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   عيل محدي حممود الباجوريإمسا
  سيداري مركز البيئة والتنمية لإلقليم العريب وأوروبا مستشار إدارة موارد األراضي واملياه

  
  المقدمة

  
شهد النصف الثاين من القرن العشرين تعاظم األنشطة التنموية الزراعية وزيادة املنشآت الـصناعية         

 وقد واكب هذه األنـشطة التنمويـة املتالحقـة تـسارع            .باإلضافة إىل التوسع السريع يف املراكز احلضرية      
اإلستخدام الغري مرشد للمدخالت الزراعية من مبيدات وأمسدة وحمسنات للتربة واملركبات الكيميائية الزراعية             
باإلضافة إىل إنتاج العديد من املخلفات الصناعية وخملفات املناطق احلضرية ذات اخلواص املتباينة واليت يعتـرب                

التخلص من النفايات الصناعية وخملفـات املنـاطق احلـضرية باإلضـافة إىل     . ري منها من امللوثات البيئية    الكث
. اإلستخدام الغري مرشد للمدخالت الزراعية شكلت عوامل رئيسية لتلوث مصادر املياه واهلـواء واألراضـي          

  (El-Bagouri, 2..1a) . امللوثاتويف كثري من األحوال تعترب موارد األراضي املنتهى األخري لكثري من هذه 
تؤثر الصفات الفيزيائية والكيميائية واحليوية ملوارد التربة يف املنطقة العربية علـى تفـاعالت ومـصري                 هذا و 

ومن أهم هذه الصفات ضعف املكونات الغروية املعدنيـة         . امللوثات املختلفة ومدى تأثريها على البيئة احمليطة      
 وإحتواء التربة لألمالح والكربونات واألكاسيد الغرويـة وضـعف          -pH-دي للتربة   والعضوية والتأثري القاع  

  .اخلواص الفيزيوكيميائية بصفة عامة باإلضافة إىل احملدودية النسبية لنشاط األحياء الدقيقة للتربة
 أن صفات التربة يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة ختتلف كـثرياً عنـها يف               وجيب األخذ يف اإلعتبار   

. ملناطق املعتدلة والباردة اليت تنتشر يف معظم البالد األوروبية وكندا ومشال ووسط الواليات املتحدة األمريكية             ا
لذلك جيب أخذ هذا التباين يف اإلعتبار عند تقييم نتائج الدراسات واألحباث اخلاصة بالتلوث البيئي يف هـذه                  

يث أن الكثري من هذه النتائج ال تنطبق حتت ظروف           ح – واليت سبقت كثرياُ من حيث الكم والزمان         –البالد  
  .األراضي باملنطقة العربية

  :قبل مناقشة اجلوانب الرئيسية للموضوع  احلايل جيب أن نشري إىل بعض اإلعتبارات العامة ومن أمههاو
o   ـ - كأحد املكونات الرئيسية للبيئة  –تلوث موارد التربة    أن ن  ذو طبيعة تراكمية وأبعاد زمنية يتم م

خالهلا حدوث تفاعالت ديناميكية تتغري فيها طبيعة امللوثات من حيث الطبيعة والتركيب الكيميائي             
  .والتراكم واإلنتقال خالل التربة ومعدالت البقاء ا
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o             ميكن للتربة أن تتلقى امللوثات من مصادر خمتلفة سواء بطريق اإلضافة املباشرة أو الغري مباشرة عـن

  . )1(شكل. ائية واهلواء احمليططريق تلوث املوارد امل
تؤثر موارد التربة ذات اخلواص املختلفة على معدالت الوصـول إىل احلديـة الـسمية وختتلـف      و

من األمهية مبكان أال تعتمد دراسات      و. التركيزات الالزمة للوصول إىل احلدية السمية بإختالف صفات التربة        
 على جتارب قصرية األمد أو جتارب مومسية قصرية ولكن جيب اإلهتمام بالدراسات احلقلية طويلة                تلوث التربة 

األمد واليت تستخدم فيها أساليب علمية للمتابعة والتقومي باإلضافة إىل إستخدام النماذج الرياضية للتنبؤ علـى               
 إختاذ القـرارات الـسلمية وإتبـاع        املدى الطويل وإستخدام نظم املعلومات اجلغرافية حىت ميكن التوصل إىل         

  .األساليب املالئمة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )1..2الباجوري، ( وظائف التربة والعالقات املتبادلة مع املكونات البيئية احمليطة)   1(شكل 
  

  تزايد اآلثار الضارة مع طول معدالت البقاء يف التربة–معدالت بقاء عددمن املبيدات ): 1(جدول 
Pesticide  Persistence 

Arsenic Indefinite 

Chlorinate hydrocarbon insecticides 
(eg. DDT. Chlordane dieldrin) 

2 – 5 yr 

Triazine herbicides (eg. atrazine simizine) 1 – 2 yrs 
Benzole acid herbicides (eg. Amiben. Dicamba) 2 – 12 mon 

Urea herbicides (monouron dluron) 2 – 1.mon 
Phenoxy herbicides 1 – 5 mon 

Organophosphate Insecticides (eg. Malathlon 
dlarinon) 

1 – 12 wk 

Carbamate insecticides 1 – 8 wk 

Carbanate herbicides (eg. Barban, CIPC) 2 – 8 wk 
After Misra and  Mani (1994)   

  
ماء (طبقات أرضیة    

  
  طبقات أرضیة حاملة 

ماء 
  شعري

قطاع 
   التربة

إستكمال دورات العناصر 
التبادل كربون، (الرئیسیة 

  العالقات المتبادلة   األمطار
  أجسام 

  
   إنجراف مائي
 الصرف الداخلي
  حرارة التربة  والتداخل المائي

  أمالح   أحیاء   ماء التربة

NH 4 
CH 4 

H 2 
O 

CO 2 
NO 

مواد  3
  عضویة

طبقات غیر مشبعة (طبقات أرضیة 
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  :سيتم تناول موضوع تلوث البيئة يف املنطقة العربية من خالل إستعراض ما يلي
o املصادر املختلفة للملوثات.  
o نوعية امللوثات.  
o تفاعالت املواد امللوثة مع املكونات البيئية.  
o اآلثار البيئية.  
o اليب مكافحة التلوث وإستعراض لبعض التوصيات للحد من التلوث البيئي يف املنطقة العربيةأس.  

 
 :امللوثات الزراعية

تعترب هذه املبيدات  اليت تزايد إستخدامها مبعدالت خطـرية يف      :مبيدات املسببات املرضية واحلشائش    .1
وحتتوي هـذه   . عددها وتباين طبيعتها الكيميائية   العقود األخرية من أهم ملوثات التربة نظراً لتنوعها وت        

ويتم إدمصاص هـذه املركبـات   . املبيدات على جماميع كيميائية فعالة تتباين كثرياً من مركب إىل آخر   
على سطوح حبيبات التربة ولذلك فإن حمتوى التربة من الغرويات املعدنية والعضوية يؤثر على السطح               

على إدمصاص هذه املركبات واحلد من النشاط الكيميائي هلا وأثرها على           النوعي للتربة وبالتايل القدرة     
 (El-Bagouri, 2..1b) .إحياء التربة والنبات النامي

 قابلية هذه املبيدات للتحلل بواسطة إحياء التربة املختلفة من أهم العوامل املؤثرة علـى تلـوث                 وتعترب
ويوضـح  .  على النباتات والكائنات احلية املرتبطة ا    التربة ومعدالت بقاء وفاعلية هذه املبيدات وأثرها      

. اجلدول التايل مدى التباين الكبري يف معدالت البقاء والفعالية لبعض األنواع الرئيسية هلـذه املبيـدات            
  )1(جدول 

  :اآلثار البيئية الضارة
o التأثري السام املباشر على إحياء التربة والنبات والعاملني باملزارع.  
o ضار الغري مباشر على حيوانات املزرعة والطيورالتأثري ال.  
o إبادة األعداء الطبيعيني للحشرات واملسببات املرضية.  
o األثر الضار عرب التحوالت الغذائية والسلسلة الغذائية.  
o اإلنتقال من التربة إىل البيئة احمليطة واملوارد املائية السطحية واجلوفية.  

  :أهم أساليب مكافحة التلوث
o م الرشيد من حيث الكم والنوع للمبيدات القابلة للتحلل بواسطة إحياء التربةاإلستخدا.  
o إتباع أساليب اإلدارة املتكاملة ملقاومة املسببات املرضية.  
o إتباع األساليب الزراعية املالئمة للحد من احلشائش واآلفات املرضية.  
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يؤدي ضعف خصوبة التربة يف املنطقة العربية إىل اإلسراف  التربة الطبيعيةاألمسدة الكيميائية وحمسنات  .2

مما قد يؤدي ) 2شكل (يف إستخدام األمسدة الكيميائية بصفة عامة واألمسدة النيتروجينية بصفة خاصة 
كما ميكن أن . إىل إرتفاع تركيز النيترات والبيوريت سواء يف التربة أو يف حمتوى املنتجات الزراعية

رتفع تركيز بعض العناصر الثقيلة يف أنسجة النبات نتيجة لإلسراف يف إستعمال األمسدة الفوسفاتية ي
  ).2( جدول رقم .الناشئة عن معاجلة مياه الصرف  الصحي وبعض األمسدة العضوية

اإلسراف يف إستعمال األمسدة الكيميائية وبعض احملسنات العضوية وتوضح العديد من البحوث إىل أن 
  : إىل التأثري على يؤدي يف كثري من األحوالبيعيةالط

o نوعية املواد الزراعية املنتجة.  
o سهولة تعرض النباتات النامية لإلصابة باألمراض.  
o تلوث التربة ومياه الري والشرب.  
o  آثار ضارة على صحة اإلنسان خاصة األطفال واحليوان نتيجة لدخول امللوثات إىل

  .لغذائيةاالسلسلة  
o توى التربة من األمالح واألضرار بالتوازن امللحي النوعيإرتفاع حم.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Fig. (2): Total Nitrogen Fertilizer Consumption in Egypt (1...MT). Over 15 years. 
FAO (1994) 
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Table (2): Ranges of trace element concentrations in sewage sludge and common 
fertilizers (ug/g) (El-Sokkary, 1993) 

  
 كما أن إستخدام األمسدة العضوية الناجتة عن تدوير املخلفات الزراعية دون إتباع أساليب الكمر املناسبة

  . إىل إدخال مسببات مرضية وحشائش إىل بيئة صحراوية خالية من هذه األخطاريؤدي
  
 Synthetic conditionersهناك العشرات من حمسنات التربة املخلقة أصبح  : حمسنات التربة املخلقة .3

  .ذات تركيبات كيميائية وتفاعالت متباينة مع التربة الصحراوية
وعند إستخدامها يف التجارب القصرية املدى تعطي نتائج مبشرة نتيجة لتطوير صفات خمتلفة من التربة 

 أن كثري من املركبات الثانوية الناجتة عن حتلل هذه إال أن التجارب طويلة املدى أثبتت. الصحراوية اهلشة
احملسنات ميكن أن تكون ذات طبيعة ملوثة وآثار ضارة وخطرية على املنتجات الزراعية ومستخدمي هذه 

  .املنتجات
إضافة هذه  ضرورة تتابع على فترات زمنية خمتلفةالتقييم السليم للجدوى الفنية واإلقتصادية وقد أثبت 

ى اإلقتصادية يف غالبية األحوال خاصة  عدم اجلدومما يؤدي إىل إىل  التربة على فترات قصرية احملسنات
    .حتت ظروف ملوحة التربة والنوعيات املتباينة ملياه الري

  :أهم أساليب مكافحة التلوث
o ترشيد إستخدام  األمسدة املعدنية كماً ونوعاً وخاصة األمسدة اآلزوتية.  
o اإلهتمام بنوعية وصفات األمسدة العضوية املضافة.  
o ات التربة املخلقة دون دراية كافية مبصري هذه املركبات يف توخي احلذر من إضافة حمسن

  .التربة وما قد ينشأ عنها من مركبات وسطية

Element Sewage Sludge Super-Phosphate Amonium Sulfate 
As 1.8 – 8.2 --- --- 
Cd 2.5 – 4.7 2.6 – 4.5 0.6-1.0 
Co --- 1.8 – 3.8 0.2-0.9 
Cr 152 – 5000 26 – 32 0.6-1.2 

Cu 205 -610 19 – 28 1.0-2.0 
Hg 1.3 – 2.4 0.05-0.08 0.03-0.06 
Ni 43 – 104 10– 18 7-10 
Pb 200-450 15 – 26 4 – 16 
Zn 1200- 1900 110- 180 3 - 8 

http://www.pdffactory.com


 

  إمساعيل محدي حممود الباجوري
6   
  
تؤدي  إضافة البترول اخلـام أو املنتجـات          :تلوث التربة بواسطة البترول اخلام أو املنتجات البترولية        .4

تيجة للحوادث العرضية أو اإلضافة للتثبيت امليكانيكي للتربة أو غريهـا           ن-البترولية إىل التربة الصحراوية   
  :إىل تلوث التربة الصحراوية نتيجة ملا يلي-من األغراض
o زيادة تركيز الكربيت والعناصر الثقيلة. (El-Bagouri et al. 1994)  
o ءالتماس بني جذور النباتات  مع زيادة املركبات العضوية البترولية الطاردة للما.  
o  إرتفاع إحتياجات األكسيجني آلكسدة كثري من املركبات البترولية الوسطية مبا يف ذلك

  terpenoids.  (El-Nawawy et al. 1992)األمحاض العضوية ومواد 
o احلاجة إىل معاجلة التربة لفترات طويلة للتخلص من اآلثار الضارة.  

  
        (El-Bagouri, 1997) :إستخدام مياه الصرف الصحي ا ملعاجلة .5

o  إعادة إستخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة يف األغراض الزراعية يف املنطقة العربية ميكن أن
يكون له دور هام يف التخلص اآلمن من الكميات اهلائلة من مياه الصرف الصحي اليت 

  .تتعاظم كميتها مع تنامي املراكز احلضرية وإضطراد الزيادة السكانية
o املياه آثار إجيابية يف البالد اليت تعاين من شح املوارد املائية باإلضافة إىل إلعادة إستخدام هذه 

  .إمكانية حتسني خصوبة األراضي الصحراوية وقدرا على اإلمداد بالعناصر الغذائية
o  البد من إعطاء اإلهتمام الكايف آلساليب املعاجلة الفعالة إلزالة امللوثات الكيميائية واملرضية

املعاجلة الثنائية والثالثية والتقنيات . (صول على الفوائد والقضاء على  األضرارحىت ميكن احل
  ).احلديثة

o  جيب املتابعة املستمرة لنوعيات املياه املعاجلة الناجتة وخاصة بالنسبة ملستوى األمالح وحمتوى
  .املياه من املسببات املرضية

  :املواد امللوثة
o امللوثات املرضية.  
o الكلي لألمالحالتأثري النوعي و.  
o العناصر الثقيلة الضارة خاصة مع طول مدد اإلضافة.  (Ibrahim et al. 1992) 

  :أهم طرق مكافحة التلوث
o إلستخدام املياه املعاجلة لألغراض الزراعية املالئمة.  
o إستخدام أساليب املعاجلة املالئمة باملستوى املطلوب.  
o 3(جدول . أثرها البيئي مع مرور الزمناملتابعة املستمرة ملواصفات املياه املعاجلة و( 
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توضح التجارب قصرية األمد أن  :إستخدام مياه الصرف الغري معاجلة بالدرجة الكافية وإضافة احلمأة .6

ة احلمأة آثاراً إجيابية خلواص التربة خاصة بالنسبة أولياً أو إلضاف إلضافة مياه الصرف الصحي املعاجلة
آثاراً ضارة سواء  بينما توضح التجارب الطويلة األمد .حملتواها من املادة العضوية والعناصر الغذائية

   : بالنسبة للتربة أو النباتات النامية كما يلي
o تركيزات عالية وضارة أحياناً من العناصر الغذائية والعناصر الثقيلة.  
o  إخنفاضpH التربة وحتوله إىل املدى املتعادل أو احلامض مما يؤدي إىل سرعة إنطالق العناصر 

   (Aboulroos et al. 1991)   .)4(جدول  .الثقيلة بدالً من تثبيتها يف التربة قاعدية التأثري
o إرتفاع التلوث باملسببات املرضية.  
o  إرتفاعCOD, BODيميائية وبعض التحوالت الضارة للخواص الك.  

 بعض النتائج اهلامة لبعض الدراسات طويلة األمد يف املنطقة )4(و) 3(وتوضح نتائج اجلدولني 
  .العربية

  :أهم طرق مكافحة التلوث
o  إتباع األساليب املالئمة ملعاجلة مياه الصرف الصحي إىل املستوى الالزم ملكافحة امللوثات

  .املختلفة
o فتها كمحسن للتربةإتباع أساليب معاجلة احلمأة قبل إضا.  
o دراسة علمية ملعدالت إضافة احلمأة ألنواع التربة املختلفة.  

 
  امللوثات الصناعية

تشكل األنواع العديدة من املخلفات والنفايات الصناعية اليت تنتج يومياً مصدراً متجدداً للملوثات 
. منها يف ااري املائية أو البيئة البحرية أو التخلص Land fillاليت يتم التخلص منها إما عن طريق الدفن 

ونظراً للتنوع الكبري يف الصورة الفيزيائية والتركيب الكيميائي هلذه املخلفات فإا تتطلب إتباع أساليب 
  .معاجلة متعددة ومتخصصة قد تستخدم بصورة منفردة أو من خالل جمموعة من األساليب املتكاملة

صناعية الغري معاجلة باألساليب املختلفة املشار إليها إىل إحداث آثار شديدة يؤدي التخلص من النفايات الو
جيب معاجلة املخلفات الصناعية قبل إخراجها من . الضرر بالبيئة وباملوارد الطبيعية املتاحة من تربة ومياه وهواء

ويف . مة ملعاجلة كل منهااملنشآت الصناعية املنتجة هلا حيث ميكن فصل هذه املخلفات وإتباع األساليب املالئ
كثري من األحوال تؤدي املعاجلة داخل املنشآت الصناعية إىل إنتاج مواد ثانوية ذات قيمة إقتصادية تسهم يف 

  .تغطية تكاليف معاجلة النفايات
  :امللوثات الرئيسية

o ها الضارةمركبات عضوية مثل صبغات النسيج ومواد معاجلة اجللود أو معدنية ضارة مثل األمحاض وأمالح.  
o عناصر ثقيلة وخملفات الصرف الصحي ملساكن العاملني باملصانع.   
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Table (3): DTPA- extractable heavy metals and soluble boron in soil samples as 
influenced by prolonged irrigation with sewage water. El-Gabal El-Asfar, Egypt. 

Virgin soild: 
0-10 

10-20 

 
2.6 
2.4 

 
0.01 
ND 

Ug/g 
0.62 
0.42 

 
ND 
ND 

 
0.15 
0.50 

SW for 1.years: 
0-10 

10-20 

 
7.6 
7.6 

 
0.05 
0.03 

 
9.40 
4.00 

 
3.12 
0.24 

 
1.2 
0.3 

SW for 3.years: 
0-10 

10-20 

 
7.2 
7.6 

 
0.10 
0.08 

 
12.2 
6.3 

 
8.41 
4.65 

 
3.90 
0.82 

SW for 5.years: 
0-10 

10-20 

 
7.4 
7.8 

 
0.25 
0.11 

 
13.30 
12.80 

 
13.65 
10.20 

 
6.00 
3.77 

After Ibrahim et al. (1992) 
 
Table (4): Impact of Irrigation with untreated Sweage Effluent for variable years on 
O.M.% and Soil pH (El-Gabal El-Asfar  

Years Soil Depth 
Cm 

O.M. % pH 

8 0-30 3.5 6.3-7.9 

 30-60 1.2 7.2-8.4 

28 0-30 6.6 5.9-6.8 

 30-60 3.3 6.2-8.0 

60 0-30 7.1 5.8-6.6 

 30-60 4.7 6.0-6.8  

After Aboulroos et al. (1991) 
 

  :أهم األضرار
o اري املياه وحمتواها من الكائنات احلية واألمساك اإلضرار بالبيئة املائية.  
o ارد املائية اجلوفية إذا مل تتبع أساليب الدفن الصحيحة علمياًتلوث التربة واملو.  

  :أساليب مكافحة التلوث
o معاجلة املخلفات الصناعية داخل املنشآت الصناعية باألساليب املالئمة.  
o  توفري املواصفات الالزمة لسالمة طريقة الدفنLand fillملنع تلوث البيئة احمليطة .  
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o  توفري املعلومات اخلاصة بأساليب وتقنيات معاجلة املخلفات الصناعية املختلفة يف صورة

  .قاعدة بيانات للصناعات املختلفة
o املتابعة املستمرة من اهليئات املعنية بشؤون البيئة ألساليب معاجلة املخلفات الصناعية.  
o  التشريعات املالئمة والالزمة وتوفري اآلليات الالزمة لتنفيذ هذه التشريعاتإصدار.  

  
تؤدي اإلنبعاثات الغازية من الصناعات املختلفة باإلضافة إىل ملوثات اهلواء الناجتة  :امللوثات اهلوائية: رابعاً

وعادة ما تنتهي هذه . ت خمتلفةعن احلركة املرورية عرب الطرق السريعة والطرق الزراعية إىل تلوث اهلواء مبلوثا
امللوثات إىل مساحات التربة ااورة ملصادر التلوث وتعتمد درجة التلوث على املسافة بني مصدر التلوث 

  )5(جدول رقم .  وموقع التربة وكذلك على نوعية امللوثات اهلوائية
  :أنواع امللوثات
o قيلة واملركبات العضوية من تنشأ ملوثات هوائية حتتوي على الزئبق وبعض املعادن الث

  .الصناعات البترولية والصناعات املعدنية وصناعة األمسنت وغريها
o  تؤدي احلركة املرورية الكثيفة على الطرق الزراعية والطرق السريعة إىل التلوث بالكربيت

  .والرصاص وغريها من امللوثات العضوية
  :أساليب مكافحة التلوث

o امعاجلة اإلنبعاثات الغازية للمنشآت الصناعية وخفض كميا.  
o  عدم زراعة اخلضراوات الطازجة وبساتني الفاكهة إال على بعد مسافة آمنة من الطرق

  .لسريعةاالزراعية  
Table (5): The amounts of Hg deposited in soils from the atmosphere at three 
industrial sites at the western area of Nile Delta 

Distance from 
Point source (Km) 

El-Max 
(a)* 

Abo Qir 
(a)* 

Kafr El-Zaiyat 
(b)** 

1 3060 1215 1110 
2 2570 1060 990 
3 2150 960 840 
4 1770 880 580 
5 1350 830 520 

10  490 420 170 
15 320 130 47 
20  220 70 24 

After El-Sokkary, 1996 
 *(a): South east direction    **(b): South west direction  
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  التوصيات
  :هناك العديد من التوصيات اهلامة للمهتمني ذا اال وصانعة القرار منها

o أمهية تبادل اخلربات واملعلومات ونتائج الدراسات اهلادفة.  
o نيات معاجلة املخلفات دعم البحوث والدراسات خاصة يف جمال إعادة تأهيل املناطق امللوثة وتق

  .والنفايات بأنواعها
o  دعوة املنظمات اإلقليمية واهليئات العلمية إىل إقامة املزيد من الدورات التدريبية وبناء القدرات

  .البشرية يف هذا اال
o  أمهية التوعية الفاعلة بأبعاد تلوث املوارد األرضية وأساليب مكافحتها ونشرها بني املزارعني

  .املؤسسات املختلفةوالعاملني ب
o إنشاء ودعم قواعد البيانات املتخصصة للمنطقة العربية.  
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