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  وزارة النفط والثروة المعدنیة
  الشركة العامة لمصفاة حمص

  مدیریة الجودة والسالمة المهنیة والبیئة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  التلوث البيئي وطرق معاجلته -

سيكلوجية االلوان وتأثريها فى بيئة  -
  العمل

  

  وتقديم / املهندس مسري خالداعداد 
 اجلودة والسالمة املهنية والبيئة رمدي
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  ما هو التلوث؟
التلوث في أبسط تعریفاته ، هو إطالق عناصر أو مركبات أو مخالیط غازیة أو سائلة أو صلبة الي عناصر 

البیئة التي هي : الهواء والماء والتربة مما یسبب تغییرا في جودة هذه العناصر ویسبب تلوثها ویؤثر علي 
  تمد علي هذه العناصر.الكائنات الحیة التي تع

  أنواع الملوثات:
وهي التي تنطلق من مداخن األفران في الصناعات البترولیة عموما أو من أجهزة الفصل  : ملوثات غازیة -١

  ومن عوادم السیارات وهي: االحتراقوالتقطیر وغیرها ، كذلك نواتج 
) NH3واألمونیا ( -) H2Sیدروجین (كبریتید اله -) NOxأكاسید النیتروجین ( -) SOxأكاسید الكبریت ( -

  ) والهیدروكربونات ....COوأول أكسید الكربون (
ویمكن أن تكون غازیة أو أبخرة أو صلبة ذات أحجام صغیرة جدا وتنطلق من  :Particulateالدقائق  -٢

رولیة عدة صناعات معدنیة كالحدید والصلب واأللومنیوم وكذلك صناعات األسمنت والدقیق والصناعات البت
  والكیمیائیة وتشمل الدقائق :

       Fumesالدخان  - ج   قطرات) -(دقائق سائلة  Mistsالضباب  -ب (دقائق صلبة) Dustsاألتربة  -أ
  الدقائق -هـ   Spraysالرذاذ  - د
  وتنتج من الصناعات المعدنیة والكیمیائیة وتشمل::   Heavy Metalsالفلزات والمعادن الثقیلة  -٣
  لتسبب خطورة كبیرة PPMویكفي أجزاء من الملیون  النیكل وغیرها. -النحاس  - الزئبق -الرصاص  -
وتنتج عن معظم الصناعات وخاصة البترولیة والكیمیائیة  :  Liquid Wastesالمخلفات السائلة  -٤

  وتشمل:
  علي األحماض والقلویات واألمالح.مخلفات غیر عضویة تحتوي  -أ

   Pesticidesمبیدات الحشرات  - الكیماویات العضویة - زیوت والشحوم ال - عضویة وتشمل:مخلفات  - ب
   Chloronated Hydrocarbonsالمواد الهیدروكربونیة المكلورة  -  Herbicidesمبیدات األعشاب  -
أضرارا بالغة ، كفقد السمع  باإلنسانتبین أن التعرض للضوضاء یمكن أن یوقع :   Noiseالضوضاء  -٥

وللتعرف علي مستویات الضوضاء المختلفة ، یتم قیاس مستوي  والتأثیر علي قدرته السمعیة.المؤقت أو الدائم 
  Decibal dBالصوت بوحدة تسمي (دیسیبل) 

الحدید  -الزجاج  -الخشب  -من أمثلتها مخلفات صناعة الورق :   Solid Wastesالمخلفات الصلبة  -٦
  والصلب البالستیك.

  
  

    
  
  



٣ 
 

  AIR POLLUTION تلوث اهلواء " : "اوال
  

  تلوث الهواء: ىالجوانب التي تؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر عل
 صانع الغازیة التي تطلق في الجو.التوسع الصناعي ، وعوادم الم .١

غاز طبیعي)  - بترول  -الوقود (فحم  احتراقإنتاج الطاقة من محطات تولید الكهرباء حیث یتم  .٢
 ملوثات الهواء. انبعاثوبالتالي 

الهائل في عدد المركبات وما یتبع ذلك من عوادم هذه المركبات ولقد دلت التجارب أن السیارة  االزدیاد .٣
من الغازات ، أما سیارة النقل الكبیرة  ٣م٦٠الصغیرة تطلق من عادمها خالل كل ساعة تشغیل حوالي 

 كل ساعة. ٣م١٢٠من عادمها حوالي  فینبعث

ثاني أكسید  امتصاصالمستوي العالمي. ( ىوذلك عل المستمر علي المساحات الخضراء االعتداء .٤
 النباتات). ىالعالقة بالهواء عل الجسیمات الدقیقة واستقرارالكربون ، 

الخاطئ للمخلفات ، فمثال یستعمل البعض إطارات السیارات التالفة كوقود للحصول علي  االستخدام .٥
 ق القمامة في الخالء خارج المدن.كذلك حر  الحرارة ، فتحترق في الهواء وینبعث منها ملوثات خطیرة ،

 المبیدات الحشریة. استخداماط في اإلفر  .٦

طاحن وأماكن تكسیر وطحن كثرة المواد المتناثرة علي هیئة جسیمات دقیقة في صناعات األسمنت والم .٧
اسة الغالف ولفهم المتغیرات التي یمكن أن تؤثر علي نوعیة الهواء عند تلوثه ، یجب أوال در  الخامات.

  الجوي الذي یحوي هذا الهواء.
  تركیب الغالف الجوي: 

كیلو متر وهو ینقسم  ١٠٠٠الي  ٨٠٠ ارتفاع ىالغالف الجوي هو حزام من الغازات یحیط بالكرة األرضیة وحت
  الي أربعة طبقات:

ألرض كم عن سطح ا ١٦ - ٨ ارتفاع ىوهي تصل ال :Troposphere طبقة الغالف الجوي السفلي - أ
  وهذه الطبقة تحوي الهواء الجوي ومكوناته.

كم عن سطح األرض وتختلف هذه  ٥٠- ١٢ ارتفاع ىوهي عل:   Stratosphereطبقة األوزون  -ب
بفعل األشعة  O2الطبقة بكونها تحوي نسبة عالیة من األوزون ویتكون األوزون نتیجة تفكك جزیئات األوكسجین 

نشیط من خالل تفاعل كیمیائي ضوئي ویتفاعل األوكسجین الذري الناتج فوق البنفسجیة فینتج أوكسجین ذري 
  مع جزیئات األوكسجین فیكون األوزون:

  
UV  

O2                    O + O  
O2 + O                   O3 (OZONE)  
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) والتي إذا نفذت UVة (الموجات القصیرة لألشعة فوق البنفسجی امتصاصوأهم وظیفة یقوم بها األوزون هي 
  الي األرض توقع الضرر بالكائنات الحیة.

كم عن سطح األرض وتتمیز بقلة  ٨٠ -٥٠ ارتفاع ىوهي عل : Mesosphereالطبقة المتوسطة  - ج
  الغازات وبعدم وجود بخار الماء وبتواجد األوزون.

كم مما فوق وتتواجد الغازات فیها  ٨٠ ارتفاعوهي ابتداء من :  Thermosphereالطبقة العلویة الحراریة  -د
  بخار الماء أو األوزون. ىشكل سحب وال تحتوي هذه الطبقة عل ىعل ةال ذریبحالتها 

  والجدیر بالذكر ، إن الطبقة السفلي من الغالف الجوي ، هي التي تتأثر بالملوثات المتواجدة في الهواء.
  الغالف الجوي: ىتأثیر الغازات الملوثة عل

الوقود في المحطات الحراریة المستخدمة إلنتاج الكهرباء وینتج  احتراقثاني أكسید الكربون من عملیات  ینتج
 امتصاص ىومن خصائص ثاني أكسید الكربون قدرته عل وقود المركبات. احتراقكذلك كأحد غازات العوادم من 

طبقات الغالف الجوي  ىلموجات الهذه ا وانعكاس انبعاثالموجات فوق الحمراء من أشعة الشمس وهذا یعوق 
أن  اتضح% من الموجات القصیرة للموجات فوق البنفسجیة مع إنتاج طاقة عالیة. وقد ٨٠، ویمتص  األخرى

درجة حرارة القشرة األرضیة بمقدار  ارتفاع ىزیادة نسبة ثاني أكسید الكربون خالل األربعین سنة الماضیة أدت ال
ذا  هذا المعدل یمكن أن یؤدي الي ذوبان الجلید وانتشار الفیضانات في األماكن  استمر                   ٕ    درجة واحدة مئویة، وا 

  المنخفضة.
  مخاطرها: بعض ملوثات الهواء و

الهواء ، دقائق صغیرة تعتبر ملوثات خطرة ،  ىیطلق العدید من الصناعات ال:   Particulatesالدقائق  -١
لحدید والصلب ، وكذلك المحاجر والمطاحن وكثیر مثل الصناعات الكیمیائیة ، كصناعة األسمنت واألسمدة وا

  من الصناعات المعدنیة ومصانع المبیدات الحشریة.
أنسجة الرئة  التهاب ىفیها یؤدي ال احتكاكارئة اإلنسان وتحدث  ىومن مخاطر الدقائق أنها تدخل مع الهواء ال

                                        ٌ                    وأمراض الحساسیة ، وفي أحیان كثیرة الي ا إلصابة بسرطان الرئة.
ینتج ثاني أكسید الكبریت عادة من حرق الفحم أو البترول أو أي وقود یحتوي علي  :ثاني أكسید الكبریت -٢

  عنصر الكبریت. ویكمن األثر الضار لثاني أكسید الكبریت في اآلتي:
  .باالختناقله رائحة نفاذة تسبب ضیقا وشعورا  -
  یؤذي جهاز التنفس وخصوصا الرئتین ، وكذلك القلب. -
الغشاء الذي یحمي الرئة ، فیزید من  ىواء متربا ، حیث تؤثر الدقائق علیكون تأثیره أكثر شدة إذا كان اله -

  تأثیر الغاز.
غیر  باالحتراق، وخصوصا ما یسمي ( االحتراقینتج أول أكسید الكربون من عملیة  أول أكسید الكربون: -٣

  یق لحرق المادة كلیا، وهو ینبعث من عوادم المركبات.الكامل) ، أي عدم توفر أكسجین كاف أثناء الحر 
وجدیر بالذكر إنه یصعب تمییز أول أكسید الكربون ألنه عدیم اللون والرائحة ، وتكمن خطورته في أنه یكون مع 

  هیموغلوبین الدم ، مركبا معقدا هو كربوكس الهیموغلوبین الذي یقلل من قابلیة الدم لحمل األكسجین.
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تنبعث أكاسید النیتروجین من عوادم المركبات ومن محطات القوي الكهربائیة ویكون  النیتروجین:أكاسید  -٤
. ویتفاعل بخار الماء في الجو مع أكاسید النیتروجین ، Smogهذه الغازات في الهواء ضبابا دخانیا  انبعاث

وبوجه عام ، إذا تنشق فیكون حمض النیتریك الذي یتساقط علي األرض مسببا ما یعرف بالمطر الحمضي. 
  اإلنسان هذه الغازات ، فإنها تسبب تلفا في أنسجة الرئة.

  التحكم بتلوث الهواء:
من  ءبشيإن العملیات المستخدمة إلزالة ملوثات الهواء والتحكم بها متعددة وكثیرة ، ونعرض هنا ألكثرها شیوعا 

  التفصیل.
أن الدقائق هي أحد الملوثات الرئیسیة في الهواء ، سبق أن أشرنا الي  Particulatesالتحكم بالدقائق  -١

  وهي عبارة عن جسیمات دقیقة عالقة بالهواء ، تشمل األتربة وجسیمات في الدخان ، والرذاذ والندي.
  ویمكن استخدام األجهزة التالیة للتحكم بالدقائق العالقة في الهواء الملوث:

التركیزات القلیلة من األتربة العالقة بالهواء الملوث ، أو  وهي أجهزة إزالة :Air Filtersمرشحات الهواء  - أ
 یتسنى ىالهواء الذي یتحرك داخل مبني. وینبغي أن تكون سرعة الهواء الملوث منخفضة عبر المرشح حت

  ترسیب معظم الجسیمات العالقة.
ازات ویقوم بتنظیف جهاز یستخدم صناعیا إلزالة الجسیمات العالقة بالهواء أو الغ :Cylconeالسیكلون  -ب

الهواء من الجسیمات الصلبة ویعتمد تشغیله علي قوي الطرد المركزیة. وهو یستخدم إلزالة أنواع الدقائق كافة ، 
یضخ فیه الهواء الملوث من أعلي ،  مخروطيالصغیرة للغایة والمتوسطة والكبیرة. ویتكون السیلكون من وعاء 

  د الهواء للخروج من فتحة أخري في أعلي الجهاز.حیث ترسب الدقائق وتستقر في القاع ویعو 
یضخ الهواء الملوث الي المرسب الدینامیكي الذي  :Dynamic Precipitatorالمرسب الدینامیكي  - ج

یحركه بحركة دورانیة بواسطة قالب علي هیئة ریش. وتسبب هذه القوة سحب الهواء المحمل بالدقائق بسرعة 
  ، مما یجعل المواد العالقة تترسب.] ° AGC1[٩٠كبیرة ، ودورانه بزاویة 

یضخ الهواء الملوث من أسفل برج ویدخل الماء من فتحات  : Wet Collectorsمجمعات العوالق المبللة  -د
  ضیقة علي شكل رذاذ من أعلي. ویقوم رذاذ الماء بتصید الدقائق العالقة في الهواء الملوث بحیث تزال تدریجیا.

یضخ الهواء الملوث الي جهاز مشحون بقوة  :Electrostatic Precipitatorاتیكي المرسب األلكتروست -هـ
كهربائیة كبیرة جدا ، وتعمل علي شحن الدقائق ، فیقوم قطب باجتذاب الدقائق المشحونة الیه ، فیتخلص منها 

  الهواء.
الناتج من حرق الوقود ، بعدة یتم التحكم بثاني أكسید الكبریت الملوث للهواء و  التحكم بثاني أكسید الكبریت: -٢

  طرق ، أهمها:
یضخ الهواء الملوث بثاني أكسید الكبریت الي فرن یتم فیه تحویل الحجر الجیري الي  :الحقن بالحجر الجیري* 

جیر حي ویتفاعل الجیر الحي مع ثاني أكسید الكبریت مكونا كبریتات وكبریتیت الكالسیوم. یوجه الهواء المحمل 
ا الي برج غسیل حیث یتم غسله بالماء وتخلیصه من هذه الملوثات لیصبح هواء نظیفا یطلق من بالدقائق وغیره

  المدخنة.
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  :التحكم بأكاسید النیتروجین -٣
یضخ الهواء الملوث بأكاسید النیتروجین مع الغاز الطبیعي الي جهاز  :باستخدام الغاز الطبیعي االختزال - أ

یشعل الخلیط ویقوم الغاز الطبیعي باختزال أكاسید النیتروجین وتحولیها  مثل البالتین. حافزتفاعل یحوي عامل 
  الي نیتروجین وبخار ماء. وهذه النواتج یمكن إطالقها في الهواء الجوي بال خوف.

یضخ الهواء الملوث بأكاسید النیتروجین والكبریت الي  استخدام هیدروكسید الماغنسیوم في أبراج الغسیل: -ب
البرج.  ىالبرج محلول لهیدروكسید الماغنسیوم ، ویخرج الهواء النظیف من أعل ىدخل من أعلبرج غسیل حیث ی

ویسحب المحلول الي جهاز ترسیب حیث یرسب كبرتیت الماغنسیوم ویحول إلى حمض كبریتیك أما نیتریت 
الي حمض  الماغنسیوم الذي تكون من تفاعل أكاسید النیتروجین مع هیدروكسید الماغنسیوم فیمكن تحویله

  النیتریك الذي یعادل بواسطة األمونیا إلنتاج نترات األمونیوم التي یمكن بیعها.
مفاعل حیث یزود باألكسجین  ىیضخ الهواء الملوث بأول أكسید الكربون ال التحكم بأول أكسید الكربون: -٤

  ثاني أكسید الكربون. ىالالزم ألكسدة أول أكسید الكربون بشكل تام ال
% من ٤٥تعتبر عوادم المركبات من مصادر تلوث الهواء الرئیسیة. فحوالي  بعوادم المركبات:التحكم  -٥

% في ٦٠ ىتصل هذه النسبة ال بینماالغازات الحارة الناتجة عن محركات الدیزل ، تنبعث من العوادم ، 
  العدید من المیزات: إلفادة منها ، یحققاوال شك أن التحكم بهذه العوادم و . المركبات التي تعمل بالبنزین

  یقلل من استهالك الوقود. -یقلل من كمیة الغازات المنبعثة والملوثة للهواء. - یرفع من الكفاءة الكلیة للمركبة. -
  یزید الطاقة الحركیة للمركبة. -

  استخدام محول حفاز للتحكم بعوادم المركبات:
فیزود باألكسجین كال من الهیدروجین وأول أكسید الكربون  متتابعة ، واختزالیقوم العامل الحفاز بعملیات أكسدة 

في منطقة التركیزات المنخفضة ، فتساعد  االختزالوتجري عملیة  والهیدروكربونات في منطقة التركیزات العالیة.
یتم تركیب المحول الحفاز مع صمام  التخلص من أول أكسید الكربون وأكاسید النیتروجین والهیدروكربونات. ىعل

المحول الحفاز إلحداث التحول  ىأمان في نهایة أنبوب العادم ، بحیث تخلط غازات العادم مع الهواء وتدخل ال
  الكیمیائي المنشود.
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  WATER POLLUTION   تلوث املياه:  "ثانيا
  

   PollutantsWaterملوثات المیاه 
والبحار والبحیرات ، ، یصب في األنهار  األخرىإن معظم المیاه المستهلكة في الصناعة والزراعة واألنشطة 

دون أن تمر بمرحلة معالجة مناسبة. ویؤدي هذا الي تلوث مصادر المیاه ، بمعني تغیر خواصها الطبیعیة 
زالة هذه الملوثات  لالستعمالوالكیمیائیة ، بحیث ال تصلح                                               ٕ                   في األنشطة المختلفة لإلنسان ، إال بعد معالجتها وا 

  محاولة معالجتها والتخلص منها، هي: منها. وأهم الملوثات التي ینبغي لإلنسان
وهي المواد القابلة للترسیب وتكوین رواسب طینیة مختلطة  Suspended Solids المواد الصلبة العالقة -١

بالمواد الغرویة. ویسبب وجودها تعكر الماء وقد یحتوي علي بعض الكائنات الدقیقة (الفیروسات) والبكتیریا التي 
  مواد العالقة في عملیة الفصل ، هي ذات الحجم الصغیر جدا.تسبب األمراض. وأصعب ال

وتتكون أساسا من المواد البروتینیة :  Biodegradable Organizesالمواد العضویة القابلة للتحلل  -٢
  والسكریة والدهون. ویتم تحدید تركیزها في المیاه بمقاییس:

ویعرف بكونه  Demand (BOD Biochemical Oxygen (األكسجین الحیوي (البیولوجي) المطلوب
أو األكسجین المطلوب ألكسدة المواد العضویة الموجودة في الماء  -مقیاسا لتلوث المیاه بالمواد العضویة 

وفیه یتم قیاس كمیة األكسجین لتي تقوم بهذه المهمة (األكسدة).بیولوجیا ، أي أن الكائنات العضویة الدقیقة هي ا
، بالمللیجرام/لتر.  ئویة م ٢٠العضویة الدقیقة لمدة خمسة أیام م، بدرجة حرارة  المستهلكة بواسطة الكائنات

  / مللیجرام / لتر.٢٥٠و  ١٢٠في المیاه الملوثة (میاه المجاریر) بین  BODوتتراوح كمیة الـ
یریا إطالق المیاه الملوثة الي األنهار أو البحار فإن المواد العضویة الموجودة فیها تتحلل بواسطة البكت ىولد

علي سطح المیاه. ویستهلك هذا التحلل كمیات من األكسجین الذائب في المیاه ، مما  األخرىوالكائنات الدقیقة 
  یعرض الكائنات البحریة كاألسماك وغیرها للضرر.

 ومعظمها أمالح غیر عضویة مثل الكربونات والبیكربونات و :Dissolved Saltsاألمالح الذائبة  -٣
  یتات والفوسفات وغیرها.الكبر  الكلوریدات و

أحیانا ، تحتوي المیاه الملوثة علي كمیات صغیرة جدا من بعض  :Heavy Metalsالفلزات الثقیلة  -٤
الفلزات الثقیلة، كالنحاس والرصاص والزئبق والكادمیوم. وبالرغم من أن تركیز هذه الفلزات في المیاه قد ال 

  ، إال أنها شدیدة الخطورة لسمیتها القاتلة.بعض األجزاء في الملیون جزء من الماء  یتعدى
وهي مواد عضویة غیر سهلة  :Refractory Organic Compoundsالمواد العضویة الحراریة  -٥

والفینوالت وغیرها. ویتم  Herbicidesومبیدات األعشاب  Pesticidesالتحلل البیولوجي كالمبیدات الحشریة 
، وهو مقیاس للمواد Chemical Oxygen Demand (COD)طلوب قیاسها بمقیاس األكسجین الكیمیائي الم
مواد كیمیائیة مؤكسدة مثل بیكرومات  باستخدامولیس بیولوجیا أي  - العضویة التي یمكن أكسدتها كیمیائیا 

  / مللیجرام في لتر المیاه الملوثة. ٥٠٠و  ٢٠٠ویتراوح تركیز هذه المواد بین البوتاسیوم. 
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أحد عنصري النیتروجین أو الفسفور.  ىوهي المواد التي تحتوي عموما عل :Nutrientsالمواد المغذیة  -٦
وعند إطالق المیاه الملوثة بهذه المواد الي األنهار أو البحار ، تسبب نمو بعض الكائنات الطفیلیة غیر 

  المرغوب فیها.
الجراثیم والفیروسات تحتوي المیاه الملوثة في كثیر من األحیان علي بعض  :Pathogensالجراثیم  -٧

  ، ومعظمها یسبب العدوي ونقل األمراض. Cliform(الرواشح) وبكتیریا الغائط 
عندما تصرف المیاه المستعملة الي المیاه السطحیة ، تكون  :Thermal Pollutionالتلوث الحراري  -٨

). ویؤدي هذا الي تغیر في ىأو أدن ىفة عن درجة حرارة الوسط الذي تطلق فیه (أعلدرجة حرارتها أحیانا مختل
  نسبة األكسجین الذائب في الوسط المائي ، مما یضر بالحیاة المائیة.

كمیات هائلة ومتعددة من  الستخدامتتسرب الزیوت العضویة والمعدنیة الي المیاه نتیجة  :Oilsالزیوت  -٩
م ، وفي السیارات والمركبات عموما ، وكذلك أثناء إنتاج النفط ونقله عبر البحار الزیوت في إعداد الطعا

الكائنات المائیة وخصوصا الثروة  ىویسبب تلوث المیاه بالزیوت خطورة عل والمحیطات أو داخل المدن. 
  السمكیة.

   WATER TREATMENTطرق معالجة المیاه
  انویة ، ومتقدمة.: أولیة ، وث ىتم تقسیم طرق معالجة المیاه ال

المواد المعلقة بواسطة  ةالإلز تستخدم هذه الوحدات  :Primary Treatmentوحدات المعالجة األولیة  -١
، وفصل الزیوت ومعادلتها  Flotation، والمواد الطافیة بواسطة أجهزة التعویم  Sedimentationالترسیب 

، وجعلها متجانسة  Neutralizationلتحیید) سواء كانت حمضیة أو قلویة بواسطة عملیات التعادل (أو ا
Equalization  في أجهزة خلط معینة. وذلك تمهیدا إلطالقها الي میاه نهر أو بحر أو بحیرة ، أو الي وحدات
  المعالجة الثانویة.

طرق المعالجة  ىوتقوم هذه الوحدات أساسا عل :Secondary Treatmentوحدات المعالجة الثانویة  -٢
  ة.البیولوجی

أهمها البكتیریا  - تقوم أنواع عدیدة من الكائنات الدقیقة  وظیفة الكائنات الدقیقة في المعالجة البیولوجیة: - أ
بدور أساسي في العملیات البیولوجیة. وال تتم هذه العملیات إال في  -  Fungiوالفطر  Algaeوالطحالب 

مواد العضویة والغرویة الي غازات وأنسجة خلویة. ظروف معیشیة مالئمة لنموها وتكاثرها ، حیث تقوم بتحویل ال
وبما أن هذه األنسجة أثقل وزنا من الماء ، فإنها تترسب في قاع الجهاز. وثمة أنواع من هذه الكائنات الدقیقة 

أكسجین  ىفتحتاج ال األخرىالتي تنمو وتتكاثر مستخدمة األوكسجین ، وتسمي الكائنات الالهوائیة. أما الكائنات 
  اء (الجو) كي تقوم بعملیات التحلل البیولوجي ، وتسمي الكائنات الدقیقة الهوائیة.الهو 
وهي تتكون أساسا من وحدتین :  :Activated Sludge Systemsنظم الرواسب الطینیة المنشطة  -ب

ویة وخالطات تجعل وهي أكثر فعالیة نظرا لوجود أجهزة ته ، وحوض ترسیب. Aeration Tankخزان تهویة 
بالمواد العضویة المراد  االتصالالرواسب الطینیة معلقة بشكل دائم في الماء حیث تكون الكائنات الدقیقة دائمة 

 ١٠و  ٤بالماء في خزان التهویة بین  االحتفاظالنهایة. ویتراوح زمن  ىإزالتها ، ویبقي التفاعل مستمرا ال
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جیة ، تتجمع البكتیریا وغیرها من الكائنات الدقیقة علي شكل كتل صغیرة ساعات. وعند انتهاء التفاعالت البیولو 
Clumps  مكونة دقائق متلبدةFloc Particles   تترسب بسرعة كبیرة فتنفصل عن الماء خالل ساعة أو

 الحتوائهانظرا  Active Sludgeساعتین ، ویسهل غزلها في حوض الفصل ، وتسمي رواسب طینیة نشطة 
ة من الكائنات الدقیقة. تخرج هذه الرواسب من أسفل الحوض ، ویعاد جزء منها الي مدخل جهاز علي كمیة هائل

بالماء في  االحتفاظویتراوح زمن  التهویة ، لزیادة معدل التفاعالت البیولوجیة. وتستغرق العملیة عدة ساعات.
% بالنسبة للمواد ٩٠ ٨٥ ساعتین. وتتراوح كفاءة هذه العملیات بین ىأحواض الترسیب عادة من ساعة ال
  .BODالصلبة العالقة ولألكسجین الحیوي 

تختص هذه الوحدات بإزالة الملوثات التي یتعذر  :Tertiary Treatmentوحدات المعالجة المتقدمة  -٣
ح والتبادل األیوني ، والتناض االمتزازإزالتها بالمعالجة البیولوجیة. ومن أهم طرق المعالجة المتقدمة : عملیات 

  العكسي ، والترشیح ، وضخ الكلورین أو األوزون.
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  NOISE   الضوضاء:  "اثالث
  

المصانع حیث المحركات والضواغط ذات الضجیج  ىمنذ عدة سنین ، كان التلوث الضوضائي مقتصرا عل
ولكن في أیامنا هذه انتشرت الضوضاء في الكثیر من المدن والطرق حتي داخل المنازل ، وأصبحت  المرتفع.

ة علي السمع لدي العدید من الناس ، خاصة بعد سن الخمسین ، حیث یبدأ ظهور مشكالت ضعف تهدد القدر 
وكثیرا ما یعاني الذین یسكنون قرب المطارات أو علي امتداد مدارجها ، من ضجیج الطائرات إقالعا  السمع.

یرتس أو السیكل. وتقاس شدة الصوت بوحدات الدیسیبل من المصدر (ذبذبة / ثانیة) ، ووحدات اله وهبوطا.
ولتمییز ارتفاع الصوات البد من ذكر عاملین مترافقین ، وهما شدة الصوت (دیسیبل) والتردد. فمثال ، الصوت 

/ دیسیبل ولكن تردده  ٦٠من صوت شدته  ى/ هیرتس ، یكون أعل ١٠٠٠/ دیسیبل وتردده  ٦٠الذي تبلغ شدته 
           دیسیبل ، ویصبح ملحوظا اعتبارا من / ٣وتبدأ األذن باإلحساس حیال الصوت من  /هیرتس.١٠٠

  / دیسیبل فما فوق.١٠/ دیسیبل ، ویبدأ بكونه مرتفعا اعتبارا من ٥
  ً                     ا آلثار الضارة للضوضاء: -١
وتتعرض األذن للتلف عادة ، نتیجة تكرار سماعها ألصوات مزعجة عالیة ، بحیث  تلف األذن وفقد السمع: - أ

الشعریة التي تتضرر عند ترددات معینة. ویبدأ األمر بضعف في حاسة تؤثر علي األجهزة العصبیة والخالیا 
  السمع تدریجیا یؤدي في النهایة الي فقدها تماما.

  :يما یلثمة آثار فیزیولوجیة ضارة للضوضاء ، نجملها في  اآلثار الفیزیولوجیة: -ب
  األفراد. استجابةضعف  - ١
  ضعف نشاط العضالت. - ٢
  تغیر في نبضات القلب. - ٣
  صعوبة في التنفس. - ٤
  زیادة اإلحساس باإلجهاد والمیل نحو العصبیة في المزاج. - ٥
إن الضوضاء عند مستوي معین قد تكون مثیرة بالنسبة ألحد الناس ، وعادیة بالنسبة الي  اآلثار النفسیة: - ج

  آخر. كما نري ذلك في استجابة بعض الناس للموسیقي الصاخبة ، وانزعاج آخرین منها.
  .واالنزعاجالعموم ، فاألثر النفسي للضوضاء ، هو الشعور بالضیق والتوتر  ىعلو 
 ىإن الضوضاء المفرطة ، تسبب في أغلب األحیان نقصا في قدرة اإلنسان عل نقصان الكفاءة في العمل: -د

  كفاءته. ىأداء العمل وعل
  التحكم بالضوضاء

األذن. فإذا أردنا تخفیض اإلزعاج عند المستقبل ، فإن  تنتج الضوضاء عن مصدر وتنتقل خالل وسط وتستقبلها
  ذلك یتم عن طریق:

  تخفیض الضوضاء في مصدرها. - ١
  تخفیض الضوضاء أثناء مرورها في الوسط. - ٢
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  للضوضاء عند المستقبل. االستقبالة تخفیض حاس - ٣
ألجهزة أو تركیبها أو تشغیلها أو وفي الواقع أن التحكم بالضوضاء یبدأ من التكنولوجیا المستخدمة في تصمیم ا

  المكان الذي توضع فیه.
  ویمكن التحكم بها عن طریق :

  لألجزاء الدوارة. االتزانتحسین  - ١
  تخفیض الكتلة والسرعة. - ٢
  تنعیم السطح لآللیات المتحركة المتماسة عن طریق التشحیم الجید. - ٣
  تخفیض معدل التغیر في السرعة أثناء التشغیل. - ٤
  حكم بحركة الهواء حول الجهاز.الت - ٥
  .االهتزازات، بوضع مواد عازلة تخفض الضوضاء كالمواد المطاطیة التي تمتص  االهتزازاتتخفیض  - ٦

  حد ما: ىالتحكم بالضوضاء ال ىوفیما یلى بعض التوصیات التي تساعد عل
  ذا معمول به في بعض الدول.وه حظر إقالع وهبوط الطائرات بین الساعة العاشرة لیال والسادسة صباح - ١
  عن إقامة المساكن والمدارس بجوار المطارات. االبتعاد - ٢
  مراعاة القواعد السلیمة في البناء للتخفیف من صدي األصوات وتغلیف الجدران بعوازل صوتیة. - ٣
لحمایة سدادات  باعتمادتزوید عمال المصانع ذات الضوضاء العالیة بسماعات كاتمة للصوت أو التوصیة  - ٤

  األذن.
  .القصوىعدم استعمال أجهزة التنبیه الصوتیة إال في حاالت الضرورة  - ٥
  منع السیارات ذات العوادم المثقوبة أو التالفة من السیر. - ٦
مختلف األجهزة المنزلیة ذات الضوضاء المرتفعة كأجهزة الستریو والمكیفات  استعمالالتخفیف ما أمكن من  - ٧

  وغیرها.
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  SOLID WASTE  صلبةاملخلفات ال -رابعا"
  

  التعامل مع المخلفات الصلبة:
ویستخدم لها وعاء محكم الغلق ، كما یستحسن أن یخصص وعاء لكل نوع من المخلفات  مرحلة التخزین: -١

  بعد تصنیفها ، كاألوراق والمخلفات الزجاجیة ومخلفات المطاعم والمستشفیات وغیرها.
نقل المخلفات من أماكن تخزینها المؤقتة الي أماكن تجمیع مركزیة ویقصد بهذه المرحلة   مرحلة التجمیع : -٢

  حیث تتم معالجتها ن وتستخدم لذلك عربات خاصة.
سواء بتخصیص أماكن لدفنها خارج المدن ، أو تحویلها الي أسمدة ، أو حرقها في محارق مرحلة التخلص:  -٣

لفات الصلبة ، باعتبارها بقایا مواد كانت ذات قیمة من هذه المخ االستفادةالحدیث هو إعادة  واالتجاهخاصة. 
  اقتصادیة في األصل.

  طرق التخلص من المخلفات الصلبة
تعتمد هذه الطریقة علي أساس هندسي ،  :Sanitary Landfillدفن صحي للمخلفات الصلبة في التربة  -١

  ، ثم تغطي بالتربة.یتم فیها اختیار مكان خاص تضغط فیه المخلفات الصلبة علي شكل طبقات 
ویتم تغطیة قاع هذه الطبقة من المخلفات بمادة كتیمة (غیر منفذة للمیاه أو الغازات) كالبالستیك ، وأن تغطي 

  /سم. ٦٠المخلفات بطبقة من الطین ال یقل سمكها عن 
  یتم تحویل المخلفات الصلبة الي أسمدة بأن: :Compositingتحویل المخلفات الي أسمدة  -٢
  رر المخلفات علي مغناطیس إلزالة المعادن.تم -
  تنخل إلزالة األجزاء الكبیرة. -
  عملیة التحلل فترة معینة ، وتضبط درجة الحرارة. الستكمالثم یوضع الخلیط في وعاء  -
تجري عملیة نخل للمنتج بعد انتهاء العملیة. وقد یضاف الیه أحیانا كمیات من الفسفور والنیتروجین  -

  ، لتحسین مواصفات السماد ، ثم یعبأ للبیع. والبوتاسیوم
في الحجم یبلغ  انخفاضاإن حرق المخلفات الصلبة یسبب  :Incinerationالحرق في محارق خاصة  -٣

  الي غازات ودقائق ورماد. لالحتراق% من الحجم األصلي. وتتحول المواد القابلة ٨٥أحیانا نسبة 
م. ولقد كانت المحارق القدیمة تسبب مشكالت تلوث ، كما أنه لم ° /٩٥٠وتحرق المخلفات بدرجة حرارة تبلغ 

من  االستفادةإال أنه تم تصمیم محارق حدیثة ، تسهل  الطاقة الحراریة واإلفادة منها. السترجاعتكن ثمة وسیلة 
 . وتستخدم محارق حدیثة للتخلص من مخلفاتلالحتراقالطاقة الحراریة في مواد المخلفات الصلبة القابلة 

  المستشفیات ، ویستفاد من الحرارة الناتجة في تسخین المیاه.
من المخلفات الصلبة  صادیةاالقتالمواد ذات القیمة  استرجاعتعتبر إعادة   :Recycling االسترجاعإعادة  -٤

 ىبین أكثر الطرق منطقیة ، بحیث تمثل وسیلة للتخلص من المخلفات ، وفي الوقت ذاته وسیلة للحفاظ عل
  الثروة الطبیعیة من النضوب.مصادر 
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  بيئة العمل يفااللوان وتأثريها  ةسيكولوجي
  

المنشآت بألوان معینة فاللون االحمر یرمز إلى الخطر الكامن واللون  فيارتبطت أعمال السالمة والبیئة 
 هيااللوان  االخضر یرمز الى السالمة واالمان .. واللون االصفر یرمز إلى التنبیه والتحذیر .. كما أن هذه

  نفسها ألوان إشارات المرور المعروفة لنا.
لقد كتب الكثیرون حول تأثیر االلوان على مزاج الشخص وسلوكه. ویقول بعض  فلماذا هذه االلوان بالذات ؟؟

  الخبراء إن التغییر الذي یؤثر في المزاج یحدث في الحقیقة بسبب االلوان في البیئة المحیطة بنا ..
  یل ذلك ال تزال غیر واضحة. اال أن تفاص

فاللون األحمر أقوى ألوان الطیف هو لون الطاقة والحیویة والحرارة والقوة وهو لون الخطر ، ویساعد الحیوانات 
  والحشرات في صراعها الدائم من أجل البقاء .

ذا كان االنسان یستعین  جل تفادي الحوادث بیئة العمل من أ فيالمرور الحمراء والرایات الحمراء  بإشارات ٕ                      وا 
ال الحمراء وتستخدمها منذ یوم والدتها كنظام  باأللوانالممیتة .. فإن الحیوانات والحشرات تستعین هي االخرى 

  مكامن الخطر وأماكن الموت. رظها
وكمثال على ذلك فإن حشرات البق الصغیرة ذات الرائحة الكریهة تستعین بلونها االحمر لكي تبعد الحشرات 

  . لال تؤكتسول لها نفسها باالقتراب منها ، وتخبرها بانها سامة وبأنها من فصیلة الحشرات التي  التياالخرى 
                                                            ً                                  واللون األحمر یحمل صفة الدفء فهو یمثل النار والدم ویعطي إحساسا  بالحركة واالنفعالیة ، وأیضا یعطى 

  ه اإلنسان في زخارفه ..االحساس بالخطر والعاطفة والحیویة والقوة والنشاط وهو أول لون استخدم
من جانب آخر یوحي ارتداء اللون األحمر بالثقة بالنفس والقوة ویعطي إحساسا بالنشاط وخاصة عند الشعور 

طلیت باللون  التيتبین أن تلك  باألطفالباإلرهاق .. فحین أجریت اختبارات على حجرات دراسیة خاصة 
  یشغلونها..               ً      ً                   االحمر سببت نشاطا  كبیرا  لدى االطفال الذین 

كما أن اللون االحمر یمكن أن یؤثر على األداء في أماكن العمل ویرفع من معدالته ومن المعتقد أن لون 
                       ً                ویبقى اللون االحمر مرتبطا  بالخطر والحظر  المكتب األحمر یكون أكثر تحفیزا ویسبب القوة، أو التوتر للعامل. 

  "الخط االحمر" و "الالئحة الحمراء"  والعقاب ك
ما یعني ایضا  التعریفات الجمركیة المرتفعة كان نقول "رسوم حمراء" .. وأیضا  "الكارت االحمر" فى مباریات              ً                                                           ً                            ك

یكمن  التيأماكن العمل  في          ً                         بیئة العمل   نضع أحیانا رایات حمراء  فيونحن  كرة القدم ویعنى العقاب بالطرد. 
  بها خطر معین.

سبب الشعور باألمان والرقة كما أنه یوحي بالجمال والنماء والنعیم في فإنه لون السالمة وی أما اللون األخضر
الدنیا واآلخرة..فالعین تطمئن للنظر الیه والجوارح تسكن الیه تبعا لذلك ..فهو من نعیم الجنة وهو اللون الثانوي 

في إبداع الخالق  تجلب السعادة للنفس التأمل التيومن العوامل ر تج من مزج اللونین األزرق واألصفالذي ین
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عندما تكتسي األرض بالخضرة بعد نزول الغیث .. وعلى العكس من الطبیعة االنفعالیة التي یتمیز بها اللونان 
الذي  لالكلوروفیاالحمر واالصفر.. فإن اللون االخضر هو لون الحیاة ولون الطبیعة في ابهى حللها ولون 

  مل ماكینة الحیاة .. ان تع نال یمكیعتبر الخضاب الضروري الذي بدونه 
وهو اللون الذي تستخدمه الحشرات والحیوانات لكي تعیش في مأمن من االخطار وفي حمایة الحشائش 

 واالعشاب الخضراء التي تحجبها عن االعداء . وأما بالنسبة لبعض الكائنات االخرى كالطاووس والخنافس و
  اء االناث ودعوتهن للزواج.السحلیات فإن اللون االخضر یعتبر لون الزینة ولون اغر 

                                                            ً                                      للون األصفر أجمل االلوان الموجودة في الطبیعة وأكثرها وفرة ولفتا  لألنظار .. فالناظر الیه یشعر بالسرور  نأتي
  الناظرین " سورة البقرة : " بقرة صفراء فاقع لونها تسر فيالقرآن الكریم قوله تعالى  فيواالنشراح. ونقرأ 

رتبط بالتنبیه والتحذیر!! فهناك " الكارت االصفر" الذى یبرز لالعب ویعنى تحذیره إذا    ً               أیضا  اللون االصفر م
التنبیه والتحذیر من  في                                   ً      ً  السالمة والبیئة یلعب اللون األصفر دورا  كبیرا   فيوفى مجال العمل تكرر منه الخطأ ..

الت الكهربائیة المكشوفة وهكذا لكابالمخاطر مثل مد الشرائط التحذیریة الصفراء حول أعمال الحفر الخطرة أو ا
ن  والتيونجد أن اللون االصفر تتمیز به الغالبیة العظمى من الحیوانات السامة عن بقیة الحیوانات االخرى ..   ٕ   وا 

تركیبها بشكل كبیر وملفت للنظر، حیث یتوزع هذا اللون  فيكانت تتمیز بألوان متنوعة فإن اللون االصفر یدخل 
وهي بهذا االمتیاز الذي یمنحه لها اللون الصفر تكون قادرة      ً      تماما  ..!! التحذیريثل الشریط ویحزم جسمها م

على بث الرعب والخوف في نفوس الحیوانات التي تسول لها نفسها بمهاجمتها ، وتحذرها بأنها ذات طبیعة 
ایة ، هناك دور آخر یساعد اضافة الى الدور الذي یلعبه اللون االصفر في الدفاع والحم سامة ولحم كریه . 

الحیوانات على انجاز مهامها بكل سهولة .. انها مهمة االنسجام مع المحیط البیئي ومهمة التخفي بحیث یصبح 
  من السهل على بعض الحشرات الصغیرة االختفاء وسط أوراق االشجار الذابلة بشكل یصعب معه رؤیتها .

وارتداء المالبس الصفراء من شأنه تحفیز اإلبداع وتصفیة الذهن  واللون األصفر ینشط الدماغ ویقوي العقل ..
وخاصة أثناء اإلصابة بالتوتر النفسي.. كما یعتبر هذا اللون رمز للقدرة الفكریة والذكاء والمرح واإلبداع في آن 

جة مزیج من ونجد أن اللون البرتقالي قریب من االصفر فهو ینتج عن مزج اللون األحمر واألصفر ، والنتی واحد
  یتمیز بها اللون األحمر والمحافظة على القدرة الذهنیة المنبعثة للون األصفر.  التيالتمتع بالطاقة العالیة 

 في.. فمن المعلوم أن االلوان االساسیة  متناهيااللوان ال ینتهى طالما أن االلوان بعدد ال  باقيوالحدیث عن 
رق " على اعتبار أن االبیض واالسود لیسا من االلوان " وینتج عن " االحمر واالصفر واالز  هيالطالء ثالثة 

 فيكما ال یخفى علینا دورها الهام حیاتنا  في        ً      ً  تلعب دورا  كبیرا   التيمن االلوان  نهائيمزج هذه االلوان عدد ال 
كان أو العكس إعطاء الشعور باتساع الم فيالطالء المختلفة واالضاءة  نوتأثیر ألوافنون أعمال الدیكورات .. 

إشاعة جو  في.. أو  ةأو البهج.. والكآبة  ةأو البرود.. وفى وحدة وترابط الموجودات .. وفى االحساس بالدفء 
  الهدوء والسكینة.

   
  االنترنت: المصدر 
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