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 Introductionالمقدمة 

البيئةEcologyاإلنسان،مثلالحيةالكائناتفيهتعيشالذيالمكانهي

اء،والهوالتراب،:مثلالمكّوناتمنالعديدمنوتتألّفوالنبات،والحيوان،

.التلّوثإلىتتعّرضاألحيانبعضفيولكنهاوالحرارة،والماء،

Pollutionوقدرضرتحدثقدعالامةكحالةالبيئيالتلوثعنيعبرمصطلح

.البيئيالنظامفيتغيروهولها،للمتعرضينتحدثال

Contaminationارةاالشمناكثربذاتهاالملوثةالمادةالىيشيرمصطلحهو

بيئيوثمليكونوقدلها،المتعرضينلجميعبهااالصابةتاكيدمعالعامة،للحالة

ملتشوالتيالملوثاتأنواعمنوغيرهابيولوجياوفيزيائياوكيميائياو

-:االتي
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contaminantsأنواع الملــــــــــــوثات 

الملوثات
Contaminants

فيزيائية
Physical

كيميائية
Chemical

بيولوجية
Biology

مشعة-

ضوضاء -

حرارية-

مواد

مشعة

البكتيريا-

الفيروسات-

االعفان والفطريات-

الحشرات والقوارض-

الطفيليات-

المبيدات-

الغازات-

المنظفات-

الجسيمات الكيميائية-

المعادن الثفيلة
.الغازات -

التلوث بالمواد المشعة-

التلوث الضوضائي-

التلوث الحراري-
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Effects of pollution on human healthتاثيرات التلوث على صحة االنسان 
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حيةناتكائوجودبسببوينتجالتلوث،أنواعأحدهوالحيويأوالبيولوجيالتلوث

أوالماءأوبةكالترالبيئيالوسطفيتعيش،نباتيةأوحيوانيةمرئية،غيرأومرئية

فيامةالقمإلقاءأوالماء،فيالمجاريمياهإلقاءنتيجةطبيعيةغيربصورةالهواء

.ميائيا  كيمعالجتهاقبلالصحيالصرفمياهمنالتخلصعندينتجكما،الشوارع

التسبّبوبالتاليوالماء،والتربة،الهواء،الثالثةالبيئيةالعناصرفيتتراكمالبكتيريا

.البيولوجيبالتلّوث

Biological contaminants  تعريف الملوثات البيولوجية
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مصادر طبيعية

Natural 

resources

مصادر التلوث
Sources of pollution

مصادر صناعية

Industrial 

sources
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?Where does pollution occur and what causes it: اين يحدث التلوث البيولوجي وما اسبابه
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اسبابة:

التلوثحدوثمسبباتمن

مياهمعالجةعدمالبيولوجي

الصحيوالصرفالمجاري

رميهاومنهاالتخلّصقبلكيميائيا  

أنّ كماالعذبة،المائيةالمواردفي

الصحيّةالقواعدمراعاةعدم

إلىتؤدّيالمجتمعفيالعامة

الحيواناتجثثتواجدأوذلك،

صالتخلّ وعدمالبيئةفيالنافقة

أيضا  السليمةبالطريقةمنها

.يؤدّي إلى هذا النوع من التلوث

اين يحدث:

تواجدإثرالبيئةفييحدث

روغيالدقيقةالحيةالكائنات

البيئيالمحيطفيالدقيقة

إثرووالفطريات،كالبكتيريا

المؤدّيةالكائناتاختالط

غذاءبمصادرلألمراض

أوالمياهبمصادرأواإلنسان

إلىيؤدّيذلكفإنبالهواء،

منبمجموعةاإلنسانإصابة

حادثةوقوعنتيجةاألمراض

.البيولوجيالتلوث



الملــــــــوثات البيــــولوجـية

Biological contaminants

الجراثيم
Bacteria

الفيروسات

virus
الفطريات والعفن

Fungi and 

mold

الطفيليات
Parasitol

ogy

حشرات وقوارض

Insects and 

rodents

Types of biological contaminants أنواع الملوثات البيولوجية
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Bacteriaالبكتيريا 

همياوالغذاءمصادرفيتحدثمرئيةغيرمشكلةالجرثوميالتلوث

ذةهاوبسمومالميكروبيةاألمراضبمسبباتالهواءفيحتياوالشرب

اضاألمرمنبالعديدوالحيواناألنساناصابةالييؤديمماالميكروبات

.المعدية

اءأثنأو،تصنيعهأوإنتاجهمراحلمنمرحلةأىفىالغذاءتلوثيحدث

فىخللأوتغييرألىنتيجةوذلك،واستهالكهتوزيعهأو،تخزينهأونقله

قدةنوعيأمراضأوصحيةأخطارعنهاينتجمماالمحيطةالبيئيةالظروف

.الحياةعلىتقضى

ماأوقدما  توأقلهابالسكانازدحاما  العالممناطقأكثرفىالوفياتمعدلزيادة

.الناميةبالدولتسمى
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An example of bacterial contaminationمثال للتلوث بالبكتيريا 

التيالغذائيةالموادمن(الصنعالمحليةاألجبان)األلبانمنتجاتتعتبر

ألمراضببةمسعادةوتكونمتعددةمرضيةوبأنواعالبكتيريللتلوثتتعرض

وبضمنهاالحيةالكائناتمختلفلنمومالئمةبيئةتمثلألنهالإلنسانمتعددة

والتيرةكبيبصورةتـستهلكالتـيالغذائيـةالمنتجـاتمـن،وهيالبكتريا

العاملينأيديثوتلوالتصنيععملياتمنناتجوتلوثهاالبلد،فيتسويقهايزداد

.التصنيعبيئةفيفيصـحيةظـروفتـوفرعدمإلىإضافة

خصوصامومستنتجالتيالبكتيريةاألنواعمنللعديدمصدراأللبانتعتبر

بكتيريـةالاألنـواعمـنتعتـبروالتيالذهبيةالعنقوديةالمكوراتبكتريا

للملوحـةـةالعاليلمقاومتهـاالصنعالمحليةاألجبانفيالمنتشرةالرئيسية

لونيةالقواأليـشرشيابكتريـاوكـذلكعديـدةتـسمملحـاالتوالمـسببة

جاتمنتوخصوصالهاالرئيسيالناقلالغذاءويعتبر،نيالوالـسالمو

.واللحوماأللبان
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virusالفيروسات 

فيالتحكمبيصعالتياالنسانلجسمالمرضيةالمسبباتاخطرمنتعتبرالفيروسات

خصبالشالمحيطالجوفيتتواجدحيثالعدوىطريقعنتنتشرهيومنهابعض

:امثلتهامنوالمصاب

االنفلونزاتسببالتيالمستقيمةالمخاطيةالفيروسات-أ

االطفالشللتسببالتيالسنجابيةالفيروسات-ب

فيروسات االنفلونزا.النكافمرضتسمىالتيالنكاف-ج

12النكاف                                      شلل االطفال                       



Fungiالفطريات 

11

توجدالتيمنهاوانتشاراالبيولوجيةالملوثاتاكثرمنالضارةالفطرياتتعتبر

بعضلمثامراضايسببمامنهاواالنسانلبشرةالحساسيةمسببةالجوفيجراثيمها

بهةمشاالمرضاعراضتكونوالرئتينتصيبالتياسبرجيالسجنسمنانواع

.السلايالرئويللتدرن

نوعيوجدكمااللتهاباتفتتعرضاالذنيصيبمامنهاو

.لالنسانالعصبيالجهازيصيبالذيميوكرجنسمن

الشوفانوالقمححبةنباتيصيبكالفيسفطرانكما

مرضلهتسببالمصابةالحبوباالنسانيأكلوعندما

.التسمم

13



 Parasitologyالطفيليات

11

:منهاولالنساناالمراضتسببالتيالكائنااتاخطرمنالطفيليات

فيفاكسبالزموديوماالزوليالطفيلي–

.المالريامرضيسببالذي

تسيتسيذبابةتنقلهوالنوممرضطفيلي–

.لالنسان

االسكارسديدانمثلالطفيليةالديدان–

تنتشرالتياالنكلستوماوالبلهارسياو

.الماءوالهواءفيبويضاتها
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 Parasitologyالحشرات والقوارض

11

دونالقائهاعند،مختلفةعضويةوموادوالحيوانيةالمنزليةالبشريةالنفاياتمنالمخلفاتتحتوي

.غيرهاومثالالصراصيروكالذبابالضارةالحشراتتوالدوجذبعلىتعملحرقاودفن

:االحيائيالتلوثلمكافحةاللالزمةالحلولبعض

لقاحهاحبوبتسببالتيالنباتاتواالشجارزراعةعدم-1

.الناسلمعظمحساسية

قرباوالعراءفياوالمزارعفيالتبرزوالتبولعدم-2

.لذلكالمخصصةالمراحيضاستخدامبلالمياه

.غلقهامعاكياسفيالقمامةجمع-3

فحصاجلمنلهاالمرخصالمسالخفيالمواشيذبح-4

.المصابةالمواشيتناولعدمولحومها
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pollutantsSome biological effects ofبعض التأثيرات البيولوجية للملوثات 

ماية الطبيعية تتاثر الكائنات الحية بالملوثات بانواعها بالرغم من العديد من وسائل الح

:التي وهبها هللا لالنسان كاالتي

االنف كمنظف للهواء-

.جلد االنسان كحاجز فيزيائي، وكذلك الغدد العرقية-

.االغشية المخاطية باجزاء الجسم المختلفة-

.المعدة ذات وسط حامضي-

.احتواء اللعاب القلوي على مواد قاتلة للجراثيم والميكروبات-
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عوديةالمعالجة البيولوجية للملوثات النفطية في بعض شواطئ المملكة العربية الس

Bioremediation of Oil Spill in Sea Shores of 
Saudi Arabia

التلوثخاطرلمعرضةهيلذاللنفطالمصدرةوالمنتجةالدولاكبرمنالسعوديةالعربيةالمملكةتعتبر

راسةديتمأناألهميةمنفكان،عامةوالبيئةاإلنسانصحةتهددالتياألخطارمنيعدالذيوالنفطي

فيطبيعياوطنةوالمستالدقيقةاألحياءفعاليةعلىتعتمدوالتيالنفطيةللملوثاتالبيولوجيةالمعالجة

.النفطيةالملوثاتتحليلوهضمفيجدارتهااثبتالتيوالنفطيةالبيئات

علىالنفطيالتلوثلدراسةالسعوديةالعربيةالمملكةمنالشرقيةبالمنطقةمردومةخليجاختيارتموقد

غيربةالترفيالموجودةالميكروبيةاألعدادتقديرالدراسةهذهفيتمحيث.العربيالخليجشاطئ

.الجذورمنطقةوالملوثةالتربةوالملوثة

البكتيرياكانتحينفيالملوثةغيرالتربةفيتركيزأعلىجراملصبغةالموجبةالبكتيرياسجلتو

.الملوثةالتربةفيسيادةاألكثرهيالفطرياتثمتركيزاقلجراملصبغةالسالبة
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وديةالمعالجة البيولوجية للملوثات النفطية في بعض شواطئ المملكة العربية السع

Bioremediation of Oil Spill in Sea Shores of 
Saudi Arabia الممثلةميكروبيهساللة72وتعريفعزلتم

السالالتهذهأظهرتحيث;الجنسمستوىإلى

مشتقاتتحليلعلىالمتميزةقدرتهابوضوح

بتتبع(الهيدروكربونيةالمركبات)الخامالزيت

الحلقيةوالعاديةااللكيناتمركباتجميعاختفاء

.الغازيالكروماتوغرافجهازباستخدام
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وديةالمعالجة البيولوجية للملوثات النفطية في بعض شواطئ المملكة العربية السع

Bioremediation of Oil Spill in Sea Shores of 
Saudi Arabia

أعلىجديدنوعBact.No.4))بكتيرياوسجلت

العواملدراسةوتممشتقاتهوللزيتهضمنسبة

حيثالبكتيريالهذهالتحلليالنشاطعلىتؤثرالتي

21خاللالخامالنفطمن%80.8هضماستطاعت

7.2ويكافئالهيدروجينياأليونتركيزعنديوم

من%1النيتروجينيةالمخصباتوجودفيو

الفسفوريةالمخصباتوأيضاالصوديومنترات

.الهيدروجيناحاديبوتاسيومفسفورمن0.8%

تربةعلىصممتالتيوتطبيقيةتجربةوفي

.الخامالزيتمن%2تلويثهاتمصحراوية
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وديةالسعالعربيةالمملكةشواطئبعضفيالنفطيةللملوثاتالبيولوجيةالمعالجة

الحقنعندالملوثاتلهذهالبيولوجيالتحللكفاءةاختبرت

وBact.No.4النشطةالبكتيريابواسطةالمكروبي

وBact.No.4بكتيريا)منمختلطةبمزرعةالحقنأيضا

Whiteفطر rotتقديرالتحللتموايضا(وإستريتوميسيس

الكاملةالمكروبيةبالفلوراالمكروبيالحقنعندالبيولوجي

من%86.5والخامالزيتمن%99إزالةمنتمكنتحيث

االروماتيةالمركباتمن%28.8والمشبعةالهيدروكربونات

الحقنكفاءةيثبتمما.التحضينمنيوم63نهايةفي

.مشتقاتهاوالنفطيةالملوثاتمنالتخلصفيالميكروبي
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شكراً حلسن استماعكم
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