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 مقدمة
ٌتركب الهواء من عدة مركبات وغازات مختلفة و التً منها 

 %78النٌتروجٌن وٌمثل •

 %21األكسجٌن و ٌمثل •

الكربون و بخار الماء  أكسٌد مجموعة الغازات و التً منها األرغون و ثانً•

 %1وتمثل أقل من 

 وظائف الغالف الجوي: 

المحافظة على ثبات درجة الحرارة 

حماٌة الكائنات الحٌة من اإلشعاعات الشمسٌة و خاصة فوق البنفسجٌة. 

وسط النتقال الموجات الصوتٌة 

 



 تلوث الهواءتعرٌف 

 عن أي زٌادة غٌر طبٌعٌة فً مكونات النظام البٌئًعبارة : التلوث 

 نقصد بتلوث الهواء وجود المواد الضارة به مما ٌلحق الضرر بصحة

م البٌئة التً ٌعٌش فٌها  وٌمكننا تصنٌف اإلنسان فً المقام األول ومن ثَّ

 : ملوثات الهواء إلى قسمٌن

مصادر طبٌعٌة أي ال ٌكون لإلنسان دخل فٌها مثل األتربة : القسم األول -1

 .  وغٌرها من العوامل األخرى... 

 (كائنات دقٌقة و غٌرها / مواد معدنٌة ) ملوثات ذات منشأ طبٌعً •

 حبوب اللقاح•

 (عملٌات الجرف و غٌرها ) التربة •



 تلوث الهواءتعرٌف 

 المتسبب وهو اإلنسان صنع من أنها أي صناعٌة مصادر :الثانً القسم -2

 سهولة من تزٌد أنها ٌظن التً التكنولوجٌا لوسائل فاختراعه فٌها األول

 السٌارات عوادم :وتلوثا   تعقٌدا   تزٌدها تماما العكس على فهً حٌاته وٌسر

 غازات انبعاث إلً ٌؤدي مما وغٌرها ... الكهرباء تولٌد الوقود، عن الناتجة

 .الساحرة الطبٌعٌة ببٌئتنا وتضر حولنا من الهواء فً تنتشر دقٌقة وجسٌمات

 المناطق أكثر من هً العالم أنحاء جمٌع فً الكبرى الصناعٌة المدن أن ونجد

 لها تتوافر ال التً النامٌة الدول إلً باإلضافة التلوث، لظاهرة تعرضا  

 .البٌئة تلوث من للحد اإلمكانٌات



 ملوثات الهواء ومصادرها

 و انىقم وسبئم و نهصىبعت انالسو انوقود خزاقحا عه وبحجت مهوثبث•

 انخذفئت
 Co & Co2 انكزبون مزكببث•

 انزطوبت مع و So3 إنى يخحول انذي و So2 انكبزيج مزكببث•

 انكبزيج حمض  هو و  H2So4 إنى يخحول

 No & No2 انىيخزوجيه أكبسيذ•

   انسيبراث مه خبصت و انزصبص عىصز•

 انصىبعت مخهفبث عه وبحجت مهوثبث•

 و انبشزيت انىفبيبث و انمخهفبث اسخعمبل إعبدة أو حزق عه وبحجت مهوثبث•
 انصىبعيت



 أهم ملوثات الهواء 

المناطق من تأتً والتً الهواء فً العالقة الناعمة األتربة وهً :الدقٌقة الجسٌمات 
 ، الصناع ومخلفات الوقود حرق من الناتجة الملوثات تلك أو .الصحراوٌة
   .النقل وسائل إلً باإلضافة

ًالصناعة هً الضار الغاز لهذا الرئٌسً المصدر :الكربون أكسٌد ثان.    

الوقود حرق من تنتج :النٌتروجٌن أكسٌد.   

أشعة وجود فً الهٌدروكربون مع النٌتروجٌن أكسٌد تفاعل نتٌجة وٌأتً :ألوزونا 
   .(Smog) الدخانً الضباب مكونات أحد وهو الشمس

المنازل فً الغاز استعمال مع وخاصة عالٌة بتركٌزات ٌوجد :الكربون أكسٌد أول. 

المنازل هواء فً الرصاص نسبة أن القٌاسات بعض أوضحت حٌث :الرصـاص 
 لالمناز بعض داخل األتربة فً الملٌون فً جزء 9000 - 6400 من تصل

 

 



 اآلثار الكونٌة للتلوث الهوائً

درجات وارتفاع ( المناخ تغٌر ) الكربون أكسٌد بثانً الهواء تلوث 

 ( الزجاجً البٌت ظاهرة ) األرض فً الحرارة

الفوق األشعة من هللا بعد الواقً الدرع ٌعتبر والذي األوزون طبقـة تدمٌر 

 ، الهوائٌة التٌارات بفعل الستراتوسفٌر طبقة فً ٌتوزع وهو )  بنفسجٌة

 ( الجنوبً القطب فً كمٌته تقل انه ووجد

الحمضٌة ألمطاراالتأثٌر 

  البكتٌريٌؤدي إلى تحمض التربة و الذي ٌؤدي بدوره إلى انخفاض النشاط 

كما انها تؤثر  التربةللنٌتروجٌن فً التربة و بالتالً تقل خصوبة المثبت 

البحٌرات حٌث أدى إلى تغٌرات فً األس الهٌدروجٌنً مما أدى على 

 . فٌهاإلى موت الكثٌر من الكائنات الحٌة 



معالجة مشكلة تلوث الهواء تنحصر فً عدد من 

 اإلجراءات من بٌنها 

 للتلوثبدٌل مناسب لوقود المركبات المصدر الرئٌسً أٌجاد. 

 عدد من اإلجراءات القانونٌة التً ٌتم صٌاغتها بطرٌقة تطبٌق

 .تضمن حماٌة المواطن من تلوث الهواء

  إصدار اإلجراءات التنظٌمٌة واإلدارٌة الكفٌلة بحماٌة الهواء

من التلوث والتً تقوم على تنفٌذها عدة جهات مسئولة ، ومن 

 .البلدٌاتبٌنها إدارات المرور ووزارات 

 بجانب التوعٌة عبر وسائل األعالم المختلفة ، إلى االهتمام

 جانب عقد الندوات المٌدانٌة وعبر وسائل األعالم ، 



 وسائل مكافحة تلوث الهواء 

 . الهواء من اكبر حٌز على الملوثات لتوزٌع العالٌة المداخن استخدام - 1

 المداخن من الجسٌمات إلزالة الترسٌب قرطو الترشٌح وسائل استخدام  -2
 .العادم مواسٌر من والغازات األدخنة أو

 الغازات لحرق البترول بمعامل الشعلة جهاز مثل الغازٌة الملوثات حرق -3
 .السامة هٌتٌالكبر

 كالغاز (والرصاص الكبرٌت من ٌخلو) تلوٌثا األقل الوقود استخدام -4
 . والرٌاح الشمسٌة والطاقة والكحولٌات الطبٌعً

 تلوٌثا واقل بسٌطة مواد واستخدام الصناعة وعملٌات خطوات تعدٌل  -5
 . المحركات وتحسٌن

 لنمو وذلك الزائد العادم ذات السٌارات ومنع السٌارات مرور تحدٌد – 6
 .المزمنة واألمراض التلوث من خالً أفضل عالم



 قٌاس الملوثات

 :ٌجب  الهوائٌةلمعرفة كمٌة الملوثات 

 

قٌاس الملوثات من المصدر قبل خروجها إلى الهواء المحٌط، لمعرفة  -1

 .مدى التقٌد بالمواصفات

قٌاس الملوثات فً أماكن تكون موزعة فً مناطق مختلفة، لمراقبة جودة  -2

 .  الهواء

 



 أجهزة لقٌاس تلوث الهواء

الهواء فً العالقة المواد: 

 مرشح خالل من الهواء من معلومة كمٌة إمرار :الشرٌطً المرشح -1

 .قٌاسها ٌتم والتً الصلبة الدقائق حجز على ٌعمل

 ٌثبت لزج شرٌط على أو كبٌرة فتحة ذي إناء فً المترسب الغبار جمع -2

 الشرٌط على ٌلتصق أو اإلناء فً الغبار ٌسقط حٌث المطلوب المكان فً



 أجهزة لقٌاس تلوث الهواء

الغازٌة الملوثات قٌاس: 

 الكربون مثل مدمصة مادة على وتمرٌره الهواء من كمٌة امتصاص -1

 . استخالصه ٌتم ثم الغاز تمتص حٌث المنشط

   (dragger multi gas detector ) طرٌقة استعمال -2

 كل فً تأخذ مضخة من ٌتكون .غازٌا   ملوث 150 من أكثر تقٌس طرٌقة

 .الفحص أنبوب خالل من وتحرره المحٌط الهواء من معلومة كمٌة مرة

 تحتوي والتً األنابٌب هذه من محدد نوع الغازات من نوع لكل ٌستعمل

 قٌاسه المراد التلوث نوعٌة باختالف تختلف كٌماوٌة مواد على


