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یة إل -ملخص ال دعامات األساس ناعة من ال ادیة تعتبر الص ة االقتص داث التنمی ح
وع  ل ،وتن دة للعم ق فرص جدی ي خل واالجتماعیة ،وذلك نظًرا لما لھا من دور ف

رة لمجتمعات لمصادر الدخل وزیادة الدخل القومي  ب ،المعاص ي الجان ا ف إال أنھ
المحیطة ،حیث تتعرض  البیئة على تأثیًرا االقتصادیة األنشطة أكثر تُعد مناآلخر 

ة البیئة الیوم في  ات  الناتج دھور والتقلب ن الت ة م ى حال ناعي إل ظل التقدم الص
لمحافظة الملحة لضرورة الوالنظیفة والسلیمة غیاب الوعي بأھمیة البیئة  بسبب

من ھنا كانت الحاجة ماسة إلى دراسة تأثیر ھذه األنشطة الصناعیة على  .یھاعل
  البیئة المجاورة. 

نع خزف در فیھا الحالة الدراسیة لھذا البحث تم اسة ومقارنة تأثیر كال من مص
ة ال،حیث تمت لكلیھماومصانع الحدید والصلب على التربة المجاورة لیبیا  دراس

وذلك التربة المجاورة لھذه المصانع من على عینات من خالل التجارب المعملیة 
وث للتعرف على  الخصائص الفیزیوكمیائیة ،ومن أھم ھذه الخصائص نسب التل
دروجیني (بالعناصر الثق ین )، PHیلة في عینات التربة وحساب الرقم الھی وتعی

  لھذه العینات.المحتوى المائي 
 مباشرالمباشر والغیر تأثیر ال دلت بصورة واضحة لمدىختاما فإن نتائج البحث 

التي تم  مقارنة النتائج من خاللوذلك على التربة المجاورة  الدراسة قیدلمصانع ل
ة مع الخصائ الحصول علیھا ات ترب ة لعین ة  الشاھدص الفیزیوكمیائی ي ترب وھ

دة عن  ة لمنطقة بعی وث ،بیئ ا التل ائج كم حت نت ة نسب الأّن البحث أوض الرقمی
ت لالمعملیة  اورة كان ل تأثیر مصانع الحدید والصلب على التربة المج ي المقاب ف

) ،وكمیة PHمصنع خزف لیبیا ،من حیث الرقم الھیدروجیني (ب ھاتأثیر من أكبر
  لعناصر الثقیلة.الرقمیة لنسب الاألمالح الذائبة ،ومعظم 

  مقــدمة. 1
بؤرة  ھوأصبح موضوع تأثیر العملیات الصناعیة على النظام البیئي 

 ، سواءحد في المجتمعات الصناعیة والمجتمعات النامیة على  االھتمام
 هبالتلوث البیئي بصورا حیث وجد أن ھذا التأثیر یرتبط ارتباطًا مباشرً 

وھذا كلھ سوف تلوث التربة)،  - تلوث الماء -تلوث الھواء ( المختلفة
العنصر على صحة وسالمة  ة والغیر مباشرةالمباشر اتھتأثیربینعكس سلباً 

 .البشري
 حدَ تسعى جاھدة للمن الضروري على كل منشأة صناعیة أن  إتضحمن ھنا 

الذي  ، تیار البحثم اختعلى ھذا األساس  .على البیئة ةالسلبی اتھامن تأثیر
كل  اتمقارنة تأثیرلوالمعملیة من خالل الدراسة المیدانیة التطرق  تم فیھ

مصنع خزف لیبیا على التربة نظیره من مصانع الحدید والصلب مع 
  .لكل منھما المجاورة

تم تجمیع  ثالث عینات من الطبقة السطحیة للتربة المعرضة علماً بأنھ      
مصنع الخزف ومصنع الحدید كالً على حدى،  للتلوث من داخل وبجانب

ووضعت داخل أكیاس بالستیكیة، حیث تم تجمیعھا من ثالثة مواقع (الموقع 
 50األول التربة داخل المصنع، الموقع الثاني یقع شرق المصنع بمسافة 

متر)، باإلضافة إلى  100متر، والموقع الثالث یقع شرق المصنع بمسافة 
عملیة الصناعیة لمصنع الخزف، وكذلك أخذت ثالث عینات من غبار ال

  عینات من المناطق البعیدة عن التلوث (الدافنیة) كشاھد للمقارنة. ثالث
  مصراتھ –أ ) الموقع الجغرافي لمصنع خزف لیبیا  1یمثل (شكل 

  

  

یا .أ -1شكل    مصراتة -الموقع الجغرافي لمصنع خزف لیب

  

 -مصانع الحدید والصلبب ) الموقع الجغرافي ل 1كما یمثل ( شكل 
  مصراتة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مصراتة  -صانع الحدید والصلبلمالموقع الجغرافي  .ب 1شكل 

  

  ئيلتلوث الھواا.2
نع      تحدثة من ص واء ھي عوامل مس وث الھ ببة لتل ب العوامل المس أغل

ذ  اإلنسان ،ولم تنشأ ھذه العوامل في یوم ولیلة، ولكنھا بدأت في الظھور من
اة، أن ابتكر ا واحي الحی ل ن  عاملمال فكانتإلنسان اآللة واستخدمھا في ك

ة تولید طاتمحو النقل ووسائل صانعموال ت  ،الطاق  صادرمال ذهھ أن حی
 أي وجود دون واءھال إلى ختلفةمال ثاتملوال من األطنان نییمال یومیاً  ثتبُ 

 للنشر وقبلت  2017 نوفمبر 26 في وروجعت 2017 راكتوب 30في  بالكامل الورقة استلمت
   2017 دیسمبر 15في 

        2018 ینایر 2 في  العنكبوتیة الشبكة على ومتاحة ونشرت
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ً  الجوي الغالف وأصبح عوائق أو ضوابط  سانواإلن، نفایاتلل اً مكب أو مدفنا
وثمال واءھال ذاھ یتنفس الذي ھو ذي فھو ل ذي وھ،و شكلةمال صنع ال  ال
ى الذي وھو مسئولیتھا ملتح ً  اھآثار تلق لبا ھ، وظل أثر ھذه صحت على س

ا  ر أثرھ ى ظھ د حت ھُ أح نین دون أن یَلحظ ر الس ى م راكم عل ل یت العوام
واضحا في النصف الثاني من القرن العشرین، حین شعر اإلنسان بخطرھا 
ا صاحب  ھ، كم ة المحیطة ب دمر في البیئ ا الم على حیاتھ، وفطن إلى أثرھ
التقدم الصناعي لإلنسان استخدام كمیات ھائلة من مختلف أنواع الوقود مثل 
د  ره) وعن از الطبیعي وغی (الفحم، وبعض نواتج تقطیر زیت البترول والغ
ات ي محرك انع أو ف ي المص وى أو ف ات الق ي محط ود ف ذا الوق راق ھ  احت

السیارات تنتج منھ كمیات ھائلة من الغازات التي تتصاعد إلى الھواء على 
ازات في  ذه الغ ن الشوائب، وتنتشر ھ ر م ھیئة دخان محمل بالرماد وبكثی

دن حادثة وماجل المدن وفي جو المناطق المحیطة بالمنشآت الصناعیة   لن
 فكونت بالضباب ةصناعیال لوثاتمال اختلطت 1952 لعاما ففي ببعید عنا
ا دخاني بالضباب یعرف م ذي ال دن فوق سوداء سحابة كون ال ة لن  مدین

  .[4] شخص  4000 حوالي من ما یقارب قتلت أیام 5 دةمل استمرت

  ئيتلوث الھواالمصادر .3
ادر تنقسم     وثال مص ا :ھ، ینرئیس ینقسم إلى ئيوالھا تل ادر م  مص

 اإلنسان أنشطة بفعلبشریة  مصادرو  فیھا دخل أي لإلنسان لیس طبیعیة
  . ختلفةمال

  :الھواء لتلوث الطبیعیة المصادر  .أ 
 إما يھ،و فیھا اإلنسان تدخل دون الطبیعة عن تنجم التي صادرمال يھ     
ائلة أو صلبة تكون أن ة أو س ادرمن   غازی وث مص واء الطبیعي التل  للھ
   : ليیما

  :البراكین .1
 ویمكن الجو، إلى صلبة ومواد غازات منھا تنطلق ینالبراكن ثورا أثناء     

ة وادمال ذهھل ع أن الدقیق افات إلى ترتف دة مس د بعی ة إلى تصل ق  طبق
ةھال الطبیعیة العوامل أحد ثلتم بذلك يھویر توسفرااالست بب التي ام  تتس

ةال البركانیة وادمال ألن ، عام بشكل البیئة تلوث في ى منبعث ة تبق  في عالق
و ة ةترف الج زمن، من طویل ة ةرتالف ذهوھ ال ً تم كافی ا  ذهھ تنتقل ألن ام

اح بواسطة األرضیة الكرة من شاسعة مساحات فوق وتنتشر لوثاتمال  الری
،  ً   [6]. ناخمال عناصر على األثر یركب اھل یكون ما وغالبا

  :الحرائق .2
 الحارة الصیف أشھر أیام بعض في الغابات مناطق تتعرض ما یراكث    

ة دمیر إلى والجاف ركب مساحات وحرق جار،األش آالف حرق وت  من ةی
ذلك يھو الحشائش، أراضي ق ب دخان تطل ى ال ى الجو إل وم شكل عل  غی
د ، كثیفة سوداء ة إلى تصل ق تج ،یربوسفورالت طبق  الحرائق ذهھ عن ین

ات انطالق ازات من ضخمة كمی ة،مال الغ اني  ختلف از ث ل غ یدمث  أكس
 التي الدقیقة رمادال اتئجزی إلى، باإلضافة الكربون أكسید أولو الكربون،

  [6]. واضح بشكل ھتلوث إلى تؤدي والتي الجو إلى تنطلق

 :حبوب اللقاح .3
ً غ     ا البا ون م ع، فصل في تك جار، معظم ارھإز فصل وھو الربی  األش

ب ذهھو والنباتات، اً  تتطل د تلقیح اً، یكون ق ي یرغ أو ذاتی  طریق عن ذات
 مليء واءھال علیج ذاھو أخرى، إلى أشجار من ذهھ اللقاح حبوب انتقال
وع إلى یؤدي الذي الغبار بھذا ن ن یة م دى الحساس اس بعض ل ا  الن و م وھ

  [6].  يالربیع الحساسیة مرضیعرف ب

  :ئيالھوا لتلوثل البشریة المصادر  .ب 
ةمال ھأنشطت خالل من ختلفةمال اإلنسان استعماالت إن    ة في تنوع  البیئ

 تلك كانت سواء واء،ھال لتلوث البشریة صادرمال من تعتبر فیھا شییع التي
 أو ،وھو ما ركّز علیھ ھذا البحث الصناعیة المجاالت في الناتجة الملوثات

 الذي اإلنسان أن ذلك ة.الیومی الحیاة تاستخداما أو نزلیة،مال االستخدامات
ً  اندفع العشرین القرن في یعیش ً مح اندفاعا  أجل من مثیل ھل یسبق لم موما
 الحدیثة، التقنیة بوسائل منبھراً  جدید، وھ ما كل من ھونزوات ھرغبات إشباع

ً  ذلك فانعكس بنتائجھا، ثٍ ترمك یرغ اھاستغاللفي  فأسرف لبا  نظام على س
  [4]. ھ أحدث الذي التلوث جراء من تضررینمال أكثر وھ وكان ،ھحیات

وائب      ازات والش واع الغ دد أن ة تتع اعد إلوالعناصر الثقیل ي تتص  ىالت
ھ ،الجو الھواء ة ب ون عالق ي المصانع  ي أو تك راق ف ات االحت نتیجة عملی

یارات  ددة ومحطات القوى وفي محركات الس ي ووالصناعات المتع من الت
  أھمھا ما یلي: 

  
  (cox) أكــاسید الكربون  ب ئيالھوا تلوثال .1

ید أول غاز اھم الكربون بأكاسید قصودمال     ون أكس  وغاز (Co) الكرب
 اقراالحت من الكربون أكسید أول غاز ینتج ،(Co2) نالكربو أكسید ثاني

از ذاھ صفات ومن العضویة، وادمال على المحتوي للوقود الكامل یرغ  الغ
 في ینحل ما بقدر الدم بالزما في وینحل ،ھل رائحة وال طعم وال لون الھ أن
 على یساعد ال ھلكن یحترق، أنیمكنھ  ،ةقلیل اءمال في انحاللھ ودرجة، اءمال

ون أكسید أول غاز ویعتبر .اقرحتاال ازات من الكرب امة، الغ  وترجع الس
ى السمیة خاصیة وة إل ع ادهتحا ق وبھ م دم، ینیموجل ث یحل محل ال  حی
 خالیا إلى ئتینالر من یناألكسج لنقل الدم قابلیة من مما قد یحد ،یناألكسج
  .وتمال یسبب قد مما الجسم

 یرغ طعم وذو والرائحة، اللون، معدی فھو الكربون أكسید ثاني غاز أما    
 – 303)لوثمال یرغ الجاف الطبیعي واءھال في تركیزه اوحریت مقبول،
 من الغاز ذاھ من ةیركب كمیات إطالق وبسبب لیون،مال في جزء  (320
 الجوي الغالف في تركیزه وصل فقد ي،معال مستوى على تلفةمخ مصادر

 سنویة زیادة توجد ھأن عتقدوی لیونمال في جزءاً  346 حوالي م 1988 عام
 لیونمال في جزءاً  0.7  حوالي إلى تصل واءھال في الغاز ذاھ تركیز في

  .[4]في شتى المجاالت وحرق الفضالت  ستخدممال الوقود اقتراح بسبب

  :أكاسید النیتروجین ب ئيالھوا تلوثال .2
 ، (NO) ینوجرالنیت أكسید أول غاز اھأشھر عدیدة ینوجرالنیت أكاسید     

ید ثاني وغاز ید ذهھ وتتكون (NO2) ینوجرالنیت أكس د األكاس  اداتح عن
 في البنزین اقركاحت ، عالیة حرارة درجات تتح ینوجروالنیت یناألكسج

ر الغازات ذهھو ركبات،مال امة، تعتب بتھا وصلت إذا أما س ي نس  واءھال ف
ادم ویعتبر، ساعة نصف خالل وتمال إلى تؤدي فإنھا ) (0.07 %إلى  ع

ة تولید طاتمحو ، یكرالنیت حامض ومصانع  ركباتمال ة الطاق  الكھربائی
ع ینوجرالنیت أكسید غازات مھوتسا ینوجرالنیت أكاسید مصادر مھأ من  م
 سماء في اھدھنشا التي السوداء الغیوم تكوین في یدروكربونیةھال ركباتمال
  .[4] الصناعیة دنمال

  أكاسید الكبریت :ب ئيالھوا تلوثال .3
ید     ت أكاس دة، الكبری اني غاز اإلطالق على اھوأشھر عدی ید ث  أكس

 ھل لالشتعال، قابل ،ناللو عدیم ھبأن الغاز ذاھ ویتصف ،)SO2( الكبریت
ونمال في جزء 3 تركیزه اوزتج إذا نافذة رائحة از یتصاعد . لی اني غ  ث
ید ت أكس ت، حرق من الكبری د، أو الكبری ات أو الكبریتی  الفحم، مركب
 الفحم، في الكبریت یوجد حیث الكبریت، مركبات على المحتوي لرووالبت
د، متفاوتة بنسب لرووالبت ت انتزاع وعن ون الفحم من الكبری  دور ھل یك
وث مشكلة من الحد في فعال از ذاھ وجد إذا. التل زربت الغ  في جزء 5 كی

إن لیونمال وث لوجود مؤشر ذاھ ف د ،یرخط تل از ذاھ أن وجد وق  إذا الغ
 وبصفة. النباتات بعض على یؤثر ھفإن لیونمال في جزءاً  0.02 إلى وصل
ات من عنھا ینتج وما الكبریت غازات إن القول یمكن عامة ة، ملوث  ثانوی

 من لكل الخطورة شدیدة فھي البیئي، النظام على واءھال ملوثات أخطر من
ا. سواء حد على والنبات والحیوان اإلنسان دل ھب سموحمال الحد أم  كمع

  األمریكیة الفدرالیة قیاسات حسب الكبریت أكسید ثاني غاز كیزرلت یومي
  .[4] 3م/ غرام میكرو 285 أي لیونمال في جزء 0.1

  :غاز كبریتید الھیدروجین ب ئيالھوا تلوثال .4
 ینتج الفاسد، البیض رائحة ھتشب التي الكریھة ھبرائحت الغاز ھذا یتصف     
 على تويتح التي وادمال قرااحت ومن السائلة، البشریة خلفاتمال مرتخ من

ر الجلدیة، الصناعات ومن الكبریت  ، طاطمال وصناعة ، ولرالبت وتكری
نفس طریق عن إما الجسم في یدخل السمیة شدیدة الغازات من وھو  أو الت

 الحد أما ركزيمال العصبي الجھاز على یؤثر بھذا وھو الجلد، طریق عن
ا اوحریت فھو ھب سموحمال األعلى  في جزء)  0.008 - 0.003ین (ب م

ي جزء 100 إلى مثالً  زاد وإذا  لیونمال ونمال ف ائق لعدة لی ف ھفإن دق  یتل
  .[4] فوراً  الشم حاسة
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  :عنصر الرصاص ب ئيالھوا تلوثال .5
 وھ،و واءھال في انتشاراً  السامة عادنمال أكثر من الرصاصعنصر  یعد     

ذا اإلطالق على اھأخطر إن ،ل دنمال ذاھ ف أن جدیر ع تم ب ر ھب یھ  من أكث
 بنسب توجد ال عادنمال أن ذلك في والسبب بالغة، أضرار من ھل امل ه،یرغ

ة اطق،مال بعض في إال عالی ار أنّ  أي ن ا دودٌ،مح اھانتش  الرصاص بینم
ر ً  یعتب دنا ر االنتشار، واسع مع ً  ویعتب ا اً،معال ملوث دور وللسیارات ی  ال

ي األساسي ك ف تخدم، ذل واد ھركباتوم الرصاص ویس ام كم ا ، خ  وھ كم
ات وصناعة انات،ھوالد الحشرات، مبیدات صناعة في الحال  إذ، البطاری

ة معدالت واءھال إلى تقذف )البطاریات مصانع (صانعمال ذهھ نأ داً  عالی  ج
ا ،منھ ة حددت فبینم حة منظم ةمالعال الص زرلت القصوى الحدود ی  ذاھ كی

  .[9]نويــس كمعدل 3م/ میكروغرام (0.05 -1) الجو في العنصر

  : عنصر الزئبقب ئيالھوا تلوثال. 6
 ویتبخر السیولة، حالة في وجودمال الوحید عدنمال الزئبق عنصر یعتبر     
د ة الحرارة درجات عن دخل العادی ار شكل على واءھال وی  الزئبق، بخ

ة، األدوات صناعة في العنصر ذاھ ویستخدم ور، وصناعة الكھربائی  الكل
 الزئبق بخار ویعتبر، الزئبق تصنیع ومعامل ، الكھربائیة ةالطاق طاتمحو

 بخار من منخفضة كیزاترلت طویلة لفترة والتعرض الزئبق، أشكال أخطر
ا عند العقلي التخلف وإلى جنینیة، اتھتشو إلى یؤدي الزئبق  أما ل،األطف

د ال ساعة  24خالل مثالً  السوفیتي ادتحاال في بھ سموحلما الحد  عن یزی
  .[9] 3 م/ملجرام  0.0003

  :عنصر الكادمیوم ب ئيالھوا تلوث. ال7
ق     یمات تنطل ادمیوم عنصر جس ى الك يھ استخدام بسبب واءھال إل  ف

 ، لالحتكاك مضادة كعوامل تستخدم الكادمیوم فمركبات ، متعددة صناعات
تخدم كما ناعات في یس ة، الص ن الكھربائی  في العنصر ذاھ خطورة وتكم

 مع واءھال من وتغسل ھجسیمات تتساقط حیث ،ھل لحیويا ركیبالت خاصیة
ار، م األمط زرتت ث اء ك ي الم ى  ف ا إل ة ومنھ جةو الترب ات أنس  النبات

ً  الحیوانات،و م إلى وأیضا د ذاھ .اإلنسان جس ادمیوم تركیز یسبب وق  الك
واع بعض د ھلخطورت ونظراً  السرطان، أن ات حددت فق  تحدةمال الوالی

 0.1 وھو البیئة حمایة یئةھ ھحددت كما ،ھب سموحمال األعلى الحد األمریكیة
لعنصر  حاملة جسیمات یئةھ على كان إذا أما أبخرة، یئةھ على 3م/ملیجرام

  .[9] 3م/  میكروغرام 0.2 وھ ھب سموحمال األعلى الحد فإن كادمیومال

  :عنصر الزرنیخ ب ئيالھوا تلوث. ال8
 ویستخدم الطبیعة، في شاراالنت واسعة العناصر من العنصر ذاھ یعتبر    
تخدم الطبیة، وادمال بعضیر ضتح في وث، للخشب حافظة كمادة ویس  یتل
یمات ببخار واءھال ات وجس ث الزرنیخ، مركب ومت حی واع بعض ق  أن

 اإلنسان إلى یصل وقد السام، الزرنیخ بخار إلى الزرنیخ بتحویل الفطریات
 ً  سبب ویرجع الجسم، أنسجة في ذلك بعد كمراویت الغذاء، طریق عن أیضا
ل الزرنیخ أن إلى العنصر ذاھ سمیة اط على یعم اعالت إحب  األكسدة تف

اعالت في سفوروالف مع الزرنیخ تنافس بسبب الجسم في سفوریةوالف  التف
  .[9]ة الحیوی

  الجوي للھواء الثانویة الملوثات.4
 ألولیةا وائیةھال لوثاتمال لتفاعل نتیجة للھواء الثانویة لوثاتمال تتكون    
ة، كمصدر الشمس أشعة ساعدةمب الغازیة لوثاتمال مع  انطالق أي للطاق

وفر مع واءھال إلى متعددة أولیة ملوثات  وبخار ینوجروالنیتین األكسج ت
اال ؤدي الشمس وأشعة ءم اتمال ذهھ دخول إلى ذلك ی اعالت في لوث  تف

يوال الثانویة لوثاتمال يھ أخرى ملوثات تكوین إلى تؤدي كیمیائیة  من ت
 ال البیئة عناصر على آثار اھول الحمضي طرموال الدخاني الضباب اھأشھر

  . [6] األولیة لوثاتمال اتیرتأث عن خطورة تقل

وث الھواءیمكن حصر   الجوي بعض اآلثار الضارة بالبیئة الناجمة عن تل
  والمتمثلة في االتي: 

  :األمطار الحمضیة  .أ 
ن یعتبر الماء حمضیا عندما یكون تركیز أیو ن الھیدروجین فیھ أكثر م

ا یعرف  اء م تخدم العلم ادل، ویس اء المتع ون الھیدروجین في الم ز أی تركی
للتعبیر عن حموضة المحالیل أو قلویتھا، فالماء  (PH)بالرقم الھیدروجیني 

دروجین ھ الھی ون رقم ادل یك رقم عن  (PH=7) يالمتع إذا ازداد ھذا ال ، ف
اً أو أكثر كان المحلول ق 8ذلك فأصبح  رقم عن ذلك لوی ذا ال ل ھ ا إذا ق ، أم

ً  6فأصبح  ، ولقد تبین حالیّا أن السبب الرئیسي أو أقل كان المحلول حامضیا
ز الصناعیة التي  في تكوین األمطار الحمضیة ھو محطات القوى والمراك
تنتشر في كثیر من الدول والتي تحرق كمیات ضخمة من الوقود وتدفع إلى 

ة من الغازات الحمضیة مثل (ثاني أكاسید الكبریت الھواء یومیا كمیات ھائل
ذه  اح ھ ل الری ا). وتحم وكبریتید الھیدروجین وأكاسید النیتروجین، وغیرھ

 ً ا ا أحیان افات  الغازات من مكان إلى أخر وبذلك یمتد تأثیرھا وفعلھ إلى مس
ھ ل  2.ونجد أن ( شكل  بعیدة كل البعد عن المصدر الذي خرجت من ) یمث

ة فھي .كما  ألمطار الحمضیةآلیة تكّون ا ى البیئ لھذه األمطار آثار سیئة عل
ت  افةاتحدث نخر في التربة وتساعد على تفتی ن الصخور باإلض  لكثیر م

زات ذوبان بعض إلى ة الفل ي الھام اه ف  عن یبعدھا الحمضیة األمطار می
ن ات، وم ة جذور النبات ذه أمثل زات ھ یوم، الفل  والبوتاسیوم، الكالس

 جذور عن بعیداً  الجوفیة المیاه إلى األمطار میاه تحملھا التيوالماغنسیوم 
  . [3]إنتاجھا  من الزراعیة ویقلل  المحاصیل جودة من النباتات مّما یقلل

  

  

  

  

  

  

  )  آلیة تكّون األمطار الحمضیة2شكل (

  :اإلخالل بطبقة األوزون  .ب 
ادة األوزون یتكون غاز ي ع ة ف ع اإلستراتوسفیر التي طبق  على تق

 األرض، ویتكون سطح كیلومتراً فوق 55الى 15  بین ما یتراوح اعارتف
دما األوزون رض أكسجین عن واء یتع أثیر الجوي الھ وق  األشعة لت ف

أثیر بعض جزیئاتھ الشمس، فینحل عن الصادرة البنفسجیة ذه بت  األشعة ھ
م تتحد ذرات إلى یطة، ث ذه بعض نش ذرات ھ ع أخرى مرة ال ات  م جزیئ

ة األكسجین تماأل مكون ذه في وزون وی ة ھ در امتصاص العملی ر ق من  كبی
ا فال یصل الشمس، عن الصادرة البنفسجیة فوق األشعة  سطح إلى منھ
ة تمثل الحیة، وبذلك الكائنات حیاة یؤثر في ال معتدل قدر إال األرض  طبق

ي ون األوزون الت ات في تتك ا الطبق ن العلی و، م ً  الج ا ة درع اً لحمای  واقی
ات ة الكائن یش تيال الحی ذه مخاطر من األرض سطح على تع األشعة  ھ
  .المدمرة

ؤدي     ات في األوزون تركیز نقص ی و طبق ا الج ر إلى العلی  من كثی
و ادة یسمح المضار، فھ ة بزی  إلى تصل التي البنفسجیة فوق األشعة كمی

 إلى یؤدي قد كما الجلد، بسرطان اإلصابة إلى یؤدي قد األرض مما سطح
 في كذلك ویؤثر الدقیقة، الكائنات لبعض الوراثیة واملالع تغییر في إحداث

 أنواع من ذلك غیر إلى الغذاء سلسلة وفي الضوئي للنباتات، عملیات البناء
وجي، ومن المعروف دمار البیول واء حركة أن ال ى الھ اع عل  15 ارتف

ة تكون سطح األرض من كیلومترا بیا قلیل ذلك ، نس را أن نجد ول  من كثی
 بعض تؤدي وقد الطبقة، ھذه عند تتجمع قد في الھواء نطلقت التي الشوائب

ر ھذه عند األوزون جزیئات إلى انحالل الشوائب ھذه  االرتفاعات. وتعتب
ید روجین أكاس ورو وغازات النیت ورو الكل ون فل ن  (CFC) كرب  أھم م

تالمس األوزون، وعندما طبقة تدمیر تسبب المواد التي ات ت ید جزیئ  أكاس
 تفكیك إلى یؤدي كیمیائي تفاعل یحدث بینھما األوزون ئاتالنیتروجین جزی

  .أخرى مرة أكسجین إلى جزیئات وتحویلھا األوزون جزیئات

NO2       +    O2                              NO     +   O3  

 النیتروجین بل أكاسید اختفاء إلى یؤدي ال التفاعل ھذا أن المالحظ من    
ید ھذه أحد لالتفاع ھذا في یتحول و األكاس ید وھ ید النیتریك أكس  إلى أكس

  .[3]طویلة  فترة زمنیة األكاسید ھذه فعل یستمر وبذلك نیتروجین آخر
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  ئيتلوث الماالمفھوم .5
اء  وث الم لتل و ك ر ھ ة الخواص في تغی اء الطبیعی ھ للم ا یجعل  مّم

ً  مصدراً   ذلك و للمیاه، المشروعة باالستعماالت لإلضرار أو محتمالً  حقیقیا
واد طریق عن ة إضافة م بھ أو تعكره تسبب غریب ةً  تكس ا أو رائح  أو لونً

اً، و د طعم ت ق ة عّرف ة الصحة منظم وث العالمی اء تل ر الم ا "یعتب  بقولھ
 بطریق تتغیر حالتھ أو عناصره یتغیر تركیب ملوثا عندما المائي المجرى

ث نشاط اإلنسان، بسبب مباشر غیر أو مباشر ذه تصبح بحی ل اهالمی ھ  أق
تعماالت صالحیة ة لالس ا المخصصة الطبیعی  . یتضمن"أو لبعضھا لھ

ابق ف الس ا التعری ا أیض ة الخصائص على یطرأ م ة الطبیعی  والكیمیائی
الملوثات  وجود"من المتخصصین بأنھ  األخروالحیویة، ولقد عرفھ البعض 

ة، ونسب المیاه بكمیات في فیھا المرغوب غیر والعناصر  بشكل أو مختلف
قی اه استعمال عی راض المی ة لألغ ي  كالشرب المختلف د ف والري والتبری

  .[8] "وغیرھا الصناعة
ة تختلف     ة نوعی ات وكمی  الصناعة من تصدر التي الصناعیة الملوث

واع  إلى أخرى صناعة من كبیًرا اختالفًا ى أن ات ویمكن التعرف عل المخلف
  : كاألتي الصناعیة

  المخلفات الصناعیة السائلة  .أ 
 حجمھا في تتفاوت سائلة مخلّفات الصناعة في المیاه استخدام عن ینجم     

ؤدي إلى أخرى، صناعة من ونوعیتھا ة المسطحات في صرفھا وی  المائی
وث إلى وجي والنفطي الحراري التل ف .والبیول ة حدة وتختل ذا ونوعی  ھ

وث ا التل ة طبقً ات لتركیب ذلك المخلف ة المسطح لمساحة وك ائي ونوعی  الم
  السائلة االتي :،ومن أمثلة المخلفات الصناعیة النفایات لھذه بلالمستق

ادة یحـدث : الحراري. التلوث 1 ا ع د توجد محطات حیثم ة تولی  الطاق
د، الماء التي تستخدم والمصانع الكھربائیة  المنشآت ھذه تضیف إذ للتبری

ة المسطحات إلى اء المائی و حـرارة درجة ذا م ة، وھ ا مرتفع  یسبب م
ة في للحیاة النباتیة أضراراً  ر والحیوانی ان من كثی ا أكثر األحی ببھ مم  تس

ا، المصانع تقذفھا الملوثة التي المواد ادة فكل ذاتھ  الحرارة درجة عن زی
  .[7]لھا  بالتوازن الطبیعي تخل المائیة الكتل في الطبیعیة

 ةالمائی أھم الملوثات الصناعیة أحد ومشتقاتھ النفط یعد:  . التلوث النفطي2
افة إلى یصل السریع، فقد بانتشارھا المتمیزة د مس ومتر 700 تبع عن  كیل

ة من المصادر واحدة النفطیة المصافي تسربھ، وتُعد منطقة وث الھام  لتل
ي ثم تلقیھ الماء، من كمیة تستھلك ألن المصافي بالنفط، الماء  أو البحار ف

 في سواء حرالب عرض في االستثمار أن من النفط، كما مقدار مع األنھار
ً  مصدراً  یشكل اإلنتاج التنقیب أو مرحلة  طریق عن بالنفط للتلوث إضافیا

ف من التسرب كمیة وتقدر التسرب، ر النظی ن 0.00 5بنحو البئ ة م  كمی
  اإلنتاج.

 لھا النظیفة البحر میاه أن تثبت العلمیة األبحاث جمیع أن بالذكر جدیر    
ادن  رئیسي مصدر أنھا ،كما لإلنسان الصحة العامة على كبیرة أھمیة للمع

ات ،إال أن واألسماك ى التعدي عملی اه عل  على خطراً  تشكل البحر می
ات البحریة بشكل خاص والكائنات الحیة بشكل عام الكائنات  نتیجة الملوث

ات ناعیة لمخلف ت الدراسات  المتنوعة والمصانع البترول الص د بیّن ،وق
اه البحر یط وسطالمت واألبحاث أیضا أن تلوث می د أدت  األطلسي والمح ق

  .[7]فیھما  األسماك احتیاطي انخفاض إلى

  .تلوث الموارد المائیة بالمخلفات الصناعیة السائلة) یمكن توضیح  3من ( شكل 

  

  

  

  

  

  

  ) تلوث الموارد المائیة بالمخلفات الصناعیة السائلة3شكل (

  المخلفات الصناعیة الغیر سائلة  .ب 
  االتي :خالل یمكن توضیح أحدھا من 

  :التلوث اإلشعاعي.1
واد     ا والتلوث المشعة الم وث صور إحدى بھ الخطورة،  الشدیدة التل

ل النوویة للتجارب نتیجة إلى المیاه تصل المشعة فالمواد اعالت وعم  المف
ة ومحطات ة، الطاق بب الكھروذری ات المشعة حفظ وبس اق في النفای  أعم

و والمحیطات، البحار ا وھ ؤدي م ع إلى ی ذه تركیز رف واد ھ اه  في الم المی
[7].  

  مفھوم تلوث التربة.6
ذي المقصود من تلوث التربة ھو الضرر     ة یصیب ال ر الترب  من فیغی

سلباً  تتأثر یجعلھا بشكل الحیویة أو الكیمیائیة أو الطبیعیة وخواصھا صفاتھا
وق سطحھا من على مباشرة غیر أو مباشرة بصورة یش ف ان من یع  إنس
   ت، وكذلك الكائنات الحیة والفطریات التي تعیش تحتھا.ونبا وحیوان

 عن الناتجة المكونات بعض كما یمكن تعریف تلوث التربة بأنھ وجود    
اني النشاط ة في اإلنس ؤدي أن بتركیزات یمكن الترب  أضرار إلى ت

تخدام قیود تفرض أو األتربة ھذه لمستخدمي ة،  لھذه الحر على االس األترب
أثیر تشمل تربةال تلوث وأضرار ى السيء الت وان  اإلنسان صحة عل والحی
اه وتلوث علیھا المقامة بالمباني واإلضرار والنبات ة، المی  ویحدث الجوفی
 اإلنساني نتیجة النشاط التربة في الملوثات تركیز یصبح عندما فقط التلوث

ً تأثی التركیز ویكون لھذا التربة، في المواد لھذه الطبیعي التركیز من أكبر  را
 ً  الحیوان وأ صحة اإلنسان النظر في جھة وعناصرھا. ومن البیئة على سیئا

 إلى بھا تركیز الملوثات وصل إذا إال ملوثة تعتبر ال التربة فإن النبات وأ
 یحتاج التلوث وتشخیص .البیولوجیة العملیات عنده تتأثر الذي الحرج الحد
ع عند الملوثات تقویم إلى م شامال التلوث مواق ات حج بة الملوث  إلى بالنس

ات ھذه توزیع وكذلك التربة حجم ة الملوث ي الترب ة والخواص ف  الكیمیائی
  .[6]التربة  مع الملوثات وتفاعل ھذه الملوثات من ملوث لكل والطبیعیة

  التلوث الكیمیائي.7 
في  الكیفیة أو الكمیة التغیرات أشكال كل ھوالكیمیائي  التلوثالمقصود ب     

 والتي الحیویة، أو الفیزیائیة أو الكیمیائیة حیث صفاتھا من ةالترب مكونات
ر مباشر بسبب تنتج ة المواد بعضل االستخدام المباشر أو الغی  ، الكیمیائی

یة التربة مكونات إفسادیتم   وبالتالي ا وتغیر األساس ث تركیبھ م بحی د  ل تع
 اً ضاّراً ملوثً  غذاء تنتج إنھا أو ،انخفض  قد إنتاجھا نأ أو للزراعة تصلح

ا ، باإلنسان ادر أم ائي مص وث الكیمی رة فھي التل ا ومن كثی وث أھمھ  التل
دات ة بالمبی وث الزراعی ناعیة والتل ات الص وث بالمنظف ات والتل  بالمركب
من خالل  .[8]الصناعیة  الحوادث الناتج عن والتلوث الھالوجینیة العضویة
  .بة)یمكن توضیح تصنیفات الخلل الذي یصیب التر 1(جدول 

   [8] التربة یصیب الذي الخلل تصنیفات 1 جدول

  خلل حیوي  خلل كیمیائي  خلل فیزیائي

بناء  -1
  التربة.

تغییر الرقم  -1
  )PHالھیدروجیني (

  بشكل متطرف.
2-   

نخفاض عدد  -1 ا
  حیوانات التربة.

إزالة  -2
مواد 

  عضویة.

 تغیر ملوحة التربة -3
بلیة التوصیل).   (قا

  

وجود مسببات  -2
  مرضیة.

كوین ت -3
طبقة غیر 

 نفاذة
  للجذور.

نخفاض الفطریات. -3  وجود معادن ثقیلة. -3   ا

  نقص األكسجین. -4  
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خصائص الفیزیوِكمیائیة تعرف على اللالمعملیة لدراسة ال.8
  لعینات التربة

  ھذه الدراسة تشمل كل من االتي : 

  :قیاس الرقم الھیدروجیني  .أ 
غبار والتربة المأخوذة بواقع تم تحضیر مستخلصات (محالیل) لعینات ال     

  على النحو التالي : 2:  1،  بنسبة    مواقع  لكل بعدثالث 
ملیمتر ماء  20جرامات من كل عینة تربة، وأضیف إلیھا  10وزن تم     

مقطر، ثم رج المحلول باستعمال المقلب المغناطیسي لمدة دقیقتین، بعد ذلك 
اس م قی دروجیني( ت رقم الھی تعمال  )PHال رقم باس اس ال از قی جھ

دروجیني ، و ةالھی م مقارن ي ت ائج الت ات  النت ع عین ا م ول علیھ م الحص ت
) نسب متوسط الرقم الھیدروجیني وكمیة األمالح 2جدول ( یوضح .الشاھد

اورة  ة المج الذائبة والنسب المئویة للمحتوى المائي لعینات الغبار في الترب
 ھد. لمصنع الخزف، ومقارنة ھذه النسب بعینات الشا

ومتوسط المحتوى  الدائبةوكمیة األمالح  الھیدروجینيتوضیح متوسط قیمة الرقم  .2جدول 
 لعینات التربة المجاورة لمصنع الخزف المائي

  

  :قیاس كمیة األمالح الذائبة .ب 
بة      وحسبت  2:  1قدرت كمیة االمالح الذائبة في مستخلص التربة بنس

جرام من التربة  10) حیث تم وزن PPM(جزء في الملیون قیمتھا بوحدة 
ا  یف إلیھ م أض اء مق 20ث ر م ب ملیمت تخدام المقل ول باس ر ورج المحل ط

تخدام  تخلص باس ذا المس ي ھ درت األمالح ف ین وق دة دقیقت المغناطیسي لم
اس مجمل جھاز  ةمقی واد الصلبة الذائب  dissolved salts)  (Totalالم

  . الشاھدالتي تم الحصول علیھا مع عینات  النتائج وتم مقارنة

  :تعیین المحتوى المائي  .ج 
ة  5من التربة في جفنات بمقدار تم وضع وزن معلوم     جرام من كل عین

ي  ة ف ى الترب ة عل ات المحتوی بواقع ثالثة أبعاد  لكل موقع، ثم جففت الجفن
د درجة حرارة ( –فرن التجفیف بكلیة العلوم   o) م80 – 75مصراتة عن

وى المائي  .ساعة 48لمدة  م حساب المحت ن ث ة وم م وزن الجفن بعد ذلك ت
  [5] : المبینة أدناه )1لمعادلة رقم (الكل عینة باستخدام 

  

  x 100 =%  لمحتوى المائيا

  

  :قیاس نسب بعض العناصر الثقیلة  .د 
ادمیوم، النحاس،  عناصر مثال ذلك الثقیلة قدرت بعض العناصر     ( الك

بة  ة بنس تخلص الترب ي مس  3:  1الرصاص، الحدید، المنجنیز، الزنك)، ف
دة ( ا بوح بت قیمتھ م وزن PPMوحس ث ت م  50) حی ة ث ن الترب رام م ج

ا  یف إلیھ ب  150أض تخدام المقل ول  باس ر ورج المحل اء مقط ر م ملیمت
دة  تعمال  5المغناطیسي لم ي دورق باس ول ف ك رشح المحل د ذل ائق، بع دق

بة  درت نس رى، وق رة أخ یح م ة الترش ررت عملی م ك یح، ث ورق الترش
از طیف ضوء العناصر المذكورة أعاله في ھذا المستخلص باس تخدام جھ

ذري ، و ةاللھب، وجھاز قیاس الطیف ال م مقارن ا ت ائج المتحصل علیھ  النت
  .) 4یمثلھ ( شكل الذي   وجھاز قیاس الطیف الذري. الشاھدعینات مع 

  

  

  

  

  

  

  
  الطیف الذري قیاس جھاز 4 شكل

لعینات  من خالل التجارب المعملیةالمتحصل علیھا  النتائج.9
  التربة

 مصنع خزف لیبیا على التربة المجاورة :وغازات  تأثیر غبار  . أ
یتم توضیح متوسط قیمة الرقم الھیدروجیني، وكمیة  2من خالل جدول     

األمالح الذائبة، ومتوسط المحتوى المائي، لعینات التربة المجاورة لمصنع 
  الخزف

ھ )5 (شكل من خالل     ات یوضح  نجد أن دروجیني لعین رقم الھی متوسط ال
  .المجاورة لمصنع الخزف التربة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ل  ح  5ش متوض ة المجاورة لمصنع الخزف ق   الرقم الهیدروجیني لعینات التر

  تأثیر غبار وغازات مصانع الحدید والصلب على التربة المجاورة. . ب
ح     دول (  یوض اه) 3ج ین أدن ن المب ل م ب ك رقم  نس ط ال متوس

ة  الح الذائب ة األم دروجیني وكمی وىلمحواالھی ائي ت ة  الم ات الترب لعین
  . الشاھدبعینات  ومقارنتھا، والصلب المجاورة لمصنع الحدید

  

  

  

  

  

متوسط الرقم   الموقع
  الھیدروجیني

متوسط كمیة 
األمالح الذائبة 

(PPM)  
متوسط المحتوى 

  المائي (%)

  2  1452  7.52  غبار الصناعة
  0.5  413  7.30  االول
  1.4  165  7.45  الثاني
  1.5  184  7.50  الثالث
  2.5  211  7.45  الشاھد

(1) 
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توضیح قیمة الرقم الھیدروجیني، وكمیة األمالح الذائبة، والمحتوى المائي، لعینات  3جدول 
  التربة المجاورة لمصنع الحدید والصلب

  

كمیة األمالح الذائبة   الرقم الھیدروجیني  الموقع
(PPM)  

المحتوى المائي 
(%)  

  1.6  340  9.05  االول

  1.3  902  8.34  الثاني

  1  1110  8.47  الثالث

  2.5  211  7.45  الشاھد

  

متوسط الرقم الھیدروجیني لعینات التربة یوضح  الذي )6 (شكل من خالل 
  .الحدید والصلبالمجاورة لمصنع 

  

  مجاورة لمصنع الحدید والصلبمتوسط الرقم الھیدروجیني لعینات التربة الیمثل  .6شكل 

  

  مناقشة النتائج.10
  PHمتوسط الرقم الھیدروجیني   .أ 

شبھ لعینات التربة المجاورة لمصنع الخزف  PHأظھرت النتائج أن قیم      
ة  =PH 7.5متعادل یمیل إلى القلوي الخفیف بمتوسط  تقریـباً، وھذه القیم
،وُوجد أن ھذه PH=7.45 الشاھدقریبة من قیمة الرقم الھیدروجیني لتربة 

  .[5]القیم تتوافق مع المدى الذي تستطیع فطریات التربة النمو فیھ 
ة المجاورة لمصنع  تھاأقل من قیمھي في الواقع ھذه القیم كما أن      للترب

ھو في المتوسط متوسط الرقم الھیدروجیني فیھا  أن، حیث والصلب الحدید
8.62PH= ط ة متوس ت قیم ا كان ي دراس PH. بینم ة  اتف ابقة لترب س

  .8.04PH= [1] والصلب  بجانب مصنع الحدید
بق      ا س یم مم اع ق ي ارتف بب ف ع الس د یرج ة  PHق ات الترب ي عین ف

د  نع الحدی اورة لمص لب المج یدوالص ن أكاس ر م ى أن كثی ر إل  عناص
روجین،  ن والنیت ة م ة الناتج ر الثقیل ید العناص ون وأكاس ت والكرب الكبری

راق،  ا االحت ول أنھ ود تتح د وج بعن واء الرط ة  الھ ید عالی ى أكاس إل
ا  ة، مم یساعد االكسجین وھیدروكسیدات ثابتة التركیب تتخذ صفة القاعدی

  قیمة األس الھیدروجیني في التربة المجّمعة لھذه األكاسید.في زیادة 

عامل مھم لوجود الفطریات من عدمھا، فھو یلعب دوراً  PHیعتبر كما     
عالي في  PHوبالتالي وجود  أیونات بعض العناصرھاماً في تحدید توافر 

عدم نموھا  بالتالي معناهالتربة ربما یضع الفطریات تحت ضغط وھذا 
  . [5]جیدة طبیعیة بصورة 

ة  7شكل أن ( نجد وكما ھو واضح أدناه       رقم)  یمثل مقارن  متوسط ال
  .الھیدروجیني لعینات التربة 

  
  الھیدروجیني لعینات التربة  متوسط الرقمیمثل مقارنة  .7شكل 

  :متوسط كمیة األمالح الذائبة .ب 
نع      اورة لمص ة المج ات الترب ي عین ة ف ة األمالح الذائب اس كمی د قی عن

ة  ار العملی ات غب ي عین ت ف ة كان ى قیم ائج أن أعل رت النت زف أظھ الخ
، ولم تسجل  الصناعیة ومن ثم یلیھا الموقع األول وھو التربة داخل المصنع

 PPM 175 اً كبیراً بین عینات التربة المجاورة للمصنع بمتوسط اختالف
، ومقارنةً بنتائج عینات التربة  PPM 211بمتوسط  الشاھدوعینات تربة 

ان متوسط  ث ك ات واضحة حی اك فروق د كانت ھن المجاورة لمصنع الحدی
. وقد یرجع سبب الملوحة الزائدة إلى PPM  1,006كمیة األمالح الذائبة 

اثف ا بب تك ا بس ت.) وغیرھ ر(النیتروجین.. الكبری ید العناص ار وأكاس لغب
، ونزولھا إلى طبقات األرض وتغلغلھا في التربة مّما یؤثر الزائدة الرطوبة

ان متوسط  نع، وك ة المجاورة للمص ز األمالح في الترب على نسب وتراكی
   .PPM5,512   [1]  دراسات معملیة سابقةكمیة األمالح الذائبة في 

ة األمالح  ) 8 شكل(  فإنھو موضح أدناه  امك    یمثل مقارنة متوسط كمی
  .الذائبة لعینات التربة

  

  

  

  

  

  

  

  مقارنة متوسط كمیة األمالح الذائبة لعینات التربةیمثل  8 شكل
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  :متوسط المحتوى المائي  .ج 
اورة لمصنع الخزف      ة المج ات الترب ارات على عین عند إجراء االختب

وى الم اس المحت وى لقی ة أن متوسط المحت ذه الدراس ائج ھ ائي أظھرت نت
%، بینما كان متوسط المحتوى 1.5% و 0.5المائي للعینات یتراوح بین 

ة  ات ترب ائي لعین اھدالم م 2.5 الش ود%، ول تم وج ع  ی رة م ات كبی اختالف
د نع الحدی اورة لمص ة المج ائي للترب وى الم لب متوسط المحت ذي  والص ال

  %.1.3یساوي 

  :عض العناصر الثقیلةمتوسط نسب ب  .د 
متساوي في جمیع عینات التربة  العینات أن عنصر الرصاصنتائج  من     

ة  اھدالمجاورة للمصنعین وكذلك ترب ت نسب >0.009بمتوسط   الش ، وكان
  .[5]  الكسارات لمنطقة ةالرصاص في دراسة سابقة لتربة مجاور

ھ     ة  علماً بأن ادمیوم في ترب ت نسب الك م نالحظ  0.005 الشاھدكان ول
ة المجاورة لمصنع الخزف بمتوسط  اتاختالف ات الترب ة بعین كبیرة مقارن

اورة  0.003 ة المج ات الترب ة بعین ات ملحوظة مقارن وكانت ھناك اختالف
، وفي دراسة سابقة للتربة المجاورة لمصنع 0.02لمصنع الحدید بمتوسط 

ذا ،[1] 0.5الحدید كانت نسبة الكادمیوم عالیة بمتوسط  إن(بھ  ) 9 شكل ف
  .یمثل مقارنة نسب عنصر الكادمیوم لعینات التربة

  الكادمیوم لعینات التربةعنصر مقارنة نسب یمثل  9شكل 

  االستنتاجات
ل      ا من خالل تحلی م الحصول علیھ ي ت ائج الت ة النت م التوصل ومناقش ت

 لالستنتاجات التالیة :
د  .1 ة ب والصلاتخاذ عینات التربة المجاورة لمصنع الحدی صفة القاعدی

 بناًء على قیم الرقم الھیدروجیني.
ت،  .2 روجین، الكبری ر (النیت ید عناص أثیر أكاس ونوت وفر )، والكرب ت

 . بالزیادة المطردةالرطوبة على نسب األمالح الذائبة في التربة 
أعلى إحتوائھا على  تدلمصنع الخزف بلعملیة الصناعیة لغبار العینات  .3

یم العناصر الثقیل ن ق ب م ة نس دباة مقارن نع الحدی اورة لمص ات المج  لعین
 والصلب.

عدم تأثیر غبار العملیة الصناعیة لمصنع الخزف على التربة المجاورة  .4
ن  ھ المصنع م وم ب ا یق بشكل كبیر في زیادة نسب العناصر الثقیلة وذلك لم

ة مباشرة إجراءات وقائیة لمنع وصول الغبار إلى التربة ، بحجزه في منطق
 تجمیعھ في أكیاس خاصة.  ومن تم محددةومعینة 

  
  
  
  
  
  

  التوصیات
الل      ن خ ائج م ة نت ة النظری ة الدراس ارب المعملی ةوالتج ات الترب  لعین

 واالستنتاجات التي تم التوصل إلیھا نوصي باآلتي :
ة  .1 ى أھمی ز عل ام والتركی ھ االھتم ة لتوجی ل متخصص رق عم كیل ف تش

ن مخل ة ایجاد بدائل وطرق حدیثة للتقلیل م ات الصناعة بصورھا المختلف ف
  وتشجیع الصناعات النظیفة للبیئة.

ة .2 ا  ضرورة اتّباع تقنیات متقدمة في المراكز الصناعیة لمعالج مخلفاتھ
 من إلقائھا أو دفنھا في التربة.  أخرى بدالً  مرة استخدامھا وإعادة

إنشاء مراكز علمیة متخصصة لمراقبة التربة واجراء الفحص الدوري  .3
 على فترات منتظمة في المناطق القریبة من المصانع. والمستمر

ار  .4 دة  اختی ع المخططات الجی انعالمواق ع إنشؤھا لمص ا  المزم وإبعادھ
 عن المناطق السكنیة  والزراعیة.

اطق لھا تتعرض التي الغبار لمعدالت المستمرة المراقبة ضرورة .5  المن
 خاصة المناطق الزراعیة منھا. المجاورة للمصانع

اما ضرورة .6 ة الخضراء وخاصة في الھتم ادة الرقع  بالتشجیر وزی
 بالمراكز الصناعیة. المحیطة المناطق

ات الصناعیة على  .7 أثیر العملی اریع أخرى لدراسة ت عمل أبحاث ومش
 الكائنات الحیة، وباألخص تأثیرھا على صحة وسالمة اإلنسان.

د والمراكز .8 ات والمعاھ  العمل على ربط المؤسسات الصناعیة بالجامع
العلیا، لتدلیل مشاكل التلوث البیئي التي قد تحدث للمصانع والمساھمة في 

 .السلیمةبالطرق العلمیة  معالجتھا
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