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 -:المخاطر الكيميائيةثانيا:

صاحب برامج التنمٌة االقتصادٌة والنمو الصناعً المطرد فً الدول النامٌة , العدٌد من المشاكل ٌ �

البٌئٌة الناجمة عن العملٌات الصناعٌة المختلفة حٌث ٌتعرض العاملون أثناءها للعدٌد من المخاطر 

  منها:

�  

 غازٌة ( تلوث بٌئة العمل –سائلة  –كٌمٌائٌة ) صلبة المخاطر الكٌمٌائٌة الناتجة عن وجود مواد   

وتعد المخاطر الكٌمٌائٌة من أهم هذه المخاطر وذلك نظرا لآلثار الضارة والخطٌرة المترتبة علٌها  �

ونتٌجة للوعً العام ازداد اهتمام الدول المتقدمة والنامٌة بدراسة هذه المخاطر إلحاطة برامج التنمٌة 

� .أهم مقومات اإلنتاج وهو العامل واحتٌاطات الوقاٌة لحماٌة بٌئة العمل وحفاظا علًبسٌاج من األمان 

بنا ذكر بعض  وحٌث إن المخاطر الكٌمٌائٌة تنشا عن وجود مواد كٌمٌائٌة تلوث بٌئة العمل فٌجدر
�التعرٌفات واإلجابة عن بعض التساؤالت مثل :

 

�ما هً البٌئة ؟ -س 

من هواء  لذي ٌضم الكائنات الحٌة وما ٌحتوٌه من مواد وما ٌحٌط بهالبٌئة هً المحٌط الجوي ا /ج
�وماء وأتربة وما ٌقٌمه اإلنسان من منشات وتتكون البٌئة من :

  
�% من الغالف الٌابس معرضة للهواء وهو الحٌز الذي توجد علٌه الحٌاة البرٌة.82 :الغالف الٌابس

�هو الجزء الغازي الذي ٌحٌط بالكرة األرضٌة وٌمتد إلً ما ٌزٌد :الغالف المائً

حٌاة وال  بهاً جبل الإلً قمة اع بهحٌاة من أعمق محٌط  هو الحٌز الذي توجد به :الغالف الحٌوي
�كم ووحدة بناء الغالف الحٌوي هً النظام البٌئً . 11ٌزٌد أقصً سمك له عن 

�

متى ٌقال إن هناك تلوثا بالبٌئة ؟ -س  

غٌر مباشر  ٌقال إن البٌئة أصبحت ملوثة عند حدوث تغٌر فً خواص البٌئة ٌؤدي بطرٌق مباشر او
�ممارسة اإلنسان لحٌاته الطبٌعٌة . ىنات الحٌة أو المنشات أو ٌؤثر علاألضرار بالكائ ىإل

   
�ما معنً تلوث الهواء ؟ -س

�لٌط من الغازات اآلتٌة :من خ ىنظٌف كما خلقه هللا سبحانه وتعالٌتكون الهواء الجوي ال

�%92.87نٌتروجٌن بنسبة  -
�%88.72كسجٌن بنسبة الوأ -
�%8.800ثانً أكسٌد الكربون بنسبة  -
�%8.70ارجون بنسبة  -

 –األوزون الهٌدروجٌن  –النٌون  –الهلٌوم باإلضافة إلً نسب ضئٌلة جدا من غازات أخرى مثل 
�.طبٌعٌاه الغازات مختلطة اختالطا وهذ بخار الماء

لطبٌعً ٌترتب علٌه خطر ر فً خصائص ومواصفات الهواء اٌوٌقال إن الهواء ملوثا عند حدوث تغٌ
صحة اإلنسان أو البٌئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبٌعٌة أو نشاط أنسانً  ىأو ضرر عل
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ب تغٌر فً نس , وبعبارة أخرى هو وجود إي مادة فً الهواء الجوي غرٌبة عن مكوناته ) أو حدوث
�.ممتلكاته اإلضرار باإلنسان او ىهذه المكونات ( بتركٌز ٌؤدي إل

 

 أهم مصادر تلوث الهواء : 

�التلوث الناتج عن الصناعة -1

�العوادم الناتجة عن احتراق وقود وسائل النقل -8

�حرق الغابات . -0

�الحمم الناتجة عن البراكٌن -1

�والسٌاراتاستخدام المواقد وعملٌات االحتراق  -2

�الحروب . -3

�

 :تلوث هواء بٌئة العمل 

هو وجود أي مادة غرٌبة عن مكونات الهواء الجوي بتركٌزات تزٌد عما ٌعرف بالحدود المسموح 
, أو حدوث تغٌر فً نسب مكونات الهواء بدرجة تؤدي إلً حدوث إضرار صحٌة .بها  

   
� :تقدر الملوثات فً بٌئة العمل بالوحدات اآلتٌة 
�بالملٌجرام فً المتر المكعب ) ملجم من الملوث فً متر مكعب من الهواء ( . -1

�بالجزء فً الملٌون ) جزء من الملوث فً ملٌون جزء هواء ( . -8

�

�Threshold limit Values ( TLVs ) ؟ ما هً مستوٌات األمان أو الحدود المسموح بها -س

  
�Time Weighted Average (TLV-TWA ):فً المتوسط الزمنً  الحد المسموح به 1-

أسبوعٌا طوال  ساعة84هو أقصً تركٌز للمادة فً الجو المحٌط بالعامل إذا تعرض له لمدة      
 فترة حٌاته العملٌة ال تتأثر راحته أو سالمته .

 

�:  (Short – Term Exposure Limit)فً الفترة القصٌرة   بهالحد المسموح  -6

متقطعة  ساعة واحدةتركٌز للمادة فً الجو المحٌط بالعامل ٌمكن إن ٌتعرض له لمدة  ىهو أقص
إن  ىمرات الواحدة عل 8من دقٌقة متصلة وأال ٌتكرر ذلك أكثر  59بشرط إال ٌتجاوز التعرض لمدة 

 .دقٌقة  4:ٌكون الفاصل الزمنً بٌن كل تعرض قصٌر والذي ٌلٌه ال ٌقل عن 

  

�: Ceiling (TLV – C )الحد السقفي : -7

للخطورة الشدٌدة للملوثات عامة  هو تركٌز ال ٌجوز ولو لحظٌا وذلك لبعض الملوثات فقط ونظرا  
فقد عنٌت جهات كثٌرة عالمٌة ومحلٌة بتحدٌد مستوٌات األمان للملوثات المحتمل وجودها فً بٌئة 

 . العمل لتقلٌل تركٌزها فً الجو حماٌة للعامل والمنشاة

 


