


مقدمة

ث• الضررحقيلمماالطبيعية،البيئةإلىالملوثاتإدخالهوالتلوُّ

ااتالملوثوهذه،البيئيالنظامفياالضطراباتويسّبببها، أنإمَّ

زتتجاوولكنهاطبيعية،موادأوالبيئة،علىدخيلةموادتكون

بلفقط،يةالكيميائبالموادالتلوثيقترنوالالمقبولة،المستويات

.لحرارياوالتلوثالضوضائيكالتلوثأخرى،أشكالليشمليمتد

ةطرديةعالقةهناك• فكلما،عةوالصناالبيئيالتلّوثبينخاصَّ

فرصزادتجديدةمصانعوإنشاءالتصنيعإلىحاجتنازادت

التلوثلمعدََّّزادوبالتاليالبيئيةلمواردناالمتواصلاالستنزاف

.البيئي
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:البيئيالتلوثمفهوم

لفيوالمناخالبيئةعلماءاختلف• دقيقدتعريفإلىالتوصُّ ومحدَّ

ثالعلميالمفهومفإنََّّالتعريفكانًَّوأياالبيئي،للتلوث مرتبطللتلوُّ

تقلَّّامالنظهذاكفاءةأنََّّحيث،اإليكولوجيبالنظاماألولىبالدرجة

التوافقيةةالحركفيتغيرحدوثعندتامبشكلوتصابكبيرةبدرجة

(الخ....االنسانهواء،حيوان،نبات،تربة،)المختلفةالعناصربين

النظامهذارعناصتركيبعلىيطرأالذيالنوعيأوالكّميفالتغيُّر•

إضافةعلىيعملالبيئيالتلوثأنََّّنجدهناومنالخلل،إلىبهيدَّّؤي

وجودمنيقلّلأويزيدأّنهأوالبيئي،النظامفيموجودغيرعنصر

قبوللىعالبيئيالنظاماستطاعةعدمإلىيؤّديبشكلعناصرهأحد

.البيئيالنظامفيخللإحداثإلىيؤّديالذياألمرهذا
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فيثةلوَّّالمالموادمنمادةأيتواجدبأّنهالبيئيالتلّوثُيعّرفكما•

أودهاوبمفرمباشرةغيرأومباشرةبطريقةتؤّديبكمياتالبيئة

.بالصحةاإلضرارإلىغيرهامعبالتفاعل

حيةالغيرأويةالحسواءالبيئةمكوناتفيكيفيأوكّميرتغيَُّّأيوأّنه•

ذهلهالطبيعيةالتذبذباتمجالخارجرالتغيَُّّهذايكونأنعلى

تزاناالفيماٍَّخللإحداثإلىالتغّيرهذايؤّديبحيثالمكونات،

.للبيئةالطبيعي

حيةموادسواء،صلبةأوسائلةأوغازيةشوائبأوموادوجودهوو•

علىًَّلباسيؤّثرًَّتبديالتسّببالغذاءأوالماءأوالهواءفيجامدةأو

األرضكوكبعلىالحيةالكائناتلكلالمختلفةالوظائفسالمة

فيهابمايةالحيوالعناصرجميععلىيؤّثرماكلبأّنهآخرونويعّرفه•

رالعناصتركيبفييؤّثرماوكذلكوإنسان،وحيواننباتمن

4.والبحاروالبحيراتوالتربةالهواءمثلالحيةغيرالطبيعية



:الزراعيةالتربةتلوثمفهوم

الطبقةوهياألرضية،القشرةمكوناتإحدىهيSoilالتربة•

األرضية،رةللقشالصخريةالطبقةتغّطيالتيتةالمفتََّّالسطحية

والوظائفةالزراعيالتنميةعليهتقومالذياألساسهيالتربةوألنََّّ

الغذائي،واألمنللبيئةاإليكولوجيللنظاماألساسية

وجهلىعالحياةالستمرارأساسيًَّعاملًَّالتربةفإنََّّوبالتالي•

تفقدلذااألرض ولاألكانونمنالخامسالمتحدةاألممخصصَّ

"للتربةالعالميباليوم"عامكلمن

Food)"للتربةالدوليةبالسنة"2015عامخصصتكما• and
Agriculture Organization, FAO).
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ف• التربةبيصيالذيالضررأنَّهالزراعيةالتربةتلوثُيعرَّ

أوائيةالكيميأوالطبيعيةوخواصهاصفاتهامنفيغّيرالزراعية

مباشرةيرغأومباشرةوبصورةًَّسلباتؤّثريجعلهابشكلالحيوية

.ونباتوحيوانإنسانمنسطحهافوقيعيشمنعلى

علىطرأيكيميائيأوفيزيائيرتغيَّّأيبأّنهتعريفهيمكنكما•

.استغاللهافيعرقلةعنهينتجوالذيالتربة

مباشركلبشتسمحبكمياتالتربةفيالملوثاتتواجدأيضاًَّهوو•

تخريبأو،لإلنسانالعامةبالصحةباإلضرارمباشرغيرأو

أووانية،الحيأوالنباتيةاألوساطعلىالتأثيرأو،البيئيةاألنظمة

:هيبةالترملوثاتوأهمالجوفية،أوالسطحيةالمياهعلىالتأثير

ومياهلبةالصوالنفاياتوالمبيدات،المشعة،والموادالثقيلة،المعادن

.(2015العجي،)الصحيالصرف
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فاتصالتلوث،نوععلىالزراعيةالتربةتلّوثمقداريتوقف•

رةبصويكونوقدالطبيعية،والعواملالمناخيةالظروفاألرض،

تخداماسمثلتدريجيةبصورةأوالبراكينأوالزالزلمثلمباشرة

أوةالنفطيالموادتسربأوالمعدنيةواألسمدةالزراعيةالمبيدات

الزراعيةاألراضيريفيالعادمةالمياهاستخدامإعادة

والفيزيائيةالكيميائيةالخواصعلىالتربةفيالملوثاتحركةتعتمد•

لويتوقَّفللتربة الفيزيائيةربةالتخواصعلىالملوثاتانتقالمعدَّ

يؤّثراننهماألالظاهريةوالكثافةللحبيباتالحجميالتوزيعوبالتحديد

التربةpHرقمفإنََّّوكذلك،التربةخاللوالهواءالماءحركةعلى

بعلىيؤّثر .....ذوبانهاأوالثقيلةالمعادنترسُّ
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:الزراعيةالتربةتلوثمصادر

:إلىتقسيمهايمكنحيثالزراعيةالتربةتلّوثمصادرتختلف

دةمصادربهاُيقصد:مباشرةمصادر ياسقيمكنحيثومعلومةمحدَّ

الصرفوالصناعيالصرفأنابيبمثلعنهاالصادرةالملوثاتكميَّة

دىتؤأنيمكنوالمستشفياتوالمصانعالمنازلمخلفاتالصحي

سواءنهامفالتخلصوالثقيلةالصغرىبالعناصرالتربةتلوثإلى

إلىالهاوانتقالتربةتلوثإلىيؤدىالتربةفيدفنهاأوبإلقائها

.الجوفيةالمياه

كميةقياسالصعبمنالتيالمصادرهي:مباشرةغيرمصادر

ثلم.....كبيرةمساحاتعلىالنتشارهاوذلكعنهاالناتجةالملوثات

يةالزراعوالمبيداتالكيميائيةاألسمدةاستخدامعنالناجمالتلوث

فطيةالنالمنشآتمثلوالمصانعالسياراتعوادمعنالناتجوالتلوث

.(2016،الحالوي).....الغذائيةوالمنشآت



:الزراعيةالتربةتلوثأسباب

معالريلمياهالمفرطفاالستخدام،بالمياهعوالتشبَّّالتربةحتمل1َُّّ.

.بالتربةاإلضرارإلىييؤدَّّالصرفسوء

.ومنتجاتهالنفطوأنابيبخزاناتمنالتسربات2.

األمطارسقوطعدمالعمليةهذهفيويساعدالتصحر،ظاهرة3.

األراضيإلىالرمالزحفعلىتعملالتيالنشيطةوالرياح

.الزراعية

.والنفاياتالخامالموادونقلتخزين4.

.هابالمحيطةالبيئةإلىتجميعهاأماكنمنالملوثاتانبعاث5.

ثةالموادانتقال6. .الجوفيةالمياهأوالسيولمياهمعالملوِّ
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هذهحََُّتْرشَُّحيث،مفرطنحوعلىوالكيمائياتالمبيداتاستخدام7.

عنتشرتنأنويمكنالرياح،عبرتنتقلأوالتربة،داخلإلىالمبيدات

التربةرعبالجوفيةالمياهإلىتنتقلأوللمياه،السطحيالجريانطريق

وأاألنهارإلىالنهايةفيتصلبحيثاألرضباطنفيوتنتشر

.البحيرات

ع8. ىالذيالعمرانيالتوسُّ .الزراعيةياألراضوتبويرتجريفإلىأدَّ

كلبشالذريةالطاقةعنالصادرةالمشّعةالموادبواسطةالتلّوث9.

.خاص

امصدرهاالتي،الثقيلةبالمعادنالتلّوث10. خاللمنوذلكطبيعيإمَّ

األرض،شرةقلصخوروالحيويةوالكيميائيةالفيزيائيةالتجويةعمليات

اتالصناعالمناجم،منالمعادناستخراج)اإلنسانيالنشاطمصدرهاأو

العياصرة،)(...والصناعيالصحيالصرفمخلفاتالتعدينية،

2012).
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:ملوثات البيئيةتقسيم 

جزيئاتوأصلبةأوسائلةأوغازيةموادأيأنَّهاعلىالملوثاتُتْعَرفَُّ

بيئةالاتزانفيالخلللحدوثيتؤدَّّأخرىعواملأوميكروباتأودقيقة

:إلىلهاالكيميائيللتركيبًَّتبعاالملوثاتتقسيميمكنو

Organicعضويةملوثات:ًَّأوال Pollutantsوتشمل:

والبترولالفحماحتراق):ومصادرهاحلقيةعطريةهيدروكربونات-1

(ومالشح.الفحمقطران.سفلتواال،السياراتعوادمانبعاثوالخشب،

،القنابل)ومصادرها..Nitroaromaticالعطريةالنيترومركبات.2

.(الزراعيةالمبيدات

,Phenolesواألنيليناتالفينوالت.3 anilinesالمبيدات)ومصادرها

.(اغةالصبموادالصناعي،الصرفمياهالحشائش،مبيداتالبكتيرية،
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مصادرهاHalogenated aromaticَّ…العطريةالهالوجيناتَّ-4

تراقَّمبيداتَّالحشائش،َّحرقَّالمخلفاتَّالطبيةَّوالمخلفاتَّالصلبة،َّاح)

(.البترولَّوالفحمَّواإلطارات،َّمناجمَّالرصاص

Halogenatedاألليفاتيةالهالوجينات-5 aliphatic..ومصادرها

.(البالستيكصناعة)

.(المبيداتصناعةالزراعة،)ومصادرها..Pesticidesالمبيدات-6

ياراتالسالبترول،وتكريرصناعة)ومصادرها.البترولمنتجات7-

.(النقلووسائل

المعادن:تشملوPollutantsInorganicعضويةغيرملوثات:ثانيا  

.(2012العياصرة،)(اإلشعاعيالتلوث)المشعةوالنظائرالثقيلة
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ث التربة الزراعية باألسمدة الكيميائية تلوُّ
ونوعاًَّكماFertilizersًَّالزراعيةاألسمدةاستخدامفياإلسرافإنََّّ•

هذهمناتالنبيحتاجهمابينالتوازنبمعادلةيخلَّّالذيهووزماناًَّومكاناًَّ

الزائدةالكمياتنََّّأذلكالزراعيةالتربةإلىمنهاضافيَُّوماالمخصبات

رعناصفياًَّبالغإضراراتحدثالمخصباتهذهمنالنباتحاجةعن

.التربةبهذهالمحيطةالبيئة

زراعيةالالمخصباتمنزائدقدرعلىالمحتويةالزراعيةالتربةرينََّّإ•

تربةالمنغسلهويتمالريمياهفييذوبالمخصباتهذهمنأًَّجزيجعل

طنبافيالجوفيةالمياهإلىاألمرنهايةفييصلحتىالزمنبمرور

كماياهالمهذهفيوالنتراتالفوسفاتمنكلنسبةبذلكويرفعاألرض

الشواردهذهمنالتربةفيتبقىماعضبمعهااألمطارمياهتحملو

ومياهالجوفيةوالمياهالزراعيالصرفمياهمنكلبذلكويشترك•

المائيةيالمجارإلىالتربةفيبقيتالتيالمخصباتهذهنقلفياألمطار

.وغيرهاوالبحيراتكاألنهارالزراعيةلألرضالمجاورة 13



Nitrogenتروجينبالنالتلّوث

روجينيةالنيتاألسمدةهوالتربةفيللنيتروجينالرئيسالمصدر-

.اكيةمونياألسمدةواألواليورياالنتراتيةاألسمدةوتشمل

كبيرجزءقدفىيؤدَّّالنيتروجينيةلألسمدةالمتزايداالستخدامنتيجة-

لغسيلاطريقعنالتربةمنالمفقودةوالنتراتالغسيلطريقعنمنها

.الزراعيالصرفومياهالجوفيةالمياهثتلوَّّإلىتؤدىسوف

عواملعدةعلىالتربةقطاعمنالمغسولةالنتراتكميةفوتتوقََّّ-

.ةالتربفيالنتراتكمية-التربةالمتخللةالمياهكمية-:أهمها

.الزراعةنظام-التربةنوع-

األراضيفيوقليالًَّالرمليةاألراضيفييمكنماأكبرالفقدويكون-

ونمذاتمحاصيلزراعةعندوكبيراًَّ(حشائش)باألعالفالمزروعة

.قصير
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لذلكوالكيميائية،الناحيةمنثابتةمركباتهيالفوسفاتومركبات•

منهاتخلصاليمكنوال،طويالًَّزمناًَّالتربةفيتبقىآثارهافإنََّّ

منكلىعلالسامبأثرهاتتصفالمركباتهذهفإنََّّكذلك.بسهولة

.واإلنسانالحيوان

إلىالبحيراتهميافيالفوسفاتمركباتنسبةزيادةبتتسبََّّوكذلك•

األمراألخرى،المائيةالنباتاتوبعضللطحالبزائدونمحدوث

وهيذائيالغعالتشبَّّحالةإلىالبحيراتهذهوصولإلىييؤدَّّالذي

رفالصمياهفيهاتلقىالتيالبحيراتمنلكثيرتحدثظاهرة

اتمستنقعإلىالزمنمرورمعالبحيراتهذهفتتحول،الصحي

نموغيرهااألسماكمنتماماًَّتخلووكذلكاألكسجين،منخالية

.الحيةالكائنات
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:بالمبيداتثالتلوّ -

فاتاآللمقاومةتستعملكيميائيةمادةكلعلىالمبيداتاصطالحطلقي  •

زمةالالالمزروعاتتلتهمأخرىآفةأيوالعشبيةأوالفطريةأوالحشرية

.وكسائهغذائهفينسانلإل

صليقدبلوالحشراتاآلفاتعلىللقضاءبالمبيداتالمحاصيلترشو•

.نفسهاالتربةرشإلىالحاالتبعضفياألمر

األحياءومنهاالتربةفيالحيةالكائناتعلىالمبيداتروتؤثّ •

وبعضوالديدانالنملمثلبعضهافتهلكلتربةافيتعيشالتيالدقيقة

والتيمفيدةوبكتريافطرياتمنالدقيقةواألحياءالحشرات

.الضارةاآلفاتمنللعديدطبيعيةأعداءتعد

قيةحلمركباتأغلبهاأن  منالمبيداتلهذهالبيئيالضرريأتيكذلك•

عاليةيةسمّ درجةذاتالثقيلةالمعادنعلىبعضهاوالحتواءلالتحلّ بطيئة

منكمياتوتراكمتركيزمنيزيدتكسرهانواتجزيادةأن  كماللنبات

ةالبيئفيبهالمسموحالحدعنوالنتراتوالفوسفورالكلورعناصر

.نساناإلأوالحيواناتبهاويتأثرالزراعية
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:هيبالمبيداتثالتلوّ وأسبابعواملأهمومن

ذاتهالمبيدنوعباختالفللتربةثالملوَّّالمبيدتأثيريختلف:المبيدنوع-1

.هكيبوترالمبيدنوعحسبالتربةفيالمبيدبقاءفترهتختلفكما

فيالبقاءإلىالماءفيالذوبانقليلةالمبيداتتميل:المبيدذوباندرجة-2

أنD.D.Tيدلمبمكنيَُّمثالًَّالذوبانكثيرةالمبيداتمنأطولفترهالتربة

.الماءفيذوبانهدرجةقلهبسببسنة30األرضفييبقى

إلىالمضافةالمبيدكميةزادتكلما:استخدامهوأسلوبالمبيدكمية-3

.والنباتللتربةتلوثهدرجةزادتكلماالزراعيةالتربة

فيكبيرردوتلعبصلبةأمسائلةحالةفيالمبيدإضافةطريقةأنََّّكما·

.األرضفيبقاءهمدةتحديد

رشيقطرعنأولألرضمباشرةأكانتسواءضافتهإطريقةنََّّإفكذلك·

.والنباتللتربةالمبيدثتلوَّّدرجةعلىتؤثرالنبات
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بيداتالماختفاءسرعةزيادةإلىالتربةحرثىيؤدَّّ:التربةحرث(4)

.منها

المبيداتءبقاعلىتأثيرالتربةفيالرطوبةلمقدار:التربةرطوبة(5)

.فيها

علىبياإيجااًَّتأثيرالتربةحرارةدرجةرتؤثَّّ:التربةحرارةدرجة(6)

درجةزادتفكلماالتربةحبيباتبينبقاءهوعدمالمبيدرتبخَُّّسرعة

.التربةمنوهروبهالمبيدتبخرسرعةزادتالتربةحرارة

مثلالجوحالةبالتربةفيهئوبقاالمبيدتراكمريتأثََّّ:الجويةالعوامل(7)

المبيدلتحلَّّيعتمدحيثوالرياحالرطوبةودرجةالحرارةودرجةالضوء

دةاألكستفاعالتعلىرانيؤثَّّاللذانوالحرارةالضوءةكميَّّعلى

مالنتعوالرياحالجورطوبةدرجةأنََّّكما.المائيوالتحللواالختزال

.التربةونوعالمبيدنوعحسبالمبيدتحللسرعةإبطاءأوتعجيلعلى

18



تقليديةالتقليدية أو غير المياه الد بغير المرش  يالر

َّّالزراعيةالتربةلتلوثمباشرغيرمصدرالريمياهلتمث

الصرفمياهأوالزراعيالصرفمياهاستخدامإعادةمنهذايأتي

ريفيالمستخدمةالمائيةوالمجاريالمسطحاتعلىوالصناعيالصحي

يداتومبسامةثقيلةعناصرعلىتحوىبدورهاوالتيالزراعيةاألراضي

.الزراعيةالتربةثتلوَّّفيالسلبياألثرلهاكيماويةوأسمدة

الحديثةالزراعةأساليبتتجهالمائيةالمواردلقلةنظراًَّ:الصحيالصرف1.

الزراعيةاألراضيلريالمعالجالصحيالصرفمياهاستخدامإلى

.المحاصيلمنمختلفةبأنواع

أوالثقيلةادنالمعتراكمبالصحيبالصرفللريالسلبيةاآلثارلمثََّّتوت•

تسببرالعناصوهذهالنباتأنسجةفيعاليةكيزابترالصغرىالعناصر

.لإلنسانبالغةأضرار
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:الصناعيالصرف-2

التياتالملوثأخطرمنيوهالثقيلةالمعادنعلىالصناعةمخلفاتتحتوى-

ادويعالمائيةالمجاريفيصرفهايتموالتيالزراعيةالتربةتصيب

.أخرىمرةالريفياستخدامها

ذههدمصاصافيهامدوروالكيميائيةالطبيعيةالتربةصفاتتلعب-

تلكنمأكبركميةدمصاصاإلىتميلالطينيةالتربةأنََّّفنجدالعناصر

فيلذوباناإلىتميلالثقيلةالمعادنوأنََّّالرمليةبالتربةمقارنةالعناصر

.القاعديةالتربةفيذوبانهامنأكثرالحمضيةالتربة

الزراعيالصرفمياه-3

فياهميسممالتربةاوقلويةملوحةمشاكلالزراعيالصرفمياهبتسبَّّ•

لمشاكأهمهامنلتربةامشاكلوظهور.المحصولنتاجيةإوانخفاضتدهور

زيادةووالبورونوالكلوريدالصوديوممثلاأليوناتبعضةوسميَّّملوحة

.النتراتأيون
20



ةالجوفيةبالمياهالري-4 :الملوث 

تخداماسمثلالزراعيةالعملياتيهالجوفيةالمياهثتلوَُّّعوامل

يماويةالكأوالعضويةالموادبوتسرَّّالكيماويةوالمبيداتاألسمدة

فيخدمتستالتيالحقنوآبارالمالحةالمياهوتداخلالمجاريمياهمن

واإلشعاعيةالصناعيةالنفاياتمنالتخلص

لىعسلبىأثريعكسمماالنفاياتمنالسطحيالتخلصلكوكذ

.الريفياستخدامهاإعادةعندالتربةتلوث
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:الصلبةالتلوث بالنفايات 

الكبيرالتكنولوجيمالتقدَّّمعاألرضسكانأعدادفيالمطردةالزيادةإنََّّ-

ممامياليواالستهالكفيزيادةالىأدىالمعيشةمستوياتفيوالتحسين

.الصلبةفاتالمخلَّّمنصالتخلَّّوجب

والورقلقمامةاعلىتحتوىهاأنََّّحيثمشكلةالصلبةالنفاياتتجميعيعدَُّّ-

ضتتعروعندماالمأكوالتوبقاياالفارغةوالعلبوالزجاجوالبالستيك

اهالميالىأوالتربةالىوتتسربتتحللرطوبيمصدرأيأولألمطار

باإلضافةربةوالتالجوفيةالماءثتلوَّّعلىتعملثمََّّومنالجوفيةأوالسطحية

هاأنََّّكماالهواءثتلوَّّفيتساهموالتيلهاتحلَّّعنالناتجةفةالمتخلَّّالغازاتلىإ

.األمراضمنكثيرتسبب

:المختلفةالنفاياتمنالناتجالتلوثوأسبابعواملأهمومن

.يةالريفأوحضريةوالشبةالحضريةالمناطقمنالبلديةالنفايات(1

.الصناعيةَّالغيرَّالضارةالنفاياتَّ(3.الضارةَّمنَّالمستشفياتالنفاياتَّ(2

22.النفاياتَّالزراعية(5.النفاياتَّالصناعيةَّالضارة(4
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د احتراق الوقوالتلوث بنواتج 

:(بترول-فحم )

ادنالمعمنكبيرعددعنهينتج

الصغرىالعناصروالثقيلة

,Mn,Cu,Ba,Seتشملو

Sb,As,Zn,Cr,Cd,

Pb,V,U,

ضياألراعلىبتترسََّّوالتي

ترولالباحتراقأنََّّكماالمحيطة

منإضافاتعلىيحتوىالذي

أهممنعتبريَُّالرصاص

.التربةثتلوَّّمصادر



:بالمخلفات السائلةث التلوُّ 

والدباغات،المصانعومخلفاتمجاريمياهالسائلةبالمخلفاتقصديَُّ•

تأثيرهاتجوينالمستعملة،المعدنيةوالزيوتالكيميائيةالمنظفاتومياه

تربة،للالمساميةالطبقاتخاللالمياهبواسطةبهاتسرَّّمنثالملوَّّ

ثهافتلوَّّيةالجوفالمياهإلىوتصل،فيهاالحيةالكائناتقتلعلىوتعمل

خلفاتالمفإنََّّلذلكباإلضافة.الشربفياستخدامهابذلكوتمنع•

لجراثيماالنتشاربؤرةتصبحالملوثةبالمياهاختالطهاوعندالسائلة

اللخمناإلنسانإلىالكائناتهذهوتنتقل،الممرضةوالطفيليات

.طبخدونمباشرةتؤكلالتيتلكوخاصةالمزروعات

وخير.زيائيةالفيبنيتهاوهدمالتربةتملحإلىالسائلةالمخلفاتوتؤدي•

دمشققرىفييشاهدماالسائلةبالمخلفاتالتربةتلوثعلىمثال

الملوثاتأنواعبمختلفالملوثبردىنهرعلىالواقعةوغوطتها

تهاإنتاجيمنوتقللالمزروعةاألراضيإلىتنتقلوالتيالمائية
25
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(ةالنظائر المشع  )التلّوث اإلشعاعي 

ية السائلة اختبارات األسلحة النووعة تشمل مصادر النظائر المشعة المصن  -

ت حوادث نقل الوقود الذرى والمخلفا-للمفاعالت النووية ومحطات الطاقة 

.السائلة للمفاعالت النووية

.1950تلوث التربة بالنظائر المشعة عند إجراء أول اختبار نووي عام -

النوويةاألسلحةمصانعمنالناتجةالنوويةالنفاياتمنالتخلص-

النظائر ى إلى تلوث التربة بأد  محطات الطاقة النووية بإلقائها في التربة و

239Pu ،241ل اليورانيوم والبلوتونيوم مثل الناتجة من تحلّ ةالمشعّ 

Am تربة حيث يمكن أن تدمص هذه النظائر المشعة على سطوح حبيبات ال

.وترتبط بالمادة العضوية في التربة

(1986)عامتشرنوبيلفيالنوويالمفاعلمنالنوويةاإلشعاعاتتسرب-

لتركيزاىوتعد  .وأوكرانياروسيافيالزراعيةالمناطقثتلوّ إلىتأد  

ذههخروجإلىىوأد  عالميابهالمسموحالحداألراضيهذهفياإلشعاعي

26.كلهالزراعياإلنتاجمناألراضي



:مضيةااألمطارَّالح

صاعدةالمتالكبريتوأكاسيدالنتروجينأكاسيدغازاتعتبرتَُّ•

جزيئاتمعتفاعلهاعندوذلكالحمضيةلألمطارالرئيسينالمكوَّّ

Waterالماءبخار Vaporساقطوتتاألمطارهذهنتتكوََّّوبالتالي

،الكبريتوحمضزوتاآلحمضشكلعلى

(pH)الهيدروجينيرقمهاانخفضإذاحمضيةاألمطاروتعتبر•

دونفما5إلى

رقمهايصلالتيالقاعديةباألمطارعرفيَُّماهناكأنََّّكما•

بالكالسيتغنيةتكونماوعادةفوقفما8إلىالهيدروجيني

فيسقوطهاوينحصرالمذابةكالكربوناتالموادمنوغيرها

طارباألممقارنةأخطاراًَّتشكلوالالجافةوشبهالجافةالمناطق

27الحمضية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D8%B6%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3_%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A


بةالترطبقةفيتغيرإحداثإلىالحمضيةاألمطاريتؤدَّّ•

إلىريتسالتيوالمركباتالعناصرمنعدداًَّوتذيبالزراعية

قديالتالجوفيةالمياهإلىثمََّّومنالمختلفةالتربةأعماق

.المزروعاتريأوالشربفيتستخدم

مماالتربةحموضةزيادةعلىالحمضيةاألمطارتعملكما•

وتؤدياخصوبتهفيالضررويلحقالتربةأحياءعلىريؤثَّّ

،النباتاتموتإلى

ربةالتقطاعفيتسربهاعنداألمطارهذهتحتويأنيمكنكما•

الثقيلةالمعادنمثلوسامةخطرةذائبةعناصرعلى

.والزئبقكالرصاص
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׃اآلثار المترتبة على تدهور التربة

المجتمعات الحية من مختلف) التأثير على التوازن البيئي -

(الكائنات الحية على سطح الكرة األرضية

و لبناء اإلنسان ونموه، وعلى نحالالزمة نقص المواد الغذائية -

.أعم مسئولة عن حياته على سطح األرض

اختفاء مجموعات نباتية وحيوانية أو بمعنى آخر انقراضها-
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:خر بتلوث التربةآر االقتصاد بشكل أو بيتأث  

عناتجةالنمراضواألاالوبئةلمعالجةطائلةمبالغالدولةدتتكبََّّ•

.التربةتلوث

تاجناإللمعدََّّينخفضوبالتاليالعملساعاتمعدلينخفض•

.الزراعي

.الغذائيةالمنتجاتجودةانخفاض•

ألمرا(تصّحر)الزراعياالستثماردائرةمنكبيرةمساحاتخروج•

لمواطنينلالمعاشيوالمستوىالغذائياالمنعلىسلباًَّينعكسالذي
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منتمية َّحضرورة َّوالتدهورالتلوثمنالتربةعلىالمحافظةإنََّّ•

برويعتاإلنسان،ووجودبصحةالرتباطهاالعصرضروريات

وثالتلمنالتربةعلىللحفاظالطرقأهممنالبيئيالوعي

للمجتمعيوالثقافالتعليميالمستوىرفعطريقعنذلكويتحقق

ذلكيصبحبحيثالتربةمعالتعاملكيفيةاألفرادوتعليم

التلّوثمنالتربةعلىالمحافظةأنََّّحيثالفردسلوكمنًَّجزءا

تجاهراداألفبمسؤوليةالتامةالقناعةتتطلبجماعيةمسؤوليةهي

.ًَّواقعياًَّأمراعليهاالحفاظيصبحبحيثالتربة
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التاسعةالمحاضرةانتهت
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