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 المـــــقـــدمـــــة

التلــوث البيئــي يعنـــي اإلخــالل بالطبيعـــة وتوازنهــا نتيجـــة التغيــر الكمـــي أو الكيفـي 1.

 .فـي العناصـر الطبيعيـة التـي تـؤثر بشـكل مباشـر فـي صـحة اإلنسـان ومحيطه

فـــي مغيــرة التغير الكمي هـو التغيـر النـاتج مـن زيـادة فـي نسـبة بعـض المـواد 2.

والغبار تركيزهـــا الطبيعـــي ومـــن أمثلتهـــا الزئبـــق والرصـــاس واكاســـيد الكربـــون 

 .والمـواد المشـعة

الكيفـي فهـو التغيـر النـاتج عـن إضافة مركبات صـناعية غريبـة علـي البيئـة التغيـر 3.

  .الطبيعيـة

يتكون الهواء الجوي غير الملوث من النايتروجين واالوكسجين واالرجون وتراكيز قليلة 4.

 .من ثنائي أوكسيد الكربون والنيون والهيليوم والهايدروجين وبخار الماء

ض الغالف الجوي لمواد كيمياوية أو جسيمات مادية أو مركبات 5. تلوث الهواء هو َتَعرُّ

بايولوجية تسبب الضرر واألذى لإلنسان والكائنات الحية األخرى، أو تؤدي إلى اإلضرار 

 بالبيئة الطبيعية
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 النسبة المئوية بالحجم

 النيتروجين

 األكسجين

 االرجون

 ثاني أكسيد الكربون

 النيون

 الهيليوم

 الكريبتون

 الزينون

 أكسيد النيتروز

 الهيدروجين

 األوزون

 ثاني أكسيد الكبريت

 أول أكسيد الكربون

 األمونيا



 ملوثات الهواء 

 :تتكون من ملوثات اولية وثانوية ، وتشمل االولية 

حبيبات الغبار واالتربة والدخان والعناصر وتشمل : الجسيمات 1.

المعدنية واالسبستوس وجسيمات المبيدات وقد تكون سائل في 

 .وتختلف خطورتها بناءاً على حجم الجسيم.صورة رزاز

اكاسيد الكربون و اكاسيد النتروجين و اكاسيد وتشمل : الغازات 2.

الكبريت والهايدروكربونات واالمونيا وكبريتيد الهيدروجين 

 ....واالوزون وهاليد الهيدروكربون و 

 المواد المشعة 3.

 الملوثات الثانوية تشمل الضباب الدخاني والمطر الحمضي4.

 



 مصادر تلوث الهواء 

 :واهمها مصادر طبيعية 

 .الميثان من هضم االطعمه عن طريق الحيوانات1.

        .    االنشطة البركانيه2.

 .الدخان واول اكسيد الكربون من حرائق الغابات3.

غاز الرادون الذي ينبعث من التحلل االشعاعي في القشره االرضيه ويتكون من 4.

 .انحالل عنصر الراديوم

 :     واهمها بشرية مصادر 

 النشاط الصناعي 1.

       .    إستخدام الوقود إلنتاج الطاقة2.

 .وسائل النقل البري والبحري والجوي3.

    النشاط اإلشعاعي4.

 النشاط الزراعي والمبالغة في استخدام المبيدات الحشرية واألسمدة الكيماوية 5.

 النشاط السكاني ويتعلق بمخلفات المنازل من المواد الغازية والصلبة والسائلة6.

 النفاياتمحارق 7.



 (.Air Pollution System)نظام تلوث الهواء 



 االثار البيئية والصحية لملوثات الهواء

وتسمى الجسيمات    PM10جزء في المليون   10من أصغر :  الجسيمات العالقة 1.
و معظم . مختلفةالصدرية ألنها تخترق طريقها حتى تصل إلى الرئة مسببة أعراض مرضية 

الرماد ،  :هذه الجسيمات العالقة تكون ناتجة عن عمليات االحتراق الغير تام ومن أمثلتها
باإلضافة إلى ذلك تضم الجسيمات العالقة متكثفات حمضية  .السناج والمركبات الكربونية

 .ومعادن مثل الرصاص والكادميوم و كبريتات ونترات

 :اكاسيد الكربون2.
 الحراري االنحتباس يسهم حرق الوقود العضوي إلنتاج الحرارة والكهرباء في ظاهرة 

 :اكاسيد النيتروجين
 .الضارةتتسبب أكاسيد النتروجين في األمطار الحمضية النتروجينية 

 :الكبريتاكاسيد 3.
مركبات ضارة للحيوانات والنباتات ولمواد البناء كما أن ذوبان هذه الجزئيات في هى 

جزئيات بخار الماء العالقة في الجو يسبب ظاهرة األمطار الحمضية التي تؤدي إلى تآكل 
 .المعادن واألحجار الجيرية ومواد أخرى مختلفة

يسهم في تدمير طبقة األوزون (  الفريون)غاز الكلوروفلوروكربون إن :  غاز الفريون 4.
 الجوى 

 متنوعةأبخرة األمونيا في أضرار صحية تتسبب : األمونيا 5.



 الحدود القصوى المسموح بها للملوثات عند المصدر 

 الملوث الرقم
الحد االقصى 

 3متر/بالمليجرام

 المواصفة السودانية

 3متر/الحد االقصى بالمليجرام

 المنظمة العربية للتعدين

 200 - 50 50 الجسيمات العاقة الكلية 1

 500- 250 500 - 250 أول أكسيد الكربون 2

 3000 - 1000 3000 - 1500 ثاني أكسيد الكبريت 3

 3000 - 300 3000 – 300 أكاسيد النيتروجين 4

 150 - 50 100 ثالث أكسيد الكبريت 5

 10 - 5 كبريتيد الهيدروجين  6

 5 - 0.5 3 الزئبق 7

 20 - 2 الرصاص 8

 5 - 1 5 النيكل 9
 10 - 1 10 الزرنيخ 10

 5 - 1 3 الكادميوم 11
 100 - 10 100 - 10 كلوريد الهيدروجين  12

 250 - 50 100 الكربون 13

 20 - 5 20 - 5 االمونيا 14



 ملوثات الهواء من النشاط الصناعي انبعاثات 

مدى تأثيرها و خطورتها على البيئة و الصحة حسب يمكن تصنيف الصناعات 

 :العامة و يمكن تفصيل ذلك كاألتى

 -:الثقيلةالصناعات 1.

و تعتبر ، هى الصناعات التى تعتمد على المواد الخام ذات الكميات و األحجام الكبيرة

الصناعة ثقيلة إذا كانت تؤثر على إستخدامات األراضى المجاورة لها فتكون 

:  مصدر مضايقة أو خطرة على الصحة العامة و من أمثلة هذه الصناعات 

األسمدة العضوية و صناعة األحماض بأنواعها و أفران صهر الحديد و 

 .األسمنت

 -:الخفيفةالصناعات  2.

روائح أو غازات أو ) هى الصناعات النظيفة التى ال ينتج عن وجودها أى مضار 

سواء نتيجة إستحداث وسائل لمنع حدوث هذه المضار أو أن ( مضايقات أخرى 

 .صناعة المواد الغذائية: طبيعتها ال تسمح بحدوثها و من أمثلة هذه الصناعات

 



 رصد انبعاثات الهواء من النشاط الصناعي في السودان

CO2 e  CO2 CH4 N2O  NO المصدر  الرقم 
x 

CO VOC SO2 HFCs 

 6 1 188 2892 112 59 2153 14201 77650 االنبعاث الكلي  1

 0 0 176 2020 80 1 95 6090 8539 الطاقة 2

 6 1 12 0 0 0 0 93 93 الصناعة  3

 353 17 56 1923 0 57611 الزراعة  4

 520 15 0.4 59 8018 9392 الغابات   5

 1 76 0 2015 المخلفات 6

والمنهجية المستعملة في السودان هي . هناك منهجيات متعددة لتقدير انبعاثات المواد الملوثة للهواء1.

 Default IPCC emission factorsمنهجية الهيئة الحكومية الدولية المعنيه بتغير المناخ 

 2000جدول يوضح جملة انبعاثات الغازات الدفيئة في السودان وجنوب السودان للعام 



 بالجيجا جرام 2000جدول يوضح انبعاثات الغازات الدفيئة من العمليات الصناعية للعام 

 CO2 e  CO2 CH4 N2O  NOx CO NMVOC SO2 HFCs المصدر  الرقم 

 6 1 12 0 0 0 0 93 93 االنبعاثات  الكلية  1

 1 0 0 93 93 المنتجات المعدنية 2

 0 0 0 0 0 0 0 صناعات كيميائية 3

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 انتاج المعادن 4

 0 12 0 0 0 0 منتجات اخرى  5

 HCFs 0 0انتاج  6

 HCFs 0 6استهالك  7

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اخرى  8



 المنتجات المعدنية

تمثل المنتجات المعدنية المصدر الرئيسي النبعاث ثاني اكسيد الكربون من 1.

 العمليات الصناعية والتي تشمل صناعة االسمنت والجير والجبص

 من صناعة المنتجات المعدنية  CO2شكل يوضح نسب انبعاث 



   بالطن CO2 انبعاث   السنة   الرقم

1 2010 1496250 

2 2011 2139138 

3 2012 2254777 

4 2013 2579688 

5 2014 2213111 

6 2015 2521589 

7 2016 3002804 

 م  2016 – 2010لمصانع االسمنت من عام  CO2جدول يوضح انبعاثات 

 صناعة االسمنت 

)  توجد سبعة مصانع كبيرة، حيث الثقيلة في السودان والتي تطلق انبعاثات تعتبر من الصناعات 1.

 (.  عطبرة ، التكامل ، الشمال ، بربر ، السالم ، اسالن، النيل ، ربك

تحدث االنبعاثات الرئيسية الى . طن من ثاني اكسيد الكربون لكل طن اسمنت 0.75يقدرمعامل انبعاث 2.

 .الهواء نتيجة للتفاعالت داخل الكلنكر و حرق الوقود وتكليس الحجر الجيري

 



 الصناعات الغذائية

من جملة منشأت الصناعه التحويلية فى السودان % 70تمثل الصناعات الغذائية 1.

 .  منشأة 24114والبالغ عددها 

الصناعات الغذائية في السودان صناعة الدقيق ومشتقاته ، العصائر اهم 2.

 .والمربات ، المياه الغازية والمعدنية ، االلبان واالجبان ، اللحوم وغيرها

مصادر انبعاث الملوثات الهوائية تنبع من حرق الوقود المستخدم للعمليات 3.

 .الصناعية  والمبردات 

 .وتعتبر اقل النشاطات الصناعية تلوثاً للهواء4.



 جدول يوضح انبعاثات التلوث الهوائي المتوقع حدوثها من بعض النشاطات الصناعية

CO الصناعة  الرقم 
x  

NOx SOx PM NH3 VOC Pb H2S HFCs 

 √ √ √ √ √ √ √ االسمنت 1

 √ √ √ √ √ الزيوت  2

 √ √ √ √ √ الصابون 3

 √ √ √ √ √ √ √ النسيج  4

 √ √ √ √ √ √ √ الجلود  5

 √ √ √ √ √ البوهيات 6

 √ √ √ √ √ االلبان و مشتقاتها 7

 √ √ √ √ √ √ √ صهر المعادن 9

 √ √ √ √ مطاحن الغالل 10

 √ √ √ √ √ االدوية 11

 √ √ √ √ √ المشروبات الغازية 12

 √ √ √ √ √ √ √ السكر  13

 √ √ √ √ مطاحن امالح المعادن 14

 √ √ √ √ السيرميك 15

 √ √ √ البالستيك 16



 قياس تلوث الهواء

قياس تلوث الهواء هو الخطوة االولي للتحكم في التلوث فمعرفة تركيب 1.

وخصائص وتركيز الملوثات هي اساس  التقليل من حجم الملوثات المنطلقة 

و يمكن قياس . والتحكم في نوعية بعضها والسيطرة عليها والحد من تأثيرها

تلوث الهواء بالغازات بطرق مختلفة تبعا لنوعية الغاز الملوث للهواء ودرجة 

و يستخدم في قياس التلوث اساليب عديدة قد تكون .  تأثيره على النظام البيئي

فيزيائية او كيميائية أو بيولوجية وجميع هذه االساليب تقوم علي اسس ثابتة 

خالل المراحل المختلفة للقياس ابتداءاَ من جمع العينات وحتي حساب تركيز 

 .  هذه الملوثات

 2389/2007وسائل  قياس ملوثات الهواء حسب المواصفة السودانية  2.

 Nonتعتمد منظمة الصحة العالمية طريقة االشعة تحت الحمراء غير المبعثرة 3.

dispersive infrared ray  لقياس تلوث الهواء بغاز اول اكسيد

 .  الكربون

 HCHOيعتمد قياس االوزون علي تفاعل االوزون مع غاز االيثلين وينتج غاز 4.

 .والذي يطلق ضوء بطاقة تتناسب مع تركيز االوزون في الجو 



 النتائج

تعتبر المصادر الطبيعية والبشرية من أهم الملوثات لقطاع الهواء 1.
 .على حٍد سواء ولكن المصادر البشرية هي األكثر تلويثاً للبيئة

القطاع الصناعي يطلق انبعاثات كبيره لملوثات الهواء في صناعات 2.
مختلفة كمواد البناء والصناعات الغذائية والسكر والنسيج والجلود 

 .... .وغيرها

تمثل الصناعات المعدنية المصدر الرئيسي للملوثات الغازية من 3.
 .  العمليات الصناعية حيث تشمل انتاج االسمنت والجبص والجير

تعتبر صناعة االسمنت هى االكثر تلوثاً للهواء فى السودان ولذلك ال 4.
مثل استخدام البوزوالنا ) بد من وضع تدابير للحد من ملوثاتها 

 (.كمضاف يقلل من انبعاث غاز ثانى اكسيد الكربون

الصحة المهنية ) كانت هناك مجهودات لقياس ورصد ملوثات الهواء 5.
 .لكنها لم تكتمل( و وزارة البيئة

 



 التوصيات

 .ضرورة المحافظة على الهواء نظيفاً من الشوائب حتى نعيش حياة سليمة1.

أن تكون المراقبة شديدة على قطاع الصناعة ومحاولة التقليل من االنبعاثات 2.

 .التي تصدرها إلى الهواء 

ضرورة االلتزام بالحدود المسموح بها للملوثات التي تتركز في الهواء وال 3.

يسمح بتجاوزها، كما ويجب متابعة تطبيق اللوائح والقوانين والمواصفات 

 .التي تتعلق بتلوث الهواء 

 تطوير طرق القياس للتلوث البيئى وذلك بانشاء معامل لقياس ملوثات الهواء 4.

االلتزام بدراسة االثر البيئي للمشروعات والمراجعه البيئيه للمشروعات 5.

 .  القائمه

 .ادراج عمليات ومؤشرات الرصد في نظام االداره البيئيه6.



ضرورة رصد االنبعاثات والتي تتيح بيانات ومعلومات تساعد في تقييم اداء 7.

المشاريع وتحديد ما اذا كان يلزم اتخاذ اجراءات تصحيحيه تؤدي الي تحسين 

 .بيئه العمل 

االهتمام بالبحوث والدراسات ذات الصله للحد من تلوث الهواء الناتج من 8.

 .الصناعه واالستفاده من مخرجاتها

 .استقطاب التمويل الكافي لخلق بني تحتيه فاعله للقياس والرقابه9.

تقليل انبعاثات المصانع وذلك باستخدام تقنيات الطاقه النظيفه والمتجدده مثل 01.

 .الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح

 .استخدام تقنية اعادة تدوير المخلفات الصناعية لتقليل التلوث الهوائي11.

تدريب ورفع قدرات الكادر البشري في تشغيل وصيانة اجهزة قياس تلوث 21.

 الهواء

 




