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 ملىثات الهىاء الجىي

عها أبخرة ( , وٌختلؾ التأثٌر الضار للملوثات باختالؾ نو –أدخنة  –ؼازات  –ً صورة ) أتربة توجد الملوثات ف      
 االنتشار ودرجة تركٌزها فً الجو ومدة التعرض لها . ىوطبٌعتها وخواصها وقدرتها عل

  
هً جسٌمات صلبة صؽٌرة ناتجة عن عملٌات مٌكانٌكٌة مثل الطحن والطرق والؽربلة وتشبه فً خواصها األتربة :  �

واألحجام  مٌكرون 051 ىإل 1.0وٌتراوح قطر الجسٌمات بٌن الطبٌعٌة والكٌمٌائٌة المادة األصلٌة التً نتجت عنها 
األرض بفعل الجاذبٌة  ىا حٌث تتساقط علال ٌستنشقهالعامل ألنه  ىال تشكل خطورة عل مٌكرون 01التً تزٌد عن 

فإنها تظل معلقة فً الجو لفترة أطول حسب حجمها  مٌكرون 01األرضٌة بٌنما الحبٌبات التً ٌقل حجمها عن 
 فٌستنشقها العامل .

� �
 أنواع األتربة :

----------------- 

الفراء ( أو أتربة من أصل  –الرٌش  –الشعر  –وهً أتربة من أصل حٌوانً ) أتربة الصوؾ أتربة عضوية :  -1
�القصب الخ ( . –الصمػ العربً  –التبػ  –الحبوب  –الكتان  –نباتً ) أتربة القطن 

  
حدٌد ( وأتربة الصخور ) أتربة  –زرنٌخ  – منؽنٌزنحاس  –مثل أتربة المعادن ) رصاص  :أتربة غير عضوية -2

�الرخام الخ ( . –ٌر الجبس الج –الحجر الجٌري  – االسبستوس –الحرة  السٌلكا

�

 ملىثات الهىاء الجىي

 األدخنة: 

السائلة الناتجة عن عملٌات طبٌعٌة أو كٌمٌائٌة كالصهر أو  هً خلٌط من الجسٌمات الصؽٌرة من المادة الصلبة او       
  . مٌكرون 1.5 – 1.0االحتراق وؼٌرها وٌتراوح قطر الجسٌمات ما بٌن 

 : الغازات�

توجد فً الصورة الؽازٌة عند معدل الضؽط ودرجة الحرارة وتتكون من جزٌئات دقٌقة جدا لٌس لها شكل هً مواد       
� محدد وتأخذ الؽازات شكل وحجم الوعاء الذي تشؽله .

 : األبخرة�

 ىحول إلهً الحالة الؽازٌة للمواد التً تكون فً صورة سائلة أو صلبة عند معدل الضؽط ودرجة الحرارة وٌحدث الت     
�الحالة الؽازٌة نتٌجة للتسخٌن أو تقلٌل الضؽط الواقع على سطح المادة أو بتأثٌر تٌارات الهواء .

�

 مخاطر الملىثات وأضرارها

�أوال : مخاطر األتربة وإضرارها: �

�تسبب مضايقات للعاملين في جو العمل . -1

�داخل أماكن العمل . وانفجاراتحدوث حرائق  -2

�صحة وسالمة العاملين المعرضين لها . ىالضارة علتأثيراتها  -3

�

هو عملٌة احتراق ٌقع فجأة إذا ما توافرت ظروؾ معٌنة وٌنتج عنه تحرر كمٌة كبٌرة من الطاقة بصورة  االنفجار :
 سرٌعة وؼٌر متحكم فٌها .
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عدة عوامل تتفاعل معا مسببة  االنفجاراتوٌتحكم فً احتمال حدوث  تتسبب بعض األتربة فً حدوث انفجارات
 ومنها: .االنفجار 

�

�. االنفجاراتالعوامل المتعلقة بخواص األتربة والتي تتسبب في حدوث  -1
� قابلٌة األتربة لالشتعال وكلما زادت قابلٌتها لالشتعال كلما زادت احتمال االنفجار . -ا

� الكٌمٌائً لزٌادة مساحة السطح المعرضة للتفاعل .إن تكون األتربة دقٌقة جدا مما ٌرفع من درجة نشاطها  -ب
 انتتواجد األتربة العالقة فً الهواء بنسبة معٌنة توازي نسبة تواجدها فً االتحاد الكٌمٌائً مع األكسجٌن إي  ان -ج

قلت نسبة األتربة العالقة فً  اوإذا زادت  االنفجاراتهناك نسبة معٌنه وثابتة لكل نوع من األتربة ٌقل احتمال حدوث 
� الهواء عنها .

باألجسام الصلبة  اوتسببها من اصطدامها بالهواء  الجسٌمات من الكهرباء االستاتٌكٌة ىوجود شحنات كهربٌة عل –د 
�كالماكٌنات وتزداد هذه الشحنات كلما صؽر حجم حبٌبات األتربة .

�

 عوامل خارجية : -2

درجة حرارة األتربة كعامل مساعد لبدء التفاعل الكٌمٌائً بٌن األتربة وأكسجٌن هً وجود مصدر للحرارة ٌرفع 
�الهواء الجوي.

�

 ثالثة أقسام رئيسية : ىتنقسم األتربة من هذه الناحية إلو

 

 القسم األول : 

مصدر وٌشمل األتربة شدٌدة االحتراق وهذه ال تستلزم وجود مصدر للحرارة الشدٌدة بل قد تنفجر من تواجد أي 
�أتربة الحبوب ( –أتربة الخشب الدقٌقة  –الفلٌن  –الكاكاو  –النشا  –للحرارة لمدة قصٌرة ) أتربة السكر 

 القسم الثاني : 

نشارة الخشب والفلٌن  –الجلود  –د مصدر للحرارة الشدٌدة لكً تسبب االنفجار ) أتربة األصباغ جووأتربة تستلزم 
�وأتربة الفحم ( –

 القسم الثالث : 

فً أماكن العمل تحت ظروؾ ؼٌر عادٌة مثل االرتفاع فً الضؽط الجوي وال ٌحدث  االنفجارات ىأتربة ال تؤدي إل
 –أتربة فحم الكوك والجرافٌت  – ذرهال –القمح  –العظام  –تربة التبػاالنفجار إال فً حاالت نادرة ومن أمثلتها أ

�أتربة النشادر العضوٌة .
�

 :التأثيرات الصحية لألتربة

الجسم باختالؾ تركٌبها الكٌمٌائً وهناك أنواع من األتربة ال تسبب أي ضرر ؼٌر  ىٌختلؾ تأثٌر األتربة عل      
المضاٌقة ولكن هناك أتربة تسبب إمراض وذلك مرتبط بنوعها وتركٌبها وخواصها الطبٌعٌة ونشاطها الكٌمٌائً ومن 

  أمثلة ذلك :

� كن ترسبها ) أتربة األحماض والقلوٌات مثل أتربة الصودا الكاوٌة ( .أتربة تسبب التهابات موضعٌة فً أما -0

� والزرنٌخ ( . والكادمٌوم والمنؽنٌزأتربة سامة ) أتربة المعادن كالرصاص والنحاس  -2

� تنقسم إلى:األتربة الرئوٌة  -3

�الرخام ( –الجٌر  – أتربة الحجر الجٌري الجبس   –اتربة رئوٌة بسٌطة ) معظم األتربة الصخرٌة  -ا      

�أتربة الفحم(. -األسبستوسأتربة  – السلٌكا) أتربة  أتربة رئوٌة بسٌطة -ب      

األخشاب الكاكاو الدخان  – الجوت –الكتان  –أتربة تسبب الحساسٌة : معظم األتربة العضوٌة مثل أتربة القطن  -4
  ( . التوباك)
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�االسبستوسأتربة  -أتربة الكروم والزرنٌخ  –أتربة المواد المشعة  –مثل ) أتربة وأدخنة القار  مسرطنهأتربة  -5

ومن أمثلة أتربة ناقلة للعدوى ومعظمها أتربة عضوٌة تحمل كائنات حٌة دقٌقة مثل الجراثٌم والبكتٌرٌا والفٌروسات  -6
  هذه األتربة :

 أتربت�القطه���

 الىساج�ىقد�تسبب�حم�

 الباجاسىزيسأتربت�مصاص�قصب�السكر�قد�تسبب�مرض��

 بب�مرض�الجمرة�الخبيثت�ويىشا�المرض�وتيجت�مالمست�حيىاواث�مصابت�بهذا�المرض�سأتربت�الصىف�والشعر�قد�ت

 .اإلوسان�ىب�الحيىان�ويمكه�إن�يىتقل�مىه�إلحيث�يصي

�

 :مخاطر الغازات واألبخرة وأضرارها

 في أماكن العمل : وافجاراتحدوث حرائق  -1 �

اختلط الؽاز أو البخار بالهواء فً نطاق  اذااألبخرة القابلة لالشتعال  اوٌحدث االنفجار نتٌجة لوجود بعض الؽازات        
تجاوزها وتختلؾ درجات التركٌز التً ٌحدث عندها االنفجار باختالؾ  اونسب معٌنه ال ٌقع االنفجار عند اقل منها 

�البخار . اوالؽاز 

  
 : لالنفجار الحد االدني  

�ال ٌقل عنه لحدوث االنفجار .�هو تركٌز الؽاز ) أو البخار ( فً خلٌط مع الهواء الذي ٌجب أن        

 : لالنفجار الحد االقصي  

�.هو درجة التركٌز التً ال ٌحدث بعدها االنفجار         

�

اإلنسان باختالؾ نوعها  ىواألبخرة علٌختلؾ تأثٌر الؽازات صحة العمال المعرضين لها :  ىتأثيراتها الضارة عل -2
�: ىتقسٌم الؽازات من حٌث تأثٌرها إلوطبٌعتها وخواصها خاصة درجة ذوبانها ونشاطها الكٌمٌائً وٌمكن 

 

�-الغازات الخاملة أو الخانقة البسيطة : -ا �

محل  واحاللهاأنسجة الجسم ولكن مجرد وجودها  الجسم نتٌجة تفاعل ٌتم بٌنها وبٌن الدم او ىتؤثر هذه الؽازات عل      
درجة تحرم  ىالختناق من قلة وجود األكسجٌن إلقدر من الهواء ٌقلل من نسبة األكسجٌن فً هواء التنفس فٌحدث ا

شدة وحدة بازدٌاد النقص فً نسبة �أعراض تتناسب ىالزمة لها وٌؤدي نقص األكسجٌن إلاألنسجة من الكمٌة ال
الكربون  ثانً أكسٌد –النٌتروجٌن  –الهٌدروجٌن  – االستلٌن –اإلٌثان  –ثلة هذه الؽازات ) المٌثان األكسجٌن ومن أم

 .رجون والنٌون والهلٌوم (الؽازات النادرة كاال –

�

 الغازات واألبخرة الملهبة : -ب  

التهاب األنسجة المعرضة لتأثٌرها من جسم اإلنسان وهً الجلد واألؼشٌة المخاطٌة  ىٌؤدي التعرض لهذا النوع إل      
وتختلؾ فً تأثٌرها طبقا لعدة عوامل من أهمها درجة ذوبان الؽاز ونشاطه الكٌمٌائً ففً حالة الؽازات شدٌدة الذوبان 

طٌة التً ٌقابلها أوال مثل أؼشٌة العٌن البخار ٌذوب بدرجة كبٌرة فً السوائل المؽلفة لألؼشٌة المخا نجد إن الؽاز او
النوع قد ال والقصبة الهوائٌة ونجد إن الؽازات التً تقل فً درجة ذوبانها عن هذا  االنؾوالمسالك التنفسٌة العلٌا 

المسالك التنفسٌة المتوسطة والصؽٌرة وخاصة  ىالتنفسٌة العلٌا بقدر تأثٌرها علالعٌن والمسالك  ىتؤثر تأثٌرا حادا عل
�  إذا كانت تركٌزها عالٌة .
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,  االرتشاحاتالتأثٌرات الباثولوجٌة اآلتٌة : االحتقان ,  ىألنسجة بطرٌقة واحدة فهً تؤدي الوتؤثر المواد الملهبة فً ا �
�. تأكل األنسجة ووفاة الخالٌا وااللتهابات, 

 – الفلور –األوزون  – الفورمالهاٌد – الكلور –ثالث أكسٌد الكبرٌت  – ) االمونٌا ومن أمثلة الؽازات الملهبة      
�أبخرة المذٌبات العضوٌة . –الكبرٌت  اكسٌدثانً  – االكرولٌن

�

 الغازات واألبخرة السامة : -ج �

الجسم بعد امتصاصها وٌكون تأثٌرها نتٌجة لتفاعالت تحدث فً الدم أو األنسجة  ىالؽازات السامة هً التً تؤثر عل   
� : ىوتنقسم إلواألعضاء التً تصل إلٌها عن طرٌق الدم 

 التنفس وتسمي الغازات الخانقة الكيميائية ومن أمثلتها : ىعلالغازات التي تؤثر  -1

o التنفس باتحاده مع هٌموجلوبٌن الدم وٌحدث االختناق ىأول أكسٌد الكربون :حٌث ٌؤثر عل�

o  إنزٌمات التنفس مثل إنزٌم  ٌؤثرعلى:الهٌدروجٌن  كبرٌتدؼاز cytochrome oxidase  وتقوم هذه

�األنسجة ىإلاإلنزٌمات بنقل األكسجٌن من الدم 

  -الغازات التي تؤثر على أنسجة الجسم الداخلية بعد امتصاصها من الرئتين :-2

 يزات حتى تصل إلى األنسجة حٌث تؤدامتصاصها للقواعد الطبٌعٌة العامة المتصاص الؽا ًتخضع هذه الؽازات ف
� ومن أهم هذه الغازات :تأثٌراتها الضارة 

�

 بعض عملٌات الطالء بالمعادن وبعض عملٌات استخالص  ًفالعاملون  لةٌتعرض  : غاز االرسين
� الزرنٌخ وٌؤثر الؽاز على الكبد والكلٌة والدم.

 إنتاج الحدٌد  ًف اوتنظٌؾ المعادن والسبائك  ًفٌتعرض للتسمم بالؽاز بعض العاملٌن   :غاز الفوسفين
� الرملً وٌؤثر الؽاز على العظام واألسنان

 وااللومنٌومصهر الرصاص  ًفٌتعرض للتسمم بالؽاز بعض المشتؽلٌن   :غاز ثاني هيدروجين السلينيوم 
وعملٌات الطالء وإنتاج الكٌماوٌات واألحبار وتنظٌؾ المعادن والؽاز ٌؤثر على الكبد والطحال والجهاز 

�الملهب تاثٌرهالعصبً باإلضافة إلى 

 


