
 التربة تلوث

 والحٌاة الزراعً اإلنتاج عملٌات علٌه تقوم الذي األساس وتعد ، وحٌاتها النباتات نمو فً هاما   دورا   التربة تلعب

 فً التربة أهمٌة وتكمن.  والحشرات ، والدٌدان ، الدقٌقة الحٌة الكائنات من كثٌر على التربة تحوي كما ، الحٌوانٌة

.  تحتاجها التً المنحلة واألمالح الماء النباتات تمتص طرٌقها وعن ، الجذور فٌها تنمو للنباتات استنادٌا   وسطا   كونها

 كذلك وتعد.  وغٌرها والملوحة والحرارة والتهوٌة والرطوبة الجفاف من المختلفة البٌئٌة الشروط التربة فً وٌتوافر

 والماء الهواء مكونات على تعتمد التربة مكونات ألن كوذل الطبٌعٌة األساسٌة العناصر لدورات الرئٌسٌة المكونات أحد

 خاصا   نظاما   تإلف ألنها ، الطبٌعٌة األنظمة أعقد من التربة تعد كما  وهكذا والماء التربة على ٌعتمد الهواء وتركٌب

 . غازي وطور ، سائل وطور ، صلب طور من تتكون فهً متجانس وغٌر األطوار متعدد

 السنٌن مالٌٌن خالل المعقدة العملٌات من سلسلة خالل تكونت وقد ، األرض من السطحٌة الطبقة بؤنها التربة وتعرف

 إلى ٌإدي الذي األمر ، الطبٌعٌة مكوناتها إحدى تركٌز فً زٌادة أو التربة فً غرٌبة مواد دخول ٌعنً التربة وتلوث

 أسمدة أو مبٌدات تكون وقد التربة ملوثات علٌها ٌطلق المواد وهذه ، للتربة والفٌزٌائً الكٌمٌائً التركٌب فً تغٌر

 ملوثة التربة تعتبر  وغٌرها... (  وغٌرها..... (  مشعة - منزلٌة - صناعٌة) نفاٌات أو حمضٌة أمطار أو كٌمٌائٌة

 صحة على خطر فتسبب النقصان أو بالزٌادة سواء العادة غٌر على تركٌزات أو بكمٌات مواد أو مادة على باحتوائها

 وتعتبر والجوفٌة السطحٌة المٌاه أو الزراعٌة األراضً حساب على الهندسٌة المنشآت أو والنبات والحٌوان اإلنسان

 . حال   وأصعبها تعقٌدا   وأكثرها البٌئة مشكالت أبرز من

 علٌها ٌتغذى الذي اإلنسان بصحة اإلضرار إلى ٌإدي الذي األمر ، الزراعٌة المحاصٌل تلوث إلى التربة تلوث وٌإدي

 .واللحم والبٌض كالحلٌب الحٌوانٌة المنتجات إلى الملوثات انتقال طرٌق وعن ، مباشرة

 .وأنشطته اإلنسان ذلك فً بما الحٌوي والغالف المائً والغالف الجوي الغالف منها عدٌدة التربة تلوث ومصادر

 التربة مكونات

 .والهواء والماء الدقٌقة والكائنات العضوٌة والمواد المعدنٌة األمالح:  نذكر للتربة الحٌوٌة المكونات من

 أمالح نجد الموجبة الشاردٌة المعدنٌة األمالح فمن ، أخرى إلى تربة من الماء فً الذوابة األمالح نسبة وتختلف

 وغٌرها والنترات الفوسفات الفحمات:  الرئٌسٌة السالبة الشوارد ومن. وغٌرها والمغنزٌوم والصودٌوم الكالسٌوم

 الكالسٌوم كربونات التربة فً انتشارا   المعدنٌة المحالٌل أكثر ومن ، ممدد بشكل وتكون التربة محلول فً المتواجدة

 [3.]واأللمنٌوم الحدٌد وأكاسٌد الكالسٌوم وكبرٌتات

 ٌعطً الغضار وجود أن حٌث النباتات، لنمو الكبٌرة األهمٌة ذو الغضار من نسبٌا   كبٌرة كمٌات على التربة وتحتوي

 أفضل وهً والرمل والكلس الغضار من تتؤلف التً تلك هً المتوازنة والتربة بالماء، االحتفاظ على عالٌة قدرة التربة

 [3.]للزراعة المالئمة الترب

 النباتٌة، للبقاٌا الجزئً التفكك نتٌجة أساسً بشكل تؤتً والتً التربة فً المهمة المكونات من العضوٌة المادة وتعد

 خواص تحسٌن على تعمل التربة فً تواجدها وعند. للتربة المفٌد الطبٌعً السماد وتشكل الحٌوانات، جثث بقاٌا وتحلل

 األساسً المحور التربة فً العضوٌة المواد وتشكل ، والحٌوٌة والخصوبٌة والكٌمٌائٌة الفٌزٌائٌة المختلفة التربة

 التربة مكونات ربط على تعمل كما ، التربة فً وفطور جراثٌم من الحٌة الكائنات بها تقوم التً الحٌوٌة العملٌات لمعظم

 [4.] صحراوٌة وشبه صحراوٌة ترب إلى تحولها العضوٌة بالمواد التربة فقر عن وٌنتج ، معا   وجمعها الحبٌبٌة

 تفكٌك على تعمل التً األخرى الدقٌقة واألحٌاء والفطور الجراثٌم على Soil Organisms التربة أحٌاء وتشتمل

 وغٌرها والحشرات والدٌدان الحٌوانٌة الخلٌة وحٌدة التربة حٌوانات وهناك. الدبال لُتشكل المشابهة والمواد السلٌلوز

 .الماء وتوزع الهواء دخول ٌسّهل مما التربة خلخلة فً تفٌد التً التربة، فً تعٌش التً

 التربة طبقات

 :وهً التربة فً متتالٌة طبقات ثالث تمٌٌز ٌمكن

 تحوي أنها كما سنتٌمترات، العدة ٌتجاوز ال وعمقها األرض تغلف التً الطبقة وهً :Surface Soil السطحٌة الطبقة

 لالنجراف معرضة الطبقة وهذه والحشرات، والدٌدان الدقٌقة الحٌة الكائنات معظم فٌها وتعٌش العضوٌة، المواد على

 .غٌرها من أكثر والتخرٌب

 مقارنة الدقٌقة الحٌة والكائنات الدبال من قلٌل وفٌها السطحٌة الطبقة تحت مباشرة تقع :Subsoil التربة تحت الطبقة

 .السطحٌة بالطبقة



 مثل التربة تكّون لعوامل عرضة أقل وهً التربة منها تكونت التً األصلٌة الطبقة وهً :Solid األم الصخر طبقة

 [5.]والرٌاح والرطوبة الحرارة

 ]التربة تلوث مصادر

 إلى طبٌعتها حسب تقسٌمها وٌمكن بشرٌة، وملوثات طبٌعٌة ملوثات إلى منشئها حسب التربة ملوثات تصنٌف ٌمكن

 .كٌمٌائٌة وملوثات حٌوٌة ملوثات

 :الطبٌعٌة الملوثات

 (Weathering االنجراف

 وأهمها المناخٌة العوامل بفعل ونقلها التربة من السطحٌة الطبقة وتآكل تعرٌة فً تتمثل طبٌعٌة ظاهرة هو االنجراف

 الحٌاة تهدد التً العوامل أخطر من وهً. مائً وآخر( رٌحً أو) هوائً انجراف إلى تقسٌمه وٌمكن. والمٌاه الرٌاح

 فً االنجراف خطورة وتكمن. النباتات لنمو الالزمة الخصبة المواد انجراف التعرٌة على وٌترتب والحٌوانٌة، النباتٌة

 بسرعة ٌتم التربة إلى التوازن إعادة أن نجد فٌما واحدة هوائٌة أو مطرٌة عاصفة خالل ذلك ٌتم حٌث حدوثه سرعة

 5555 قدره زمن إلى تحتاج سم 81 سماكتها تربة طبقة تشكل فإن المثال سبٌل وعلى. طوٌال   زمنا   وٌتطلب جدا   بطٌئة

 5.5 سماكتها التً الطبقة هذه تخرٌب وإن عام، مئة لكل سم 2 - 5.5 بـ تقّدر بسرعة ٌجري التربة تشكل أن حٌث عام

 فً خربت التً الزراعٌة األراضً وتقدر ،[ 6] سنة 35- 25 إلى ٌحتاج الهوائٌة أو المطرٌة العواصف بسبب سم 2 -

 فً دورا   لإلنسان أن كما ،[ 7.]الزراعٌة األراضً من% 23 من بؤكثر االنجراف بفعل األخٌرة سنة المائة فً العالم

 :فً ٌتمثل التربة انجراف زٌادة

 النباتً الغطاء وإزالة تخرٌب -

 .منها السطحٌة الطبقة حبٌبات ٌفكك مما العام من الجافة الفترات مثل مناسبة غٌر أوقات فً التربة حرث -

 وٌجعلها السطحٌة التربة وٌفكك النباتً الغطاء تقلٌل إلى ٌإدي الذي األمر الجافة، الفترات فً وخاصة الجائر الرعً -

 [1.]الرٌاح لتؤثٌر عرضة أكثر

 Desertification التصحر

 عجز درجة إلى إنتاجها وقلة الحٌوٌة، خصائصها وتدهور بمكوناتها اإلخالل أي البٌئٌة النظم فً التدهور ٌعنً التصحر

 والرعوٌة الزراعٌة األرض شكل ٌنتهً بحٌث ،[ 9]واإلنسان للحٌوان الضرورٌة الحٌاة متطلبات توفٌر عن النظم هذه

 ازدٌاد بسبب أو( األمطار وندرة الجفاف مثل) مناخٌة عوامل بسبب التصحر ٌنتج وقد. صحراوٌة تكون أن إلى وتمٌل

 أو عمرانٌة إلى األراضً تحوٌل أو الجائر الرعً عملٌات مثل) البشر تدخل بسبب أو الرمال زحف أو الملوحة نسبة

 (صناعٌة

 (:الصناعٌة) البشرٌة الملوثات

 :الصلبة بالمخلفات التلوث

 وتختلف البٌئً، النظام هدم فً فتسهم للتربة تنتقل صلبة نفاٌات من المصانع تقدمه وما الصناعة عرفته الذي التقدم إن

 أو عظام) الحٌوانٌة أو( ورق أو خشب) النباتٌة الصلبة فالمخلفات تلوٌثها؛ على المترتبة النتائج فً المخلفات هذه

 أما. للتربة تعود التً المعدنٌة المواد معطٌة الطاقة على للحصول بتحلٌلها الدقٌقة الكائنات تقوم التربة، فً( جثث

 أن أو بٌولوجٌا   للتحلل قابلة غٌر مواد فهً( صناعً ومطاط بالستٌك ألمنٌوم، حدٌد،) الصناعٌة الصلبة المخلفات

 هناك وكذلك ،[ 85]البٌئٌة باألنظمة وتضر تدرٌجٌا   تتراكم فإنها وبالتالً السنٌن، لمئات وٌحتاج جدا   بطًء تحللها

 وجٌف الحٌوانات إفرازات) أهمها ومن والحٌوانٌة النباتٌة األنشطة كافة عن الناتجة الزراعٌة الصلبة المخلفات

 إلى أعٌدت ما إذا بٌئٌة مشكلة المخلفات هذه تشكل ال وعموما  ( النبات حصاد ومخلفات األعالف وبقاٌا الحٌوانات

 اإلنشاءات عن الناجمة المخلفات وهناك الزراعٌة، للتربة كسماد الحٌوانات إفرازات استعمال مثل الطبٌعٌة دورتها

 لعدم نظرا   المنشآت وبناء هدم عن وتنتج اإلنسان صحة على خطرا   تسبب ال خاملة نفاٌات عن عبارة وهً والبناء

 وتسوٌة العامة الطرق وفتح المختلفة الردم عملٌات فً استعمالها وٌمكن البٌئة فً ضارة مواد على احتوائها

 صلبة منزلٌة نفاٌات ظهور فً ساهم للسكان السرٌع التزاٌد أن كما ،[ 88]وغٌرها الطرق جوانب على المنحدرات

 .الفارغة المعدنٌة والعلب كالزجاج منها للتخلص بحاجة

 [83[]82:]الصلبة المخلفات من التخلص طرائق



 وٌسوى بالتراب تغطٌتها ٌتم ثم للمدن العمرانً النطاق عن بعٌدا   خاصة حفر فً التربة ضمن الصلبة المخلفات دفن -8

 ٌجب فإنه الدفن هذا جراء من والتربة الجوفٌة المٌاه تلوث فً الطرٌقة هذه تؤثٌرات ولتجنب. التربة سطح ذلك بعد

 الطرٌقة ولهذه المنزلٌة، النفاٌات من للتخلص وغٌرها دمشق مدٌنة فً مستخدمة الطرٌقة وهذه. فنٌة طرق عدة اتباع

 .عٌوب عدة

 الطاقة من وٌستفاد منها، التخلص بهدف الصلبة المخلفات بعض بحرق الدول بعض تقوم: المخلفات إحراق -2

 الطرٌقة هذه وتعتبر. الكهرباء تولٌد فً أو التدفئة فً ٌستعمل قد الذي البخار إنتاج فً الحرق عن الناتجة الحرارٌة

 المهتمٌن نظر وجهة من تماما   مناسبة تعتبر ال ولكنها الصلبة المخلفات من بالتخلص المهتمٌن نظر وجهة من مناسبة

 المعلقة والدقائق المنطلقة الغازات طرٌق عن الجو فً تلوثا   ٌسبب المخلفات هذه إحراق ألن وذلك التلوث بمقاومة

 أٌضا   وبعٌدة السكنٌة المناطق عن البعد كل بعٌدة المخلفات هذه فٌها تحرق التً األفران تكون أن ٌجب ولذلك. والدخان

 .الرٌاح مهب عن

 الزجاجٌة المواد أما للصناعة، كمصدر واستعمالها تدوٌرها ٌعاد الورقٌة فالنفاٌات: المخلفات استخدام وإعادة جمع -3

 المخلفات من وغٌرها ثانٌة، مرة تصنٌعها ٌعاد الفارغة المعدنٌة والعلب الزجاج، لصناعة أولٌة كمواد فتستخدم

 القٌم بعض لها أن بجانب المدن مخلفات من كبٌر جزء من التخلص على الطرٌقة هذه وتساعد. والبالستٌكٌة الزراعٌة

 المتحدة الوالٌات وفً الورقٌة النفاٌات على ٌعتمد الورقً إنتاجها من% 45 أن الٌابان فً مثال   فنجد. االقتصادٌة

 .الفارغة المعدنٌة العلب نفاٌات على إنتاجها ٌعتمد المنتجة العلب من% 55

 .الزراعً اإلنتاج تحسٌن فً الستخدامه عضوي سماد إلى العضوٌة المواد تحوٌل -4

 فً كبٌرا   إخالال   تسبب ألنها مقبولة وغٌر سلٌمة غٌر الطرٌقة وهذه: والمحٌطات البحار فً الصلبة المخلفات إلقاء -5

 .الحٌوي القطاع ذلك فً للحٌاة وإفسادا   المائٌة البٌئة

 :السائلة بالمخلفات التلوث

 المعدنٌة والزٌوت الكٌمٌائٌة المنظفات ومٌاه والدباغات، المصانع ومخلفات المجاري، مٌاه السائلة بالمخلفات ٌقصد

 الكائنات قتل على وتعمل ، للتربة المسامٌة الطبقات خالل المٌاه بواسطة تسربها من الملوث تؤثٌرها وٌنتج المستعملة،

 السائلة المخلفات فإن لذلك باإلضافة. الشرب فً استخدامها بذلك وتمنع فتلوثها الجوفٌة المٌاه إلى وتصل ، فٌها الحٌة

 من اإلنسان إلى الكائنات هذه وتنتقل الممرضة، والطفٌلٌات الجراثٌم النتشار بإرة تصبح الملوثة بالمٌاه اختالطها وعند

 بنٌتها وهدم التربة تملح إلى السائلة المخلفات وتإدي. طبخ دون مباشرة تإكل التً تلك وخاصة المزروعات خالل

 بردى نهر على الواقعة وغوطتها دمشق قرى فً ٌشاهد ما السائلة بالمخلفات التربة تلوث على مثال وخٌر. الفٌزٌائٌة

 [84.]إنتاجٌتها من وتقلل المزروعة األراضً إلى تنتقل والتً المائٌة الملوثات أنواع بمختلف الملوث

 :بالمبٌدات التلوث

 به، حلت التً التوازن عدم حاالت لعالج الحٌوي المحٌط فً تحقن السمٌة متفاوتة كٌمٌائٌة مركبات عن عبارة المبٌدات

 فً المواد تلك تستخدم حٌث السامة، المواد هذه من األكبر بالجزء البٌئٌة األوساط من غٌرها دون التربة وتحظى

. التربة تقطن التً األخرى األحٌاء وبعض والفطرٌات والحشائش الحشرات أهمها من التً الزراعٌة اآلفات مقاومة

 على ٌإثر أن دون مكافحتها أجل من ٌستعمل التً اآلفة على فقط ٌإثر الذي االنتقائً المبٌد ذلك هو المثالً والمبٌد

 فً ٌتركز ال والذي سامة غٌر مواد إلى نسبً قصٌر زمن وفً بسهولة ٌتحلل والذي النافعة الحشرات من أعدائها

 تكون ال المبٌدات معظم فإن الواقع وفً ، كثٌرة وهً البٌئة على خطرا   ملوثا   فٌعتبر ذلك عكس أما الغذائٌة، السلسلة

 ٌسمى ما أو التراكمً وأثرها سنوات لعدة بالتربة بقائها فً الكٌمٌائٌة المبٌدات خطورة وتكمن[. 85]عملها فً انتقائٌة

 إن. الغذائٌة السلسلة بواسطة وتراكمها السامة العناصر انتقال أي (Bioaccumulation: باإلنجلٌزٌة) الحٌوي التراكم

 التً الزراعٌة والمحاصٌل النباتات نسج فً السامة العناصر تركٌز فً زٌادة إلى ٌإدي للمبٌدات المستمر االستعمال

 تناوله طرٌق عن لإلنسان تنتقل ثم المحاصٌل، هذه على تتغذى التً( وأغنام أبقار) الحٌوانات إلى بدورها تنتقل

 هذه األمطار تحمل وقد[. 86]العضوٌة فً فٌزٌولوجٌة أضرار إلى ٌإدي ذلك كل واألسماك واللحوم والفواكه للخضار

. األوساط هذه فً الموجودة الحٌة الكائنات على األضرار من كثٌرا   فتسبب المائٌة؛ المجاري إلى التربة من المبٌدات

 التربة تلوث إلى الطرٌقة هذه تإدي وال الجو، من الطائرات بواسطة الحقول فً المبٌدات هذه ترش الحاالت بعض وفً

 فً اإلسراف وٌإدي. المستعمل المبٌد من% 55 إلى أحٌانا   ٌصل قد كبٌر بقدر الهواء تلوث إلى أٌضا   تإدي بل فقط

 المبٌدات، بهذه كذلك اإلنسان وٌتؤثر. الطبٌعٌٌن وأعدائها اآلفات بٌن القائم الطبٌعً التوازن فقدان إلى المبٌدات استخدام

 طرٌق عن وإما المالمسة، طرٌق عن إما مباشرة بطرٌقة بها ٌتؤثرون المبٌدات هذه مصانع فً ٌعملون الذٌن فالعمال

 ذلك على واألمثلة. الحقول فً المبٌدات هذه برش ٌقومون الذٌن العمال الخطر لهذا ٌتعرض كما أبخرتها، استنشاق

 نحو الحاالت هذه بلغت سورٌا وفً ،8951 عام حالة 855 نحو بالمبٌدات التسمم حاالت بلغت الهند ففً: كثٌرة

 مشكلة من ٌزٌد ومما[. 87]سنوات عدة منذ الٌابان فً فردا   336 نحو أٌضا   تسمم كما الستٌنٌات، أوائل حالة 8555



 من األنواع هذه ضد مناعة اكتسبت قد اآلفات أن درجة إلى زادت قد للمبٌدات اآلفات مقاومة أن المبٌدات استخدام

 .قبل من لها قاتلة كانت بجرعات تموت تعد لم فهً وبالتالً المبٌدات

 الــ وٌعرف. اآلن حتى انتشارا   وأكثرها شهرة المبٌدات أكثر وهو D.D.T مركب: منها نذكر الحشرٌة المبٌدات ومن

D.D.T   كمبٌد الثانٌة العالمٌة الحرب فً استعماله وبدأ ، اإلٌثان كلورو ثالثً فٌنٌل ثنائً كلورو ثنائً باسم كٌمٌائٌا 

 كلورٌة مركبات على الحتوائه نظرا   والسوٌد وكندا كؤمرٌكا الدول من العدٌد فً حّدد أو استخدامه ُمنع وقد حشري،

 المبٌد هذا من ما نسبة هناك أن وٌقال طوٌال ن زمنا   ٌنحل أن دون ٌبقى الثبات شدٌد أنه المبٌد هذا خواص ومن سامة،

 [.81]ضئٌلة النسبة هذه كانت مهما األرض سطح على إنسان كل جسم فً

 :الكٌمٌائٌة باألسمدة التلوث

 فً زٌادة وبالتالً التربة خصوبة على جٌد تؤثٌر من لها لما الزراعة فً األسمدة ٌستخدم قدٌما   اإلنسان كان لقد

 التربة فً تتحلل حٌث(  النبات وبقاٌا الحٌوان مخلفات من أي)  العضوي النوع من قدٌما   األسمدة وكانت ، المحصول

 عدد وبزٌادة ، النبات باحتٌاجات تفً وبكمٌات ، االمتصاص سهلة ذائبة مواد ذلك عن وٌنتج الدقٌقة األحٌاء بفعل ببطء

 الفوسفات مركبات على تحوي التً الكٌمٌائٌة األسمدة استخدام إلى المزارعون اتجه الزراعٌة الرقعة وتوسع السكان

 بكمٌات األسمدة لهذه طالمفر االستخدام وإن.  الزراعٌة المحاصٌل من إنتاجها وزٌادة التربة خصوبة لزٌادة والنترات

 التربة فً ٌبقى األسمدة هذه من كبٌرا   جزءا   فإن(  النتروجٌنٌة األسمدة زٌادة وخاصة)  الفعلٌة النبات حاجة عن تزٌد

 عوامل أحد وهو ، االقتصادٌة الناحٌة من إسرافا   المتبقً الجزء هذا وٌمثل.  النبات حاجة عن ٌزٌد الذي الجزء وهو

 نهاٌة فً تصل حتى الري مٌاه فً ٌذوب النتروجٌنٌة األسمدة هذه من جزء فإن التربة هذه ري وعند ، التربة تلوث

 : منها عدٌدة أضرار إلى ٌإدي الذي األمر ، األرض باطن فً الجوفٌة المٌاه إلى األمر

 .النتروجٌن من زائدة كمٌة على الحاوٌة النباتات على تتغذى التً الحٌوانات تسمم إلى تإدي -8

 ٌإثر الذي H2S النتروجٌن أكسٌد ثانً غاز تصاعد وبالتالً ، تخمرها إلى ٌإدي الصوامع فً النباتات حفظ أن كما -2

 . العاملٌن صحة على بدوره

 النتروجٌنٌة المواد تحوٌل على تعمل التً ، التربة فً الضارة البكترٌا أعداد تزاٌد إلى تإدي النتروجٌن زٌادة -3

 . بالنترات التلوث تزاٌد بالتالً و نترات إلى األسمدة فً الموجودة

 المٌاه لهذه اإلنسان تناول حال وفً ، للشرب صالح غٌر ppm 85 عن النترات من محتواه ٌزٌد الذي الماء ٌعد -4

 مع ٌتحد و الدم إلى ٌنتقل بدوره والذي نترٌت إلى النترات باختزال تقوم الهضمً الجهاز فً الموجودة البكترٌا فإن

 ٌطلق الحالة وهذه الخالٌا إلى ونقله األكسجٌن غاز امتصاص على الطبٌعٌة قدرته الهٌموغلوبٌن فٌفقد ، الهٌموغلوبٌن

 مما ، الخالٌا هذه فتموت ، الخالٌا إلى األكسجٌن غاز وصول تمنع خطٌرة حالة وهً ، الدم تسمم حالة اسم علٌها

 [25[]89]الحً الكائن وفاة إلى ٌإدي

 بعض فً تركٌزه فً ٌصل أن وأوشك ، ٌوم بعد ٌوما   ٌزداد المائٌة المجاري فً النترات تركٌز أن لوحظ وقد -5

 أصبحت كما ، منها الشرب مٌاه ألخذ صالحٌتها البحٌرات من عدد فقدت وقد ، بالخطر تنذر مستوٌات إلى البحٌرات

 إلى البحٌرات هذه مثل تحوٌل فً الفوسفات مركبات مع تشترك النترات فمركبات ، الغذائً التشبع لظاهرة معرضة

 . الحٌاة فٌها تنعدم مستنقعات

 بهدف والنترٌت النترات مركبات من قلٌل ٌستخدم حٌث ، المعلبة األطعمة طرٌق عن اإلنسان إلى النترات تصل وقد -6

 [ .28]للجراثٌم مضادة خواص المركبات لهذه أن باعتبار ، والتلف الفساد من حفظها

 ، المائٌة المجاري على تؤثٌرا   األرض باطن فً الجوفٌة المٌاه فً(  الفوسفور مركبات أو)  الفوسفات مركبات ولزٌادة

 المجاري مختلف فً تعٌش التً ، الحٌة الكائنات من كثٌر بحٌاة اإلضرار إلى المجاري هذه فً نسبتها زٌادة وتإدي

 . المائٌة

 ٌمكن وال ، طوٌال   زمنا   التربة فً تبقى آثارها فإن ولذلك ، الكٌمٌائٌة الناحٌة من ثابتة مركبات الفوسفات ومركبات

 فإن وبالتالً واإلنسان الحٌوان من كل على السام بؤثرها تتصف المركبات هذه فإن كذلك.  بسهولة منها التخلص

 تتسبب وكذلك.  صحً غٌر أمرا   ٌعتبر الشرب مٌاه منها تإخذ التً الجوفٌة المٌاه فً أو المائٌة المجاري فً زٌادتها

 األمر ، األخرى المائٌة النباتات وبعض للطحالب زائد نمر حدوث إلى البحٌرات مٌاه فً الفوسفات مركبات نسبة زٌادة

 فٌها تلقى التً البحٌرات من لكثٌر تحدث ظاهرة وهً الغذائً التشبع حالة إلى البحٌرات هذه وصول إلى ٌإدي الذي

 تماما   تخلو وكذلك ، األكسجٌن من خالٌة مستنقعات إلى الزمن مرور مع البحٌرات هذه فتتحول ، الصحً الصرف مٌاه

 . الحٌة الكائنات من وغٌرها األسماك من



 إلى منها ٌضاف وما ، المخصبات هذه من النباتات تحتاجه ما بٌن توازن هناك ٌكون أن ٌجب أنه سبق مما وٌتضح

 ، التربة بهذه المحٌطة البٌئة بعناصر اإلضرار فً المخصبات هذه من الزائدة الكمٌات تتسبب ال حتى ، الزراعٌة التربة

 .الكائنات وباقً اإلنسان بصحة ضررا   أقل أخرى مواد استعمال أو

 : Heavy Metals الثقٌلة المعادن

 [22] الخفٌفة بالمعادن تدعى عنها ٌقل وما ، 3سم/غم 5 عن كثافتها تزٌد التً المعادن كافة الثقٌلة بالمعادن ٌقصد

 فً معروفة أهمٌة له فالحدٌد ، المختلفة البٌولوجٌة وفعالٌتها األحٌاء حٌاة فً مهما   دورا   المعادن هذه بعض تإدي

 المعادن هذه تكون ولكن ، أنزٌمٌة محفزات والنحاس والزنك المنغنٌز عناصر من كل وتعد ، واألنزٌمات الدم تركٌب

 البكترٌا بواسطة تحلٌلها إمكانٌة عدم هو البٌئة فً المعادن هذه خطورة من ٌزٌد ومما.  معٌنة تراكٌز فً وخطرة سامة

 أو نشوئها مواقع عن بعٌدة لمسافات االنتشار من تمكنها والتً ثبوتٌتها عن فضال   األخرى الطبٌعٌة والعملٌات

 البٌئة فً الحٌة الكائنات وأعضاء أنسجة فً الحٌوي التراكم إلى بعضها قابلٌة إلى ٌعود فٌها ما أخطر ولعل ، مصادرها

 Radioactive مشعة نظائر بمثابة تكون أنها أي ، إشعاعٌة خواص الثقٌلة المعادن ولبعض.  الٌابسة أو المائٌة

Isotopes ، الوقت نفس فً ومشعة سامة كونها حٌث من البٌئة على مزدوجة مخاطر ستحمل المعادن هذه فإن لذا ، 

 [.23] 235 والٌورانٌوم ، المشع 65 الزنك فً الحال هو كما

 دفنها ٌتم التً النفاٌات مع التربة إلى تصل التً ، والكادمٌوم والزئبق كالرصاص الثقٌلة المعادن بتلوث التربة تصاب

 شدٌدة معادن وهً ، المعادن لهذه الهواء فً العالقة المركبات لتساقط نتٌجة أو ، الملوثة الري مٌاه مع أو ، التربة فً

 . لإلنسان الغذائٌة السلسلة عبر بدورها تنتقل حٌث ، والثمار النباتات أنسجة فً كبٌرة بصورة وتتركز ، السمٌة

 :الحمضٌة األمطار

 مع تفاعلها عند وذلك الحمضٌة لألمطار الرئٌسً المكون المتصاعدة الكبرٌت وأكاسٌد النتروجٌن أكاسٌد غازات تعتبر

 الكبرٌتٌك وحمض النترٌك حمض شكل على وتتساقط األمطار هذه تتكون وبالتالً Water Vapor الماء بخار جزٌئات

 القاعدٌة باألمطار ٌعرف ما هناك أن كما ، دون فما 5 إلى الهٌدروجٌنً رقمها انخفض إذا حمضٌة األمطار وتعتبر ،

 المذابة كالكربونات المواد من وغٌرها بالكالسٌت غنٌة تكون ما وعادة فوق فما 1 إلى الهٌدروجٌنً رقمها ٌصل التً

 [24.] الحمضٌة باألمطار مقارنة أخطارا   تشكل وال الجافة وشبه الجافة المناطق فً سقوطها وٌنحصر

 تسري التً والمركبات العناصر من عددا   وتذٌب الزراعٌة التربة طبقة فً تغٌر إحداث إلى الحمضٌة األمطار وتإدي

 األمطار تعمل كما.  المزروعات ري أو الشرب فً تستخدم قد التً الجوفٌة المٌاه إلى ثم ومن التربة جوف إلى

 النباتات موت إلى وتإدي خصوبتها فً الضرر وٌلحق التربة أحٌاء على ٌإثر مما التربة حموضة زٌادة على الحمضٌة

 الثقٌلة المعادن مثل وسامة خطرة ذائبة عناصر على التربة جوف فً تسربها عند األمطار هذه تحتوي أن ٌمكن كما ،

 .والزئبق كالرصاص

 :اإلشعاعً التلوث

 بعد إال المشكلة تظهر ولم القرن بداٌة فً اإلشعاعً النشاط اكتشاف بعد تبرز المشعة بالمواد التلوث مشكلة بدأت

 قنبلة تفجٌر من المتكونة العناصر وتقدر ، الهٌدرجٌنٌة والقنابل النووٌة القنابل تفجٌر من اإلنسان تمكن حٌنما 8945

 كٌلومترات عدة إلى العادة فً االنفجار عن الناتج الذري الغبار ٌتصاعد حٌث ، مشع عنصر 255 بحوالً واحدة نووٌة

 واألنهار الجوفٌة المٌاه إلى ما بطرٌقة الذري الغبار ٌتسرب أن ٌلبث وال الهواء فً ٌنتشر أو األرض على ٌتساقط ثم

 تفجٌر تعادل انفجارها قوة أن أي)  طن مٌكا خمسٌن على تزٌد التً الهائلة االنفجارات حاالت وفً[ . 25] والبحار

 جمٌعه نزول ٌتم أن قبل األرض حول مرات عدة ٌدور قد الناتج الذري الغبار فإن ( T.N.T مادة من طن ملٌون خمسٌن

 الجو فً النووٌة التفجٌرات تحرٌم معاهدة لتوقٌع الكبرى الدول دعا الذي الرئٌسً السبب هو وهذا ، األرض سطح إلى

 [ .26]األرض باطن فً التفجٌرات تمنع ال أنها إال ، 8963 عام

 والحٌوانٌة النباتٌة الكائنات إلى الوسط من تنتقل أنها أي تراكمٌة صفة ذات كونها من المشعة العناصر خطورة وتؤتً

 من عضو أي أو الجسم تلقى وإذا ، الغذائٌة السلسلة عبر انتقالها مراحل من مرحلة كل فً التركٌز فً زٌادة مع

 على تإثر أن ٌمكن اإلشعاعات من جدا   القلٌلة الجرعات وحتى ، مختلفة أضرار فٌه حصلت متقطعة دفعات أعضائه

 والذي Genetic injury وراثً خلل ٌحدث أن فٌمكن ، الجنسٌة الخالٌا هً المتضررة الخالٌا كانت وإن ، واحدة خلٌة

 مصدر إلى تعرضت مناطق فً ٌولدون الذٌن األطفال عند تشوهات ظهور أو ، القادمة األجٌال إلى ٌنتقل أن الممكن من

 سنة وناغازاكً هٌروشٌما على الذرٌة القنابل إلقاء بعد ولدوا الذٌن الٌابانٌٌن األطفال عند الحال هً كما إشعاعات

8945 [27. ] 

 [عدل]التربة مشاكل لحل الممكنة اإلجراءات



 . التكاثر على قدرتها النباتات تستعٌد حتى فٌها الرعً وتنظٌم الطبٌعٌة المراعً على والحفاظ األشجار قطع وقف

 . وانتقالها تحركها من للحد المطاطٌة بالمواد رشها أو النباتات ببقاٌا الرملٌة الكثبان زراعة

 . المنحدرة المناطق فً وخاصة االستنادٌة الجدران بإقامة االنجراف من التربة حماٌة

 . االنجراف من والتخفٌف السٌول قوة من للتقلٌل السدود إقامة

 . والحرائق والتحطٌب الجائر الرعً من وخاصة الغابات حماٌة

 . السلٌمة بالطرق الصلبة النفاٌات من التخلص

 . معالجتها بعد إال النباتات ري فً المصانع صرف ومٌاه الصحً الصرف مٌاه استخدام عدم

 . المثالً البدٌل إٌجاد حتى الكٌمٌائٌة المبٌدات استعمال وترشٌد تنظٌم

 باإلنسان ضارة أخرى أحٌاء تسببها التً األضرار نسبة خفض سبٌل فً الحٌة الكائنات باستعمال الحٌوٌة المكافحة

 . والمزروعات والحٌوان

 على المصانع أصحاب وإجبار التربة أو الماء أو الهواء فً سواء عامة التلوث من تحد التً والتشرٌعات القوانٌن سن

 . اتباعها

 . المستوٌات جمٌع على التلوث بمكافحة المتعلقة العلمٌة البحوث تشجٌع


