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البيئــة والتلــىث
أصبحت مشكمة تموث البيئة خطرا ييدد الجنس البشرى بالزوال ,بل ييدد حياة كل الكائنات الحية
والنباتات .ولقد برزت ىذه المشكمة نتيجة لمتقدم التكنولوجي والصناعي والحضاري لإلنسان ويشمل تموث
البيئة كال من البر والبحر وطبقة اليواء التي فوقيا وىو ما أشار إلية القران الكريم في قولو ( ظير الفساد
في البر والبحر بما كسبت أيد الناس ليذيقيم بعض الذي عمموا لعميم يرجعون ).
أصبحت الكرة األرضية اليوم مشغولة بيموميا وأصبح كوكبنا مشوىا وتغيرات المناخ تيدد الجو,
والمبيدات أفسدت أرضيا ,والصناعات مزقت أوزانيا  /والقطع الجائر لألشجار نحر غابتيا  ,وىدد حيواناتيا
 ,والسكان لوثوا مياىيا .وىكذا بات كوكبنا محتاجا إلى كوكب أخر لكي نبدأ فيو وننشئ حضارة جديدة
نظيفة.

مفهىم البيئة:
البيئة ىي الوسط المحيط باإلنسان والذي يشمل كافة الجوانب المادية وغير المادية "البشرية منيما
وغير البشرية" .فالبيئة تعنى كل ما ىو خارج عن اإلنسان وعن كيانو ,وكل ما يحيط بو من موجودات.
والبيئة في ابسط تعريف ليا ىي ذلك الحيز الذي يمارس فيو البشر مختمف أنشطة حياتيم ,وتشمل ىذا
اإلطار كافة الكائنات الحية من حيوان ونبات والتي يتعايش معيا اإلنسان ,يأكل النبات والحيوان ويستفيد من
كل منيما وىكذا تستمر عالقة اإلنسان بالبيئة المحيطة بو من نبات وحيوان وموارد وثروات.
ولقد نشأ عمم البيئة " " ECLOGYالذي يبحث في أحواليا الطبيعية أو مجموعات النباتات أو الحيوانات
التي تعيش فييا ,وبين الكائنات الحية الموجودة في ىذه البيئة.

التلـــىث
تعريـف التلىث:
لقد عرف التموث بطرق مختمفة منيا " أن التموث ىو وضع المواد في غير أماكنيا المالئمة" أو "أنو تموث
البيئة (المقصود أو غير المقصود) بفضالت اإلنسان".
ال من خالل تعريف المموث,
ال ودقة ,والتي تعرف التموث تعريفاً شام ً
وىناك بعض التعريفات األكثر تفصي ً

فالمموث ىو مادة أو أثر يؤدي إلى تغير في معدل نمو األنواع في البيئة يتعارض مع سمسمة الطعام بإدخال

سموم فييا أو يتعارض مع الصحة أو الراحة أو مع قيم المجتمع .
وتدخل المموثات إلى البيئة بكميات ممحوظة عمى شكل فضالت وميمالت أو نواتج جانبية لمصناعات أو
أنشطة معينة لإلنسان وينطوي التموث في العادة عمى تبديد الطاقة ( الحرارية والصوتية أو االىت اززات )
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وبشكل عام فإن التموث يمحق أضراراً بوظائف الطبقة الحيوية التي تحيط بالكرة األرضية .ويمكن تمخيص ىذه
األضرار عمى النحو التالي:

أضرار تمحق بصحة اإلنسان من خالل تموث اليواء والتربة والغذاء بمواد كيميائية وأخرى مشعة.
أضرار تمحق بالمحاصيل الزراعية والنباتات والمياه و التربة والحيوانات.
أضرار تمحق بالنواحي الجمالية لمبيئة مثل الدخان والغبار والضوضاء والفضالت والقمامة .أضرار ال
يظير أثرىا إال في المدى البعيد ولكنيا ذات أثر تراكمي ,مثل المواد المسرطنة والمواد المشعة والضوضاء.

أنىاع التلىث :
التموث الغذائي:
أدى االستخدام الجائر لممخصبات الزراعية والمبيدات
إلى حدوث العديد من األضرار الصحية واالقتصادية
بالمواد الغذائية التي يستيمكيا اإل نسان ,ونشأ نتيجة
لذلك التموث الغذائي.
التموث اليوائي:
يحدث التموث اليوائي من مصادر مختمفة ,قد تكون طبيعية أو ناتجة عن األنشطة المختمفة لإلنسان أو
الطبيعية مثل العواصف والرعود واإلمطار والزالزل والفيضانات .ويسيم اإلنسان بالجزء األكبر في حدوث
التموث اليوائ ي عن طريق مخمفات الصرف الصحي والنفايات والمخمفات الصناعية والزراعية والطبية والنفط
ومشتقاتو والمبيدات والمخصبات الزراعية والمواد المشعة ,وىذا يؤدي إلى إلحاق العديد من األضرار بالنظام
البيئي.
التموث المائي:
ينزل الماء إلى األرض في صورة نقية ,خالية من الجراثيم الميكروبية أو المموثات األخرى ,لكن نتيجة
لمتطور الصناعي اليائل يتعرض لمعديد من المشكالت مما يحولو إلى ماء غير صالح لمشرب واالستيالك
اآلدمي .ومن أكثر األمثمة عمى ذلك تموث ماء المطر بما تطمقو المصانع من أبخرة وغازات ,ونتيجة لذلك
نشأ ما يسمى بالمطر الحمضي .كما يتموث الماء بالعديد من المموثات المختمفة فيتموث عمى سبيل المثال
بمخمفات الصرف الصحي وبالمنظفات الكيميائية المختمفة وببعض العناصر المعدنية مثل الرصاص والزئبق
والفوسفات والنترات والكمور والنفط.
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التموث اإلشعاعي:
تسبب اإلنسان في إحداث تموث يختمف عن المموثات المعروفة وىو التموث اإلشعاعي الذي ٌيعد في الوقت
الحالي من أخطر المموثات البيئية .وقد يظير تأثير ىذا التموث بصورة سريعة ومفاجئة عمى الكائن الحي,
ال ليظير في األجيال القادمة .ومنذ الحرب العالمية الثانية وحتى وقتنا الحالي استطاع
كما قد يأخذ وقتاً طوي ً
ا إلنسان استخدام المواد المشعة في إنتاج أخطر القنابل النووية والييدروجينية.
التموث المعدني:
تعد مشكمة التموث بالعناصر المعدنية السامة في الوقت الحاضر من أىم المشكالت التي تواجو المتخصصين
في مجال البيئة ,وذلك ألنيا ذات أضرار صحية بالغة عمى صحة اإلنسان .وقد تفاقمت ىذه المشكمة نتيجة
لمتطور السريع في المجاالت الصناعية المختمفة ,فعمى سبيل المثال زادت نسبة غاز أول أكسيد الكربون في
اليواء الجوي .أما عنصر الرصاص فقد لوحظ زيادتو باستمرار نتيجة الحتراق العديد من وقود المركبات.
الضوضاء:
تزداد شدة الضوضاء في عالمنا ا لمعاصر بشكل ممحوظ ,ولم تعد مقتصرة عمى المدائن الكبرى والمناطق
الصناعية وانما وصمت إلى األرياف واستطاع اإلنسان أن يصنع الضوضاء بفضل إنشاء طرق السيارات
الحديثة والسكك الحد يدية والطائرات واآلالت الزراعية والصناعية .كما لم تسمم البيوت من الضوضاء بعد أن
سخر اإلنسان كل وسائل التقنية الحديثة لرفاىيتو من راديو وتمفزيون وأدوات تنظيف وأدوات طبخ وغيرىا.
وبكممات أخرى لقد غزت الضوضاء المأوي القميمة الباقية لمصمت في العالم ,وربما حتى نياية ىذا القرن لن
يجد اإلنسان مكاناً باقياً كي يمجأ إليو إذا أراد اليرب إلى بقعة ىادئة.

أضرار التلىث:
التمـوث اليوائي :أسيم تموث اليواء في انتشار الكثير من الجراثيم التي تسبب األمراض لمناس منيا
األنفمونزا ,اإلمراض الوبائية القاتمة التي تنتشر بسرعة في الوسط البيئي ,ومرض الجمرة الخبيثة ومرض
الطاعون والكوليرا ومرض الجدري والحمى ,كما تحدث حاالت تسمم لإلنسان نتيجة التأثيرات الضارة لممركبات
المتطايرة من الزرنيخ ,ونتيجة لمنشاط الميكروبي لبعض األنواع الفطرية ,كما أنو يؤثر بشكل كبير عمى
طبقة األوزون ويدمرىا.
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التمـوث المائي :من أىم األضرار الصحية تموث الماء
بمخمفات الصرف الصحي التي تحمل العديد من المسببات
المرضية مثل بعض األنواع البكتيرية والفطرية والفيروسية.
ويؤدي تموث الماء إلى حدوث تسمم لمكائنات البحرية ,كما
يتحول جزء من النفط إلى كرات صغيرة تٌمتيم بواسطة األسماك
مما يؤثر بشكل مباشر عمى السمسمة الغذائية .كما يؤدي تموث
الماء بالكائنات الحية الدقيقة إلى حدوث العديد من األمراض
مثل حمى التيفوئيد وفيروس شمل األطفال وكذلك الطفيميات.
التمـوث اإلشعاعي  :من أىم األمراض التي يتعرض ليا
اإلنسان بسبب اإلشعاع ظيور احمرار بالجمد أو سواد في العين
,كما يحدث ضمور في خاليا النخاع العظمي وتحطم في الخاليا
التناسمية ,كما تظير بعض التأثيرات في مرحمة متأخرة من عمر
اإلنسان مثل سرطان الدم وسرطان الغدة الدرقية وسرطان الرئة,
كما يؤدي إلى نقص في كريات الدم البيضاء وااللتيابات المعوية
وتتعدى أخطاره لتصل إلى النباتات واألسماك والطيور مما يؤدي
إلى إحداث اختالل في التوازن البيئي .والحاق أضرار بالسمسمة
الغذائية.
الضوضاء  :تؤثر الضوضاء في قشرة المخ وتؤدي إلى نقص في النشاط  ,ويؤدي إلى استثارة القمق
وعدم االرتياح الداخمي والتوتر و االرتباك وعد م االنسجام والتوافق الصحي ,كما تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم
وآالم في الرأس وطنين في األذن والتعب السريع ,كما يعاني الشخص من النوم الغير ىادئ واألحالم
المزعجة وفقدان جزئي لمشيية إضافة إلى شعور بالضيق واالنقباض وىذا ينعكس في القدرة عمى العمل
واإلنتاج ,كما يؤثر ع مى الجياز القمبي الوعائي ويسبب عدم انتظام النبض وارتفاع ضغط الدم وتضييق
الشرايين وزيادة في ضربات القمب إضافة إلى التوتر واألرق الشديدين.

وسبئل معبلجة التلىث:
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تموث اليواء:
بما أن الكبريت المسئول الرئيسي عن التموث بأكسيد الكبريت ,فيجب عمينا انتزاعو بصورة

ك اممة وألن ىذه العممية مكمفة ,وبما أنو موجود في الوقود والفحم والبترول المستخدم في الصناعة
فينصح بالتقميل من نسبة وجوده.
التقميل من الغازات والجسيمات الصادرة من مداخن المصانع كمخمفات كيميائية بإيجاد طرق
إنتاج محكمة الغمق ,كما ينصح باستخدام وسائل عديدة لتجميع الجسيمات والغازات مثل استخدام
المرسبات الكيميائية ومعدات االحتراق الخاصة واألبراج واستخدام المرشحات.

البحث عن مصدر بديل لمطاقة ال يستخدم فيو وقود ٍ
حاو لكميات كبيرة من الرصاص أو

الكبريت ,وربما يعتبر الغاز الطبيعي أقل مصادر الطاقة الحرارية تموثاً.

الكشف ا لدوري عمى السيارات المستخدمة واستبعاد التالف منيا.
إدخال التحسينات والتعديالت في تصميم محركات السيارات.
االستمرار في برنامج التشجير الواسع النطاق حول المدن الكبرى.
االتفاق مع الدول المصنعة لمسيارات بحيث يوضع جياز يقمل من ىذه العوادم ,وذلك قبل

الشروع في استيراد السيارات.
تمـوث المــاء:
وضع المواصفات الدقيقة لمسفن بما يتعمق بصرف مخمفات الزيوت ,وتحميميا مسؤولية

إخالليا بقواعد حماية البحر.

مراقبة تموث ماء البحر بصورة منتظمة ,وخاصة القريبة من مصبات تفريغ المصانع.
إقامة المحميات البحرية.
بالنسبة لمتموث النفطي تستخدم وسائل عديدة منيا :استخدام المذيبات الكيماوية لترسيب
النفط في قاع البحر أو المحيطات .ويستخدم ىذا األسموب في حالة انسكاب النفط بكميات كبيرة
بالقرب من الشواطئ.
بالنسبة لمياه المجاري الصحية فإن األمر يقتضي عدم إلقاء ىذه المياه في المسطحات
البحرية قبل معالجتيا.
الضوضاء :
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وضع قيود بالنسبة لمحد األقصى لمضوضاء الناجمة عن السيارات بأنواعيا والمسموح بيا
في شوارع المدن كما ىو متبع في بعض الدول المتقدمة.
تطبيق نظام منح شيادة ضوضاء لمطائرات الجديدة.
مراعاة إنشاء المطارات الجديدة وخاصة لمطائرات األسرع من الصوت بعيداً عن المدن

بمسافة كافية.

عدم منح رخص لممصانع التي تصدر ضوضاء لتقام داخل المناطق السكنية ,ويكون ىناك
مناطق صناعية خارج المدن.
االعتناء بالتشجير وخاصة في الشوارع المزدحمة بوسائل المواصالت ,وكذلك العمل عمى
زيادة مساحة الحدائق والمتنزىات العامة داخل المدن.
تموث التربة :
التوسع في زراعة األشجار حول
الحقول وعمى ضفاف البحيرات والقنوات
والمصارف وعمى الطرق الزراعية.
يجب التريث في استخدام المبيدات
الزراعية تريثاً كبيراً.

يجب عمل الدراسة الوافية قبل
باستخدام

التوسع

األسمدة

الكيمائية

بأنواعيا.
يجب العناية بدراسة مشاكل الري
والصرف التي ليا آثار كبيرة عمى التربة
الزراعية.
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