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المقدمة

INTRODUCTION

لضرراتلحقالتيالميكروباتأوالموادبأنهاعامبشكلالملوثاتتعريفيمكن

جميعفيتؤثرالتيتلكأوالهالكإلىتؤديأواألمراضلهتسببأوباإلنسان

.البيئةعناصر

قدنهأل,الملوثاتأنواعوأخطروأبلغأهممنللبيئةالكيميائيةالملوثاتوتعد

.األخيرةاآلونةفيالكيميائيالتسمماحتماالتتزايدت

للكيميائياتاألمثلغيراالستخدامأوالكيميائيةالصناعاتلمخلفاتالسيئةاآلثاران

.والمختلفةتعددةالمالبيئيةالمشاكلتفاقمالىأدىبل,فقطالبيئةتلوثالىيؤديال

أونعمهومنهوالغرض,البيئيةكيمياءمصطلحالحديثالعصرفينشأولذلك

.الضارةبالكيميائياتالبيئيالتلوثأنتشارمنالحداألقلعلى
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التعديناعةصنمثلالكيميائيةالصناعاتعنناتجةتكونقدالكيميائيةوالملوثات

سمدةاألمثلالكيميائيةالمواداستخدامعنناتجةأو,وغيرهاالكيمياوياتوانتاج

معادنالأو,(والهواءالزراعيةالمنتجاتعلىتؤثرالتي)الكيميائيةوالمبيدات

.ذلكوغيرالسامةالغازاتأوالثقيلة

الخطورةعاليةالكيميائيةالملوثاتمنمجموعةالثابتةالعضويةالملوثاتوتمثل

يمياوياتوالكالمبيداتالملوثاتهذهومن,البيئيوالنظاماالنسانصحةتهددوالتي

احتراقعمليةاثناءقصدبدونتنتجالتيالموادوبعضالصناعةفيالمستخدمة

.الصناعيةالكيمياوياتبعض

تسببواالعصابنمووخاصةاالجنةنموعلىالثابتةالعضويةالملوثاتوتؤثر

.المختلفةالحيةالكائناتفيالتشوهات
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الملوثات العضوية الثابتة

أصلمنتكونقد,الكربونعنصرأساسهامركباتهيالثابتةالعضويةالملوثات

التحللاومةمقتتضمنوكيميائيةطبيعيةخصائصولها,صناعيتكوينأوطبيعي

والماءءالهواطريقعنواالنتقال,إحيائيَاالتراكم,السمية,(ثابتة)البيئةفي

فيعتتجمحيثإطالقهامكانعنبعيدا  وتستقر,الحدودعبرالمهاجرةواألنواع

.والبيئةاإلنسانصحةعلىخطرتأثيرولها,والمائيةواألرضيةاأليكولوجيةالنظم

POPsاإلنجليزيةللعبارةاختصارهيPersistent Organic Pollutants
الملوثاتأخطرمنمجموعةتمثلالتي(الثابتة)الدائمةالعضويةالملوثاتأي

.العالمفيالمعروفة
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متطايرة,للالتحتقاوم,السميةعاليةكيميائيةمركباتهيالثابتةالعضويةالملوثات

.األميالآالفعبرالهواءفيوتنتشر

لىعيساعدمما,والدهونالشحومفيالذوبانوسهلةالمياهفيالذوبانشحيحةوهي

.والبريةالبحريةالحيةللكائناتالدهنيةاألنسجةفيتراكمها

املالحوعلىلهاتأثيروأشد,المناعةوجهازالهرموناتوتدمرالسرطانتسببوهي

.للجنينالعصبيالجهازعلىتؤثرحيث,واألطفال

منشريةالبالمجتمعاتتطورفيمهما  دورا  لعبتقدالكيميائياتأنفيهالشكومما

العالجيةووالبتروليةوالزراعيةوالصناعيةالعلميةاألنشطةكافةفياستخدامهاخالل

كما,الحياةمستوىارتقاءعلىالكيميائياتساعدتكما,والمنزليةوالحربيةوالتجارية

.كثيرةمخاطرالىوبيئتهاألنسانصحةتعرضالىالوقتنفسفيأدت

سمية الملوثات العضوية الثابتة
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لثابتةالخصائص المشتركة للملوثات العضوية ا

Common Characteristics of POPs

ثابتة) كيميائيالالتحللتقاومكيميائيةملوثاتهيالثابتةالعضويةالملوثات:1

.طويلةلمدةتستقرللبيئةدخولهابمجردلذا,والبيولوجيوالفيزيائي

تتراكم) جسمانسجةيفوتتراكمالدهونفيتذوبالثابتةالعضويةالملوثات:إحيائيا2

.المحيطةالبيئةمناكثرعاليةبتركيزاتالحيةالكائنات

احتمال) طويلةمسافاتلاالنتقالالثابتةالعضويةللملوثاتيمكن:المدىبعيدانتقالها3

تنتقلناويمكنالكيميائيةالمادةإصدارموقععنالبعيدةاالماكنفيضرروتسبب

.المهاجرةواالنواعوالماءالهواءطريقعن

آثارها) لضرراتسببانيحتملكيماوياتهيالثابتةالعضويةالملوثات:الضارة4

.البيئةأو/ولإلنسان

7



الملوثات العضوية الثابتة في البيئة

POPs in the environment
وبحرالشمالبحربدراسةيقومونوالذين1990-1980منالفترةفيالعلماءوجد

مناذجنموالجنوبيالشماليالقطبومنطقةأمريكابشمالالعظمىوالبحيراتالبلطيق

.المائيةالبيئيةاألنظمةلهذهالتدهور

مادةمشتملةالثابتةالعضويةالملوثاتوتأثيروجودالىهذاالعلماءأرجحوقدD.D.T
.واصوالخالصفاتنفسلهاالتياألخرىوالكيمياوياتوالديوكسين(PCBs)ومركبات

علىتسقطولكنطويلةاوقصيرةلمسافاتالهواءفيالثابتةالعضويةالملوثاتوتنتقل

علىالملوثاتهذهتظلوقد,االمطارسقوطاوالحرارةدرجاتانخفاضبمجرداالرض

طبقاتنبياخرىمرةوتنتقلالهواءفيلتتبخرتعودثم,قصيرةلفترةاالرضسطح

.الهواء

فينهاعالدافئةالمناطقفيسهولةأكثربصورةالثابتةالعضويةالملوثاتوتتحرك

ةندرمنبالرغمالقطبمنطقةفيلهاآثاروجدفقدذلكمنوبالرغمالباردةالمناطق

8.هناكاستخدامهااوانتاجها



الملوثات
العضوية
الثابتة

د فئة يتم أنتاجها عن قص

وتستخدم كمبيدات مثل

دات المبيدات الحشرية ومبي

اتاآلفات ومبيدات الفطري

دم في فئة يتم إنتاجها لتستخ

أغراض صناعية
فيقصددونمنإنتاجهايتمفئة

تمياوالكيماويةالصناعاتبعض

االحتراقعملياتخاللإنتاجها

اوالكلورغازوجودوفي

نكالبرومي)االخرىالهالوجينات

(الفلوريناو
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أمثلة على الملوثات العضوية الثابتة

Examples of POPs
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ألدرينAldrin :
الىيضافلآلفاتمبيدعنعبارةهو

صيبتالتيوالديدانالجرادلقتلالتربة

.الحشراتآفاتمنوغيرهاالذرةجذور

إندرينEndrine :
ىعليرشللحشراتمبيدعنعبارةهو

,والحبوبكالقطنالمحاصيلأوراق

فئرانوالجرذانلمكافحةأيضا  ويستخدم

.القوارضمنوغيرهاالحقول

الكلوردانChlordane :
منواسعلنطاقمبيدعنعبارةهو

منمجموعةتصيبالتيالحشرات

.الزراعيةالمحاصيل
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المركباتهذهخصائص:

قابلة) فيانللذوبقابلةوغير,العضويةالمذيباتمعظمفيللذوبان1

.الماء

تتأثر) .والقلوياتالعاليةالحرارةبدرجات2

تتميز) .الحشريةالمبيداتمنالعديدمعللخلطبقابلية3

مركبات) .(إندرينخصوصا  )للثدياتسامة4

جميع) .السرطانتسببالمركباتهذه5

تستخدم) .الزراعيةوالتربةللسمادكمعقمات,المركباتهذه6
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الديلدرين:Dieldrin
يضا  أيستخدمكما,بالمنسوجاتالمضرةاآلفاتلمكافحةيستخدممبيدعنعبارةهو

.ةالزراعيالتربةفيالقاطنةوالحشراتالحشراتتنقلهاالتياألمراضلمكافحة

الديوكسيناتDioxin :
,لكاملاغيراالحتراقبسببمقصودغيرعرضيبشكلالكيميائيةالموادهذهتنتج

ذلكعنفضال,الكيميائيةالموادمنوغيرهااآلفاتمبيداتبعضتصنيعخاللوكذلك

أنلورقاعجينةوتبييضالمعادناستخدامبإعادةالمعنيةالعملياتلبعضيمكنفإنه

سياراتالانبعاثاتفيالديوكسيناتاكتشافتمكما,الديوكسيناتإطالقإلىتؤدي

.والفحمالحطبودخانالتبغودخان

الفيورانات:Furans
,سيناتالديوكتطلقالتينفسهاالعملياتمنمقصودغيربشكلالمركباتهذهتنتج

.الكلورةالمتعددالفنيلثانيمنالتجاريةالمخاليطفيأيضاونجدها
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تيديديD.D.T

عاليةعاليةفمنبهيتميزلما,قديما  استخدمتالتيالحشريةالمبيداتأهممنيعتبر
منD.D.Tويحضر,(للمالرياالناقلةالبعوضأنثىوخاصة)الحشراتإبادةفي

لدانبعدةفيالبعوضضديستخدمالمبيدهذايزالوما,الثمنرخيصةأوليةمواد

.المالريالمكافحة

منهاالمركبلهذاخطيرةآثارهناكأنتبينوقد:

األكسجينميةكعلىيؤثرالفإنهذلكومع,المائيةالنباتاتفيالضوئيالبناءيقلل(1

فيوجدتالكائناتهذهإنحيث,لإلنسانالغذائيةالمصادرعلىيؤثرقدلكنه,الجوفي

.الغذائيةالسلسةأسفل
14



بعضتكاثرعلىD.D.Tيؤثر(2

قطريعنالبحريةكالطيور,الحيوانات

ييؤدمما,الجنسهرموناتعلىالتأثير

قرقيبيضا  الطيورهذهتضعأنالى

فينقصإلىفعال  ذلكأدىوقد,القشرة

إلىالحيواناتهذهأجناسبعضتعداد
.األجناسهذهانقراضحد

أسماكبعضفيD.D.Tيوجد(3

لتياالكمياتمنتقترببكمياتالبحار

يعتبرو,األسماكلهذهجماعياقتال  تسبب

داتالمبيهذهمثلاستيرادمنعأوتحريم

يفتتحللالالمبيداتهذهألنمهماأمرا  

.بسهولةالحيويالمحيط
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الكلورسباعي:Heptachlor
استخدملكنهو,واألرضالتربةفيالحشراتلقتلاألولىبالدرجةالكلورسباعييستخدم

لالمحاصيوآفاتوالجراد,بالقطنالمضرةالحشراتلقتلأوسعنطاقعلىأيضا

.للمالرياالناقلالبعوضوكذلكاألخرى

البنزينكلوروسداسي:Hexachlorobenzene
ويتم,ذائيةالغبالمحاصيلتضرالتيالفطرياتقتلالىالبنزينكلوروسداسييودي

تؤديالتياتللعمليوكنتيجة,الكيميائيةالموادبعضتصنيعخاللثانويكمنتجإطالقة

.والفوراناتالديوكسيناتانتاجالى

الميركسMirex :
منأخرىوأنواعالناريالنمللمكافحةأساساويستخدمللحشراتمبيدعنعبارةهو

.لكهربائيةاالسلعوفيوالمطاطالبالستيكموادفيللحرائقكمثبطيستخدمكما,النمل
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الكلورمتعددالفينيلثنائي:Polychlorinated biphenyl (PCBs)
ثفاتالمكمحوالتوفي,الحرارةلتبادلكسوائلالصناعةفيالمركباتهذهتستخدم

الكربونعلىالحاويغيراالستنساخورقوفياألصباغفيمضافةوكموادالكهربائية

.البالستيكيةوالموادللتسربالمانعةالموادوفي

التوكسافين:Toxaphene
,اتوالخضرووالفواكهالنباتاتوحبوبالقطنعلىيرشحشريمبيدعنعبارةهو

.المواشيفيوالسوسالقرادعلىللقضاءأيضا  استخدموقد
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الحد من الملوثات العضوية الثابتة

Reduce POPs
الثابتةالعضويةالملوثاتبشأناستكهولماتفاقية:

واستخدامأنتاجمنالحدأوللقضاءوتهدف2001عامفيوقعتدوليةبيئيةمعاهدةهي

.الثابتةالعضويةالملوثات

ثمومنمنهاللحدالثابتةالعضويةالملوثاتمنسامةمادة12باستهدافاالتفاقيةبدأت

:ذلكمنواألهم,منهاالتخلص

خطرةبأنهاتحديدهاتمإضافيةكيميائيةلموادللتصدينظاماوضعتأنهاهو.

ببعضةالمتعلقالكيميائيةالموادبعضمنالتدريجيللتخلصخاصجهدببذلأقرت

.االستخدامات

صةالخاالنفاياتومستودعاتالمخزوناتمنالتخلصألغراضالمواردترشدأنهاكما

.حاليا  الموجودةالثابتةالعضويةبالملوثات

ثابتةالالعضويةالملوثاتمنخاليمستقبلتحقيقطريقةالىاالتفاقيةوتشير.

مندتحتشريعاتوسنتاالتفاقيةهذهعلىالسعوديةالعربيةالمملكةصادقتوقد

18.والبيئةاألنسانعلىكبيرةأضرارمنتسببهلماالملوثاتهذهاستخدام
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