًا مصاحبًا 

(pCi) يلنظَت معُت بوحدات تسمى البيكوكيور  ياالشعاع
سبثل عدد تفككات النظَت  اليت (*)

الثانية.  تفككًا يف -9.7 169 (pCi) يحيث يساوى البيكوكيور الثانية الواحدة:  يف
العادة  يفيكوف  ،لتحلل حىت ربقق شكاًل مستقراً ا ]ملحوظة: تستمر النويات ادلشعة يف

 .ختلف سباماً[ػػر مػػلعنصر آخ تشكيالً 

                                      
. ( -S)الػػيت تعػػرؼ بأهنػػا عػػدد التفككػػات يف الثانيػػة  (B)ىنػػاؾ وحػػدة أخػػرى شػػائعة االسػػتعماؿ للتعبػػَت عػػن النشػػاط االشػػعاعي وىػػي البيكيويػػل  (*)

7.3 x 01=  (B)ابيكيويل 
 بيكوكيوري.  0

 



717 
 

يكوف قد تعرض  شخصرب التحلل االشعاعي عملية طبيعية. وحقيقة، فإف كل يعت
من األشعة الكونية ومن الًتبة ادلشعة والصخور. وتنتج سلسلة الصادر لبعض االشعاع 

، واليورانيـو 190 ، واليورانيـو197 النظائر الثالثة ادلوجودة طبيعيًا عن ربلل نظائر اليورانيـو
 197مياه الشرب سلسلة اليورانيـو  توجد طبيعيًا يف ادلشعة اليت . وبذلك فإف النويات191

وسلسلة  111دوف ا، والر 117ديـو اوالر  ،197اليورانيـو  ربللها إىل تكوين النظائر: ييؤد اليت)
األكثر أمهية على االطالؽ. وتشكل  ي( ى117تشمل نواتج ربللها الراديـو  اليتـو )الثوري

سلاطر صحية أيضاً، لكن ىذه النظائر عموماً  09مثل السًتانشيـو  ،النظائر ادلشعة ادلصنعة
 البيئة بًتكيزات منخفضة مقارنة بالنويات ادلشعة ادلوجودة طبيعياً. لكنو يالحظ يف توجد يف

حالة مواقع التخلص من ادلخلفات النووية وحوادث احملطات  يف كماحالة تلوث موقع زلدد،  
قد تطلق تركيزات كافية من النويات ادلشعة هتدد صحة  ،شرنوبل(النووية لتوليد الطاقة )مثل ت

  والبيئة.  االنساف
إف االىتماـ بالنويات ادلشعة يركز كثَتًا على مدى قدرهتا على التسبب دبرض 

سنة، ىو النظَت  6711 ي، الذى لو فًتة نصف عمر تساو 117السرطاف. وقد يكوف الراديـو 
العظاـ  دبياه الشرب. ويًتسب ىذا العنصر يف ليوديكن أف يعثر ع يألكثر أمهية الذادلشع ا

ىو غاز الرادوف، الذى  117سرطاف العظاـ. وأحد نواتج ربلل الراديـو  وديكنو أف يتسبب يف
ؤدى . وديكن أف ييـو 9.70 يتساو  يةلو فًتة نصف عمر و ، 111يعرؼ بالنظَت رادوف 

 ،سرطاف الرئتُت يفقصَتة  فًتة حياةلو  يذال 111وف التحلل للعنصر رادنواتج  استنشاؽ
 اً موضوعًا جدير لكنو ال يعرؼ إال القليل عن سلاطر بلع الرادوف. وحديثًا أصبح ىذا النظَت 
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ادلنازؿ ومباف أخرى. إف معظم إمجايل الرادوف  يف باالىتماـ بالنسبة للعامة الكتشاؼ وجوده
 على شكل غاز يف عن طريق الًتبة، لكنو قد يدخل أيضاً  يدخل ادلنازؿ يأيت يالذ 111

ندما يسخن ادلاء ع . وحيدث طرد الغازمياه الشرب ومياه الغسيل صورتو القابلة للذوباف يف
 ، كما حيدث أثناء غسيل ادلالبس واألواين، واالستحماـ بأنواعو. و/أو يتم هتويتو

 المبيدات الحشرية  3.8.11
 (Organochlorine)ديكن تقسيم ادلبيدات احلشرية إىل ادلركبات الكلورية العضوية 

، إضافة (carbamate) اماتوالكرب (Organophosphorus)وادلركبات الفوسفورية العضوية 
وسبتلك ادلبيدات احلشرية  .[6.1.67]انظر أيضًا اجلزء  (botanical)دلبيدات حشرية نباتية 

 ص متشاهبة.داخل كل رلموعة خصائ
   Organochlorine Insecticides العضوية المكلورةالمبيدات الحشرية 

مركبات  يمن القرف ادلاض واألربعينياتالثالثينيات  طورت يف تشمل ىذه الفئة اليت
  (chlorinated cyclodienes)  ُت ادلكلورةاي، والسيكلود(chlorinated ethanes) ادلكلورة االيثانات

 (Dichlorodiphenyltrichloroethane)ومركبات مكلورة أخرى. ويعترب مركب د.د.ت 

، استخدـ 6079عاـ  يف تصنيعو. ومنذ مت ادلكلورةاألكثر شهرة من بُت ادلبيدات احلشرية 
عندما منع  ،6071الزراعة من هناية احلرب العادلية الثانية وحىت عاـ  بكثافة عادليًا يف

 الدىوف يتم زبزينو يف الواليات ادلتحدة. إف ىذا ادلركب القابل للذوباف يف يف استخدامو
الواليات ادلتحدة د.د.ت بًتكيزات  وىف احلقيقة، حيتوى الدىن دلعظم ادلقيمُت يف .الدىن
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البيئة  ويستمر بقاء مركب د.د.ت مدة طويلة جداً يف (*)رلم لكل كجم 7 -0تًتاوح ما بُت 
لتهم سبتص ادلركب، ت   اليت ، أف الكائنات الصغَتةسلسلة الغذاء. دبعٌت يف ويتضخم حيوياً 

 بواسطة الكائنات األكرب، ويستمر ذلك حىت يصل د.د.ت إىل تراكيز عالية نسبيًا يف
 وحيوانات كبَتة أخرى. اإلنسافتؤكل بواسطة  الفقاريات الكبَتة، مثل األمساؾ، اليت

األخرى فقط ومعظم األحياء احليوانية  وعموماً، فإف مركب د.د.ت ساـ لإلنساف
شلا  ادلنخفضة، فقد أضيف بكميات أكرب بكثَت مسيتوجرعات عالية جداً. وبسبب  أخذ عند

االستعماؿ أصبحت تأثَتات  ي. بعد ذلك، وىف الستينيات من القرف ادلاضيىو ضرور 
بعض أنواع الطيور )مثل الصقور( أصبحت  ،أكثر وضوحاً. فعلى سبيل ادلثاؿ بكميات كبَتة

قشرة قابلة للكسر بسهولة قبل أف تفقس، وىو ما يهدد بقاءىا كنوع. كذلك،  ذاتنتج بيضاً 
أدى وصوؿ ادلبيد إىل اجلداوؿ فإف األمساؾ أيضاً عرضة بدرجة عالية جداً لتأثَت د.د.ت فقد 

 . أمساؾ كثَتة واألهنار بعد أمطار غزيرة إىل ىالؾ
ُت ادلكلورة شعبة ىامة من مركبات الكلورين العضوية. ايتشكل مركبات السايكلود

من القرف ادلاضى األلدرين  األربعينيات طورت يف وتضم ىذه ادلبيدات الكيماوية اليت
(aldrin)إلدرين  ي، والدا(dieldrin)،  واإلندرين(endrin) واذليبتاكلور ،(heptachlor) ،

. وتعترب مركبات السايكلودين مشاهبة دلركب د.د.ت لكنها أكثر (chlordane) دينوالكلور 
)غالبًا من بُت عماؿ ادلزارع الذين يتعاملوف مع الكثَت من الوفيات للبشر  مسية وتسببت يف

                                      
 ىذه الوحدات تعادؿ اجلزء يف ادلليوف.  (*)
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ألهنا سبتص بسهولة من خالؿ  لإلنسافادلبيد مباشرة(. وتكوف مسية ىذه ادلركبات أعلى بكثَت 
 يًا يفالدىوف وزبزف فيو، وىى بذلك تضخم حيو  للذوباف يفقابلة  ياجللد. ومثل د.د.ت فه

حيوانات ادلعمل. وبذلك فإف تسجيل ىذه  سببت مرض السرطاف يفالبيئة. كما أهنا أيضًا 
منتصف السبعينيات من القرف  يف تعليقوادلبيدات لالستخداـ على احملاصيل الزراعية قد مت 

، والتوكسافُت (lindane). وتشبو مركبات اذليدروكربونات ادلكلورة، مثل الليندين يادلاض
(toxaphene) وادلَتكس ،(mirex) والكيبوف ،(kepone) وعلى ذلك .مركب د.د.ت، 

ربفيزاً ديكننا القوؿ بشكل عاـ أف مجيع ادلبيدات احلشرية التابعة للكلورين العضوي تسبب 
كب زيد من إمكانية اإلصابة بالسرطاف بُت حيوانات الػمعمل )مر ، وتادلركزي للجهاز العصيب

  درجة ما. الػػبيئة إىل  ػورة(، وأهنا تبقى يفقػل خطاللينػدين ىػو أ
 المبيدات الحشرية الفوسفورية العضوية 

البيئة وتتميز بأف ذلا قدرة  إف ادلركبات الفوسفورية العضوية ال تبقى دلدة طويلة يف
أسست على ىذه  السرطاف، وذلذا، فإف ادلبيدات احلشرية اليت إحداثعلى منخفضة 

ونية ادلكلورة. لكنو يالحظ بمبيدات احلشرات اذليدروكر  زللادلركبات قد حلت بدرجة كبَتة 
ربتوى على الفوسفور ذلا مسية أكثر حدة على االنساف مقارنة بادلركبات  أف ادلركبات اليت

ألكثر لتسمم البشر بادلبيدات احلشرية. وحلسن احلظ فإف الكلورية العضوية وىى ادلسبب ا
          االختبارات ادلعملية والًتياؽ ادلضاد متاحة دلعاجلة حاالت التسمم احلادة بادلبيدات

 الفسفورية العضوية. 



791 
 

الذى  ،لعضويةمنوذجًا للمبيدات احلشرية الفوسفورية ا (parathion)ين ايعترب الباراث
وينبع ىذا التأثَت  .الساـ تأثَتهليحدث  (paraxon)اً إىل مركب الباراكسوف ييتعُت ربويلو أيض

مادة كيميائية حامسة  ي، وى(cholinesterase)الساـ من قدرة ىذا ادلركب على تثبيط االنزمي 
. ولذلك فإف تأثَتات التسمم احلادة (acetylcholine)يسمى  يظيم الناقل العصيب الذنلت

ومعدالت نبض قلب  ،تالعضال انقباضلفوسفورية العضوية تشمل بادلبيدات احلشرية ا
وتوجد مبيدات حشرية  وتر، والتشنج، وأخَتًا ادلوت.ل عضالت التنفس، والتوشل ،منخفضة

 أقل مسية يف يى ، اليت(malathion) لثيوفمن ادلركبات الفوسفورية العضوية، مثل ادلا
 .نايبالباراثاجلرعات احلادة مقارنة 

الوقت  فإف ادلبيدات احلشرية الفوسفورية العضوية ادلتاحة بشكل واسع يف وعموماً،
احلاضر ال تسبب مسية عصبية الحقاً. لكن، بعض ادلبيدات ادلتاحة سابقًا وجد أهنا تسبب 

مثل الضعف العاـ، وفقداف تناسق حركة العضالت، واالضطرابات  ،مشاكل عصبية الحقاً 
 احلسية.

  (Carbamats)  باماتالكر 
 (Carbaryl)تضم ادلبيد كارباريل  اليت ،الكرباماتتتميز مبيدات احلشرات من 

دببيدات احلشرات  ةتلك اخلاصكثَتًا   تشبو، بأف ذلا مسية (aldicarb) واأللديكارب
الواسعة  الكرباماتالفوسفورية العضوية. ومثل ادلبيدات الفوسفورية العضوية فإف مبيدات 

لكن التأثَتات السامة  ،(Cholinesterase) ألنزمياالستعماؿ تعمل أيضًا كمثبط 
إىل أكرب مقارنة بادلركبات الفوسفورية العضوية. إضافة  أف تلغى بسهولة ديكن  للكاربامات
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 ةىو أحد التأثَتات الساماألدلة احلالية تشَت إىل أف التسرطن  فإنو يبدو أف ،ذلك
 .  للكاربامات

البيئة دلدة طويلة، فإف  وعلى الرغم من أف معظم ىذه الكيماويات ال تبقى يف
، لونج آيلند يف االلديكاربمبيد . فعند استخداـ ستثناءً قد تكوف ا (aldicarb) األلديكارب

بوالية نيويورؾ على زلصوؿ البطاطس، فإنو أدى إىل تلوث الطبقة احلاملة للمياه اجلوفية 
اللًت الواحد قد تبقى دلدة  ميكروجراـ يف 7ىناؾ. ويقدر أف مستويات من ىذا ادلبيد دبقدار 

 عاماً .  19تصل إىل 
 مبيدات الحشائش  4.8.11

مػػواد كػػػيماويػػػة  يوىػ)يدات الػػحشائش الػواليات الػمتحدة األمػريكية تػستخدـ مػب يف
بػػكميات أكػػرب كػػثَتاً من الػػمبيدات الػػحشرية.  وتػضاؼ مػػبيدات احلشائش  ،(تػػقتل الػػنباتات

      الوصوؿ بسهولة للمياه اجلوفية.  ،بعض احلاالت يف ،مباشرة للًتبة، وذلذا ديكنها
          كل من مبيدات احلشائش (Chlorophenoxy)وتشمل مركبات الكلوروفينوكسى 

:( , - D:dichlorophenoxy acetic acid) و(T– 0,7,1 .(trichlorophenoxyacetic acid         
. وتعمل مبيدات احلشائش ىذه  ((TP-0,7,1 trichlorophenoxypropinic acid or silvexو

قدرتو على توفَت ادلغذيات الضرورية. وعلى بدرجة تفوؽ كهرمونات منو، وتدفع منو النبات 
الرغم من أف ىذه ادلركبات قد يكوف ذلا تأثَتات سامة على الكبد، والكليتُت، والنظاـ 

ذلا فًتة  اليت، إال أف التقارير الكلينيكية بالتسمم منها نادرة. وىذه ادلركبات، يادلركز  العصيب
 . اإلنسافساعة، يتم إفرازىا بسرعة مع بوؿ  17تبلغ ضلو  يةنصف عمر 
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 T-0,7,1شهرة وإثارة للجدؿ ىو ادلبيد  يإف واحداً من أكثر مركبات الكلوروفينوكس

 الربتقايل باسم العامل وأشَت إليلتكوين مركب مزيل لألوراؽ  D7,1- دمج مع ادلبيد يالذ
(Agent Orange) يالتخليق االصطناعحرب فيتناـ. لكنو، وأثناء  استخدـ يف يالذ 

خطَت جدًا دوف قصد وىو مركب  يثانو تكوف ناتج  TP-0,7,1 و T-0,7,1 للمركب
 يترب الدايوكسُت )الذػ. ويع(dioxin)أو اختصاراً دايوكسُت  (TCDD)و دايوكسُت  تيًتاكلور 
( ادلادة الكيماوية ادلصنعة األكثر مسية على ضًا أف ينتج أثناء حرؽ مواد معينةديكن أي

جداً  مشوىا ومسرطنًا قوياً الدايوكسُت  فعند وجوده جبرعات كافية، يصبح طالؽ،اإل
لألنسجة. أما عند توفره جبرعات  وضررًا عاماً الكبد  إتالؼ حليوانات ادلعمل، ويتسبب يف

يًتكز بُت  (chloracne)شكل من حب الشباب ادلميز يسمى  منخفضة، فإنو يتسبب يف
 العينُت وخط الشعر. 

إف التقارير الكلينيكية عن تسمم حاد نتيجة دلادة الدايوكسُت نادرة، وبذلك فإنو 
على االنساف. وتوجد اختالفات كبَتة  اً يبدو حىت األف أف حب الشباب ادلميز ىو أسوأ تأثَت 

تبلغ ضلو  غينياخلنزير    LDفمثاًل جدًا بُت األنواع من حيث تأثَت مادة الدايوكسُت عليها: 
. وحلسن احلظ فإف )الشبيو باجلرذاف( حبيوانات اذلمسًتاخلاصة    LDن م 6/69999

ذباه مادة الدايوكسُت سبيل ألف تكوف مثل تلك  اإلنسافالشواىد احلالية تشَت إىل أف تفاعل 
ف ر االشارة إىل أنو يتعُت اعتبار أوذبد .غينيااخلاصة جبرذاف التجارب وليس مثل خنازير 

 يبوالية ميزور  (Times Beach)التلوث دبادة الدايوكسُت مشكلة بيئية خطَتة. وىف مدينة 
 . 6077عاـ  أسرة دلنازذلم 799دبادة الدايوكسُت ىجر  أجرب تلوث
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 الهيدروكربونات المهلجنة  5.8.11
 ،نظرًا الستخدامها بشكل موسع كمذيبات فعالةاذليدروكربونات ادلهلجنة شائعة 

أو اجلازولُت. وتتكوف أيضاً  خبالؼ الكَتوسُتغَت قابلة لالشتعاؿ  يوىف ذات الوقت ى
 يفادلادة العضوية  مع اذليدروكربونات ادلهلجنة أثناء كلورة مياه الشرب عندما يتحد الكلور

 ادلاء. 
الذى  ، ( CCL)الكلور يـ وأبسط ىذه ادلركبات ىو الكربوف رباعإف واحداً من أقد

كثرة كمذيب ومادة تنظيف جاؼ؛ إضافة لذلك فهو مركب غَت قابل لالشتعاؿ استخدـ ب
الكلور كمادة  ييستخدـ كمادة إلطفاء احلرائق. )إف استخداـ الكربوف رباع جعلوأيضًا شلا 

 .  (إتالؼ الكبد للتنظيف اجلاؼ قد أوقف بعد أف تبُت أنو يتسبب يف
، chloroformو halothaneو trichloroetheneوسبيل اذليدروكربونات ادلهلجنة 

الكلور من ناحية تأثَتاهتا على الصحة. ويتسبب  رباعيلتكوف شبيهة بالكربوف وغَتىا 
لدرجة  – CNS يادلركز  تثبيط اجلهاز العصيب الكلور عند جرعات عالية يف رباعيالكربوف 

 يوى للكاتيكوالميناتالقلب  حيسس عضلةأنو استخدـ مرة كمادة سلدرة. كما ديكنو أف 
حدوث السكتة القلبية، إضافة لتلف الكليتُت والكبد مسببًا  (epinephrine)ىرمونات مثل 

الدـ إىل تقوية  مستويات الكحوؿ يف ارتفاع يوالسرطاف حليوانات التجارب. وديكن أف يؤد
الكلور على ادلواد العضوية الداخلية. وتكتسب ىذه  يالتأثَتات ادلدمرة دلادة الكربوف رباع

، الذى ىو عبارة عن ( CCL)الكلور  يالكبد إىل كربوف ثالث يف نظرًا لتحوذلادة مسيتها ادلا
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للروابط الثنائية  (peroxidation)حر قادر على ربفيز زيادة نسبة األكسجُت  يشق كيميائ
 تصنيع الربوتُت.  إنزدياتالدىوف وتسميم  يف

هلجنة ادلختلفة. ادل( التأثَتات الصحية للهيدروكربونات 0.16ويلخص اجلدوؿ )
تأثَت، بينما تشَت  يانعداـ أ( إىل  ) بينما تشَت العالمة ،تأثَت ضار ( إىل ) وتشَت العالمة

 (methanes) ات. ومن بُت رلموعة ادليثينأقل معنويةف ادلوجبة والسالبة معًا إىل تأثَت العالمتا
، وىو ترامركب  يتكوف أثناء كلورة مياه  الذى (trihalomethane) ىالوميثاف يالكلوروفوـر

            يسمى أيضاً  يالذ (chloroethylene)الشرب. أما مركب الكلورو إيثيلُت 
(vinyl chloride)  ادلسرطنة  ألف قدرتوفيعطى ثالثة عالمات موجبة ربت عمود السرطاف

نتائج اً على ستأسي لإلنسافف ادلركبات األخرى مسرطنة زلتملة . بينما تأكد ألإلنساف مؤكدة
كلوروايثيلُت   يالًتا مركيب وهبذا الصدد، ال جيب أف نغفلدراسات أجريت على حيوانات. 

(trichloroethylene)  وتيًتاكلوروايثيلُت(tetrachloroethylene) أيضاً  يسمى يالذ
(perchloroethylene)مياه الشرب؛ على الرغم  . فهذه ادلركبات مجيعًا ملوثات شائعة يف

حيوانات  تسبب السرطاف يف يمن أهنا أدرجت باجلدوؿ على أهنا مسرطنات زلتملة، فه
 ادلعامل فقط عند جرعات عالية جداً. وقد لوحظ أيضًا أنو عندما يتحلل كل من مركيب

وايثيلُت أو ادلياه اجلوفية يتكوف مركب الكلور  الربكلوروإيثيلُت والتيًتاكلوروايثيلُت طبيعيًا يف
vinyl chloride   .كناتج ذلذا التحلل 

       (: التأثَتات الصحية لبعض مركبات اذليدروكربونات ادلهلجنة ادلكلورة.0-16جدوؿ )
 تأثَت قليل األمهية.  (   ) ،= ال تأثَت ( ) ،تأثَت ضار  (  )
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 CNS 

Depression 

 إيقاؼ

 القلب

 اتالؼ

 الكبد

 إتالؼ

 الكليتُت
 السرطاف

  (Methanes ):الميثينات 

Carbon tetrachloride                    
Chloroform                    
Dichloromethane (methytlene chloride)              

  (Ethanes):ايثينات 

 , -Dichloroethane                      

 , -Dichloroethane                   

 , , -Trichloroethane                

 , , -Trichloroethane                    
 , , , -Tetrachloroehane                         

Hexachloroethane                      
  (Ethylenes ):االيثيلينات 

Chloroethylene (vinyl chloride)                        
6, -Dichloroethylene (vinylidine chloride                       
6, -trans –Dirichloroethylene                           

Trichloroethylene                 
Tetrachloethylene (perchloroethylene)                  

 .ال تتوفر بيانات        
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 وأسئلةحسابية ائل مس
  خلق اىتماـ بالبيئة ؟ دلاذا؟ يف كاف ذلا وقع وصدى  اليت 6071عاـ  احلادثة يف يماى .1
 تتعلق بادلواد السامة ؟ اختبارات ادلعامل اليت الصغَتة يفدلاذا تستخدـ احليوانات  .1

 كيف ربدد درجة أماف ادلواد الكيماوية حسب التعرض ذلا؟ .3

 معاً ؟  ىذاف ادلفهومافما ىو تركيز التعرض ؟ جرعة التعرض؟ كيف يرتبط  .4

توجد  دلاء يوميا. إذا كانت مادة معينةلًت من ا 1يفًتض أف األفراد البالغُت يستهلكوف  .5
 ا يستهلكو الفرد من ىذه ادلادة.اللًت، ما ىو متوسط م رلم يف 69بًتكيز قدرة 

 للتطفر، وادلسببة carcinogensت بُت العوامل ادلسرطنة واالختالفا التشابواشرح أوجو . 6
(mutagens)  ادلاسخةو (teratogens). 

 ؟ وكيف يستخدـ؟   LDما ىو مفهـو   .7

 مزايا اختبارات السمية على ادلدى القصَت؟ يما ى .8

 (promoters)واحملفزات  (initiators)اجلينات البادئات  وتلعب يما ىو الدور الذ .9
 تكوف السرطاف؟ يف (suppressors)وادلثبطات 

 لكنها غَت ضارة عندما تبلع؟  ،دلاذا تكوف بعض ادلركبات سامة جداً عندما ربقن .15

الكيميائية؟   عن طريق تركيبتو اً جديد مسرطن يىل ديكن التنبؤ إذا ما كاف مركب كيماو  .11
 كيف ستقـو بذلك؟

 البيئة؟  يفبعض مصادر العناصر الثقيلة  يما ى .11
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احليوية   مثااًل عن مادة كيميائية تتحوؿ إىل مادة أكثر مسية من خالؿ التحوالت اعط   .13
  داخل اجلسم.

 ية.ؼ السمّ عر  . 14

 استخداـ الدراسات الوبائية لتقييم مسية أو قدرة مادة كيماوية بعض احملددات يف يما ى .15
دلاذا السرطاف ؟ ىل النتائج السالبة تشَت إىل أف ادلادة غَت مسرطنة ؟  معينة على التسبب يف

 ؟ومل ال

لتقييم مسية الدفق الصادر  استخدامهاديكن أف  اليت اإلحيائية االختباراتبعض  يما ى  .16
 ن زلطات معاجلة ادلياه العادمة؟ع
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 الثاني والعشرونالباب 
 تقييم المخاطرة أو المجازفة

 
من الكائنات الدقيقة  السباحوف ادلصطافوف ذلا يتعرض اليت لتحديد ادلخاطرشنكن أف يستخدـ تقييم اجملازفة 

  ادلاء. ادلمرضة يف
 

 المجازفةمفهوم تقييم  1.22
 اإلنساينوجود لخاصية مبلزمة ل ،تكتنف مجيع أشكاؿ احلياة يى ادلخاطرة، اليت

كل حاالت صنع القرار. لكن تقييم اجملازفة أو   يف احدى ادلدخبلت ي. وذلذا فهالدواـ على
 يقّيموف بنيويورؾشارع ادلاؿ  يف فاحملللوف: الناسالتحليل، يعٍت أشياء سلتلفة دلختلف 
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بينما تقدر الوكاالت  ،اجملازفات الفعلية احلسباف تضع يفوشركات التأمُت ، اجملازفات ادلالية
حلوادث بادلنشآت النووية، أو حدوث سرطاف من االنبعاثات اسلاطر ادلوت نتيجة التنظيمية 

 السكاف. إف ىذه النشاطات اليت أعدادالصناعية، أو فقداف النظم البيئية ادلصاحبة لزيادة 
شنكن التعبَت و شنكن قياسها تسمى ادلخاطرة و مفهـو ظاىرة  يفمجيعها  تشًتؾتبدو متباعدة 

يتم من  شنكن تعريف تقييم اجملازفة على أهنا العملية اليت ،عنها على أساس االحتمالية. وعليو
: احتمالية حدوث أمر ما والقوة احملتملة لتأثَتاتو الضارة  مثبلً من خبلذلا تقدير كل 

ثبًل، شنكننا على مدى فًتة زمنية زلددة. م -، أو مرتبطة بالصحة واألماف، أو بيئية اقتصادية
التأثَت احملتمل النبعاث  وما ىوسوؼ يتعرض خللل  مفاعبًل كيميائياً ربديد احتمالية أف 

ادلمتلكات  يف سارةاخلو  الضرر لؤلفرادمفاجئ حملتوياتو على ادلنطقة القريبة منو على أساس 
التجمع  فًتة من األياـ. إضافة لذلك، شنكننا تقدير احتمالية حدوث سرطاف يف امتدادعلى 

أو، بالنسبة لنوع آخر من تقييم  .السكاين حيث سكبت ادلادة الكيماوية على مدى سنوات
 وجود ياه أوادل ادلخاطرة، شنكننا حساب ادلخاطرة الصحية ادلصاحبة لوجود كائنات شلرضة يف

 الغذاء.  بيدات يفادل
خاطرة كمجاؿ . فقد برز مفهـو تقييم ادلوبالطبع، توجد عدة أنواع لتقييم ادلخاطرة

الصناعة  مع تقدـ يبالتواز األربعينيات واخلمسينيات من القرف ادلاضي،  رمسي يف يعلم
األماف منذ اخلمسينيات من القرف ادلاضي على أقل  –النووية. واستخدمت رباليل ادلخاطرة 

 علـو الفضاء.  وكذلك يف ،رلاالت تكرير النفط، والصناعات الكيماوية يفتقدير، 
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الدليل مع نشر  بالتزامن 8811عاـ  تقييم ادلخاطر الصحية نشأت يف تبدايا لكن
 (Guidelines For Carcinogenic Risk Assessment)للمواد ادلسرطنة  لتقييم ادلخاطر إلرشاديا

 .(EPA)األمريكية " وكالة محاية البيئة"بواسطة 
 ىذا الباب بنوعُت من تقييم ادلخاطرة:  وهنتم يف

  المرتبطة بالصحة خاطرمال
ارج ىذا النوع من ادلخاطر على الصحة العامة للبشر، وأساسًا خ يفيكوف الًتكيز 

ادلرتبطة بالصحة عادة االحتمالية العالية، والتبعات ادلنخفضة،  مكاف العمل. وتشمل ادلخاطر
شلا رنعل تأسيس عبلقات ارتباط  آجلةوتأثَتات  ادلزمنة مع فًتات كموف طويلةوالتعرضات 

 ملحوظة: ىذا الشق يشمل أيضًا ادلخاطر ادليكروبية، اليتبُت السبب واألثر مهمة صعبة. ]
ادليكروبية  اإلصابةعادة ما يكوف ذلا تأثَتات حادة قصَتة ادلدى. لكنو يبلحظ أف تبعات 

 شنكنها أف تستمر على امتداد فًتة حياة الفرد[.
  المخاطر البيئية

يصعب حصرىا بُت  اليتىذا النوع من ادلخاطر على التداخبلت  يفيكوف الًتكيز 
ذلك السبلسل الغذائية( عند كل من  والتجمعات السكانية، والنظم احليوية )دبا يف ،السكاف

من الكوارث قصَتة األمد، مثل  كبلعادة  مستوياهتا الدقيقة والكبَتة. وتضم ادلخاطر البيئية 
 الزيت، والتعرضات طويلة األمد دلواد خطرة.  انسكاب

 ية تقييم ادلخاطرة تتكوف من أربعاالىتماـ، فإف عملولكن بغض النظر عن موضوع 
 :خطوات أساسية
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 التعرف على الخطر
ربديد اخلطر وطبيعة الضرر: مثبًل: التعرؼ على ملوث كيميائي، مثل الرصاص  يأ

 وتوثيق تأثَتاتو السامة على البشر. ،(carbon tetrachloride)أو رباعي كلوريد الكربوف 
 تقييم التعرض 

حية بواسطة كائنات  امتصاصوالبيئة وتقدير معدؿ  د تركيز ملوث معُت يفيربد
الفوؿ السوداين وربديد زبدة  يف (aflatoxin)تركيز مادة سامة معينة  إرنادزلددة؛ مثبًل: 

 . يعادالفرد الشنكن أف يأخذىا  اجلرعة اليت
 االستجابة  –تقييم الجرعة 

التقدير الكمي للتأثَتات الناذبة عن التعرض لعامل خطر على أساس درجة  وىو
كائنات   شكل بياين يوضح االستجابة يف يفالتعرض. ويعرب عادة على ىذا التقييم رياضيًا 

 حية جلرعات متزايدة من العامل اخلطر. 
 تحديد خصائص المخاطرة 

 ر ادلمكن خلطر معُت استناداً إىل حدة تأثَتاتو ومقدار التعرض. وذلك بتقدير األث
عملية تسمى إدارة  يفالتنظيمية ادلختلفة تصنف ادلخاطر يتم تقييم اخليارات  وحادلا

، وسياسية واقتصادية اجتماعيةتضم اعتبارات لقضايا  ، اليت(risk management) ادلخاطر
ادلخاطر . إف أحد مكونات إدارة اقًتاحوإضافة للمشاكل اذلندسية ادلصاحبة حلل معُت مت 

التفاعلية  العمليةعبارة عن  يى ، اليت(risk communication)سلاطر التواصل  ىي ادلهمة
ر التواصل فيما بُت األفراد، واجلماعات، وادلؤسسات. وتشمل سلاط اآلراءللمعلومات وتبادؿ 

نقل معلومات عن ادلخاطرة من اخلبَت إىل احلضور من غَت اخلرباء. وحىت تكوف فعالة، فإف 
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 يتمخض عنها فهم ،سلاطر التواصل رنب أف توفر ساحة دلناقشات متوازنة لطبيعة ادلخاطرة
 يسمح بتقييم االستفادة من تقليل ادلخاطر مقارنة بالتكاليف . 

عن الواليات من  ةالصادر تلك إقرار القوانُت الفيدرالية و  الواليات ادلتحدة، أدى ويف
تطبيق مبدأ تقييم ادلخاطرة. وتشمل الوكاالت  أجل محاية الصحة العامة والبيئة إىل التوسع يف

ووكالة  ،(FDA)بتقييم ادلخاطر كل من إدارة األدوية والغذاء  روتيٍت تقـو بشكل الكربى اليت
. ومع الوكاالت التابعة (OSHA) يالصحة واألماف الوظيف، وإدارة (EPA) محاية البيئة

 عدد من احلاالت: قييم ادلخاطر يفبت ادلختصة للوالية تستخدـ ىذه الوكاالت التنظيمية
z ادلياه والغذاء.  السامة أو الكائنات الدقيقة ادلمرضة يف الكيماويات وضع ادلعايَت لًتاكيز 
z  ومستوى  يادللوثة لتحديد مدى احلاجة إلجراء تصحيحالقياـ بالتحاليل األساسية للمواقع

.  التنظيف البلـز
z  /ذلك  يفلتنظيف موقع ملوث أو خيارات ادلعاجلة )دبا  التكلفةالقياـ بتحاليل الفائدة

 عمليات ادلعاجلة لتقليل التعرض للكائنات ادلمرضة(.
z ال يوجد ذلا معايَت رقمية منشورة عن السلطات  تطوير أىداؼ التنظيف للملوثات اليت

: إقرار حدود إرشادية مقبولة )مثبلً  ودالئلالفيدرالية أو الوالية، وتقييم معايَت قياسية منشورة 
 تركيز بديلة(. 

z  تأسيس سيناريوىات تقـو على السؤاؿ )ماذا لو؟( دلقارنة تأثَت بدائل ادلعاملة أو ادلعاجلة
 من أجل التصحيح.  لوضع أولويات العمل

z  .تقييم التقنيات ادلوجودة واجلديدة من أجل الوقاية، أو السيطرة أو زبفيف ادلخاطر بفعالية 
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z  بالصحة العامة بُت الناس وتطوير تطلعات ثابتة حوؿ الصحة العامة بُت  اىتماـخلق
 ادلختلفة. ادلناطق

للمشاكل وزبصيص  النسيبلتحديد االستعجاؿ  االً ػفعّ  اً ار ػمخاطر إطػقييم الػوفر تػي
أو  ،توجيو جهود الوقايةد لتقليل ادلخاطر. وباستخداـ نتائج رباليل ادلخاطرة، شنكن ر ادلوا

شنكن فيها ربقيق أعظم زبفيض للمخاطرة  العبلج أو السيطرة ذباه ادلناطق أو ادلواقف اليت
راغ؛ بل ف يتم إجراؤه يف امطلق ست إجراءً بادلوارد ادلتاحة. لكنو يبلحظ أف تقييم ادلخاطر لي

مقارنة  يمن الضرور خاطرة، ادلومقارنة متعددة اجلوانب. وبذلك، لتقييم  ىو عملية تقييمية
مصاحبة لعدد  قيقة، فإف مقارنة سلاطرات زلتملةبعدد آخر من ادلخاطر. وىف احلما سلاطرة 

قييم ادلخاطر تقييم ادلخاطر يسمى تمن ادلسائل أو القضايا قد مت تطويرىا إىل موضوع فرعى ل
( بعض مصادر 8-88ويوضح اجلدوؿ ) .(comparative risk assessment) ادلقارف

صغَتة نسبيًا مقارنة  الكيميائيادلخاطر الشائعة فهنا مثبًل، نبلحظ أف ادلخاطر من التعرض 
 تلك ادلصاحبة لقيادة سيارة أو تدخُت سجائر. ب

 الواليات ادلتحدة. يف(: أمثلة لبعض مصادر ادلخاطر الشائعة 8-88جدوؿ )
 خطر الوفاة طوال عمر االنسان المخاطرة

 4:8 سرطاف نتيجة لتدخُت السجائر )علبة يومياً(
 811:8 ادلوت يف حادث سيارة

 811:8 االنتحار
 811:8 موت نتيجة حادث يف البيت
 8111:8 يف البيت فسرطاف نتيجة التعرض للرادو 

 81111:1 الفوؿ السوداين التعرض لسمـو الفطريات يف زبدة
 81111:8 اإلسهاؿ نتيجة إلصابة فَتوسية

  81111:8 - 81111111:8 (EPA)ادلعتمدة لدى وكالة محاية البيئة  التعرض ألقصى مستويات التلوث الكيميائي
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وفهم ذات العبلقة غَت الشائعة  ادلقاديرلنا مقارنة ادلخاطر ادلختلفة استيعاب  تتيح
حبد  هاال شنكن دبخاطر أخرىادلخاطرة ادلصاحبة جملازفة معينة. لكن ادلقارنة  أو حجممستوى 

رلازفة غَت معروفة  فإذا كانت احتمالية ادلوت نتيجة. وعليو، مادلخاطرة القابلية تأسيس  ذاهتا
بنفس  اجملازفتُت مقبولتافبالضرورة أف  رلازفة معروفة ال يعٍت نتيجةتقريبًا تلك  يسابقًا تساو 

عندما ينظر إىل ادلخاطر  غَت رلدواحد  من منظورالقدر. وعموماً، فإف مقارنة ادلخاطر 
االعتبار عوامل نوعية زلددة  بشكل واسع على أهنا سلتلفة نوعياً. بل رنب علينا أف نأخذ يف

ستتم  ادلخاطر اليت ياراختوذلك عند  تقييمها ينظر هبا إىل ادلخاطرة و  تؤثر على الكيفية اليت
 (. كما يتعُت أيضًا فهم8-88اجلدوؿ ) يفإف بعض العوامل ادلؤىلة مدرجة  .مقارنتها

(. طوعية البلدائمًا أكثر قبواًل من ادلخاطرة  ىيالطوعية أف )ادلخاطرة ب الفرضية األساسية
يتعرضوف  -هتم بغبطة كل يـو اذاهتم الذين يقودوف سيار  األشخاصفعلى سبيل ادلثاؿ، إف 

 طوعية قبوؿ سلاطرة ال يرفضوف سباماً  -حياهتم  خبلؿ 811:8دبعدؿ  ةخلطر ادلوت بالسيار 
 . (aflatoxin) الفطرية ادللوثة بالسمـو السوداينالفوؿ  زبدةعند تناوؿ  81111:1دبعدؿ 

ر ػوبنػاء على ذلك، فػعند الػػنظر إىل الػػمخاطرة، يػجب عػلينا أيػػضًا فػػهم مػبدأ آخ
ادلتدنية تويات ادلخاطرة من مس اً ، الذى يعٍت أف ىناؾ بعض(de minimis principle)وىو 

ا ، إال أف ىذومهما كاف ىذا ادلفهـو جذاباً . لكنو، عنها يجدًا إىل درجة شنكن التغاض
مقبواًل للمجتمع  يكوف متدف  مستوى  إرنادما كنا حناوؿ  خاصة إذا ،ادلفهـو يصعب ربديده

مػوقف السلطات التنظيمية ادلمانػع ألف يػكوف مػوقفها إف ػطبلقًا من ذلك ف. وانبكاملو
بعض األسئلة مثل )كم من  تثارفقد  ،رة )ادلقبولة( يكوف مفهوماً ػاطحػوؿ ماىية ادلخ اً صريػح

ساندوتش معُت شنكن اعتباره مقبواًل؟ أو كم عدد أجزاء احلشرات  توجد يف السمـو اليت
 دبعدؿ واحد يف اإلنسافاتفق أف سلاطرة معينة على امتداد فًتة حياة  ادليتة؟(. وعمومًا فقد
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( تافو بدرجة كافية وذبعل من ىذه ادلخاطرة شيئاً     إىل       ادلدى  ادلليوف )أو يف
ادلليوف سلاطرة  مقبواًل لدى عامة الناس. وعلى الرغم من أف ادلعٍت األصلي دلفهـو اجلزء يف

والتكاليف  ،والعمليات ،اختيارات ادلنتوجات إال أف تأثَته يف وكذلك دقتو تظل غامضة
وحده على سبيل ادلثاؿ إىل ازباذ قرارات تنظيف موقع معُت من  يفهو يؤد –جدًا  يحقيق

نو يبلحظ، أف مستويات ادلخاطرة ػسللفات طرؽ تكلف مئات الببليُت من الدوالرات. لك
(     بداًل عن      من ادلخاطرة ) ادلقبولة قد تتفاوت. فقد تكوف مستويات أعلى

   .مػقبولة لعدد قليل من الناس يكونوف عرضة  ذلا بإرادهتػم
 .ادلؤثرة على كيفية فهم ادلخاطرة وربليلها  (: العوامل8-88جدوؿ )

 العامة اهتمامالحاالت المصاحبة لنقص  الحاالت المصاحبة لزيادة اهتمام العامة العامل
 .ف عشوائياً و قتلى وجرحى موزع مرتبطوف زمانياً ومكانياً.قتلي وجرحى  .إمكانية تدمَتية

  .مألوؼ .غَت مألوؼ .درجة األلفة
  .مفهومة العمليةاآلليات أو  .اآلليات أو العملية غَت مفهومة .درجة الفهم

 .شنكن السيطرة عليها .غَت قابلة للسيطرة .السيطرة )فردية(
 .(إرادي) طوعي .(إرادي)ال  طوعيغَت  .الطوعية للتعرض

 األطفاؿ ليسوا عرضة للخطر بشكل خاص. .األطفاؿ خاصة عرضة للخطر .األطفاؿالتأثَت على 
 عاجلة.تأثَتات  آجلة.تأثَتات  .ظهور التأثَتات 

 .ال يوجد خطر على األجياؿ البلحقة .خطرة على أجياؿ ادلستقبل  .التأثَتات على األجياؿ البلحقة
  .اإلحصائياتضحايا حسب  .شنكن التعرؼ على الضحايا .الضحية ىوية

 .التأثَتات غَت مفزعة .التأثَتات مفزعة .درجة الفزع
 .ادلؤسساتب ثقة  .ادلؤسسات ادلسؤولةب انعداـ الثقة   .الثقة بادلؤسسات

 .اإلعبلميقليل من االىتماـ  .اإلعبلميثَت من االىتماـ ك .اإلعبلمي ـاالىتما
 .ال حوادث كربى أو ىامشية .حوادث كربى وأخرى ىامشية أحياناً  .تاريخ احلوادث

 .توزيع عادؿ للمخاطر والفوائد .توزيع غَت عادؿ للمخاطرة والفوائد .وادلساواة اإلنصاؼ
 .فوائد واضحة .فوائد غَت واضحة .الفوائد

 .ةكوسعالتأثَتات  .ةكوسعالتأثَتات غَت  .ادلعكوسية
  .نتيجة لعمل الطبيعة .أو فشلو اإلنساف لفعلنتيجة  .ادلصدر
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اً. خاطرة، لكن ضد إرادهتم أو حىت سر مقابل عمـو الناس الذين يتعرضوف لنفس ادل
الدىانات عادة ما يقبلوف مستويات أعلى من فمثبًل، العماؿ الذين يتعاملوف مع مذيبات 

عادة ما  العاملُتادلخاطرة مقارنة بعمـو الناس. إف ىذه ادلستويات العالية تكوف مقبولة، ألف 
العمل كاف  مال تعاين من مشاكل صحية وأف قبوذلو نسبياً،  يشكلوف رلموعة متجانسة

ذيبات الدىانات لن تكوف مقبولة سبثلها نفس م بإرادهتم؛ لكن رلمل مستويات ادلخاطرة اليت
 لدى عامة الناس. 

 عملية تقييم الخطر 2.22
 التعرف على الخطر 1.2.22

حالة ادلشاكل  يربديد طبيعة اخلطر. فف يتقييم ادلخاطرة ى إف اخلطوة األوىل يف
 اً فيزيائي عادة مادة كيماوية زلددة، أو عامبلً ال يفادلرتبطة بالتلوث، يكوف اخلطر ادلستهدؼ 

 ةجزئي(. لذلك، فإف 8-88ارتبط دبرض معُت )الشكل  اً دقيق اً يح اً ( أو كائناإلشعاع)مثل 
ملوث معُت تتكوف من مراجعة مجيع  سببهايحالة تقييم سلاطرة  التعرؼ على اخلطر يف

 ما االعتبار فيما إذا كاف عامل  ادلعلومات البيولوجية والكيميائية ذات العبلقة آخذين يف
لتقييم ادلخاطرة من ادلواد ادلسرطنة  اإلرشادية الدالئل يشكل هتديدًا زلددًا أو ال. فمثبًل، يف

(U.S.EPA,    ) مرض  يتم تقييم ادلعلومات التالية من حيث قدرهتا على التسبب يف
 السرطاف :

z .اخلصائص الفيزيائية/ الكيميائية، ادلسارات وأدناط التعرض 
z . العبلقات بُت تركيب/ نشاط ادلادة 
z واإلفرازنتشار، واأليض سم من حيث االمتصاص، واالخصائص ادلادة داخل اجل. 
z تسببها ادلواد ادلسرطنة. مدى تأثَت مواد سامة أخرى على التأثَتات اليت 
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z .بيانات من اختبارات قصَتة األجل على كائنات حية 
z  يوانات.احلعلى بيانات من دراسات طويلة ادلدى 
z .بيانات من دراسات على البشر 

ىل ودبجرد مراجعة ىذه البيانات، يتم فصل كل من البيانات عن اإلنساف واحليواف إ
 :  رلموعات زبتلف حسب درجة الداللة

z .دليل كاؼ  على قدرهتا ادلسرطنة 
z د على قدرهتا ادلسرطنة.و دليل زلد 
z .  دليل غَت كاؼ 
z .عدـ توفر بيانات 
z .ال يوجد دليل على قدرهتا ادلسرطنة 

 
 العامة اليت . استخدمت الوحداتيالتنظيم: حساسية علم األوبئة على كشف ادلخاطر ذات االىتماـ (8-88)شكل 
 ادلليوف(، والنسبة ادلئوية لغرض ادلقارنات. )جزء يف ppmالبليوف(،  )جزء يف ppbالًتيليوف(،  )جزء يف ppt مشلت 
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 ف يفواحليوا اإلنسافأجريت على  مجع ادلعلومات عن الدراسات اليت يتم بعد ذلك
السرطاف. إف ىذا  دنوذج تصنيف حسب وزف أو قيمة الدليل لتقييم احتمالية التسبب يف

لؤلدلة يعطى وزنًا أكثر  -ما مت تطويره بواسطة وكالة محاية البيئة  يشبوالذى  –النموذج 
 مقارنة باحليواف )عندما يكوف الدليل متاحاً( ويشمل اجملموعات التالية :  باإلنسافاخلاصة 

 اإلنساف. : وىى مسرطنة يف Aاجملموعة  -
 اإلنساف. : وىى مسرطنة زلتملة يف Bاجملموعة  -
 اإلنساف. يف : وىى مسرطنة شلكنة Cاجملموعة  -
 اإلنساف. : غَت قابلة للتصنيف كمسرطنة يف Dاجملموعة  -
 اإلنساف.  : يوجد دليل بأهنا غَت مسرطنة يفEاجملموعة   -

)السريرية(  اإلكلينيكيةـ الدراسات استخدأنو شنكن ا ،(8-88ر الشكل )ظهي  
(، بينما شنكن للدراسات الوبائية 811:8و 81:8للمرض للتعرؼ على ادلخاطر الكربى )بُت 

 أف تلحظ الوبائية الكربىالدراسات بإمكاف ، وأف 8111:8أف ترصد ادلخاطر إىل حد 
ال  81111:8تقل عن  إىل أف ادلخاطر اليت اإلشارةوذبدر  .81111:8 ادلدى يفادلخاطر 

ىداؼ شنكن دراستها بدرجة عالية من الثقة باستخداـ األسلوب الوبائي. ونظرًا ألف أ
حالة  يف 811111:8تسعى للحد من ادلخاطرة إىل ما دوف  السياسات التنظيمية عمومًا 

األمراض ادلهددة للحياة مثل السرطاف، فإف ىذه ادلخاطر ادلنخفضة يتم تقديرىا عادة 
 .  التجارب أعطيت حليوانات اجلرعات العالية اليت نتائج تأثَت باالستقراء من
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 تقييم التعرض   2.2.22
 اإلنسافومدة تعرض  ،يةوتكرار  ،تقدير شدة وأ ،عملية قياس تقييم التعرض ىو

لملوثات عرب التنفس، وتناوؿ ادلاء أو الغذاء، أو ل. وشنكن أف زندث التعرض يلعامل بيئ
نقلو . وتعترب مصادر ادللوث، وآليات انبعاثو، و مبلمسة البشرةاالمتصاص خبلؿ اجللد عند 

وأدناط  لطبيعة ومكافلتقييم التعرض، كما ىو احلاؿ بالنسبة  مهمةوخصائص ربوالتو مجيعًا 
 (. 8-88تعرض لعامل بيئي معُت )الشكل  يلذنشاط التجمع البشرى ا

إف ذلك يفسر سبب األذنية القصوى لفهم العوامل والعمليات ادلؤثرة على نقل 
 .8إىل  8األبواب  ملوث معُت ومصَته كما مت مناقشتو يف

 
عينات من البحر بعيداً عن  عينات بيئية. ىنا، تؤخذ ( : يتطلب تقييم ادلخاطرة ربديد مستويات ادللوث يف8-88شكل )
  . (enteroviruses)ادلعوية فَتوساتالجزيرة ىونولولو هباواي، الواليات ادلتحدة لتقدير زلتواىا من  شواطئ

عامل  بأنو ادلسار الذى يسلكو (exposure pathway)مسار التعرض  يوصف
إنساف أو حيواف( من خبلؿ وسيلة محل بيئية  ،خطر من مصدر معُت إىل مستقبل لو )مثبلً 

اذلواء( أو ادلاء )ادلركبات  واء )ادلركبات ادلتطايرة، وادلعلقة يفاذلبشكل عاـ،  -أو وسط معُت
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، فهو ال زنتاج إىل وسط. أما استثناءً كًتومغناطيسي ترب اإلشعاع االلالقابلة للذوباف(. ويع
 فهو اآللية اليت ،(intake pathway) دخاؿاإلأو مسار  (exposure route)طريق التعرض 

و/ أو التبلمس  ،والبلع ،عادة ما يكوف عن طريق االستنشاؽ –زندث بواسطتها االنتقاؿ 
التبلمس ادلباشر باجللد إىل تأثَت موضعي عند نقطة الدخوؿ و/ أو  يوشنكن أف يؤد .باجللد

 .(systemic) يجهاز  تأثَت
اجلرعة ادلمكنة معادالت الكمي للتعرض أو االمتصاص أو  التقدير شنكن أف يشمل

 :يرلاميع من ادلتغَتات ى تضم ثبلث
 األوساط البيئية. تراكيز الكيماويات أو ادليكروبات يف -
 التكرار، والفًتة الزمنية(. ،معدالت التعرض )الشدة -
متصاص اخلصائص الكمية البيولوجية للمستقبل )مثل، وزف اجلسم، القدرة على ا -

 الكيماويات مستوى ادلناعة ضد الكائنات ادليكروبية ادلمرضة(.
 طأو مرصودة أو حسب أدنا اط تراكيز التعرض من بيانات مقاسةويتم استنب

يتعُت قياس تراكيز التعرض عند نقاط التبلمس بُت األوساط البيئية  ،رياضية. ومثالياً 
العادة التعرؼ على ادلستقببلت احملتملة  وادلستقببلت احلالية أو ادلمكنة. ويكوف شلكنا يف

ونقاط التعرض باستخداـ ادلشاىدات احلقلية ومعلومات أخرى. ويتعُت اإلشارة إىل أنو من 
النادر توقع معرفة مجيع نقاط التعرض أو قياس مجيع الًتاكيز البيئية ربت مجيع الظروؼ. 

بػػعة والػػرصػػد إىل جػػػانب انات ادلتاػػبيل من ػج كػرض دمػفإنو يلـز لتقدير تراكيز التع ،وعملياً 
 . االحًتايفمع توفر قدر كبَت من التقييم  ،معاً ( modeling) بيانػػات النمذجة الػػػػرياضيػة

اعتبار فإنو يتعُت  ،عند تقييم معدالت التعرض من خبلؿ مسارات تعرض سلتلفة
يتعُت أواًل ربديد  ،ياه الشربعوامل كثَتة. مثبًل، عند تقدير التعرض دلادة معينة دب ووزف
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من ىذه ادلياه. لكن ىذا ليس سهبًل كما قد يبدو. فقد أظهرت  اليوميستهبلؾ الامتوسط 
اوت كثَتًا من شخص آلخر. إضافة من السوائل يتف اليوميأف االستهبلؾ  بعض الدراسات

ء من فإف استهبلؾ مياه الصنبور يعتمد على كمية السوائل ادلستهلكة كما ،ذلكإىل 
مصادر أخرى غَت مياه  صورة مشروبات أو يف استهبلكوكمية ما يتم   يوكم ى ،الصنبور

ونوع  ،ووزف اجلسم ،فإف استهبلؾ مياه الصنبور يتغَت كثَتًا مع العمر ،الصنبور. كذلك
 األمريكية "وكالة محاية البيئة" فإف ،وادلناخ. ونتيجة ألف ىذه العوامل متغَتة جداً  ،األكل

 تقييم ادللوثات يف دشنكن استخدامها عن اليتو اقًتحت عدداً من قيم التعرض ادلتحفظة جداً 
 (.8-88والًتبة وغَتىا )انظر اجلدوؿ  ،واخلضروات ،مياه الصنبور

 (: عوامل التعرض القياسية ادلرجعية ادلقًتحة بواسطة وكالة محاية البيئة األمريكية.8-88اجلدوؿ )
 تكرار التعرض االستهالك اليومي التعرضمسار  استخدام األرض

 )أيام / سنة(
 زمن التعرض

 )سنوات(
 81 881 لًت يومياً  8 استهبلؾ مياه الشرب سكنية

 1 881 رلم )الطفل( 811 ابتبلع الًتبة والغبار 
 84  رلم )البالغ( 811  
 81 881 )اإلمجايل( 8م81 استنشاؽ ادللوثات 
   )داخل ادلبٌت( 8ـ 88  
     

 88 881 لًت 8 استهبلؾ مياه الشرب صناعية وذبارية
 88 881 رلم 81 ابتبلع تربة وغبار 

 88 881 )أياـ العمل( 8ـ 81 استنشاؽ ملوثات 

     
 81 881 جم )فاكهة( 8 استهبلؾ منتجات زللية زراعية

   جم )خضروات( 11  

     

استهبلؾ نوع معُت من األمساؾ  ترفيهية
 81 881 جم 84 احمللية
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 دلركبات عضوية وغَت عضوية سلتلفة. (BCFs)(: عوامل الًتكيز احليوي 4-88جدوؿ )
كجم)لتر/  عامل التركيز الحيوي المادة الكيماوية

  
) 

 81 (Aldrin)ألدرين 

 44 (Benzene)بنزين 

 18 كادميـو

        (Chlordane)كلوردين 

 8.88 الكلوروفوـر

 811 النحاس

        د. د. ت

 1 الفورمالدىيد

 48 النيكل

PCBs         

 81.1 (Trichloroethylene)  الكلورواثيلُت الثبلثي

 8.88 (Vinyl chloride)  كلوريد الفينايل

 إف أحد مداخل التعرض ىو الغذاء. وتًتاكم ادلواد السامة أو تًتكز حيوياً 
(bioaccumulated) البشر الذين يتناولوف  معرضة بذلك ،أنسجة النبات واحليواف يف ،عادة
ضخم لتلالكثَت من ادلواد السامة سبيل . إضافة لذلك، فإف ذلذه السمـو ىذه األنسجة كغذاء

 يربتو  ،األمساؾ ،مثبلً سلسلة الغذاء، وعليو فإف أنسجة احليواف  يف (biomagnified)حيويا 
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. ويعترب تقدير تراكيز ادل وغَت  اً ادلياه معروف لوثات يفعلى تراكيز عالية نسبيًا من السمـو
 (bioconcentration factor,BCF) يصعب نسبياً. وبذلك، شنكن استخداـ عامل الًتكيز احليو 

نسيج األمساؾ. وشنكن تقدير تركيز مادة كيماوية  اكم يفلًت لادلاء  قدير ميل مادة معينة يفلت
وكلما . (BCF) يعامل الًتكيز احليو  ادلاء يف األمساؾ عن طريق ضرب تركيزه يف معينة يف

األمساؾ، وارتفعت سلاطر  اكم يفتًت  اليت ، زادت كمية ادلادة الكيماويةBCFزادت قيمة 
 . اإلنسافالتعرض على 

لكل كجم )لًت/كجم( لتسمح  اً لتكوف لًت  يوحدة عامل الًتكيز احليو  اختَتت
على أف يكوف ن ادلاء اللًت )رلم/لًت( م بالتعبَت عن تركيز مادة كيماوية معينة بادللليجرامات يف

الكيلوجراـ )رلم/كجم( من وزف األمساؾ.  عنها بادللليجرامات يف ليعرب األمساؾ الًتكيز يف
لعدد من الكيماويات العضوية  (BCF) ي( قيم عامل الًتكيز احليو 4-88ويوضح اجلدوؿ )

مبيدات ػػػلل يحيو ػًتكيز الػػل الػلعاممرتفعة ػقيم الػة الػبلحظػجدر مػة. وتػػوغَت العضوية الشائع
ومركبات  DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane)اذليدروكربونية ادلكلورة مثل 

(polychlorinated biphenyls) PCBs . 

 االستجابة  –تقييم عالقة الجرعة  3.2.22
قدرهتا على إحداث تأثَتات  يفإف الكيماويات أو ادللوثات األخرى ليست متساوية 

ضارة. ولتحديد قدرة العوامل على إحداث ضرر حنتاج لبيانات كمية عن السمية. 
(. 4.88وتستخلص بعض بيانات السمية من دراسات وظيفية وكلينيكية ووبائية )انظر اجلزء 

 ،حيوانات ادلخترب بتعريضالباحثوف من ذبارب يقـو فيها  لكن معظم بيانات السمية تأيت
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ًتاكيز أو جرعات متصاعدة ومشاىدة تأثَتاهتا. رذاف، لاجلفئراف أو من ال غالبًا ما تكوف
 (dose – response relationship)االستجابة و عبلقة اجلرعة بُت وتكوف نتيجة ىذه التجارب تطوير 

م التعبَت ػػػويتو. ػػمت تعريضها ل واع اليتػل لؤلنػػة مسية العامػدرج إىل شَتػمية تػبلقة كػػع يوى - 
الة ػح و يفػػما ىػادة، ادلستنشقة أو ادلمتصة )كػػادل بادليلليجرامات منة ػجرعػعن ال

  .الكيماويات(
(.  من وزف اجلسم يف للكيلوجراـخبلؿ اجللد من  اليـو الواحد )رلم/كجم. يـو

تأثَتات  ال تأثَتات مشاىدة، إىل: وشنكن أف تتفػاوت كػثَتًا االستجابات أو التأثَتات من
مؤقتة وعكوسة )مثبًل، تثبيط اإلنزشنات بسبب بعض ادلبيدات، أو إسهاؿ بسبب 

بلؼ الكبد والكليتُت بسبب ادلذيبات ػػالفَتوسات(، إىل إتبلؼ دائم لعضو معُت )مثبًل، إت
الشعب  التهاب)مثبًل،  إعاقة وظيفية مزمنةإىل ادلكلورة، أو العناصر الثقيلة أو الفَتوسات(، 

 عن ضرر التدخُت(، إىل ادلوت. الناتج (emphysema) النفاخأو  (bronchitis) يةاذلوائ
احلصوؿ على عبلقة رياضية بُت كمية ىو االستجابة  –إف اذلدؼ من تقييم اجلرعة 

وخطر تطور تأثَت سليب من تلك  اإلنسافدقيق تعرض لو  يأو كائن حمادة سامة )تركيز( 
 شكل منحٌت للعبلقة بُت اجلرعة ذبة عن دراسات ذبريبية يفاجلرعة. ويتم سبثيل البيانات النا

س اخلط العمودي قيي ما(. ويصف اخلط األفقي اجلرعة بين8-88االستجابة )الشكل  –
ادلخاطرة من حدوث بعض التأثَتات السلبية على الصحة. وىف حالة كائن شلرض، على 

 ولكن ليس بالضرورة  إصابةحدوث سبيل ادلثاؿ، فقد شنثل اخلط العمودي اخلطر من 
  مرض.حدوث 
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 .االستجابة –استنتاجات دلنحنيات اجلرعة (: 8-88)شكل 

 
االستجابة ادلشتقة من دراسات على  -إىل أف منحنيات اجلرعة  اإلشارةوذبدر 

 يتطوير ىذه ادلنحنيات ى احليوانات رنب تفسَتىا حبذر وعناية. إف البيانات ادلستخدمة يف
عالية جدًا على حيوانات االختبار. ونظراً معاينة تأثَتات جرعات  حصيلةبالضرورة 

شنكن للبحاث  زند من عدد حيوانات االختبار اليت للتكاليف ادلصاحبة لذلك، فإف ىػذا
استخداـ آالؼ )أو حىت مبليُت( من احليوانات فقط من أجل مشاىدة كما أف   ،استخدامها

بعض األفراد الذين يظػهروف تأثػػَتات سلػبية عػند جػرعػات منخفضة )مثبًل، سلاطرة تًتاوح ما 



188 
 

وعلى ذلك يتعُت على  .يس عمليًا وكذلك فهو مكلف جداً ( ل8:81111أو  8111:8بُت 
ت الػمنخفضة من بياناهتػم ادلػػرتبطػػة بالػجرعات العالية. البحاث استقراء االستجػابات للػجرعا

ذلك أف نتائجها  ،االستجابة تكوف عرضة للجدؿ –فإف منحنيات اجلرعة  ونتيجػػػة لذلك،
مت إعطاؤىا  من اجلرعات العالية اليت االستقراءلطريقة ادلختارة لبلستنتاج أو تتغَت حسب ا

زنتمل أف يتعرض ذلا البشر  ا باجلرعات ادلنخفضة اليتوربطه يفعليا ألفراد االختبار ادلعمل
 يوميا أثناء حياهتم. 

إف ىذا التضارب يدور حوؿ خيار النماذج الرياضية العديدة ادلقًتحة الستقراء 
صبلحية دنوذج رياضي معُت أو عدـ  إثباتال شنكن  واجلرعات ادلنخفضة. ولسوء احلظ فإن

ذج ىو األكثر دقة. ذلذه النما يطريقة دلعرفة أمبلءمتو من البيانات، لذلك ال توجد 
افًتاضات على بالضرورة األدناط الرياضية قرار سياسات سباماً، يستند  اختياراألسباب فإف 

 االفًتاضية. وعليو، فإنو بالنسبة لبلستجابات للمواد الكيماوية غَت ادلسرطنة تكوف متحفظة
، لن أنو ال زندث ربتو استجابة سامة للمادة؛ دبعٍت (threshold) أقصىبوجود مستوى 

ادلليوف(. من  ربدث تأثَتات ضارة ربت بعض ادلستويات ادلنخفضة للجرعة )مثبًل، واحد يف
، أف دبعٌت – (nonthreshold)ناحية أخرى، فإف ادلواد ادلسرطنة ال يوجد ذلا درجة ربمل 

عٍت أف التعرض ألى كمية من مادة ي ىذه احلالة يف (conservative) ادلتحفظ االفًتاض
بالسرطاف. ويعٍت ىذا أف الكمية اآلمنة من مادة مسرطنة  لئلصابةمسرطنة سنلق إمكانية 

االستجابة يتطلب مروره خبلؿ نقطة الصفر،   –فإف منحٍت اجلرعة  تساوى صفراً فقط، وذلذا
 (. 8-88الشكل ) كما ىو موضح يف
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 الرياضية لبلختيار من بينها، ومنها دنوذج احملاولة الواحدةوجػد الػكثَت من األدنػاط ت
(one-hit model) ذج متعدد ادلراحل و النم، و(multistage model) نموذج متعدد ال، و

. إف خصائص ىذه (probit model) يمث، والنموذج اللوغاري(multihit – model)لة و احملا
          مدرجة يف (nonthreshold) تملةغَت احمل األدناط الرياضية لتأثَتات ادلواد اليت

 (. 8-88)    اجلدوؿ
  (One- hit model)( نموذج المحاولة الواحدة 1)

 ويفًتض ىذا النموذج:  ،النموذج العملي األبسط للتسرطن ىو
 مسرطن،غَت ػػحفيز تػػى تػػػادرة علػػق ،يماويةػػادة كػعرض واحػد دلػػػربة واحػدة أو تػأف ض )أ(

ور ػػتطوىو ما يقود إىل  ،DNAجزئ  تغَت غَت عكوس يف إىل ييؤدأف ضربة واحدة  ،دبعٌت
دوف  وـر تستمػػر تقود إىل تطػور ية اليتوـر )دبجرد إصابة اذلدؼ البيولوجي، فإف العمل

ذا ػػى وىف فقط ةػدمرحلة واحػ يػػػحدث فػذا التغَت يػػػأف ى  )ب( ة(.ػػى اجلرعػاد علػػاعتم
وادلخاطرة على امتداد  (d)بُت اجلرعة  ةػػػوف العبلقػػتك ،خداـػع االستػػرياضي شائػػنموذج الػػال

 حسب ادلعادلة:  P (d)حياة الفرد ) االحتمالية ( لئلصابة بالسرطاف 
 

  ( )        [  (   –     )]                       ( –22)  
 

اختَتا لتوقيع البيانات التجريبية. وعند جرعات منخفضة تكوف  قياساف   و    :حيث أف
 الدالة مستقيمة.
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 (nonthreshold)غَت ادلتحملة  (:النماذج الرياضية األساسية ادلستخدمة لتقييم التأثَتات8-88جدوؿ )

 تعليقات )أ(النموذج الرياضي
 دنوذج احملاولة الناجحة الواحدة

(One – hit) 
 مرحلة واحدة فقط للسرطاف.( 8يفًتض أف: )

 ( التغَت ادلسرطن زلفز بواسطة تفاعل جزيئي أو إشعاع واحد فقط. 8)
 ىذا النموذج متحفظ جداً .

 
 متعدد ادلراحل يالنموذج  اخلط

(Linear multistage) 
 تفًتض مراحل متعددة للسرطاف.

 يقـو دبواءمة  أو تكييف ادلنحٍت للبيانات التجريبية.
 

 متعدد احملاوالت الناجحةالنموذج 
(Multihit) 

 يفًتض ضرورة حدوث عدة تفاعبلت مشًتكة قبل أف 
 تصبح اخللية متحولو.

 ىذا النموذج الرياضي ىو األقل ربفظاً. 
 

 النموذج اللوغاريثمي
(Probit) 

لتحمبلت رلموعة  (log- normal)يفًتض وجود توزيع لوغاريثمي متوازف 
 معينة تعرضت لتأثَت عامل ما.

 ىذا النموذج مبلئم للتسمم احلاد، لكنو زلط تساؤؿ يف حالة السرطاف.
 النظر عن اجلرعة . ضإف ىذه النماذج الرياضية مجيعاً تفًتض أف التعرض للملوث سوؼ ينتج دائماً تأثَتاً ما، بغ )أ( 

  (multistage model)متعدد المراحل  الرياضي( النموذج 2)
أو مراحل.  ،بيولوجية متتالية ألحداثيفًتض ىذا النموذج أف األوراـ تكوف نتيجة 

مراحل متتالية  ىو وجودذلذا النموذج الرياضي  البيولوجيوبعبارات مبسطة، فإف التفسَت 
 ءيجز ح يتعُت على مادة كيماوية معينة ادلرور خبلذلا )مثبًل، األيض، الرابطة التساذنية، إصبل
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DNA  قبل أف يكوف ظهور الوـر شلكناً. وىف ىذا النموذج تفقد نشاطها..اخل( دوف أف يتم ،
 الرياضي يعرب عن العبلقة بُت ادلخاطرة واجلرعة بادلعادلة التالية : 

 
  ( )        [  ∑       

   ]                       (2–22)  
 

      موجبة ويستخدـ لتحقيق أحسن مطابقة قيمة وذ (  )العامل  :حيث أف
(best fit)  االستجابة. ويكوف  –يربط العبلقة بُت اجلرعة  يالذ بادلنحٌتللبيانات اخلاصة
ادلراحل دالة دلعدؿ اجلرعة. ويتميز  ىذهرحلة أو أكثر من دبسبر اخللية خبللو  يادلعدؿ الذ

بُت خطية إنتاج عبلقة  وبة وادلتمثلة يفالنموذج متعدد ادلراحل أيضًا بأف لو اخلاصية ادلرغ
 ادلخاطرة واجلرعة.

 (Multihit model) الت الناجحةمتعدد المحاو  الرياضي( النموذج 3)
يفًتض ىذا النموذج أنو يلـز حدوث عدد من الضربات ادلرتبطة باجلرعة قبل أف 

راحل ومتعدد تصبح اخللية متسرطنة. إف أىم اختبلؼ بُت النموذجُت الرياضيُت متعدد ادل
يتعُت أف تكوف مجيع الضربات الت حالة النموذج متعدد احملاو  أنو يف يفاحملاوالت الناجحة 

بعض ادلراحل شنكن ادلرور خبلؿ  فإفحالة النموذج متعدد ادلراحل  يف بينما ،ناذبة عن اجلرعة
عمومًا قليلة أف زندث تلقائياً. إف الداللة العملية لذلك أف النماذج متعددة احملاولة تكوف 

بذلك تستطيع التنبؤ بادلخاطرة  يوى ،ادليوؿ )أكثر انبساطاً( عند اجلرعات ادلنخفضة
 ادلنخفضة مقارنة بالنموذج الرياضي متعدد ادلراحل.
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  (probit model)( النموذج الرياضي اللوغاريثمي 4) 
ىل آلية حوؿ عملية تطور مرض السرطاف . وشنكن النظر إ افًتاضاتشتق من غَت م

التجمعات الكبَتة.  ضد العوامل ادلسرطنة يف وذج على أنو شنثل توزيعات للتحملىذا النم
 ريثػػػماللوغ خطيةويفًتض النموذج أف احتمالية االستجابة )اإلصابة بالسرطاف( تكوف دالة 

(. وبينما قد تكوف ىذه النماذج الرياضية 4.8.1انظر اجلزء  ،log normalكمية اجلرعة )
لنماذج فإهنا زلط تساؤؿ بالنسبة للمسرطنات. إف ىذه ا ،حلاالت السمية احلادةمبلئمة 

 مستوى سلاطرة مقارنة بالنماذج الرياضية األخرى.  سوؼ تتنبأ بأدىن
( تأثَت النماذج الرياضية على تقدير ادلخاطرة دلادة كيماوية 1-88ويوضح اجلدوؿ )

تقدير  كبَتة يف  اختبلفاتنتج عنو تة فإف اختيار األدناط الرياضي ،معينة. وكما يبلحظ
 ادلخاطرة عند مستويات منخفضة من التعرض. 

 .رياضية استقراء(: سلاطر السرطاف على امتداد حياة الفرد استناداً إىل أدناط 1 -88جدوؿ )

 النموذج الرياضي المطبق
 مخاطر مادة كيماوية معينة على امتداد حياة الفرد

 )أ(مجم/ كجم . يوم( 1.1)
 (       يف 8)  1.1 x 81-8 (One- hit) دنوذج احملاولة الواحدة

 (        يف 8) 1.1 x 81-1 (multistage) النموذج متعدد ادلراحل

 (مليوف 8.8 يف 8)  4.4 x 81-8 (multihit) النموذج متعدد احملاوالت

 (بليوف    يف  8) 8.8 x 81-81 (probit) النموذج اللوغاريثمي

للتعرض على امتداد فًتة احلياة الكاملة. واستخدمت فًتة احلياة كاملة كوحدة قياس للمخاطرة ألف البيانات التجريبية  يمجيع ادلخاطر ىإف  )أ(
 تتعرض ذلا احليوانات على امتداد فًتات حياهتا كاملة. وتساوى القيم ادلوضحة احلدود العليا للثقة اخلاصة بادلخاطرة. تعكس ادلخاطر اليت
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  (The linear multistage model)متعدد المراحل الخطى  النموذج الرياضي (5)
األمريكية " وكالة محاية البيئة"وىى خيار  ،نسخة زلورة للنموذج متعدد ادلراحل يوى

ألف الوكالة زبتار التقليل من أذنية جانب األماف وتركز بقوة على ادلخاطرة. ويفًتض ىذا 
طفرات ػلسرطاف )دبعٍت، أنو توجد سلسلة من اللددة ػػمراحل متعوجد و تػػالنموذج الرياضي أن

 دة ػػة مساعػسرطنػل مػػوامػػمسرطنات، وعػن الػػبَت مػدد كػػرتبط بعػػوالت احليوية( تػأو التح
(cocarcinogens)  واحملفزات(promoters)، بشكل دنذجتهاشنكن  ( اليت1.88)انظر اجلزء 

يسمى ميل منحٌت  ،الرياضية. وعند جرعات منخفضة أفضل عن طريق سلسلة من الداالت
ل ػػخط ادلستقيم متعدد ادلراحػابة الذى يتم إنتاجو عن طريق معادلة الػاالستج  –اجلرعة 

، (slope factor) عامل ادليل أو ،(potency factor, PF)( عامل القوة 4-88)الشكل 
بادللليجرامات لكل كيلوجراـ من وزف الذى يساوى مقلوب الًتكيز ادلقاس للمادة الكيماوية 

 أو ادلخاطرة  .كجم. يـو  8-رلم   8-يـو 8-/ رلم كجم8، ياليـو الواحد، أ احليواف يف
بادللليجراـ   يػياة الكػائن احلمتداد فًتة حعلى ا (AD)الناذبة عن متوسط اجلرعة اليومية 

 : ياالستجابة دلادة مسرطنة ى –وبذلك، فإف معادلة اجلرعة  8-يـو 8-كجم
           احلياةادلخاطرة على امتداد فًتة      (      88-8)

بالسرطاف )وليس احتمالية ادلوت بسبب السرطاف( واجلرعة  اإلصابةإف احتمالية 
اماً. ػػع 81تساوى  اإلنسافعلى افًتاضية أف فًتة حياة  زلسوباً ادلقابلة لذلك تشكل متوسطًا 

ادلزمن  يأو التناوؿ اليوم احلياةتداد فًتة ػػجرعة اليومية على امػػة متوسط الػرعػػىذه اجلمى ػػوتس
(chronic daily intake) . 
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االستجابة عند جرعات منخفضة. عند جرعات  –(: عامل الفعالية أو القوة ىو ميل منحٌت اجلرعة 4-88شكل )
 يبواسطة النموذج متعدد ادلراحل عامل القوة أو الفعالية. ويساو  االستجابة الناتج –يسمى منحٌت اجلرعة  ،منخفضة

 على مدى احلياة.  8-يـو 8-رلم كجم 8دبقدار  ادلخاطرة الناذبة عن جرعة متوسطة
 

توضح تأثَتات العوامل غَت ادلسرطنة بوجود  االستجابة اليت –وتسمح عبلقة اجلرعة 
ضار إذا كانت كمية ادلادة أو اجلرعة عدـ حدوث تأثَت  ل قصوى، وىو ما يعٍتربمّ حدود 

القدرة  وذلك نتيجة( 8.4.88؛ انظر اجلزء NOAEL) أقل من مستوى التحمل القصوى،
 ،ربمل ذلا حدود التسمم. ومن أمثلة ادلواد السامة اليت وإبطاؿالطبيعية للجسم على الًتميم 

. (polychlorinated biphenyls, PCBs)العناصر الثقيلة ومركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلورة 
 ،(reference dose, RFD)ويتم سبثيل مستويات التحمل القصوى ىذه بواسطة اجلرعة ادلرجعية 
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د )رلم  ػاليـو الواح دة وزف اجلسم يفػة من ادلادة لوحػكمية اجلرع  يتساو  يوىدة معينة، دلا
 قدر ىاـ من ادلخاطرة للتجمعات البشرية، دبا يف يف ال يتوقع تسببها اليت (8-يـو  -8كجم

فإف التوقيع البياين الذى يربط اجلرعة  ،. لذلكاألطفاؿذلك اجملموعات احلساسة مثل 
 باالستجابة لبعض العوامل ادلسرطنة شنر خبلؿ ىذه النقطة ادلرجعية. 

خفضة سبيل ذلا عوامل ميل عالية نسبيًا وجرعات مرجعية من وعموماً، فإف ادلواد اليت
. وتقدر قيمة اجلرعة ادلرجعية  ال  كمية ادلادة أو اجلرعة اليت  بتقسيمألف يصاحبها تسمم عاؿ 

قيمة  ( على8.4.88زء انظر اجل) NOAELتأثَت ضار؛  يزندث عند مستوى أقل منها أ
 . ويستخدـ عاملمافأيسمى أحيانًا عامل  مناسب (uncertainty factor)عامل شك 

احلساسية بُت األفراد األكثر  يف االختبلفات دلراعاةاؼ قيمتو عشرة أضعإىل يصل  أماف
. وتشمل ىذه اجملموعات النساء احساسية لتجمع بشرى معُت تعرض لعامل مسرطن م

واألطفاؿ الصغار، وكبار السن الذين ىم أكثر حساسية من األفراد العاديُت.  ،احلوامل
قد تأسست على بيانات  NOAELة عندما تكوف قيم 81 يوتضاؼ قيمة أخرى تساو 

فإف قيمة  ،. وزيادة على ذلكمث أسقطت على بٌت اإلنساف ،مأخوذة من حيوانات سلتربية
حالة توفر بيانات زلدودة عن البشر أو احليوانات.  يفتضاؼ أحيانًا  81أخرى تساوى 

 : يى (RFD)وادلعادلة العامة ادلستخدمة الستنباط قيمة اجلرعة ادلرجعية 
          

             
                       (  22)  

تستخدـ  ،. وكلما كانت البيانات غَت موثوؽ هبااألمافعوامل  يى     حيث أف
قيم أعلى لعوامل األماف. فمثبًل، إذا كانت البيانات ادلتاحة ناذبة عن دراسة وبائية عالية 
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القياـ بقسمة القيمة األصلية  رلردو  81 ياجلودة، شنكن استخداـ عامل ضماف بسيط يساو 
 عية اليتللحصوؿ على قيمة جديدة للجرعة ادلرج 81على القيمة  (   )للجرعة ادلرجعية 

( قيم اجلرعات ادلرجعية لعدة مواد كيماوية 8-88ويوضح اجلدوؿ ) تعكس االىتماـ باألماف 
 غَت مسرطنة. 

 مزمنة غَت مسرطنة. (: اجلرعات ادلرجعية دلواد كيماوية سلتارة مسببة لتأثَتات8-88جدوؿ )

 المادة الكيماوية
 (   )الجرعة المرجعية 

 (1-يوم 1-)مجم كجم
 1.8 األسيتوف
 1.1118 الكادميـو

 1.18 الكلوروفوـر
 1.11 كلوريد ادليثيلُت

 1.14 الفينوؿ
 1.1118 ثنائي الفينيل متعدد الكلورة

 1.8 التولوين
 8.1 الزايلُت

 

التقييم الكمي للمخاطرة عن طريق العبلقة  وشنكن استخداـ اجلرعة ادلرجعية يف
 التالية :

(    ) ادلخاطرة      (    –     )                       (5  22)  
ميل  ياجلرعة ادلزمنة اليومية وأف عامل الفعالية أو القوة يساو  سبثل CDIحيث أف 

االستجابة. لكنو يبلحظ أف ىذا النوع من احلسابات نادراً  –يربط بُت اجلرعة  يادلنحٌت الذ
كمؤشر بسيط خلطر   (RfD). وىف معظم احلاالت، تستخدـ قيمة اجلرعة ادلرجعية ىما رنر 
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، أف اجلرعة اليومية ادلزمنة يتم ببساطة مقارنتها باجلرعة ادلرجعية، فإذا  دبعٌت .عملياً شلكن 
 عن ياضغالت فإنو يفًتض أف (RfD)أقل من قيمة اجلرعة ادلرجعية  CDIكانت قيمة 

 لتأثَت ىذا العامل.  جلميع األفراد تقريباً الذين تعرضوابالنسبة  (شنكن إذناذلا) ادلخاطرة
 رةتحديد خصائص المخاط 4.2.22

 تحليل عدم الثقة  1.4.2.22
خطوة من عملية تقييم ادلخاطرة. وبذلك، فإنو قبل  مبلزمة لكلعدـ الثقة صفة  إف

سلاطرة حنتاج إىل بعض األفكار عن طبيعة ودرجة  ةيربديد خصائص أ التمكن من البدء يف
 تقدير ادلخاطرة. وتشمل مصادر عدـ الثقة: عدـ الثقة يف

z  أسلوب االستقراء(extrapolation) .من قيم اجلرعات العالية للمنخفضة 
z  الستجابات إنسانية من استجابات فعلية على احليوافأسلوب االستقراء. 

z  إىل مسار آخرأسلوب االستقراء من مسار تعرض معُت. 

z طرؽ التحليل. القصور يف 

z التعرض لعامل معُت. تقديرات 

التعرض لعامل معُت  تقديرات عمومًا أعلى يفكوف يوعلى الرغم من أف عدـ الثقة 
 عناصر من ادلهم ضم فإنووالعبلقات بُت اجلرعة واالستجابة )مثبًل، النسبة ادلئوية للوفيات(، 

 ادلخاطرة. ربديد خصائص يفعدـ الثقة الناذبة من مجيع خطوات تقييم ادلخاطرة 
رباليل  وذنا أسلوبدـ الثقة ػػصائص عػتحديد خػل بُتو ػداـ أسلػاستخ من الشائع

. (Monte Carlo Simulations) مونت كارلو زلاكاةأسلوب و  (sensitivity analyses)احلساسية 
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وىف حالة رباليل احلساسية نغَت ببساطة مقادير عدـ الثقة لكل مؤشر )مثبًل، القيم ادلتوسطة، 
 على ادلقادير كيف تؤثر التغَتات يف  لنعرؼبعد اآلخر،  اً ادلنخفضة والعالية(، واحد التقديرات

للمخاطرة الكلية  ادلمكنةالتقدير النهائي للمخاطرة. إف ىذه اخلطوة توفر لنا مدى من القيم 
 فإنو يف، ربديد حجم ادلخاطرة. من ناحية أخرى ر أذنية يفادلؤشرات ىو األكث يأ اوتبُت لن

 ،شوائية أو غَت أكيدة. وعليوحالة أسلوب مونت كارلو يفًتض أف مجيع ادلؤشرات تكوف ع
كل مرة، نستخدـ برنامج حاسوب الختيار التوزيعات   يففإنو بداًل عن تغيَت مؤشر واحد 

كل مرة يتم فيها حل النماذج الرياضية، وتعاد اخلطوات عدة مرات. وشنكن   عشوائيًا يف
ادلطابقة استخداـ ناتج ىذه العملية للتعرؼ على قيم التعرض لعامل معُت أو ادلخاطرة 

 ادلائة.  يفادلائة أو اخلمسة والتسعُت  الحتمالية زلددة، مثبلً اخلمسُت يف
 توقعات المخاطر واإلدارة  2.4.2.22

ىو ربديد خصائص ادلخاطرة. وىف ىذه  ادلخاطرعملية تقييم  إف الطور النهائي يف
مقابل اجلرعة واالستجابة  (exposure)التعرض لعامل معُت  يتم إدماج تقديراتادلرحلة 
 ربت ظروؼ تعرض زلددة. وربسب ادلخاطر اإلنسافعلى لتأثَت لرلموعة احتماالت  لتعطى

ادلاء على امتداد فًتة  أخطار الرصاص يف رتقد ،. فمثبلً ألوساط ومسارات مبلئمةالكمية 
فًتة استهبلؾ لًتين من ادلاء يوميًا وعلى امتداد  ثل يفتم( أف التعرض ي8) بافًتاض عمرية
مياه الشرب. وىذه  ( وجود تراكيز سلتلفة من الرصاص يف8تقدر بسبعُت عاماً. ) اليت عمرية

 دالئل سلاطرة لتطوير معايَت أو ياختصاصيادلعلومات شنكن عندئذ استخدامها بواسطة 
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بيئات سلتلفة، مثل مياه الشرب  إرشادية دلواد كيماوية سامة زلددة أو كائنات دقيقة شلرضة يف
 .أو الغذاء

 تقييم المخاطرة اإليكولوجية 3.22
تقدير الحتمالية حدوث تأثَتات أيكولوجية  عملية  ىي اإليكولوجيةتقييم ادلخاطرة 

ىو عبارة عن  (stressor)لعامل ضغط واحد أو أكثر. والعامل الضاغط  التعرض نتيجة
تأثَتات ضارة على نظاـ  مبلزمة إلحداثشنتلك قدرة  ي، أو ظرؼ، أو رلاؿ طاقة الذمادة
ذلك الكيماويات،  معُت. إف البيئة عرضة لكثَت من عوامل الضغط ادلختلفة، دبا يف يحيو 

درجات  والكائنات الدقيقة ادلهندسة وراثياً، واألشعة ادلسببة للتأين، والتغَتات السريعة يف
ر من عوامل الضغط أو أو أكث اً واحد اً تأثَت احلرارة. وقد يقدر تقييم ادلخاطرة األيكولوجية 

)كائنات زلدودة، أو أعداد، أو ذبمعات، أو نظم بيئية(. وقد يعرب  اإليكولوجيةادلكونات 
على أهنا تقديرات زلتملة حقيقية للتأثَتات الضارة )كما مت مع  اإليكولوجيةعن ادلخاطر 

 وعياً. (، أو قد يعرب عنها ناإلنسافادلواد ادلسرطنة عند تقييم ادلخاطرة لصحة 
ولية ؤ البيئة الشامل للتعويض وادلسوىف الواليات ادلتحدة األمريكية، فإف قانوف 

وف احملافظة ن، وقا(Superfund)يعرؼ أيضًا بالتمويل العظيم  يوالذ (CERCLA)القانونية 
 منكجزء   يتقييم إيكولوج تتطلب توفَت، وقوانُت تنظيمية (RCRA)على ادلوارد واسًتدادىا 

(. كذلك، فإف تسجيل 8.88التحريات العبلجية ودراسات اجلدوى )أيضاً، انظر اجلزء 
فطريات ػحشرات والػػمبيدات الػل وب حسب القانوف الفيدرايلػػر مطلػػو أمػػادلبيدات، وى

 ( . 8.88د أف يضم تقييماً إيكولوجيا )انظر اجلزء ػػ، الب(FIFRA)وارض ػػوالق
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عن  دنوذجيفقد يوضع ىدؼ  (CERCLA /RCRA) وضمن سياؽ القانونُت،
ادلتأثرة  اإليكولوجيةطريق ربديد وتوثيق التأثَتات الفعلية أو ادلمكنة للملوثات على األنظمة 

 مقبوؿ. علميهبا وكذلك السكاف كأساس لتقييم بدائل عبلجية بأسلوب 
        ي( ى8-88)الشكل  اإليكولوجيالتقييم  إف األطوار أو اخلطوات األربع يف

 :يكما يل
z .بلورة ادلشكلة والتعرؼ على ادلخاطرة أو اخلطر 
z .تقييم تأثَت التعرض لعامل معُت 
z  السمية.اإليكولوجيةتقييم التأثَتات / 
z . ربديد خصائص ادلخاطرة 

عند صناعة مادة   ،مثبلً  –ربت ظروؼ كثَتة  إيكولوجيشنكن بدء تقييم سلاطرة 
بدائل لتنظيف موقع ملوث، أو ردـ مستنقع وغَتىا.  كيماوية جديدة، أو تقييم خيارات أو

ادلهدد  يالبيئادلشكلة بتقييم خصائص العامل الضاغط، والنظاـ  صياغةوتبدأ عملية 
 النهايةنقطة النهاية. وتكوف نقطة  اختيارحيث يتم بعدىا  ،والتأثَتات البيئية احملتملة

(endpoint)  ضاغط  قد يتأثر بعامل ي)مثبًل، موت األمساؾ( الذ إيكولوجيخاصية دلكوف
 (Assessment endpoints) تقييمية من نقاط النهاية: نقاط هناية ويستخدـ عمومًا نوعاف. معُت

ربًـت وتقدر بواسطة عامة  وىى قيم بيئية خاصة تتطلب محاية. إف نقاط هناية كهذه، واليت
نقاط هناية  فهيف. أما النوع الثاين و ادلخاطرة الرمسي يتخذىا مديرو الناس، توجو القرارات اليت

فًتض، على . اأو كمية شنكن قياسها وصفيةوتكوف عوامل  (Measurement endpoints)قياسية 
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منزعج من لكنو  ادلنطقة يف رياضات صيد األمساؾ قيمة يقدر سكانياً  دلثاؿ، رلتمعاً سبيل ا
تعداد مسك السلموف  ضًا يفىذه احلالة، فإف اخنفا الدفق الناتج عن مصنع ورؽ قريب. يف

موت  ، بينما قد تكوف الزيادة يف(assessment endpoint)يشكل نقطة هناية التقييم  ادلنقط
مت تقديره بواسطة دراسات معملية، نقطة هناية القياس.  ي، الذ(minnows)مسك ادلينو 

مت ذبميعها حوؿ  وف البيانات الكمية اليتػػيستخدموؼ ػػمخاطرة سػال يدير ػفإف م ،وبذلك
       مك ػػجمعات سػًتاتيجيات إدارة مصممة حلماية تػة لتطوير اسػمسك ادلينو ادلماثل

 منقط. ػالسلموف ال

 
 .يكولوجيسلاطرة إ إطار تقييم: (8-88)شكل 
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من  (range)تقدير دلدى  بأنو (exposure assessment) ؼ تقييم التعرضرّ عي  
حيواف أو  ياستقبلت بواسطة أ اخلاص لعامل ضغط زلدد واجلرعة الفعلية اليت يالبيئالًتكيز 
األسلوب األكثر شيوعًا لتحليل التعرض ىو قياس منطقة معينة. إف  يف (biota)نبات 

وجود افًتاضات  معُت ومجع ىذه القياسات يف (stressor)الًتاكيز الفعلية لعامل ضاغط 
حوؿ التبلمس واالمتصاص بواسطة الكائنات النباتية واحليوانية. فمثبًل، شنكن عادة قياس 

ادلاء  ركيز ادلادة الكيماوية يفتعرض الكائنات ادلائية البسيطة للكيماويات على أساس ت
. كما شنكن أيضًا ضم قياسات احمليطة هبااتزاف مع ادلياه  باعتبار أف أنظمة ىذه الكائنات يف

صف تكرار ودرجة التبلمس. مثبًل، شنكن ضم ت لضاغط مع ادلؤشرات الكمية اليتالعامل ا
معدالت تناوذلا لتقدير  ادلواد الغذائية مع تراكيز الكيماويات، أو الكائنات الدقيقة يف

التعرض دلشكلة ترتبط بالتغذية. إف مهمة التعرض نادرًا ما تكوف واضحة بشكل جيد. فقد 
(. إف 8.8.8حالة العناصر الثقيلة مثل الزئبق )أنظر اجلزء  ربدث ربوالت حيوية، خاصة يف

ذا رنب على ػػمثل ىذه التحوالت قد ينتج عنها تكوف صور أكثر مسية للعامل الضاغط. ل
حديد ػػوت العامل الضاغط والتعرض الناتج بسببوالبحاث استخداـ دناذج رياضية للتنبؤ دبصَت 

 ن أف زندث. ػػدة دلا شنكػػت عػػػاسيناريوى
للتأثَتات  يىو التعرؼ والتقدير الكم اإليكولوجيةإف الغرض من تقييم التأثَتات 

وذلك لتحديد العبلقات  ،درجة شلكنةإىل أقصى  ،ضاغط معُت يسببها عامل الضارة اليت
يتم  ،. وخبلؿ ىذه ادلرحلة(cause – and – effect relationships)بُت ادلسبب والتأثَت 

عادة ذبميع بيانات السمية وتتم مقارنتها. وعموماً، توجد بيانات حادة ومزمنة للعامل 
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وكذلك االختبارات  ،واحد أو عدة أنواع. وشنكن للمشاىدات ادليدانيةنوع الضاغط على 
ذبرى ربت ظروؼ زلكمة وواسعػػة أف تػػوفػػر بيانػات إضػافية. ويػنتػج عػن الػجمع بُت  اليت

االسػتجابة  دبظهربيانات تػحليل التعرض مػع بيانات التأثػَتات اإليكػولوجية ما يسمى 
ة دلواءمة . وشنثل ىذا القطاع زلاول(stressor-response profile)بالػعامػػػػل الػضاغط 

 دلستويات سلتلفة من تركيز العامل الضاغط ربت الدراسة. يالبيئالضغوطات على النظاـ 
العبلقة بُت االستجابة والعامل الضاغط  صيغة توضحذبدر اإلشارة إىل أف تطوير 

(stressor-response profile)  توافًتاضادناذج رياضية،  بالضرورةمعقد ألنو يتطلب ،
العبلقة بُت القياس والتقييم عند نقطة النهاية افًتاض: فهذه العبلقة  ،. فمثبلً اتواستقراء

النموذج الرياضي ادلستخدـ؛ لكنو عندما ال تذكر ربديداً، فإف ذلك  يعرب عنها بوضوح يف
العامل  –العبلقة بُت االستجابة  مظهرفإف  ،إىل ذلك . إضافةيتم تقديره من واقع اخلربة

ى الرغم تشمل استقراءات؛ عل دبعٌت أهنااجلرعة  –دلنحٌت االستجابة  مشاهبة الضاغط تكوف
أو  سحب على اجملتمعنلت دنوع واح على نتائج اختبار تسمم تؤخذىذه احلالة  من أنو يف

العامل  –عبلقة االستجابة  عن الكميالتعبَت  إحدى صعوبات. إف بأكملو يبيئالنظاـ ال
 يف وصفيةستنتج من معلومات قراءات الكمية ت  أف الكثَت من االست الضاغط تتمثل يف

بيانات لنقل   phylogenic extrapolation نوعياً  طبيعتها. فمثبًل، عندما نستخدـ استقراءً 
فإننا نفًتض درجة  –أو حىت لفئة كاملة من الكائنات  -آلخر  ما نوع كائن من  مسية من

ية ػعندما نستخدـ بيػانات اخػتبار سػم ،. وبذلكوصفية من التشابو استنادًا إىل خصائص
 eukaryotesالنواة  الكائنات حقيقيةلتمثيل مجيع )وىو ما نقـو بو عادة(  الػطحالب اخلضراء
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القادرة على  حقيقيات النواةيتعُت علينا تذكر أف مجيع  و، فإنالضوئي بعملية البناءـو ػتق اليت
ونظرًا ألف الكثَت من  احلقيقة طحالب خضراء ليست يفالقياـ بعملية التمثيل الضوئي 

استقراءات ترتكز على دناذج رياضية تتفاوت من ادلستوى  يى (responses)االستجابات 
      تاػًتاضػتيقن واالفػدـ الػػوف عػػدًا أف يكػػمهم جػإنو من الػف ،ياـ البيئػػإىل النظ ياجلزيئ

 .وحػحددة بوضػم
مقابل االستجابة  ومظاىر (exposure)يتكوف تقييم ادلخاطرة من مقارنة التعرض 

توزع العامل الضاغط داخل  ةطيحدوث التأثَتات، شر  احتماليةالعامل الضاغط لتقدير 
القياـ هبذه العملية صعب بدرجة استثنائية. وىف احلقيقة، فإف  توقعو، فإفالنظاـ. وكما شنكن 

 يف فإف عملية التنبؤ، التنبؤ هبطوؿ األمطار. وعليو يشبو الضارةات بالتأثَت  جهودنا للتنبؤ
تعتمد على احلكم  يالفن، فهمن  نوعاً تظل بدرجة كبَتة  اإليكولوجيةمنظومة تقييم ادلخاطرة 

 اإليكولوجيةالصفحات التالية حوؿ: تقييم ادلخاطرة  )أنظر احلالة اخلاصة يف ادلبٌت على اخلربة
 د(. دلذيب كيميائي جدي

 تقييم المخاطرة الميكروبية  4.22
عندما زلمولة بواسطة ادلاء وذلك تسببو كائنات دقيقة ما  رضدلزندث تفشى 

. وىف مثل ىذه احلاالت، حيث زندث ادلياه بشكل واضح وإىل درجة كبَتةيتلوث مصدر 
ادلسبب والتأثَت  شنكن ربديدو ، جليًا وواضحاً مستوى عاؿ  من التلوث، يكوف التعرض 

لتلوث ميكرويب دبستوى منخفض يكوف من  بسهولة نسبياً. من ناحية أخرى، فإف التعرض
الصعب ربديده وبائياً. وحنن نعرؼ، على سبيل ادلثاؿ، أف التعرض طويل ادلدى للميكروبات 



181 
 

 ما طريقة إىل لكننا حنتاج ،داخل رلتمع معُت قد يكوف لو وقع مهم على صحة األفراد
 س ىذا التأثَت . لقيا

 الكتشاؼ وجود مستويات منخفضة )كائن واحد يف ومنذ زمن، توفرت طرائق
يا، َت ذلك الفَتوسات ادلعوية، والبكت دبا يف ،ادلاء لًت( من الكائنات ادلمرضة يف 8111

أف ادلخاطر  (. إف ادلشكلة تتمثل يف88والباب  1 – 88)انظر الشكل واحليوانات األولية 
د امصدر ماء على امتد هتدد اجملتمع بسبب ىذه ادلستويات ادلنخفضة من ادلمرضات يف اليت

تنتج عن مستويات منخفضة من مسـو كيماوية أو مواد  مثل تلك اليتفًتة من الوقت ليست 
 مسرطنة. 

ادلكاف اخلطأ والتوقيت اخلطأ  واحدة فقط يف اأميبفمثبًل، يتطلب األمر وجود 
، بينما يتعُت على الشخص نفسو أف يتناوؿ كمية معتربة من مالشخص عدوى  لتسبب يف

 يمادة كيماوية سامة ليتأذى لنفس الدرجة. وعلى ذلك فإف تقييم ادلخاطرة ادليكروبية ى
. وعلى كميأسلوب   يف اإلصابةعنها خبطر  اً عملية تسمح لنا بتقدير االستجابات معرب 

 يتم إتباععمومًا  إال أنواطرة ادليكروبية، لتقييم ادلخ يمنهجالرغم من أنو ال يوجد إطار 
تعرؼ ػتشمل ال واليت –صحة ػادلتعلقة بال األخػرىتقييم ادلخاطرة  اخلطوات ادلستخدمة يف

 ،وتقييم التعرض لعامل معُت، االستجابة مقابل اجلرعةة بُت ػػم العبلقػمخاطرة، وتقييػعلى ال
فرضيات اخلاصة، والنماذج الرياضية، ال وربديد خصائص ادلخاطرة. وتكوف االختبلفات يف

 .وطرؽ االستقراء ادلستخدمة
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           يتطلب تقييم ادلخاطر تقنيات متطورة تساعد على ربليل ملوثات توجد بكميات(: 1-88)شكل 

 .صغَتة جداً 
 

نظرًا لتعدد  اً حالة الكائنات ادلمرضة معقد ويكوف التعرؼ على ادلخاطرة يف
إصابة بدوف ظهور أعراض إىل حدوث وفاة )انظر تًتاوح ما بُت  يتادلخرجات ادلمكنة ال

وتعتمد ىذه ادلخرجات على التفاعبلت ادلعقدة فيما بُت العامل ادلمرض  ( (8-88الشكل )
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(infector) وادلصاب (infectee) ره على خصائص ادلصاب. وىذا التفاعل يعتمد بدو 
، مثبًل، وجود مناعة مسبقة، صة بادلصابوتشمل العوامل اخلا .ضوكذلك طبيعة الكائن ادلمر 

غَت زلددة.  ة، وعوامل أخرى للمصابيتجابة مناعوالعمر، والتغذية، والقدرة على إظهار اس
الكائن، إضافة لقدرتو على إظهار  سبللةأما العوامل اخلاصة بالكائن ادلمرض فتشمل نوع و 

 ة. ياستجابة مناع

 
 معوية.نتائج التعرض لفَتوسات ( : 8–88)شكل 
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 .(subclinical illness) يسرير ى إمكانية حدوث مرض دوف من بُت نتائج اإلصابة بعدو 
)دنو كائنات  اإلصابةتسبب فيها  ( بأهنا تلك اليتاأعراض ذل )ال اإلصابة دوف السريرية وتتميز

  اإلسهاؿغَت واضح مثل احلمى، أو صداع الرأس أو  مرضاً ( اإلنسافدقيقة داخل جسم 
 دوف أف -آلخرين  ونقلو -لعب دور العائل لكائن دقيق شلرض دبعٌت، أنو شنكن لؤلفراد 

دوف السريرية من كائن  اإلصابةالسريرية إىل  صابةاإلوتتفاوت نسبة  .يقعوا فريسة للمرض
(. وعلى سبيل 1-88حالة الفَتوسات كما يتبُت من اجلدوؿ ) شلرض آلخر، وخاصة يف

مظاىر سريرية واضحة؛ وىف ل األطفاؿ، نادرًا ما ينتج عنو دلسبب لشلادلثاؿ، فإف الفَتوس ا
. من ناحية %8قد يقل عن  إصابة سريريةظهر عليهم راد الذين تػة األفػػإف نسبػػواقع، فػػػال

، قد تظهر (coxsackie viruses)أخرى، فإف الفَتوسات ادلعوية األخرى، مثل فَتوسات 
 نسبة أعلى. 

، فإف تطور (rotaviruses)حالة فَتوسات الروتا  مثلما يفوىف حاالت كثَتة، 
يأخذىا الفرد عن طريق البلع. بل يبدو  يبدو أنو غَت مرتبط سبامًا باجلرعة اليت إصابة سريرية

الفَتوس وكذلك عمر  (strain)عتمد على نوع وسبللة إصابة سريرية تأف احتمالية تطور 
مد بدرجة معينة على وجود مناعة مسبقاً. كما عوامل عائل غَت زلددة، ويعت أيالعائل، 

سريرية بالفَتوس نفسو من سنة ألخرى، حسب بروز  إصابةشنكن أيضًا تفاوت وقوع 
 سبلالت أخرى. 
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 دوف السريرية بفَتوسات معوية . االصابةالسريرية إىل  اإلصابة(: نسبة 1-88جدوؿ )
 )%( )أ(تكرار المرض السريري الفـيروس

 1.8 - 8 (  poliovirus)فَتوس شلل األطفاؿ 
  (coxsackie)فَتوس 

A   81 
B  88- 81 
B  88 - 81 
B  81 - 81 
B  8 - 41 

Echovirus  
 81 ادلتوسط

8 88 – 11 
 81 -نادراً  81
81 88 
88 81 
81 81 
 88 ف(و )البالغ Aالوباء الكبدي 

Rotavirus 81 - 11 
Astrovirus 88.8 ف(و )البالغ 

  .النسبة ادلئوية لؤلفراد ادلصابُت الذين طوروا مرضاً سريرياً  )أ(
. وقد تلعب رلموعة  يوىى تطور مرض سرير  لئلصابةخرى للتعرض األ النتيجة

 عامبلً  عادة حدوث ىذه النتيجة. ويكوف عادة عمر العائل عوامل عدة دورًا رئيسيًا يف
 %8 حوايلمن  السريري، شنكن أف يتفاوت ادلرض A الكبديحالة مرض الوباء  ي. ففاً زلدد

الكيفية، فإف  حالة البالغُت. وبنفس يف %88حالة األطفاؿ األقل من مخس سنوات إىل  يف
مقارنو بالبالغُت. كذلك، فإف  فَتوسي معوي يمعددبرض  لئلصابة األطفاؿ أكثر عرضة

توفر أو ال توفر محاية طويلة ادلدى ، أف ادلناعة قد وإف كانت متغَتة. دبعٌت ،مهمادلناعة عامل 
، حسب نوع الكائن ادلمرض. فمثبًل، ال توفر ادلناعة محاية طويلة ادلدى اإلصابةمن تكرار 

 اجلياردياأو  (Norwalk virus)حالة اإلصابة بفَتوس نورواؾ  يف يضد تطور مرض سرير 
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(Giardia) معظم الفَتوسات ادلعوية  حالة مرة ثانية يف اإلصابة. لكنو يعتقد بأف ادلناعة ضد
تستمر على امتداد حياة الفرد. أيضاً، فإف رلموعة  A الكبديحالة فَتوس الوباء  يفوكذلك 

 احتماالت حدوث مرض. فعلى سبيل ادلثاؿ، يف غَت زلددة من العوامل قد تتحكم يف
نورواؾ، فإف الذين مل يصابوا من ادلتطوعُت من البشر بعدوى عند ذبارب على فَتوس 

مرة الثانية. ضًا عندما تعرضوا ذلذا الفَتوس للتعرضهم للمرة األوىل للفَتوس مل يستجيبوا أي
ادلرة  عند التعرض ذلذا الفَتوس يف يمعو  معدى وبادلقابل، فإف ادلتطوعُت الذين أصيبوا دبرض

 ادلرة الثانية.  تعرضوا لو يف أف األوىل، مرضوا أيضاً بعد
مجيع الكائنات  ادلوت شنكن أف ربدث بسبب يوى لئلصابةإف النتيجة النهائية 

 ذاهتا اليت يى وفاةحدوث  إمكانية تتحكم يف اليتالعوامل غالبًا ما تكوف و  .ادلعوية تقريباً 
األذنية. وبذلك، فإف  يف. ويعترب عمر العائل، مثبًل، غاية يتطور مرض سرير  تتحكم يف

حالة  يف كثر حدوثاً لل األطفاؿ أوفَتوس ش A الكبديدبرض الوباء  اإلصابةادلوت عند 
ادلناعة  وضعيفيوكبار السن  الصغار جداً شنكن القوؿ أف  مقارنة باألطفاؿ. وعموماً، البالغُت

عظم األمراض. فمثبًل، يكوف معدؿ دل حتميةكنتيجة الوفاة   منخطر أكرب  يف فمن يكونو  مى
، بينما لوحظ أف ىذه النسبة قد %1.8بُت عامة الناس  للسادلونيلبل ( بالنسبة%الوفيات )

دور رعاية ادلسنُت. وىف أمريكا الشمالية وأوروبا تًتاوح نسبة عدد  يف %1.8تصل إىل 
كما ىو موضح   %1.84إىل  %1.8 إىل عدد الوفيات ما بُت أقل من يادلصابُت دبرض معو 

الشائعة فإف معدؿ عدد احلاالت  يةو يا ادلعَت بكتالب اإلصابةحالة  (. أما يف8-88باجلدوؿ )
األمراض بُت عامة الناس. وشنكن معاجلة  %1.8إىل  1.8إىل عدد الوفيات تًتاوح ما بُت 
 بينما ال يوجد عبلج متاح للفَتوسات ادلعوية.  ادلعدية البكتَتية دبضادات حيوية
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 حالة اإلصابة بالفَتوسات والبكًتيا ادلعوية. يفمعدالت عدد احلاالت إىل عدد الوفيات  (:8-88)جدوؿ 
 )%( معدل اإلصابات : الوفيات الكائن

  فـيروس 
(poliovirus l)    1.81 فَتوس شلل األطفاؿ 

(coxsackie)    فَتوس كوكساكي  
A  1.81 
A  1.81 
A  1.81 

A   1.88 
(Coxsackie B) 1.84 – 1.88 فَتوس كوكساكي 

Echovirus        
1 1.88 
8 1.88 

 A   1.1.11 الوباء الكبدي    
Rotavirus     

 1.18 اإلجػػػمالػػي()
 1.88 )ادلدخلوف للمستشفيات(

 1.1118  (Norwalk)النورواؾ    
Adenovirus    )1.18 )الفَتوس الغدي 

  بكتيريا
 1.8 سيجيلبل     
 1.8 سادلونيبل    
 1.8 (8H:1888إيشَتيشيا كوالي  )    

(Campylobacter jejuni)    1.8 
كبَتة جدًا من الكائنات ادلمرضة   اً بأف ادلخاطرة ادليكروبية تشمل أعداد مع اإلدراؾ

يكوف الكثَت منها غَت  –متنوعة تعتمد على عدد من العوامل  إحداث نتائج شنكنها اليت
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األمر الذى يتميز بتعقيدات واجهة مشكلة تقييم التعرض ذلا، يتعُت علينا اآلف م وفإن -زلدد 
ادلياه ادللوثة  استهبلؾاألمر ال يستدعى  خاصة بو. وخبلفًا للمياه ادللوثة كيميائياً، فإف

، يلمسوففعلياً، أو حىت  فال يشربو ، أف األفراد الذين . دبعٌتلكى زندث الضرربالكائنات 
خاصة الفَتوسات، قد  –ى ذلك أف الكائنات ادلمرضة مياىًا ملوثة يتعرضوف خلطر العدو 

غَت حية ملوثة )مثل  مبلمسة أشياءخر أو التماس بُت شخص وآتنتشر عن طريق 
 ي، الذ(Secondary attack rate)الثانوية  اإلصابةاأللعاب(. وتسمى ىذه الظاىرة معدؿ 

يعرب عنو كنسبة مئوية. فمثبًل، شنكن لشخص واحد مصاب بفَتوس شلل األطفاؿ أف ينقلو 
للفَتوسات موثق جيداً  يمن الناس اآلخرين الذين يرتبط هبم. إف االنتشار الثانو  %81إىل 

يسببو فَتوس نورواؾ،  يذلك ادلرض الذ دبا يفادلنقولة بواسطة ادلياه بالنسبة لتفشى األمراض 
 يف. شنثل السؤاؿ حوؿ اجلرعة مشكلة أخرى %81حنو  يالثانو  ىجومولغ معدؿ الذى يب

سؤاؿ، ىذا ادلضموف؟ ولئلجابة على ىذا الإطار  عّرؼ )اجلرعة( يفتقييم التعرض. وكيف ن  
الدقيقة  لئلصابة بالكائناتمن الدراسات لتحديد اجلرعة ادلسببة  قاـ الباحثوف بإجراء عدد

ألف ربديد  يضرور  نسافاإلعلى  إجراء االختباراتعدد من ادلتطوعُت. إف  ادلعوية وذلك يف
ذلك الستقراء ما شنكن أف زندث  والتوسع يفحالة احليوانات  يف لئلصابةقيمة اجلرعة ادلسببة 

 يالرئيسالعائل  اإلنسافبعض احلاالت، مثبًل، يكوف  يلئلنساف يكوف عادة غَت شلكن. فف
و/ أو فَتوس  بالسيجيلبلؼ. وىف حاالت أخرى، مثل تلك اخلاصة أو العائل الوحيد ادلعرو 

حيوانات ثديية معملية، لكنو من غَت ادلعروؼ ما إذا   النورواؾ، فإف اإلصابة شنكن ربفيزىا يف
من البيانات ادلوجودة  اً على البشر. إف كثَت  لئلصابةكاف شلكناً سحب بيانات اجلرعة ادلسببة 
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ضعيفة أو سبلالت لفَتوسات غَت نشطة سبت تنميتها معملياً، ترتبط بفَتوسات األمصاؿ ال
 وذلك لغرض التقليل إىل احلد األدىن من إمكانية اإلصابة دبرض خطَت. 

معُت يربط بُت اجلرعة واالستجابة، يكوف  رياضي، البد من اختيار دنوذج ما بعد يف
(. إف اختيار 8–88)انظر الشكل  خطر اإلصابة ياجلرعة وزلوره العمود األفقيزلوره 

. ىناؾ مبالغة شديدة وال تقليل من شأف ادلخاطرةتكوف ال حرج حبيث  أمر الرياضيالنموذج 
 (beta-poisson distribution) ( زلور يسمىexponentialأسى ) وشنكن أف يستخدـ دنط

لوصف ىذه العبلقة  أو توزيع أسى (log – probit) البسيط يأو التوزيع الرياضي اللوغاريثم
 (beta model). وبالنسبة للنموذج بيتا (    ,Hass)لكثَت من الكائنات الدقيقة ادلعوية 

 كما يلى:   (P)شنكن وصف احتمالية العدوى نتيجة لتعرض واحد 

     (  
 
 
)
  
                  (  22)  

 يفه 𝛽و   التعرض الواحد، أما  ابتعلت يف سبثل عدد الكائنات اليتN حيث أف 
 – 88. ويوضح اجلدوؿ )(     ,Hass)قياسات زبص التفاعبلت بُت الفَتوس والعائل 

د مت ػػمياه، وقػػبال منقولةػػال ةػػادلمرضكائنات ػػدد من الػلع 𝛽 و   ( بعض القيم لكل من81
 نموذجالائنات الدقيقة، فإف ػػالكالة ػػػح يفا ػػبشر. أمػػات على الػػمن دراس ربديد ىذه القيم

 .د يكوف أكثر مبلءمة لتمثيل اإلصابةق (exponential model) ياألس
        (   )             (  22)  



118 
 

دخلت  ىذه ادلعادلة عبارة عن كسر من أعداد الكائنات الدقيقة اليت يف (r)ويكوف 
وعػاشت لػتحدث عػدوى وىػو ما يسمػى احػتمالية التفاعبلت بُت الكائنات  عن طريق الفم
 . (host-microorganism interaction probability)  الدقيقة والعائل

أف نصبح مصابُت بعد  احتماليةعندما نستخدـ ىذه النماذج الرياضية، فإننا نقدر 
فَتوسية نتيجة  اكتساب إصابة ابتبلع تراكيز متباينة من الكائنات الدقيقة. إف ادلخاطرة يف

على تراكيز متفاوتة من الفَتوسات ادلعوية يتم ربديده أواًل  يلتناولنا مياه شرب ملوثة ربتو 
 ديد ادلخاطرأيضًا رب(. شنكن 8-88أو ادلعادلة ) (1-88عن طريق استخداـ ادلعادلة )

 (Poisson distribution)وزيع بويسوف ػًتاض تػػدى احلياة بافػػعلى م السنوية وادلخاطر
 .ةػػػػمستهلكػمياه الػال يػود فػػموجػػفَتوس الػػلل

 

 االستجابة األكثر مطابقة لدراسات الكائنات ادلمرضة ادلعوية.-قياسات عبلقات اجلرعة(: 81-88)جدوؿ 
 قياسات النموذج الرياضي  النموذج الرياضي األفضل الكائـن الـدقيق

Echovirus 12 Beta – Poisson                 
               𝛽 

Rotavirus Beta- Poisson                  
                 𝛽 

Poliovirus  1 Exponential        10118818      
Poliovirus  1 Beta- Poisson                  

                  𝛽 
Poliovirus  3 Beta- Poisson                   

                  𝛽 
Cryptosporidium Exponential                 

Giardia lamblia Exponential                     
Salmonella Exponential                  

Escherichia coli Beta- Poisson                   
              𝛽181 
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وذلك على النحو  يلًتكيز ثابت من التلوث الفَتوسعلػػى افًتاض الػػتعرض الػػيومػي 
 : التايل

     (   )                          (  22)  
 يوماً( لئلصابة بالوباء مرة واحدة أو أكثر.  818ادلخاطرة السنوية )   حيث أف 

     (   )                          (  22)  
بالوباء مرة واحدة أو أكثر على امتداد فًتة احلياة  تعٌت خطر اإلصابة  PLحيث أف 

 .يوماً( 88881  سنة  81 ي)بافًتاض أف العمر يساو 
والوفاة عن طريق دمج ادلسميات اخلاصة  يشنكن ربديد أخطار ادلرض السرير 

 والوفاة ادلصاحبة لكل فَتوس زلدد:  يبالنسبة ادلئوية للمرض السرير 
                           يسلاطرة ادلرض السرير (                      88-81)
                                            الوفاةسلاطرة (              88-88)

النسبة  يى Mأف ، و يينتج عنها مرض سرير  اليت لئلصابةالنسبة ادلئوية  Iحيث أف 
 ينتج عنها وفاة.  اليت السريرية ادلئوية للحاالت

للعدوى،  التعرض إف تػطبيق ىػذه النماذج الػرياضية يسمح لنا بتقدير ادلخاطر يف
 وحدوث وفاة دلستويات سلتلفة من التعرض. وكما ىو موضح يف يمرض سرير  وتطور

 يف (rotavirus)(، مثبًل، فإف ادلخاطرة ادلقدرة للعدوى من فَتوس واحد 88–88اجلدوؿ )
لًت من ادلاء يومياً( باستخداـ النموذج بيتا  8لًت من مياه الشرب )بافًتاض استهبلؾ  811

(beta – Poisson)  ألف ليـو واحد فقط من التعرض  واحد يف أو ،8-81 8.8 ييساو
 .يسنو ثبلثة، على أساس  ، أو حنو واحد يف8-81 8.1وىذه ادلخاطرة سوؼ تزداد لتصبح 
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دلستويات  حالة التعرض أيضًا يبدو أمرًا ذا أذنية يفوحدوث وفاة  يتطور مرض سرير  إف
 مياه الشرب . يف (rotavirus)منخفضة من فَتوس 

 .(rotavirus)(: سلاطرة العدوى وادلرض والوفاة بفَتوس 88-88جدوؿ )

 لتر 111تركيز الفيروس لكل 
 المخاطرة

 السنوية  اليومية
  اإلصابة  

811 801   81-8  801 
   8  808   81-8  801   81-8 

     108 808  81-4  404  81-8 
  ادلرض  
811 808   81-8  808   81-8 

   8  101  81-4  801   81-8                                                                           
     108 101   81-8  808   81-8 

  الوفاة  
811 808   81-1  808  81-8 

   8  101   81-1  808   81-8 
     108 101   81-8  808   81-1 

 
عملية معاجلة دلياه الشرب رنب  ةيبأف أ حديثاً  أوصت وكالة محاية البيئة األمريكية

 81111:8زيد على ال يكوف عرضة خلطر عدوى ي يمع بشر ذب يأف تصمم لضماف أف أ
لسنة كاملة من التعرض. ولتحقيق ىذا اذلدؼ، فإنو سوؼ يتضح من البيانات الواردة 

 مياه الشرب يتعُت أف يكوف أقل من واحد يف ( أف تركيز الفَتوسات يف88-88) باجلدوؿ
ادلياه غَت  ألف لًت من ادلاء. وعلى ذلك، فإنو إذا كاف متوسط تركيز الفَتوسات ادلعوية يف
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 %88.88لًت من ادلاء، فإف زلطات ادلعاجلة رنب أف تصمم إلزالة  8111 يف 8411ادلعاجلة 
ر إىل ػػجة )أيضاً، أنظػػاه قبل ادلعالميػذه الػػى ودة يفػػوجػالفَتوسات ادلاألقل من  على

 (. 8.81جزءػػال
لصنع القرار  ةوتلخيصاً لذلك كلو، فإنو شنكننا مبلحظة أف تقييم ادلخاطرة أداة رئيس

دائرة التنظيم. ويستخدـ ىذا األسلوب لشرح ادلخاطر الكيماوية وادليكروبية إضافة  يف
 يالتقييمات الطبلع مدير ىذه . وشنكن أف تستخدـ نتائج مثل يالبيئللتأثَتات على النظاـ 

الناتج عن التعرض دلستويات سلتلفة من اإلجهاد  يالبيئ ادلخاطر الحتمالية ومدى التأثر
ومقارنة  يبالتحديد الكمتسمح  )ادللوثات(. وزيادة على ذلك، فإف ىذه العملية، اليت

 من ادلعلومات ادلعقدة يف اً استثمار أقصى قدر ادلخاطر  ييتيح دلدير ادلخاطر ادلختلفة، شلا 
عملية صنع القرار. إف ىذه ادلعلومات شنكن استخدامها أيضًا لوزف التكلفة مقابل الفوائد 

 للبدائل ولتطوير معايَت قياسية أو بدائل معاجلة.
 دراسة حالة: تقييم المخاطرة اإليكولوجية لمذيب كيماوي جديد

وىى م صنع كبَتة  (Coat O’Many Colors) طورت منذ فًتة وجيزة شركة
للطبلءات مذيبًا جديدًا صديقًا للبيئة الستخدامو يف صناعة رلموعة جديدة من طبلء 
ادلنازؿ. إف معظم مباين التصنيع التابعة ذلذه الشركة تقع على أهنار أو قريبًا منها، حيث يتم 

كة والسكاف مهتموف خبطر ضخ بقايا ادلذيب يف ىذه األهنار. وبذلك، فإف كبل من الشر 
خاصة خطر إتبلؼ جودة رياضة صيد األمساؾ يف ادلنطقة: لكنو وبنفس  –التلوث البيئي 

 القدر فإف األطراؼ ادلشاركة متحمسوف النطبلؽ دنو اقتصادي .
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، فإف ادلذيب اجلديد رنب أف يقّيم لتحديد (TSCA)وربت قانوف التحكم يف ادلواد السامة 
أية سلاطر ملموسة للبيئة. ومراعاة الحتياجات اجملتمع الذى تأثر، فإف فيما إذا كاف شنثل 

نقطة هناية التقييم اليت مت اختيارىا ىي محاية كل األحياء ادلائية يف األهنار ضد أية سلاطر 
معتربة. ولػتحقيق نقطػة هنػاية ىػػذا الػتقييم، أخػذ قػػرار لػقياس مػوت نػػوع واحػد من األمسػػاؾ، 

 من األحياء ادلائية البلفقارية ونوع من الطحالب ومسيت نقاط هناية القياسوواحد 

(measurement endpoints)  دبعٌت، أف ىذه األنواع مت اختيارىا لتكوف أنواعاً بديلة أو شلثلة
ألنواع األحياء ادلائية يف األهنار. وأخَتاً، فقد مت االتفاؽ على أف ىذه األنواع سيتم اختبارىا 

 بوع واحد. دلدة أس
كانت النتائج سليبة لآلماؿ، فإنو عند هناية فًتة االختبار، وجد أف ادلذيب اجلديد 

رلم يف اللًت  801ساـ جدًا جلميع األنواع ادلختارة )أنتج تأثَتات ضارة عند تركيزات تساوي 
أو حىت أقل(. ويتعُت على الشركة أف تبّلغ ىذه النتيجة جلهات االختصاص، متضمنة يف 

يفها للمخاطر مناقشة لسمية ىذه ادلادة الكيماوية دلختلف األنواع ادلمثلة. إف مثل ىذه توص
النتيجة من احملتمل أف تدعم االستنتاج بأف ادلركب سيكوف سامًا ألنواع كثَتة من األحياء 

مثل الطحالب،  (Primary Producers)ادلائية، دبػا فػيها الػكائنات الػػمنتجة األولػػية 
مثل البلفقاريات ادلائية، وآكبلت اللحـو  (Primary Consumers)لكُت األساسيُت وادلسته

مثل )األمساؾ(. لكن ىذه النتيجة قد ال تكوف مؤكدة وأف عدـ اليقُت موجود ألف 
االختبارات مل تشمل مًدى واسعًا من تراكيز ادلركب. إضافة لذلك، إف بيانات االختبار ىي 

هنايتو ادلوت، وبذلك فهي ال تعطي أية معلومات عن  بيانات دلدى قصَت كانت نقطة
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التأثَتات يف مرحلة ما قبل ادلوت على النمو والتكاثر اليت شنكن أف ربدث عند تراكيز أقل 
 من تلك اليت مت اختبارىا. 

            شركة أنتجتوإف مثل ىذه النتائج تشَت إىل أف ادلذيب اجلديد الذى 
(Coat O’Many)  .)يشكل خطرًا على األحياء ادلائية يف بعض األهنار )نقطة هناية التقييم

إف األنواع اليت مت اختبارىا تكوف  (8) لكن ىذه اخلبلصة تستند على عدد من االفًتاضات:
إف ادلذيب سوؼ يتواجد  (8)حساسة بنفس القدر مثل كائنات أخرى توجد يف األهنار؛ 

إف الكائنات ادلائية ( 8)يف التأثَتات الضارة ادلقاسة؛  لفًتة وعند تراكيز كافية ليتسبب
ستتبلمس مع ادلذيب. وليست ىذه هناية األمر. فعلى الرغم من أف ادلذيب قد شنثل خطراً 
زلددًا لبعض أنواع األحياء ادلائية، فإف مدير سلاطر معُت عليو أف يزف الفوائد االقتصادية 

ماوية مقابل ادلخاطرة. لذلك، فإف قرارات إدارة و/أو االجتماعية الستخداـ ادلادة الكي
ادلخاطر قد تضع متطلبات للتخلص من ىذه ادلادة عرب عملية دلعاجلة ادلخلفات، وسبنع 

 تصريف ادلادة الكيماوية أو أهنا قد تطلب اختبارات إضافية.
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 بعض األمثلة لكل منهما.  أعطما الفرؽ بُت ادلخاطر اإلرادية وغَت اإلرادية؟  .9

 تقييم سلاطرة صحي رمسي. أدرج اخلطوات األربع يف .11

االعتبار  بعض مسارات التعرض األكثر شيوعًا ؟ مىت يتعُت علينا األخذ يف يما ى .11
 حالة التعرض؟ الًتاكم احليوي يف
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 ىل التعرض للعدوى يقود دائماً إىل ادلرض بكائنات شلرضو معوية؟ .14

  نتيجة لعدوى ميكروبية؟ ربدد التعرض للمرض والوفاة العوامل اليت يما ى .15
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 بعض التطبيقات احملتملة لتقييم ادلخاطرة ادليكروبية؟ يما ى .17
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 الثالث والعشرونالباب 
 القوانين والتنظيمات الفيدرالية والوالية

 
الواليات ب رللس النواب والشيوخ )الكوصلرس(والوالية. ويعتمد  الفيدرايلتفرض التنظيمات روتينياً على ادلستوى 

 يوفره علماء البيئة لتصميم ىذه التنظيمات.  يالذ حث ادلسؤولادلتحدة على نتائج الب
 
 

 مراجعة تنظيمية  1.32
مت سنها منذ قد معظم التشريعات البيئية فيدرالية و  األمريكيةالواليات ادلتحدة  يف

وجد كثَت من القوانُت البيئية ، تإىل ذلكمن القرن ادلاضي. إضافة منتصف الستينيات 
ع لتتمشى مع الربامج الفيدرالية. لكن التشري هامت تصميم خلاصة بالوالية اليتا التنظيماتو 
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 الغذاءومصادر  ادلياه، و اذلواءحلماية  اذلادفةتطوير التنظيمات  يف األساسىو يكون  الفيدرايل
انبعاث ادللوثات. إن سن تشريع جديد دينح سلطة للجهات التنفيذية  وللتحكم أيضَا يف

تشمل قد  لقيام بتطوير تنظيمات بيئية زلددة وتطبيقها فعليا. ومن بُت أمور أخرى،ل
التنظيمات تطوير معايَت ضخ ادلخلفات أو متطلبات تنظيف مواقع ملوثة، أو وضع إرشادات 

ولة على ؤ الوكالة الفيدرالية ادلس (EPA)للتخلص من ادلخلفات. وتعترب وكالة محاية البيئة 
 تطوير التنظيمات البيئية وتطبيقها. 

بوضع قانون  فيدراليةوىف سعيها لوضع مقاييس لنظم مياه الشرب قامت السلطة ال
األول ادلرتبط بادلياه وكان . ونتج عن ىذا التدبَت التنظيم 1;:3لعام  بُت الواليات احلجر

إن استخدام األفراد لنفس كوب الشرب على وسائل  :على ينص يالذ 31;3عام  ذلك يف
مهما كان الكوب  والنقل بُت الواليات شلنوع. وبعد ذلك بفًتة قصَتة، مت التعرف، على أن

، وىف ولذلكمن. يوضع فيو غَت آ يما كان ادلاء الذنظيفاً وصحياً فإن نظافتو ال قيمة ذلا إذا 
. ومنذ عام يمت اعتماد ادلعيار الرمسي األول دلياه الشرب وىو معيار بكًتيولوج 31;3عام 
تنسيق مع واحمللية، وبال الوالئيةاستخدمت سلطات الصحة الفيدرالية و  98;3حىت  31;3

ادلياه ىذا ادلعيار من أجل حتسُت نظم ادلياه للتجمعات السكانية وحلماية  العاملُت الرمسيُت يف
 بادلياه .  ادلنقولةالعامة ضد األمراض 

 ( وخلص يف3-11لصنع تشريع فيدرايل )الشكل  يوقد مت تقدًن رسم ختطيط
  .(3-11اجلدول )
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تطوير  حسب قانون مياه الشرب اآلمنة. يتم إتباع سلسلة من اخلطوات يفمليات تطور تنظيم معُت ــ: ع(3-11)شكل 
تتبع حلمايتها. وتشمل ىذه اخلطوات عادة مجلة من  مياه الشرب أو العمليات اليت تنظيمات جديدة للملوثات يف

  موعات البيئيةواجملة ــاح بتعليقات العامــات للسمــالدعوى، والتسجيل الفيدرايل، واالجتماع مداخالت عامة الناس يف
 صورتو النهائية.  الصناعة ادلنظمة، قبل تطوير التنظيم أو القانون يفو 

  

 قانون مياه الشرب اآلمنة  3.32
احلكومة الفيدرالية  (SDWA)، أعطى دترير قانون مياه الشرب اآلمنة 91;3عام  يف

السلطة العليا حلماية مياه الشرب. وقبل ىذا الوقت، كانت كل والية دتلك سلطة عليا تقوم 
عنها ختص  اإلعالنىذه السلطة، فإن معايَت زلددة قد مت  ومبوجب بتطوير وفرض ادلعايَت.

 (MCL)لقصوى تراكيز ادللوثات واحلد األدىن دلعاجلة ادلياه. وقد وضعت مستويات ادللوثات ا
وبينما  .مياه الشرب دللوثات زلددة يف (MCLG)أو ادلستوى األقصى ادلستهدف للملوثات 

الذى ديثل ادلستوى  MCLGللتحقيق، فإن  ديثل ادلستوى ادلطلوب، قابالً  يالذ MCLيكون 
للفَتوسات ادلعوية  MCLGادلرغوب، قد يكون أو ال يكون قاباًل للتحقيق. فمثاًل، يكون 

 ألن ابتالع فَتوس واحد فقط قد يسبب مرضاً. وال ديكننا دائماً نظرًا مبياه الشرب صفرًا 
 قانون مياه الشرب ن للمحاولة. ومن ضمن التدابَت يفالوصول إىل الصفر، ولكننا مضطرو 

       ادلعاجلة السطحية ة، يوجد عدد من القواعد احملددة مثل قاعد(SDWA)اآلمنة 
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(Surface Treatment Rule)الواليات ادلتحدة بتوفَت  تلزم مجيع إدارات ادلياه يف ، اليت
 Giardia اجليارديا تسببها اليتو ادلياه ادلنقولة بواسطة  األمراض ترشيح وتعقيم للتحكم يف

 من والفَتوسات ادلعوية. إن ىذه القواعد قد مت تطويرىا من خالل عملية تسمح مبسامهات
التجمعات السكانية واجملموعات ذات االىتمام اخلاص، وعامة الناس، وكذلك اجملتمع 

 (. 3-11الشكل ) . إن ىذه العملية موضحة يفيالعلم
  (EPA)ودلساعدة اجلهات القائمة على مياه الشرب، أصدرت وكالة محاية البيئة 

لقانون مياه الشرب  مهمةخرى مت تطويرىا. وتتيح أجزاء أ كتيبات إرشادية ألنواع ادلعاجلة اليت
لة عن تطوير يعات. وتكون كل والية مسؤو رض التشر منة تأسيس برامج خاصة بالوالية لفاآل

لوكالة محاية البيئة للموافقة عليها. وىنا يتعُت على  تقدم بعدىابرارلها التنظيمية اخلاصة، 
و أكثر صرامة من ادلعايَت ، أتكون مساوية دلياه الشرب برامج الوالية اخلاصة أن تضع معايَت

تعاًف موارد مياه  للمراكز اليت صدر ىذه الربامج تصاريح، أن تالفيدرالية. كما جيب أيضاً 
 . توفر موارد مياه شرب جوفية اليت الشرب وتقوم بتطوير مناطق محاية لآلبار

 قانون المياه النظيفة  2.32
، وكان القانون :1;3بدأ قانون ادلياه النظيفة مع قانون محاية ادلياه من التلوث عام 

تفريغ الدفق  يتناول التحكم الشامل لتلوث ادلياه. ونظرًا ألنو صمم للتحكم يف ياألول الذ
(effluents) على مصادر  األساس صل ادلياه السطحية، فإن ىذا التشريع يركز يفي يالذ

 .(point sources)التلوث األولية 
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حسب فإنو يتم وضع معايَت الدفق وإصدار التصاريح وحسب بنود ىذا القانون 
دتثل  ادلعايَت ىذه ادلعايَت وذلك بالنسبة دلصادر تلوث ادلياه اجلديد منها والقدًن. وىذه

ذه ادلصادر األولية مثل دلصدر معُت. كذلك، فإن القانون يدرج تصنيفات ذل احملددات
يتعُت أن حتدد ذلا وكالة محاية البيئة معايَت األداء  ، اليتيزلطات معاجلة مياه الصرف الصح

تلتزم هبا. وقد توفر وكالة محاية البيئة قائمة دللوثات سامة وتضع حدودًا للدفق حسب  اليت
ك، فإن وكالة محاية البيئة أفضل تقنية اقتصادية متاحة دلصادر تلوث أولية زلددة. إضافة لذل

، معاجلة تسبق تفريغ أو ضخ ادلخلفات لشبكة قد تصدر معايَت ما قبل ادلعاجلة )مبعٌت
 ( خاصة بادللوثات السامة. ياجملار 

عام أو  - شخص ية لقانون ادلياه النظيفة ىو التصريح. فأـبيق الرئيســإن أداة التط
يواين، أو نبايت، أو ــح -شيء  يد يضخ أــق ق معُتـرفــاء أو تشغيل مــبن خاص منخرط يف

يتعُت  قابلة للمالحة ذبة ــمياه ع ل يفـــلتدخ –حالة احلرارة(  )أو حىت طاقة مثلما يف معدين
ــجب أن تشمــل طـلبات (. وي1.38جزء ــر الــح )أنظـــليو أواًل أن يتحصل على تصريـع

 ونــــانـــقــق بالـيــتطبـــلة للـــابــنود قـــــع بـــق مـــضخ تتفــت يتـمادة الــن أن الالتصريح شهــــادة عــ
، بينما تصدر التصاريح اخلاصة بضخ (NPDES)بنظام منع ضخ التلوث القومي  اخلاص

 مادة معينة دلياه احمليط حسب دالئل إرشادية خاصة عن طريق وكالة محاية البيئة. 
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 بالواليات ادلتحدة. يالبيئالتلوث  يفتتحكم  اليت: رلال التنظيمات الفيدرالية (3-11)جدول 
 الغرض / المجال التنظيم أو التشريع الفيدرالي

  : السياسات
.صدر ىذا القانون (NEPA)القانون القومي للسياسات البيئية 

 .99;3عام 
يعلن ىذا القانون سياسة وطنية لتحفيز اجلهود دلنع أو استئصال األضرار بالبيئة. وتتطلب ىذه السياسات وكاالت 

 فيدرالية لتقييم التأثَت البيئي لتطبيق الربامج الكربى واختاذ اإلجراءات يف وقت مبكر من مرحلة التخطيط. 

 أو ختفيض التلوث عند ادلصدر بداًل عن أسلوب التحكم عند هناية األنبوب . إن اذلدف األساسي ىو منع .9;;3قانون منع التلوث لسنة 
  الماء :

 يستأصل تفريغ أو ضخ ادللوثات بادلياه ادلتحركة. ديثل السلطة العليا لربامج التحكم يف تلوث ادلياه.  . :1;3صدر ىذا القانون عام . قانون ادلياه النظيفة

 .(Sludge)يغطى التنظيمات الفيدرالية والصادرة عن حكومات الواليات اخلاصة بإضافة الوحل الصحي  .99;3تعديل عام 

مصادر مياه الشرب وينظم تقنيات معاجلة ادلياه الصحيحة باستخدام معايَت مياه الشرب على أساس أقصى  يحيم . 91;3. صدر القانون عام (SDWA)قانون مياه الشرب اآلمنة 
 . (MCLS)وث مستويات ادلل

  الهواء النظيف:
، يهـدف حلمايـة وحتسـُت جـودة مصـادر اذلـواء. ويضــع 89;3ىـذا القـانون، الـذى عـدال قـانون جـودة اذلـواء لعــام   99;3قانون اذلواء النظيف. صدر ىذا القانون عام 

 ىدفاً يتمشى مع معايَت جودة اذلواء الطلق .
 الصناعة من االستفادة اقتصادياً من عدم احًتام القوانُت .لتحديد قضايا دتنع  .99;3تعديالت عام 

 تتناول األىداف الرئيسية األمطار احلمضية وانبعاثات زلطات الطاقة .  9;;3تعديالت عام 

  : المخلفات الخطرة
. (CERCLA)القانون الشامل للمسئولية والتعويض واالستجابة 

يشمل التمويل  8:;3.مت تعديلو عام 9:;3صدر عام 
 العظيم. 

، يعطــى لوكالــة تنفيــذ الســلطة لالســتجابة النبعاثــات  CERCLAيعــرف بالتمويــل العظــيم أو  يىــذا القــانون الــذ
 ادلخلفات اخلطرة. ويدعم ىذا القانون قانون التخلص من ادلخلفات الصلبة. 

. (SARA)قانون تعديل وإعادة الصالحيات للتمويل العظيم 
 .8:;3صدر عام 

 

ىــذا القـــانون يراجـــع وديـــدد قـــانون التمويـــل العظـــيم عــن طريـــق إضـــافة صـــالحيات جديـــدة تعـــرف باســـم التخطـــيط 
 . يشمل اإلعالن سحب ادلواد الكيماوية السامة. 8:;3وحق الناس للمعرفة وصدر عام  االستعجايل

يــنظم ىــذا القــانون   (EPA)يــتم تطبيقــو بواســطة وكالــة محايــة البيئــة  يالســامة الــذيــنظم ىــذا القــانون برنــامج ادلــواد  .98;3قانون التحكم يف ادلواد السامة. صدر عام 
 . PCBsأيضاً تصنيف والتخلص من مواد 

 يتناول قضايا الكشف عن مادة االسبستوس وإزالتها. .8:;3تعديل عام 
. صدر يف عام (RCRA)قانون احملافظة على ادلوارد واسًتجاعها 

 .1:;3. ومت تعديلو يف عام 98;3
ىذا القانون راجع بالكامل قانون التخلص من ادلواد الصلبة. وىف وضعو احلايل ديثل ىذا القـانون تراكمـاً لتشـريعات 

. وىــو حيــدد ادلخلفــات اخلطــرة. ويلــزم بضــرورة 88;3يعــود تارخيهــا إلقــرار قــانون الــتخلص مــن ادلــواد الصــلبة لعــام 
لـــيت تقـــوم هـــرق ىـــذه ادلخلفـــات والزيـــوت يف الغاليـــات واحملـــارق رصـــد ومتابعـــة ادلخلفـــات اخلطـــرة. ويـــنظم ادلرافـــق ا

 الصناعية.  ويتطلب وجود قوائم جرد حتدد مواقع ادلخلفات اخلطرة .

القانون الفيدرايل للمبيدات احلشرية والفطرية ومبيدات القوارض 
(FIFRA) ينظم ىذا القانون استخدام وأمان منتجات ادلبيدات. . 19;3. صدر عام 

 استهدفت التأكيد على أن الضرر البيئي ال تعادلو ادلكاسب. . 91;3تعديالت عام 
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تطبيق قانون مسؤولة عن وكما ىو بالنسبة لقانون مياه الشرب اآلمنة، فإن الواليات 
أنو يتعُت عليها تطوير وتسليم طريقة لوكالة محاية البيئة حول تطبيق  يادلياه النظيفة؛ أ

وأخَتًا فإن قانون ادلياه النظيفة يسمح بتوفَت منح للواليات دلساعدهتا وتفعيل ىذه ادلعايَت. 
تطوير وتطبيق برامج  على شلارسة برامج منع التلوث. كما أهنا توفر أيضًا منحًا للمساعدة يف

 ذلك تشييد مرافق دلعاجلة ادلخلفات.  دلخلفات، مبا يفإدارة ومعاجلة ا
 ولية والتعويض واالستجابةؤ القانون الشامل للمس 4.32

تديره  يمكان الردم الذف أن أواخر السبعينيات من القرن ادلاضي، عندما تكشا  يف
الكوصلرس  دفع ذلكبيئية كربى. فإن والية نيويورك دتثل كارثة  يف (Love Canal)شركة 

. وجيعل 9:;3عام  (CERCLA)ولية والتعويض واالستجابة ؤ القانون الشامل للمس إلصدار
 مسؤولُت عنتخلص من ادلخلفات اخلطرة ىذا القانون ادلالك والقائمُت على مواقع ال

تلحق بادلمتلكات. كذلك، فإن القائمُت على النقل  تكاليف التنظيف واألضرار اليت
ًا بعض األعباء ادلالية. كما أسس ىذا التشريع أيضًا لتوفَت وادلنتجُت جيب أن يتحملوا أيض

)يعرف بقانون التمويل العظيم( يتم توفَته على  أمريكيبليون دوالر  3.8دتويل تنظيف مببلغ 
تفرض على  الضرائب اليت ىذا ادلبلغ من إمجايلمن  %9;مدى فًتة مخس سنوات. ويأيت 

عن  فيأيتالواليات ادلتحدة، أما الباقي  ناعة يفتنتجو الص يالنفط والكيماويات الذ إنتاج
  .أمريكيبليون دوالر  8.:الضرائب. وقد مت فيما بعد رفع ىذا ادلستوى ليصبح  دافعيطريق 

)ادلسؤولية دون  ادلسؤوليةويضع قانون التمويل العظيم شروطًا صارمة للمحاسبة و 
 تنظيف ادلرافق. وقد وجدت احملاكم أنو ادلسؤولة عن الرتكاب خطأ( على األطراف  إثبات
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، مبعٌت أن كل قانوناً  ومنفردة مسؤولةىذه األطراف رلتمعة  فإنقانون التمويل العظيم  حسب
التكلفة الكلية لإلزالة أو اإلصحاح، بغض  عن التحقق منو يكون مسؤواًل قانوناً  طرف ديكن

 خلق موقع ملوث معُت.  يكون قد تسبب فيو طرف ما يف يالنظر عن مستوى الذنب الذ
 كافيةتشكل هتديدات   إن التمويل العظيم مسخر بالكامل لتنظيف ادلواقع اليت

، يوفر التمويل العظيم فقط إىل ذلك، أهنا سلاطرة مؤكدة. إضافة والبيئة، مبعٌت اإلنسانلصحة 
أتلفت. وال ديكن استخدام ىذا  دعمًا لتنظيف األماكن ادللوثة والتعويض عن األمالك اليت

تسبب ضرراً شخصيًا أو  دلخلفات خطرة اليت انوينمويل لتعويض ضحايا التخلص غَت القالت
 (. 1 - 11إىل احملاكم )شكل  شكاواىموفاة. وعلى الضحايا أن يأخذوا 

 قانون المبيدات الحشرية والقوارض الفيدرالي 5.32
الربية والبشر، قام  األحياءيدات احلشرية على نظرًا للتأثَتات الضارة الكامنة للمب

 (FIFRA)القوارض مبيدات بادلبيدات احلشرية و اخلاص القانون الفيدرايل  بإصدارالكوصلرس 
على وافقة ادلكان يعدل من وقت آلخر، بأن تتم   ي. ويلزم ىذا القانون، الذ19;3عام 

ضد الكائنات الدقيقة( بواسطة وكالة  راتهادلطذلك  تسجيل مجيع ادلبيدات التجارية )مبا يف
 محاية البيئة.

هبا الصانع حول  ( دراسات يقوم3) وارض عدة بنود:ويضم قانون ادلبيدات والق
( تصنيف وإفادة على ادلبيدات حسب 1تسببها ادلبيدات )حيتاج تسجيل(؛ ) ادلخاطر اليت

يق( استخدام ادلبيدات ( منع )أو تعل1التعرض(؛ ) االستخدام احملدد )كوسيلة للتحكم يف
، اإلرشادات( تفعيل ادلتطلبات السابقة من خالل ادلعاينة، وضع 1تكون ضارة للبيئة؛ ) اليت
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إىل أن  ملصقاً يشار فيومبيد  عبوةوادلالحظات وتنظيمات الوالية. فمثاًل يتعُت أن تضم كل 
 زلتوياهتا قد مت تسجيلها مع وكالة محاية البيئة. 

 قانون الهواء النظيف 6.32
وكالة محاية البيئة بتأسيس  99;3أقر بداية عام  ييلزم قانون اذلواء النظيف الذ

 اجلسيميةلعدد من ادللوثات، مثل ادلادة  (NAAQS) يمعايَت جودة اذلواء الطلق القوم
 ادلعلقة، ثاين أكسيد الكربيت، واألوزون، وأول أكسيد الكربون، وأكاسيد النيًتوجُت،

ذليدروكربونات، والرصاص )ومن بُت ىذه ادلواد، يعترب األوزون األكثر صعوبة واألقل او 
(؛ وحيدد كل معيار ادلستوى األعلى 1.1.31أيضًا اجلزء احتمااًل الستيفاء ادلعايَت )انظر 

ادلسموح بو، كمتوسط لفًتة زمنية زلددة. إن معايَت جودة اذلواء الطلق األولية قد مت 
د مت تصميمها أما معايَت جودة اذلواء الطلق الثانوية فق .اإلنسانصحة  تصميمها حلماية

 (. 1-11ومحاية احملاصيل، وادلباين وموارد ادلياه )الشكل  للمحافظة على الرؤية
تلوث اذلواء دلختلف ادلناطق اجلغرافية  حيدد متطلبات التحكم يف يوىذا القانون الذ

السيارات.  عوادماالنبعاثات الصادرة عن  تحكم يفللواليات ادلتحدة، يتعامل أيضًا مع ال
وجترب ىذه ادلتطلبات صناع السيارات على حتسُت تصاميمهم للحد من انبعاثات أول أكسيد 
الكربون، واذليدروكربونات، وأكاسيد النيًتوجُت. وىف ادلدن أو ادلناطق حيث تكون تراكيز 

ود أعيد تركيبو أو دتت معاملتو أكسيد الكربون عالية يلزم توفر وق حاديوأاألوزون 
أكسيد الكربيت  ثايننبعاثات زلطات الطاقة من ُت. ويتعرض ىذا القانون أيضًا الباألكسج

 (.1.31ديكن أن تولد أمطاراً محضية )أنظر اجلزء  وأكسيد النيًتوجُت اليت
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مت  خطرة اليتــللمعاناة الناجتة عن ادلخلفات ال (: قانون التمويل العظيم ال يتعرض دلسألة التعويض ادلايل1-11شكل )

وانُت بيئية أخرى، تركت للمحاكم مثل ــعظيم وقــتمويل الــذه ادلسائل، وحىت دستورية الــَت قانونية. ىــصورة غـالتخلص منها ب
 القرار. الختاذ)الصورة أعاله( احملكمة العليا بالواليات ادلتحدة 

 

 قانون منع التلوث 7.32
السلطة  استنادًا إىل سياسات كسياسة وطنية  9;;3أسس قانون منع التلوث لعام 

 إعادة التدوير من خالل:  وتشجيعدلنع التلوث  وادلصممةادلخلفات،  إلدارةالعليا 
 ادلنع: وذلك الستئصال أو تقليل التلوث عند ادلصدر كلما كان ذلك شلكناً. .1
ال ديكن منعها بأسلوب آمن بيئيًا كلما كان  اليتالتدوير: وذلك إلعادة تدوير ادلخلفات  .3

 .اً ذلك شلكن
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                    ذا ادلبٍتـجودة اذلواء عادلياً. سوف حيتفظ ى (: أدى تشريع اذلواء النظيف إىل حتسُت يف1-11) شكل

(West minister Abbey) أوائل  يف تنظيفوفحم، بعد ــرق الــقرون بسبب حــوداً لـــكان لونو أس  يلندن، بريطانيا الذ يف
زاء كثَتة من ــدن وأجـنل فحم يفــرق الــدتنع ح قوانُت اليتــ)الصورة أعاله( وذلك نتيجة لل يالثمانينات من القرن ادلاض

 بريطانيا. 
 

تدويرىا حسب ادلعايَت ادلناسبة قبل ديكن منعها وإعادة ال  ادلعاجلة: دلعاجلة ادلخلفات اليت .2
 أو نقلها.  حتريرىا

ال ديكن منعها أو تدويرىا أو  من ادلخلفات اليتبأسلوب آمن التخلص: وذلك بالتخلص  .4
مجيع برارلها ونشاطاهتا  يفمنع التلوث  تستوعب معاجلتها. وقد طورت وكالة محاية البيئة اليت

 العامة واخلاصة. فريدة مع القطاعات  يبرامج ختفيض تطوع
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 الرابع والعشرونالباب 
 القرن الواحد والعشرين يالتلوث ف

 
تعاًف  والية كاليفورنيا اليت ،دبدينة لوس اصللوس (Hyperion Treatment Plant)يتعُت على زلطة ادلعاجلة 

م ادلتزايدة من مع األحجا اليوم الواحد تطبيق التقنية عند أعلى مستوى متقدم للتعامل بلـيون لــًت من ادلياه العامة يف 1.4
 ادلياه العادمة ربت قوانُت أكثر صرامة. 

 

 ؟ مدى يكون النظيف نظيفاً  أيقياس الجودة البيئية: إلى  1.42
ضلن نعرف أن ادلشاكل البيئية )بعضها حاد جداً( توجد عند كل ادلستويات: زللية 

وث متاحة أيضاً فإن تقنيات وأساليب لتخفيف تأثَتات التل ،لكن وكما رأينا ووطنية وكونية.
ما  ،التلوث. فإذاً فإننا منتلك ادلعرفة والتقنية حلل كثَت من مشاكل  ،وعموماً . وبوفرة متزايدة
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وتعتمد  ،بالطبع ،ل األرض منطقة خالية من التلوث؟. اإلجابة معقدةعجدينعنا من  يالذ
وىف  ،لكنوذلك مؤشرات مالية وسياسية واجتماعية.  دبا يف ،على عدد من العوامل ادلختلفة

 مؤشر على مدى جديتنا يفنستطيع القول أن مستوى التلوث حولنا ىو  ،هناية ادلطاف
 .حد ضلن مستعدين لدفع فاتورة ىواء وماء وأرض نظيفة يإىل أو إدراك ادلشكلة، 

د تعريف فهمنا دلصطلح )نظيف(. عينا باستمرار نفإن ،ومع ربسُت تقنياتنا
فإننا أصبحنا أكثر قدرة على قياس مؤشرات بيئية  ،ةأجهزة جديدة وطرق مبتكر  وباستخدام
 الطيفيمتصاص الذرى الم البحاث جهاز ااستخد ،ثر حساسية ودقة. فمثلً بدرجة أك

(AA) قياسات عند مستوى ادللليجرام يف ييعط يوالذ ،ادلاء لتحديد تراكيز العناصر يف 
شلا أدى إىل  ،اجلرافيت بدون ذلب باستخدام فرن ياص الذر اللًت. مث دخلت طرق االمتص

اللًت. وىف الوقت احلاضر ديكن للبحاث  مستوى ادليكروجرام يفليصل ربسن حدود الكشف 
 (inductively coupled plasma (ICP) spectroscopy) البلزمياستخدام جهاز الطيف 

 اللًت.  ديكنو قياس تراكيز بعض العناصر بالنانوجرام يف يالذ
 يالذ ،(GC)وىو كروماتوجرافيا الغاز  مهمةعديلت وىناك جهاز آخر تعرض لت

 رافيا الغازوكان جهاز الكشف األول لكروماتوج لتحليل ادلركبات العضوية. أساساً يستخدم 
 ام يفملليجر  100-10حدود كشفو تًتاوح ما بُت  تكان  يالذ احلراريكاشف التوصيل   ىو

حدًا للكشف الذى ديتلك  لهيبتشمل كاشف التأين ال ث اليتاللًت. أما الكواشف األحد
يصل حد كشفو  يالذ كًتوناإللوكاشف القط  ،تقريباً  اللًت يكروجرام يفم 100 إىلصل ي

 إىل مدى النانوجرام. 
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 atomic force يذر ــــــال اجملهرـثل ــم ،ـدةـــديدة واعــهزة جــدينـا أجـــد لــوجــا يــكم

microscope (AFM)  جهاز وما دياثلو. وباستخدامAFM،  الوقت احلاضر  يفديكن
ورلاىر ماسحة  AFMيستخدم حاليًا جهاز  ،احلصول على صور جلزيئات من ادلادة. فمثلً 

(scanning tunneling microscopes) العيوب على سطوح  عنعلم ادلواد للكشف  يف
تحديد بدأ استخدام ىذه األجهزة ل ،كًتونية. واليومالصناعات االل واد ادلستخدمة يفادل

قد نصبح  مثل معادن الطُت. ومستقبلً  ،ةاجلزيئي للسطوح البيئياخلصائص عند ادلستوى 
 . يدلعرفة ادللوثات وقياسها عند ادلستوى اجلزيئ AFMقادرين على استخدام 

لنا بقياس مؤشرات مل يعرف عنها تسمح  التقنية )اليت ومع التغَتات والتحسن يف
ءت رلموعة من التقنيات اجلديدة وادلثَتة من مجيع جا ،منذ عشر سنوات مضت فقط ءشي

 كيف نقوم. احلاجة إىل رلهرديكننا اآلن )رؤية( الكائنات الدقيقة دون  ،فمثلً  حقول العلم.
ادللزم لكائنات زلددة.  DNAأو تتابع  ،بذلك؟. ضلن نبحث عن أمحاض أمينية زلددة

 ييعرف بطريقة تفاعل البوليمَتيز التسلسل احدثت ثورة كبَتة وىى ما  اليتتقنية الوباستخدام 
polymerase chain reaction (PCR)،  جزيئيديكننا صنع نسخ متعددة لتتابع DNA .

(. 1a-24)انظر الشكل  ياحلرار  PCRونضع بداية عينة داخل جهاز بسيط نسبيًا يسمى 
أو  ،نزديياً ديكننا عمل نسخة ا ،دقائق( 4تستغرق ضلو  )اليت PCRوأثناء كل دورة جلهاز 

ديكننا توليد  ،مرة 25فـإنو بعد تكرار العملية  ،عينة معينة. ولــذلك يف DNAمضاعفة كمية 
اخلاص بكائن ما عند مستوى  DNAإن ىذه التقنية تسمح لنا بالكشف عن . سخةن 252

واحد من مليون  أو ،من اجلرام 18-10 يأنو ديكننا الكشف عن كمية تساو  يأ -األتوجرام 
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يتم ربليل  ،PCRادلليون من اجلرام. وبعد التكبَت بواسطة جهاز د من ادلليون من من واح
DNA  الكهربية باستخدام اجلل باستخدام طريقة اذلجرة(gel electrophoresis) ويظهر .
DNA يتم صبغو دبادة بروميد االيثيديوم  يالذ(ethidium bromide)   كأشرطة وردية اللون

   (.1b-24شعة فوق البنفسجية )الشكلعندما ينظر إليها ربت األ

 
ية ـالتنظيم بشكل واسع من قبل الوكاالت مقبولةجاالت ـثَت من ادلـك  ديثة يفـحــتقنيات الـ(: أصبحت ال1-24الشكل )

ديكنو ادلساعدة  ،علياـصورة الـال (thermo cycler) يحرار ــــــدوران الــهاز الــج (a)ة.ــدديــحليل القــور التـداًل عن صـــل بـتحل
 يء( جلز 18-10رام )ــميات صغَتة تقاس باألتوجــبَت كــعــينات ادلياه عن طـريق تك رضة يفــادلمالكشف على الكائنات  يف

DNA تسلسل ـملية تسمى بتفاعل البوليمَتيز ادلـع ا يفـكشفه  إىل مستويات ديـكن ميكرويب(PCR) (b)  الرحلن جـهاز
زىا بسهولة بعد واضحة ديكن سبيي أو حزم أشرطةإىل  DNAل ـــتفص اليت (Gel electrophoresis) اجلل يف يالكهربائ

 رقــــأسرع وأكثر حساسية مقارنة بط PCPما جيعل من طريقة  وــوى ،االيثيديومادة بروميد ــمثل م ،صبغها بصبغة مضيئة
 .التقليدية االستنبات
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يشَت إىل احلاجة  كبَت البشكل  ىذه التقنيات احلساسة جدًا والدقيقة  ظهورإن 
 ،خذ مثلً  تساؤالتنا البيئية. دلنظومةولكن أيضًا  ،نظيف فحسبتعريف معاينة  إلعادة

تربة ال يوجد هبا  ةيأن أ كنا سنعترب  ،منذ أكثر من ربع قرنالًتبة.  العناصر الثقيلة يف
وىف الوقت  ،لكنوتربة نقية وعلى حالتها األصلية.  يى ،مستويات مقاسة من الرصاص مثلً 

ىل أن ىذه  ،نفس الًتبة. والسؤال ىو ديكننا قياس مستويات أثرية من الرصاص يف ،احلاضر
علينا أن  اآلنوقت من األوقات؟. و  يكذلك عند أكانت    ىل تعترب نقية؟ الًتبة مازالت

اًل جديداً: ىل أن ىذه الًتبة نقية بدرجة كافية؟ وىذا السؤال يغَت اجلدل. انسأل سؤ 
وى ادللوث مست ىو فإن احللول احلالية جيب صياغتها حبيث تساعدنا على ربديد ما ،ذلكوب
يتعُت علينا وضعها على تنظيف مواقع ملوثة  احلدود اليت يى وما نستطيع أن نقبلو يالذ

 معينة. 
 دور الحكومة   4.42

 ل؟من هو المسؤو 
النظيف يكون درجة  أيبينما يستطيع علم التلوث أن يوفر لنا إجابة للسؤال: إىل 

إال أنو  ،يالبيئيقدم لنا القدرة التقنية للتقليل من التأثَتات السلبية للتلوث  فإنو أيضاً  ،نظيفاً 
ىذه ؟ ومن سيوفر إرضاءهمن الزبائن ضلاول  يأ ،األسئلة الكربى. دبعٌت إيضاحال يستطيع 

 ،والشركات ،حول احتياجات عامة الناس ؟. وحاليا فإن السؤال األول يدورالًتضية
بشكل  اً من ىذه اجملموعات زلدد يال يكون فيو أ يواجملموعات البيئية. وىف الوقت الذ

الصراع بُت اجملموعتُت األخريُت.  فإنو من العدل القول أن عامة الناس يتورطون يف ،جيد
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جهة أخرى ومن  ،فمن جهة سبيل الشركات إىل الًتكيز على الرفاىية االقتصادية لعامة الناس
        سيَتاي نادو  (Greenpeace)السلم األخضر حركة مثل  ،سبيل اجملموعات البيئية

(Sierra Club)  إىل الًتكيز على االىتمامات ادلرتبطة بالصحة والبيئة. إن كل االىتمامُت
 اآلخر. الطرف بذات الدرجة وكليهما معًتف بو من  يشرع

يلعب دورًا ىاماً  -لطة الرابعة يسمى بالس يالذ ،علماإلفإن  ،إىل ذلك إضافة
فإن الكثَت من  ،علماإلربديد كل من احتياجات ورغبات عامة الناس. ودبساعدة  جدًا يف

جعل عامة الناس أكثر وعيًا بيئياً. وزيادة على  يف بكل أطيافها صلحتاجملموعات البيئية 
 وماتـات واحلكـل الشركل من قبمسؤو  يلسلوك بيئ الًتويج كان زلورياً يف  علماإلفإن  ،ذلك

ساعد أيضًا على  ،االنتباهالًتكيز على العناوين البارزة لشد اىل دييل  يالذ ،لكن اإلعلم
 على مستوى الوالياتتفاقم الصراع بُت اجملموعات البيئية والشركات االعتبارية )وأحيانًا 

  .والدولة(
 اليت ،ت الشركاتالبيئيُت ورلموعا ءاطالنشفإن ىذه احلساسية بُت  ،ومنطقيا

ستشكل جدول أعمال السياسيُت الذين يتعُت  ،الواسعة علماإلرشحت عرب عدسات 
 عليهم التعامل مع ادلشاكل البيئية.

جيب عليها  اليت يى ،العام الرأي ادلعرب األخَت عن يى ،فإن احلكومة ،وعموماً 
 ،أشكااًل عدة كل دولة. إن ىذه السيطرة ديكن أن تأخذ  مستوى التلوث يف التحكم يف

تقوم  ،مثلً  ،الواليات ادلتحدة يوالضرائب إىل احلوافز االقتصادية. فف اإلجبارتًتاوح ما بُت 
فيها. ومن بُت  والتساىلالبيئية ادلعايَت  التشدد يفاحلكومة الفيدرالية خبيارات صعبة بُت 
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تخدم للعديد من اس يالذ ،بالنسبة للفائدةتستخدم مفهوم التكلفة  اليتأدوات صنع القرار 
حياول  ،بيل ادلثالعلى س ،البيئي اإلصحاح يف فكما طبق .لسنوات لتأطَت قرارات الشركاتا

وبادلثل وضع قيمة مالية  ،تكلفة إجراء تنظيف معُت وضع قيمة مالية علىصناع القرار 
ها تطبيق يدسيؤ  فإن ىذه الطريقة ستؤدى إىل ازباذ إجراءات ،تصاحبو. ونظرياً  للمنافع اليت

زلدد عمليًا ألنو يتطلب  إال أنو ،جاذبية ىذا ادلفهوم نظرياً  إىل زلصلة فائدة إجيابية. وبقدر
 ،قيمة مالية لتنفس ىواء نظيف بإعطاءوضع قيمة كمية لعوامل نوعية. فمثًل كيف ستقوم 

ىل نستطيع تربير دفع الكثَت من  وأكل غذاء نظيف؟ ومن جانب آخر ،وشرب ماء نظيف
  .أحد دفعها من أجل التمتع هبا؟ ال يستطيع نافع اليتأجل ىذه ادل

القول  فيما عدا ،ذلذا اللغز احملَت اإلجاباتلدينا القليل جًدا من  ،احلايلوىف الوقت 
أننا جليًا كون أول من يقوم بذلك. ويبدو وأن احلكومة جيب أن ت ،بضرورة حل ىذا اللغز

 والتحكم يف يالبيئ السياسيون سبويل اإلصحاح مجيعاً نريد بيئة نظيفة. وعلى ذلك فقد خيتار
شكل غَت أو ب ،الشركات والضرائب علىضريبية العامة ال اإليرادات خلل التلوث مباشرة من

الشركات. ولكن بقيام احلكومة بذلك فإهنا تقرر فقط   وإجبارمباشر من خلل التشريعات 
 كم سندفع. القرار  . ويبقى ازباذ كنا سندفعوليس إذا ما   ،كيف جيب أن ندفع

 التشريعات/ والنشاطات البيئية  منأنماط   3.42
 يتم تنفيذه؟  يما الذ

 يالنق الهواء 1.3.42
)أن القانون  النقيينص دليل نشر حديثاً بواسطة وكالة محاية البيئة عن قانون اذلواء 

سطة ( ملوث ىواء خطرة مت اختيارىا بوا189يشمل قائمة مكونة من ) 1990الصادر عام 
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الكوصلرس على أساس إمكانية خطورهتا على الصحة و/ أو البيئة(. وتستمر ىذه الوثيقة 
إىل  5ن مستويات االنبعاث ذلذه ادللوثات يتعُت تقليصها بصرامة على امتداد فًتة إ :لتقول
الشعبية بًتديدىا الصحافة  يف ىذه احلملة الصناعة جاهبت 1994وىف عام  .سنوات 10

حقيق ىذه ـكيفية تـل لمياً ـأو ع قنياً ـت لً ـر حـوفـفسو ال يـن التشريع نإـفحلظ  لسوء ا) :القول
كن على ول ،دافـضع ىذه األىـيئة تــبن وكالة محاية الفإوبكـلمات أخـرى  .متطلبات(ـال

 . ,Glanz) 1994)استيفائها ية ـالصناعة أجياد كيف
وىو  ادلشرعون البيئيون يواجهها ادلشكلة اليتإن ىذا ادلوقف البسيط يفسر سبب 

االلتزام بالتشريعات ومحاية مصاٌف د من رونة وىف ذات الوقت التأكادلة على احلاجة للمحافظ
وكل  ،عند مواقع سلتلفة ادلصانعد من يمعات الصناعية الكربى بتشغيل العد. وتقوم اجملالناس

عمليات  ،ادلداخن ذلك دبا يف ،ديتلك الكثَت من مصادر التلوث ادلمكنة ادلنشآتمن ىذه 
 ة يالبيئ التشريعاتكانت   ،ماتنقل منتجات سائلة وغازية. وىف وقت  األنابيب اليتو  ،نتاجاال

ىذه ادلتطلبات معايَت إجبارية معينة. مع  واحد من مصادر التلوث ىذهكل   يلتزمبأن  تنص
ىذه  لومن أجل ح من ادلستحيل. اً ضرب وااللتزام هبا الصعوبة  غاية يفجعلت تطبيقها 

 ،(aggregated emission plans)قام ادلشرعون بتقدًن سلططات االنبعاثات اجملمعة  ،ادلعضلة
 .(bubble concept)مثل مفهوم الفقاعة 

يتعامل ادلنظمون مع منشأة معينة كما لو كانت زلاطة  ،وربت مفهوم الفقاعة
 ،لها. ويعٍت ىذا ادلفهوميظهر من الفقاعة ك يويقومون بقياس التلوث الذ ،بفقاعة غَت مرئية

بأنو حىت بالرغم من أن االنبعاث من واحد أو أكثر من ادلداخن أو أنابيب التفريغ قد 
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 ذلك أن االنبعاثات من نقاط التفريغ األخرى ،فإنو مسموح بو ،تتجاوز فعليا ادلعايَت القانونية
وينطبق  .ادلقبول ياالنبعاثات أقل من ادلعيار الكل مجايلتكون منخفضة بدرجة كافية لتجعل إ

عام دلنطقة  حيث يتم وضع معيار (credits)ما يسمى بنظام احلصص نفس ادلبدأ على 
 ،دم ذباوز ىذا ادلعيارحدود ىذه ادلنطقة ع رلتمعة يفمعينة. ويتعُت على الصناعات القائمة 

ا أن إمجايل االنبعاثات ال وىو ما يسمح لبعض الشركات شراء أو بيع )حصصها( طادل
 يتجاوز ادلستوى ادلفروض.
ع ىواجسها من أن خطط الفقاقي عنعربت اجلماعات البيئية  ،وكما ىو متوقع

اجملمعة تعطى النشاطات التجارية مرونة وحرية تصرف زائدة. وجيادلون بأن على  نبعاثاتواال
من أجل تنظيمها  يتسعى ى احلكومات أال تسلم سلطة ازباذ القرار لنفس األطراف اليت

 وضبطها.
 ،مواجهة حسابات التكلفة مقابل الفائدة فإن ىذه اجلدلية قد فشلت يف ،وعموماً  

ىذا يعطى  ،أظهرت ادلزايا ادلالية لكل من الشركة وادلهتمُت من عامة الناس. فمثلً  اليت
مثل تنظيف  ،اً ادلفهوم ادلرن للتشريع الشركات فرصة ازباذ االجراءات لضبط التلوث مرحلي

(. ومع توفر الوقت ,Post 1994ادلداخن على أسس مت وضعها على مدى فًتة من الزمن )
تتمكن ىذه الشركات من التطبيق وتدفع تكاليف التغيَتات الضرورية  ،للشركات حىت زبطط

 صعوبات اقتصادية غَت مربرة ذلم أو للتجمعات السكانية.  دون التسبب يف
  مياه شرب آمنة 4.3.42

من  معيناً  اً عدد (SDWA)منة الشرب اآلقانون مياه حيدد  ،الوقت احلايل يف
 بتنظيمات تليب وأن على وكالة محاية البيئة أن تأيت ،يتعُت مراقبتها وتنظيمها ادللوثات اليت
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فإن  ،العامُت ادلسؤولُترلال ادلياه وعدد كبَت من  ىذه الكميات احملددة. وحسب العاملُت يف
ادللوثات يتعُت لتنظيم  األولويةن إ. ويقولون لعبة أرقام ضخمةأكرب من  يى ىذه الطريقة

ربدثو مادة معينة وما ىو تكرار حدوث  يستند على مدى الضرر الذن ذلك أن تمبداًل 
االعتبار تكاليف احلصول على  البيئة. كما يتعُت عليهم أيضًا األخذ يف ىذا الضرر يف

 اجلهات أن معظم من كاليف إزالتها. وعلى الرغمبيانات تكرار حدوث ذلك إضافة لت
إال  ،مجيع ادلعايَت الفيدرالية احلالية ألمان ادلياه الواليات ادلتحدة تتوفر فيها ه يفلمياادلزودة ل
. عن ادللوثات ليست باألمر اذلُتتكاليف الكشف احلديثة  فإن مشاكل عدة.  وأهنا تواج

سنوات أو أكثر( قد حيدث بُت اكتشاف مادة إضافة لذلك فإن التأجيل الطويل )مخس 
منظمة أعمال ادلياه  تعتقدو . ادلياه وبناء أو تركيب نظم جديدة دلعاجلة ذلك ادللوث ملوثة يف

وكذلك  (Giardia)اجليارديا  أن الوباء األخَت بالكائنات الدقيقة  (AWWA)األمريكية 
(Cryptosporidium) رات دلشاكـل خـطَتةوواشنطـــن مـؤش يملواك مـدينيت يف.  

 يفمرفق  4000فق ادلياه )مرا سبق ذلذه ادلنظمة إصدار دعوة ألعضائها يف ومع أنو
 ربث إال أهنا  ،Cryptosporidiumعلى الكائن  يطوعوكندا( للختبار الالواليات ادلتحدة 

 دبظاىرخاص  اىتمامولبذل عمليات ادلعاجلة  ألخذ احتياطات إضافية يف ىا حالياً ءأعضا
يلزم إدخال تعديلت  ووىى حالة قد تشَت إىل وجود كائنات شلرضة ولذا فإن –زيادة العكارة 

ادلعاجلة. ولسوء احلظ فإن ادلعلومات غَت متاحة حول تواجد كل من   على
Cryptosporidium وGiardia  والفَتوسات ادلعوية(enteric viruses) مصادر ادلياه  يف
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حدة. إن ىذه ادلعلومات مطلوبة لتحديد مدى كفاية ادلتطلبات غَت ادلعاجلة بالواليات ادلت
 احلالية وادلقًتحة دلعاجلة مياه الشرب. 

الكيماويات  نتيجة وجود سلاطرة أثارهتا اذلواجس بإمكانيةوىناك مشكلة أخرى 
فيو ىذه الكيماويات  تعطى يالوقت الذ يف فإنو ،وىكذاتعقيم مياه الشرب.  يفادلستخدمة 

أيضًا موادًا ثانوية مسرطنة أو  بعضها قد تكونإال أن  ،دة ضد العدوى ادليكروبيةمحاية مؤك
 (. 5.20سامة )انظر اجلزء 

إن احلاجة دلوازنة التهديدين )ادليكروبات مقابل الكيماويات( قاد إىل الدعوة لفهم 
ات بالوالي صناعة ادلياه أخذت ،1996للمخاطر ادلمكنة. وىف عام  يوالتقييم الكم ،أفضل

 ،(Information Collection Rule)قاعدة ذبميع ادلعلومات  مسؤولية تأسيس على عاتقها ادلتحدة
 ،بادلياه بدرجة كبَتة من جهة - منقولةيتم دبوجبها مجع بيانات حول وجود كائنات شلرضة 

ريعات . إن نتائج ىذا اجلهد قد يكون ذلا تأثَت معترب على التشوالنواتج الثانوية للمواد ادلعقمة
 القرن القادم.  ادلستقبلية بالواليات ادلتحدة اخلاصة دبصادر ادلياه وادلعاجلة يف

 األرض والهواء والماء  333342
 أو األوساطالطرح متعدد البيئات 

ًتكيز للىناك ميل  ،نشاط معُت أو عند موقع زلدد الناتج عن التلوث عند معاينة
فإن الًتكيز غالبًا ما يكون  ،اقع ادلخلفات اخلطرةعند تقييم مو  ،. فمثلً وسط واحدعلى بيئة 

بُت األوساط  ىذا الفصلإال أن  ،كانت اخلطط ادلرسومة. ومهما  على تلوث ادلياه اجلوفية
الساحة التنظيمية. وتوجد  بشكل خاص يفو  االنتشارواسع  األرض وادلاء واذلواء الثلثة
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(. وىف بعض احلاالت فإن 1-23اجلدول كل بيئة )انظر   التلوث يف قوانُت بيئية للتحكم يف
إجياد  يفنو تسبب أإال  ،ادلوجود من جهة يسهل النمو التنظيم يالذ ،ىذه األنظمة تبويب

 (. 2.13أو متناقضة )انظر على سبيل ادلثال اجلزء  متداخلة و/ مجلة من قواعد رلزأة وأحيانا
جيد قبواًل  صبح أ يدمج عدة بيئات معاً( أن ىناك أسلوب بديل )أسلوب يستطيع

 متعدد البيئات ىو ين ىذا األسلوب ادلتكامل الذ. إوالعلمي االقتصادياجملتمع  يفمتزايدًا 
جزءًا من الكل ويسمح لنا بتقييم التداخلت  وسطيعترب كل  (multimedia) أو األوساط

إن ىذا . الواقعيةالنظم  يف ربدث فعلياً  اليت أو أن ربدث ديكن ادلتناسقة وادلتضادة اليت
يتطلب التعاون النشط  ،طبيعتو يف تالتخصصاىو أساسًا متعدد ومتداخل  ياألسلوب الذ

عدد من التخصصات مثل العلوم واذلندسة واالقتصاد  لكثَت من األفراد ادلتدربُت يف
ادلستقبل  إال أنو سيكون مهماً يف ،والسياسات العامة. وعلى الرغم من صعوبة ىذا األسلوب

 . وتنظيموارة التلوث للتعامل مع إد
 منع التلوث  2.3.42

البيئة ديكن أن زبلق  من النشاطات البشرية يف اً رأينا أن كثَت  ،ىذا الكتاب يف
فإنو  ،كون تغطية تكاليفها أكثر صعوبة. لذلكتمشاكل تلوث يكون حلها بالغ الصعوبة و 

ىو منعو قبل  اقتصادياً  األكثر جدوىالتلوث و  أسلوب للتحكم يف أفضليبدو واضحًا أن 
وىو اذلدف الذى يطبق بدرجة  -أن يبدأ. وذلذا فقد أصبح منع التلوث ىدفًا واسع القبول 

)انظر  ادلثلى أساليب اإلدارة طّورت ،متزايدة. وديكن أن يأخذ منع التلوث صوراً كثَتة. فمثلً 
دبعٍت  ،ج احملاصيللتحديد الكميات ادلثالية اللزمة من األمسدة وادلبيدات إلنتا ( 5.2.14اجلزء 

إجراءات  رلال الصناعة طّورت يفاستخدام الكميات الضرورية فقط لدعم النمو. كذلك 
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ومع استمرار . كفاءة والتقليل إىل احلد األدىن من توليد سللفاتالستخدام الكيماويات ب
كثر ارتفاع التعداد السكاين عادليا وشح ادلوارد الطبيعية  فإن اسًتاتيجيات ادلنع ستصبح أ

 احملافظة على اقتصاد وبيئة ورلتمع معاىف.  أمهية يف
 التخطيط للقرن الواحد والعشرين  2342

 ماذا بعد؟
إال أهنا نادرًا ما  ،اإلنتاج ديكنها أن تنظم وتتحكم يفما بلد  يف حكومةأية أن  مع
وتصنع تبادر وتطور  اليت يى ،فإن الصناعة ،للبضائع. وبداًل عن ذلك األساسيتكون ادلنتج 

نتاج إ هنا أيضًا تتحكم بدرجة كبَتة يفيعتمد عليها اجملتمع احلديث. كما أ ادلنتجات اليت
فإن الصناعة ستلعب دوراً  ،إىل الفواكو والزىور. ذلذا ومواشيمن حبوب  ،ادلنتجات الزراعية

يكون أن تستطيع الصناعة فعلو لضمان  يما الذ ،القرن القادم. إذاً  محاية البيئة يف زلوريًا يف
 ىذا الدور مفيداً؟. دعونا ننظر إىل بعض االحتماالت الرئيسية:

 تحمل المسئولية
وبناء  ،وذلك بوضع برامج مفصلة لتحسُت الثقافة البيئية جلميع أفراد القوى العاملة

ثقافة تعاون تشمل األخلق البيئية؛ ونقل ادلسئوليات البيئية من إدارات متخصصة إىل مجيع 
 . اإلداراتيع مج األفراد يف

 المطالبة بالمحاسبة
انطلقًا من أن منع التلوث يتطلب دعمًا مستدامًا من إدارة عليا دبا حيقق: تصميم 

ك وادلستهلكُت؛ نظم دقيقة وصحيحة تقيس األداء وتوفر بيانات ذات مصداقية للملّ 
 ربفز األداء البيئي.  نظم اإلنتاج اليت االعتبار التغَتات يف واألخذ يف
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 البتكار ا
يات؛ وتقييم ادلنتجات ملللمنتجات ادلتاحة والع يربسُت دورة حياة األداء البيئ

اجلديدة على أساس قدرهتا على إرضاء كل من متطلبات السوق والعامة من أجل إجياد 
حلول بيئية فعالة؛ وتشجيع البحث والسعي من أجل تسويق االبتكارات التقنية ذات ادليزات 

 ة. البيئية التنافسي
 التواصل 

مع  ادلواجهات التصادميةرباشى و نقاشات السياسات العامة؛  يف بادلشاركة النشطة
العمل على و  ،الوكاالت احلكومية واجلماعات البيئية واالضلياز للمسامهة النشطة والتعاون

ضمان أن السياسات والربامج احلكومية تعكس بشكل كاٍف احتياجات العمل وتوفَت 
 الفرص.
  شامل يمن منطلق عالم التفكير

تركز على منع  برامج القطاعُت اخلاص والعام اليت يف للمشاركةالبحث عن فرص 
البيئية  وأن يكون ىناك إحساس بادلشاكلالدول النامية؛  التقنية النظيفة يفإدخال التلوث و 

 الدول األخرى.  ادلختلفة واألولويات يف
 قيادة إيجابية إظهار

 ،لألنشطة الصناعية والتجاريةىو جيد للبيئة يكون جيدًا فكرة أن ما ل الًتويج
 .(     ,Hirschlorn)للبيئة  اً اآلخرين أن ما ىو جيد للعمل يكون أيضاً جيدواالستعداد إلقناع 
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أن احلكومات والصناعات واجملموعات األذىان  يف يًتسخ فإنو من ادلهم أن ،أخَتاً و 
ن ىم جزء من اجملتمع و ن ورلتمعدو منفر  -العام  مواإلعلالبيئية وكذلك اجملموعة العلمية 

 ،فإنو من صميم اىتمام عموم الناس صيانة ادلوارد الطبيعية ،العام. وزيادة على ذلك
فإنو بينما  ،ضد ادلخاطر البيئية على الصحة. وعلى ذلك التحرزو  ،وإصحاح ادلناطق ادللوثة

 ،لتحقيق ىذه األىداف بويلع حيويمن ىذه ادلكونات دور  اجتماعييكون لكل مكون 
 ،مثلً  ،للنجاح. فالصناعةادلكونات األخرى يعتمد على  من ىذه ادلكوناتفإن كل واحد 

التنظيمية عن طريق تقدًن حلول عملية للمشاكل  احلكومة من مسؤوليتها ينها أن تعفديك
 لتحديدمل مع الصناعة واجملموعات البيئية قد تعة مقبولة البيئية قائمة على مبادئ علمي

 . األمانادلوارد النادرة على أساس الصحة العامة وسلاطر 
واحلكومة قد تتعاون مع كل من اجلماعات الصناعية والبيئية من أجل إجياد حلول 

من أجل  اً ومنرب  ىلتوفَت منتدً  يمرنة وديكن ربملها. وأن اإلعلم قد يعمل مع اجملتمع العلم
 . أخطار خيالية أو مستبعدةعن  ادلخاطر ادلؤكدة بدالً  حوار متوازن عن
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 الخاتمة: 
الواليات  يفمن البحَتات واألهنار  %40أعلنت وكالة محاية البيئة أن  1996عام  يف

تقريباً  يادلائة تساو  يف ىذه األربعونالشرب.  كمصادر دلياه  ادلتحدة غَت مناسبة للسباحة أو
 مىت؟  ،؟ وإذا كان كذلكأم أننا سنتجاوزىاالطريق؟  إىل منتصفوصلنا  لالنصف. ى

رلال  يفإن االجابات عن ىذه األسئلة مًتوكة اآلن ألولئك الذين يعملون من بيننا 
تواجو  اليتوألولئك الذين سوف يقومون بذلك مستقبًل. إن ادلشاكل الكربى  ،علم التلوث

 يَت السو التفكجبانب  ،ر ادلعرفة الصحيحةولكن بتوف ،تبدو أحياناً فوق طاقاتناىذا الكوكب 
وكذلك البشر  الطبيعيسوف تفيد العامل  فإنو ديكن أخذ القرارات الصائبة اليت ،والقادر

 رفاىيتهم منو. نالذين يتعُت عليهم العيش فيو وحيققو 
 ادللوثات إن القيودات العلمية والسياسية واالجتماعية وادلالية مجعيها تؤثر على مصَت

بة دبكان مزج كل ىذه العوامل ادلقيدة بنجاح وكل ولكنو من الصعو  ،أضرارىاوالتقليل من 
الحتياجات ال يبدو واحد منها ينافس ليكون األكثر بروزاً. لكن دمج ىذه اإليديولوجيات وا

نتعلم الكثَت عنها؛ إذ أن كل قطعة من أخَتًا بدأنا  ن النظم البيئية ادلعقدة اليتكثَتًا ع  اً سلتلف
 . ححللو وربقيق النجا اللغز ىامة جداً 
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