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 -:المحتويات     

مقدمة 

تعريف تلوث الهواء 

 الهوا ءمصادر تلوث 

 السود ان    تلوث الهواء في مصادر 

التشريعات والقوانين 

 ملوثات الهواء 

                                     توصيات 



 

 

 

 

 

 

التلوث بدأ فقد المستحدثة، البيئية المشاكل من الهواء تلوث يعد ال 

 لإلنارة الكهوف في واستخدمها النار األول اإلنسان اكتشف عندما

 األرض قدرة بسبب البيئة على خطًرا تشّكل تكن لم ولكن وللطهي،

 االنفجار أن حين في .الملوثات من الضئيلة الكميات تنقية على

 الصناعي والتقدم  يومية متطلبات من يحتاجه ما وتلبية السكاني

 الذي الحد عن التلوث زيادة في ساهمت كلها المتذايد والتكنولوجي

 طبيعّية، بطريقة منه والّتخلص التلوث معالجة معه األرض تستطيع

 . األرض قدرة التلوث فاق فقد

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َرهُ َتْقِديًرا ﴿ : : قال تعالى  ، [2: الفرقان]﴾ َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء َفَقدَّ

ا ووظيفة البيئة ا ونوعًّ  أحكم هللا خْلَقها، وأتقن ُصْنَعها كم ًّ

  -:مقدمة



 ....... يتبع                           
 
القضايا إحدى األخيرة اآلونة في البيئي التلوث أصبح 

 وقد العالم أنحاء جميع في كبير باهتمام تحظى التي الهامة

 أكثر من واحدا باعتباره كبيرا اهتماما الهواء تلوث أولي

 والصحة السالمة على كبير تأثير وله خطرا التلوث أشكال
  والبيئة



 

   تعريف

 

  - :الهواء  تلوث
 

تلوث الهواء يعني تعّرض الغالف الجوي لمواد         

كيميائية أو جسيمات مادية أو مركبات بيولوجية تلحق 

األذى بصحة اإلنسان والنبات والحيوان وكل ما هو حي 
 .(WHO)  على كوكب األرض



عن غيره من أنواع التلوث في أنه سريع يتميز تلوث الهواء  

االنتشار ال يمكن السيطرة عليه، إذ ال يقتصر تأثيره على المنطقة 

التي تعاني من التلوث وإنما يمتد ضرره إلى المناطق المجاورة لذا 

يجب التحكم به ومعالجته قبل خروجه إلى الجو، باإلضافة إلى أن 

الهواء ال يرى بالعين المجّردة وبالتالي في اغلب االحيان تلوث 

البد من أخذ االحتياطات الالزمة لمواجهته، وال يظهر إال من 

ما وجود  مشكلة  خالل الحاالت المرضية التي تحدث وتدّل على 
 في الهواء



     
 -:تقسم مصادر تلوث الهواء إلى قسمين 

 
 :  مصادر طبيعية 
  

 وهي التي ال يكون اإلنسان سبب في حدوثها، ولهذا تكون أضرارها     
 

 ،وليست جسيمًة، كالغازات المتصاعدة من البراكين أو حرائق الغاباتمحدودًة 
 
 والغبار الناتج من األعاصير والعواصف والغازات المنبعثة من االنحالل   
 

 (.علي سبيل المثال غاز رادون)داخل قشرة األرض اإلشعاعي 
 اعاصير                                  براكين      

   



 :  مصادر غير طبيعية
 

 أو متحًركةويكون اإلنسان هو المتسبب الرئيسي في حدوثها، وقد تكون 
  

 فيوتعد أشد خطًرا من المصادر الطبيعية؛ ألّنها أحدثت خلاًل . ثابتةً 
 
 تركيبة الهواء الطبيعّي ما أّثر سلًبا على التوازن البيئي وأهم هذه  

 :المصادر



 
 الوقود إلنتاج الطاقة استخدام 
 

 في البلدان النامية والفقيرة، يشكل حرق الكتلة الحيوية التقليدية المصدر 
 

 لملوثات الهواء؛ وتشمل الكتلة الحيوية التقليدية الخشب، ونفايات الرئيسي 
 

 المحاصيل والروث

 



 الصناعات المختلفةاألبخرة الصاعدة من 

 

عوادم وسائل النقل كالطائرات والسيارات والباخرات 

 

 اإلفراط في استخدام المبيدات الحشرية في المجال الزراعي. 
 
غاز الفريون الذي يصدر من الثالجات: مخلفات المنازل، مثل 
 
النشاط اإلشعاعي. 
 

 "المصادر المتنقلة ”
 تشمل جميع مرافق النقل مثل المركبات البحرية والطائرات وما إلى ذلك،• 

 األسلحة العسكرية• 

 





Overview of industry – Air pollutants 
CO2 footprint 

Source(Ali Rabah paper) 

Industry and Environment) 



مصادر تلوث الهواء 

   -:في السودان
 



 الغبارفي هو السودان في الهواء تلوث مصادر اهم
 Outdoor))الخارجي الهواء

 الوقود حرق من الناتج الداخلية البيئة وتلوث و
 يوجد  زال ما حيث (In door) الطاقة علي للحصول

 للحصول الحطب يستخدمون السكان من %68 حوالي

 .الطاقة علي
Assessment of the Environment 

 Pollution and Impact on Economics 
 Cooperation in IGAD Region                          



  النفط صناعة 



والمواصالت النقل   

 عن الناتجة البيئية المشكلة تكمن      

 الشوارع ازدحام السودان في النقل قطاع

 الكبير والنزوح للهجرة نتيجة بالمركبات

 الي الريف من االخيرة الفترة في

 السيارات عدد ارتفاع  كذلك الخرطوم
 البصات بعدد مقارنة الخاصة

 



 حيث الركشات عدد في  الكبيرة الزيادة كذلك

 الزيت مخلوط استخدام في خطورتها تكمن

 فينتج كامل غير احتراق يحدث البنزين مع

 وهو والخانق السام الكربون اوكسيد اول غاز

 في دورها لها  التي الدفيئة غازات احد

          تنتج وكذلك الحراري االحتباس ظاهرة

particulate Meter الدايوكسين ومركبات 

  عدد بيئية  ناحية من التمعن نرجو) والفيوران

   (ركشة كم يعادل بص 1



 منو استرياد الركشات والدراجات البخارية :
:الشكل التايل يوضح األعداد اليت مت استريادها   

Source Hassan 
Nimer paper 



 أخطار حرق الوقود املخلوط بزيوت التزييت

في دراسة عن تلوث الهواء في أفريقيا أوضحت صحيفة القارديان البريطانية  
 :األتي 23.10.2016في عددها الصادر( UNEPدراسات ال )

 

  712،000= عدد المتوفين من تلوث الهواء 

    514،000= عدد المتوفين من تلوث الماء 

  275،000= عدد المتوفين من سوء التغذية 

 319،000= عدد المتوفين من الصرف الصحي 

 

 

Source Hassan Nimer paper 

 

 



 نشاط التعدين 

 يؤثر كثيف غبار الصخور وطحن الحفر عملية عن ينتج

  العيون  في ومشاكل الحساسية ويسبب العاملين صحة علي

  الذي الزئبق بخار بجانب العمل بيئة ويلوث وغيره

 هذا في باألهمية ليس منه جعلت الكيميائية خصائصه

 حدوث عند الغبار زرات مع حمله يتم قد ولكنه الجانب

 كبير دور له بالتالي ، عالية كثافة له) . الترابية العواصف

 التعدين مناطق وقوع خاصة الجوفية والمياه التربة تلوث في
 .( األمطار و السيول مجاري في



االستخدام المفرط وغير المرشد 

 للمبيدات واالسمدة الكيميائية 

عمليات حرق ونظافة 

االراضي الزراعية بعد 

خاصة في المشاريع الحصاد 

 الكبيرة

 و



الطاقة توليد محطات  

   في  البيئية المشكلة تكمن

 في الحراري التوليد محطات في المستخدم الوقود نوعية 

   السودان

الوقود حرق عملية نتيجة البيئة في تطرح التي االنبعاثات ،  

البيئة في المنبعثة الكربون اوكسيد ثاني نسبة  ،   

الخضراء  المساحات نسبة . 



 

 

  

 االسمنتصناعة  

 الذي للهواء ملوث عامل أكبر المداخن من األسمنت غبار تصاعد يعتبر

   . المجاورة المناطق ولسكان للعمال الصدرية األمراض من كثيراً  يسبب

 في البيئية المشكلة تكمن

 ال ام المنبعثة الغازات تدوير اعادة نظام وجود  

فالترللغبار تركيب  
 الدورية المراقبة  



والصناعات والكيماويات  صناعة الحديد 

 والغذائيةالتحويلية 

 ابرز المشاكل في هذا القطاع هي سوء

التخطيط مما ادي الي وجود هذه المصانع   

 وسط المناطق السكنية   



 النفاياتحرق  



 التشريعات والقوانين 

قد ال تكون التشريعات واضحة وملزمة في القوانين البيئية السابقة 

ولكن بعد صدور قانون حماية البيئة ( 2001قانون حماية البيئة )

في مرحلة توقيع  السيد رئيس واالن  2017 للعام  الطبيعيةوالموارد 

، حيث تناول القانون (تمت اجازته في المجلس الوطني ) الجمهورية 

حمايه )18حمايه البيئة الهوائية بصورة اوسع وأوضح   في المادة 

وهي تحتوي علي عشرة فقرات تحتوي علي تشريعات ( البيئة الهوائية

 .القضيةواضحة في هذه 



Overview of National Legislation 
Year  Legislation/regulation  

Bodies 
1992 Higher council for environment and natural resources 

1996 Ministry of environment  and physical development 

Legislation 
1975 Environmental Health Act 

2001 Environmental Protection Act of 2001. 

1998 Petroleum Resources Act 

2005 Regulations for Protection of the Environment in the Petroleum Industry 

2003 Forestry Commission Act 

1989 Forests Act No. 14 

2010 The Protection of Environment Law (Khartoum state)  

2017 Environmental and Natural Resources Protection Act  



Air pollution 

• Major Pollutants 

– Carbon Monoxide (CO) 

– Ozone (O3) 

– Sulfur Dioxide (SO2) 

– Particulate Matter 

– Nitrogen Oxides (NOx) 

– Lead (Pb) 

– Benzene 

– Many others 

 

http://greenliving.lovetoknow.com/Slideshow:Current_Environmental_Issues


Overview of industry –Air pollutants  

Industry  CO NOx SOx CxHy PM Nois
e 

Oil                 

Sugar              

Cement              

Steel             

Thermal power              

Transportation              

Source(Ali Rabah paper 

Industry and Environment) 



Health Eco-

system Climate 

PPM = Primary particulate matter; PAH=Polycyclic aromatic hydrocarbons;  HM=Heavy metals; 

 HMVOC=  Non-methane volatile organic compounds source prof hayati 
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 -:توصيات للحد من تلوث الهواء 
 -:وضع استراتيجات فورية وبعيدة المدي 

 إن من أهم األستراتيجيات للحد من تلوث الهواء هو

  تخطيط إستخدام األراضى من أجل خفض نسبة تلوث الهواء وحماية البيئة 

 التحول إلى الطاقة النظيفة 

  إعادة  تصميم المدن للتشجيع على المشي وركوب الدراجات الهوائية والحث

 .على استخدام وسائل النقل العام 

 .لكن هذه اإلستراتيجيات تستغرق وقتا طويال وتكلف المال .

 -:بعض الحلول الفورية   

 سن التشريعات التي تحظر استخدام أساليب القطع والحرق في الزراعة 

 اإلدارة الجيدة للنفايات و منع حرقها في الهواء الطلق 

  فرض الضوابط القوية على انبعاثات المداخن الصناعية ومحطات الطاقة 

 ،زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

.  وإعطاء األولوية لشبكات النقل السريع والسير وركوب الدراجات في المدن
(WHO) 



We have to Sustain it ! 



 -(:PM)الدقيقة الجسيمات • 

أن تكون مصنوعة من الغاز، يمكن معلقة في سائلة أو صغيرة صلبة جزيئات هي  

وحرائق بشكل طبيعي، تنشأ من البراكين والعواصف الترابية الطبيعية تحدث اإلنسان أو 

البشرية، مثل حرق الوقود األحفوري في الغابات والمراعي، وتنتج ايضا من األنشطة 

 .المختلفةالمركبات ومحطات توليد الطاقة والعمليات الصناعية 

 .مثل الرصاص والكادميوم والنحاس -:السامةالمعادن • 
الضارة بطبقة األوزون المنبعثة من  .-( CFCs)مركبات الكلوروفلوروكربون • 

 المنتجات المحظورة حاليا من االستخدام
 -:األمونيا• 

وتساهم . نفاذة مميزةيصنف كغاز له  رائحة  (NH3)له الصيغة هو مركب األمونيا 

 .  األرضية االحتياجات الغذائية للكائنات األمونيا بشكل كبير في 
 القمامة والصرف الصحي والعمليات الصناعيةمثل  -: الروائح• 

التفجيرات النووية، واألحداث النووية، والمتفجرات تنتجها  -:الملوثات المشعة • 

 .الحربية، والعمليات الطبيعية مثل االضمحالل اإلشعاعي للرادون

 



 -:ملوثات الهواء

وعادة ما تنبعث الملوثات . ويمكن تصنيف الملوثات على أنها أولية أو ثانوية

األولية مباشرة من العمليات مثل الرماد أو أول أكسيد الكربون أو ثاني أكسيد 

ال بل  إنها تتشكل في الهواء عند ما .والملوثات الثانوية تنبعث مباشرة. الكبريت

 .تتفاعل الملوثات األولية مع مكونات الغالف الجوي 

 

 :وتشمل الملوثات األولية الرئيسية التي ينتجها النشاط البشري ما يلي

   (Sox)أكاسيد الكبريت • 
  SO2وخاصة ثاني أكسيد الكبريت، وهو مركب كيميائي له الصيغة الكيميائية 

ويتم إنتاج ثاني أكسيد الكبريت من قبل البراكين وفي العمليات الصناعية 

وبما أن الفحم والنفط غالبا ما يحتويان على مركبات الكبريت، فإن . المختلفة
في وجود محفز مثل غاز   ،SO2أكسدة . احتراقهما يولد ثاني أكسيد الكبريت

NO2ينتج حمض ثاني اوكسيد الكبريتيكH2SO4، (األمطار الحمضية ) وهذا أحد

 .أسباب القلق إزاء األثر البيئي الستخدام هذه األنواع من الوقود كمصادر للطاقة

. 
 



 

 

 -(:NO X)اكاسيد النتروجين • 
  الحرارة عالي االحتراق من النتروجين أكسيد ثاني وخاصة - النيتروجين أكاسيد تنبعث
 بني سام الغاز ،هذا NO2 الصيغة له كيميائي مركب هو النتروجين أكسيد ثاني

 الهواء ملوثات أبرز من واحد هو NO2 ، حادة رائحة له المحمراللون

 -: (CO) الكربون أكسيد أول • 

وهو منتج من االحتراق غير . هو غاز عديم اللون، عديم الرائحة،  ولكنه  سام جدا 

عوادم المركبات هو مصدر . مثل الغاز الطبيعي أو الفحم أو الخشب. الكامل للوقود
 .ألول ألكسيد الكربون  رئيسي

 -(:CO2)ثاني أكسيد الكربون • 

هو غاز عديم اللون والرائحة وغير سام وهو واحد من غازات الدفيئة ينتج من مصادر 

متل االحتراق وانتاج االسمنت وهو من اهم غازات الدفيئة ويمكن إعادة تدويره  

 .بطريقة او بأخرى في الغالف الجوي في دورة الكربون
 



 Volatile organic compounds المركبات العضوية المتطايرة • 

( VOCs  ) 

وفي هذا . أهم ملوثات الهواء الطلقمن العضوية المتطايرة هي المركبات 
وغير الميثان ( (CH4المجال، غالبا ما تنقسم إلى فئات منفصلة من الميثان 

(NMVOCs .) غازات الدفيئة الفعالة للغاية والتي تساهم في تعزيز الميثان هواهم

 .االحترارالعالمي 

http://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_organic_compounds

