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  كلية العلوم -اعداد: قسم علم البيئة                 ( 400و الوعي البيئي )              المحاضرة الخامسة     

 Soil Pollution تلوث التربة

احتكاك  ة عنباألصل ناتج التي تغّطي القشرة األرضيّة ، وهيالسطحية التربة هي الطبقة 

؛ فالتربة تتكّون من مكّونات القشرة  العوامل الجويّةبتأثير وتعرية وتجوية القشرة األرضية 

األرضية نفسها، وتتخلّلها نسب من مكّونات الغالف األرضي الداخلي التي خرجت لسطح 

. والتربة هي الوسط الذي تنمو به الكائنات الحيّة األولى  األرض نتيجة حدوث البراكين كمثال

لكائنات الحيّة؛ فيها تعيش الكثير من افة جدّاً، . التربة ضروريّ  في سلسلة الغذاء )النباتات(

، الدقيقة المجهريّة االحياءرية كالفئران، والقنافذ، واألرانب، وكالديدان الالفقرية، والحيوانات الفق

ّ ما، فإن صارت أكثر  ً لعيش هذه الكائنات كلّما زادت رطوبتها لحد  ً مالئما وتعدّ التربة وسطا

ودرجة  ، أخرى مختلفة؛ حيث إّن تربة األرز المشبعة ال تناسب القمح مثالً إشباعاً ناسبت كائنات 

ً في تحديد نوع الكائنات التي تستطيع أن تعيش فيها، وكلّما زادت  ملوحة التربة مهّمة أيضا

في اآلونة  ةصاخبصورة تعاني التربة وو .ملوحتها قلت قدرة الكائنات الحية على العيش فيها

تلوث المؤدية الى سبا  األأهّم الى هنا  نتطرقيرة أهّمها التلوث، وسمخاطر كثاألخير من 

 التربة. 

 أسباب تلوث التربة 

تلّوث التربة يعني اختالالً في ُمكّوناتها، وأّي تغيّر في تراكيز هذه المكّونات يؤّدي إلى خلل  

ً للعيش فيه أو على هامشه ً أساسيا ومن أسبا  هذا  ،يؤذي الكائنات الحيّة التي تتّخذها وسطا

 :  الخلل أو تلوث التربة

الصناعية والالعضوية األسمدة العضويّة  ان اضافة : في الزراعة المستخدمةاألسمدة  .1

ً للتربة،  ةأضاف تعني المزروعة اتالتربة لتغذية النبات الى ً ما يكون ومكّونا هذا المكّون غالبا

تفقد بعض مكّوناتها عندما تمتص النباتات بعض بداعي تغذية النباتات وتعديل تراكيز التربة التي 

إن كانت األسمدة غير معتمدة أو بكميّات مبالغ بها فسيكون المزارع قد  في حالة معادنها، لكن

 لّوث التربة. ساهم في ت
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: حيث تستخدم تلك المواد في مقاومة اآلفات الزراعية التي  استخدام المبيدات الحشريّة .2

والتي ، ائش والفطريات وبعض األحياء األخرى التي تقطن التربة من أهمها الحشرات والحش

الضاّرة، ولكنّها تصل في النهاية إلى التربة وتستقّر بها لتصبح أحد  حياءيعدّ الهدف منها قتل اال

ً للتربةيحدث مكّوناتها غير األصلية، وهذا بحدّ ذاته  مفيدة واالحياء الالحشرات  وقد يقتل  تلّوثا

المواد العضوية المجهزة للتربة بكسجين نتيجة حركتها وتقليبها للتّربة ووالتربة باألتزّود التي 

 الناتجة عن مخلّفاتها.

انجراف التربة كأحد أسبا  التلّوث، وهو ناتج عن يمكن تصنيف  انجراف التربة : .3

تمسك الحفريّات التي تحّرك التربة وبذلك تتكّون المناطق الفارغة، ويعدّ قطع األشجار التي 

، الفعليقوم بنفس  الذي  التربة من أهم أسبا  انجراف التربة أيضاً، ويمكن ضّم الرعي الجائر

 . مّما ينتج بالنهاية ظاهرة التصحر وهي بحدّ ذاتها تغيّر مكّونات وصفات التربة

إن التقدم الذي عرفته الصناعة وما تقدمه المصانع  المخلفات الصناعية الصلبة : .4

تنتقل للتربة فتسهم في هدم النظام البيئي، فالمخلفات  صلبةوالعضوية نفايات عضوية  من

بشكل مواد غير  معضمها ( تكونوالورق والزجاج ومطاط صناعي )بالستيك الصلبة الصناعية

ً أو أن تحللها بطيء جداً ويحتاج الى مئات السنين، وبالتالي فإنها تتراكم  قابلة للتحلل بيولوجيا

 . البيئية تدريجياً وتضر باألنظمة

الناتجة عن كافة األنشطة النباتية والحيوانية ومن أهمها  المخلفات الزراعية الصلبة : .5

الحيوانات وبقايا األعالف ومخلفات حصاد النبات( وعموماً ال تشكل  ثث)إفرازات الحيوانات وج

هذه المخلفات مشكلة بيئية إذا ما أعيدت إلى دورتها الطبيعية مثل استعمال إفرازات الحيوانات 

 . كسماد للتربة الزراعية

ة أن التزايد السريع للسكان ساهم في ظهور نفايات منزلية صلب المخلفات المنزلية الصلبة: .6

، ولذلك فان التخلص الصحيح من هذه المخلفات يكون في بحاجة للتخلص منهاعلى اليابسة 

تجميعها اودفنها في مناطق الطمر الصحي تحت اشراف الدائره المسؤله عن ذلك، واالفضل 

ً في المناطق السكنية او  اعادة تدوير المخلفات واالستفاده منها. اما رميها او تجميعها عشوائيا

ي الزراعية او القريبة منها سيؤدي الى تلويث التربة وبالتالي تلويث الزراعة ومنتجاتها االراض

 التي سيتهاكها االنسان في نهاية المطاف.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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 -االضرار الناتجة عن تلوث التربة:

 
إن التعرية سبب أساسي في خرا  التربة التي تؤدي بدورها إلى انخفاض كبير جدا في  .1

د بتعرية التربة وفقدت ـدليل على ذلك... الهند.... فلقد تأثرت الهن. وخير  اإلنتاج الغذائي

% من إجمالي األراضي الزراعية. وكذلك أخذ إجمالي مساحة األراضي الزراعية  30- 25بين

مليون هكتار على المدى البعيد بسبب    544في أمريكا الالتينية وآسيا وإفريقيا يتقلص بحوالي

 وبتها.تعرية التربة وفقدانها لخص

 

 .يجة لنقص المواد العضوية في التربة نقص المواد الغذائية الالزمة لبناء اإلنسان ونموه نت .2

 

اختفاء مجموعات نباتية وحيوانية أو بمعنى آخر انقراضها، نتيجة  تسمم الحيوانات التي  .3

. صنعةتتغذى على النباتات الحاوية على كمية زائدة من النتروجين نتيجة استخدام االسمدة الم

أدى التلوث إلى انقراض عدد من أنواع النباتات المهددة باالنقراض في الدول المدارية مثل دولة 

  .نوع 244نوع واالتحاد الهندي  681ماليزيا التي عرفت انقراض 

 

تؤدي إلى تزايد أعداد البكتريا الضارة في التربة ، التي تعمل  ضويزيادة النتروجين الع .4

 .بالتالي تزايد التلوث بالنترات نتروجينية الموجودة في األسمدة إلى نترات وعلى تحويل المواد ال

 

التر  المستعملة في الكيمياوية تلوث المياه الجوفية بفعل تسر  المبيدات واالسمدة  .5

 ة.يالزراع

 

تأثيرات صحية على االنسان من خـالل مالمسة التربة الملوثة للجـلد أو ابتالع الـتربة  .6

 المنتجات تناول أو شر  المياه التي قد تكون تسربت إليها الملوثات من التربةالملوثـة أو 

الناتجة من الكيمياويات إستنشاق الغازات السامة  اضافةً لذلك .الملوثة المناطق من الزراعية

، فضالً عن امكانية ان يحمل الغبار العديد من المواد الضارة كالسموم والمواد الملوثة للتربة
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 ماده ذاته بحد فالغبار الغبارية العواصف وكذلكوالتي سبقت ان لوثت التربة نفسها ية الكيميائ

لكثير من الكائنات الميكروبية ل كما يمكنالتنفسية  والحساسية لالختناق ومسبب لالنسان مؤذية

ان تنتشر وتحمل في الهواء بفعل العواصف  والجراثيم المرضية المتواجدة في التربة الملوثة

الغبار  بفعل تلويثايضاً المعوية  حتى وصولها لالنسان الكثير من االمراض التنفسية او ويؤدي

  الطعمة المكشوفة وغير المحفوظة او غير المخزنه بصوره صحيحة.ل واالتربة

 

 من التلوث لحماية التربةالمقترحة حلول ال

وكذلك ومن أهم اإلجراءات التي قد نتخذها من أجل تفادي حدوث التلوث، أو التقليل من نسبته، 

  :همن جراء حدوث صلالتقليل من المخاطر التي قد تح

 بإقامة الجدران االسنادية وخاصة في المناطق وتتم  :حماية التربة من االنجراف

زراعة ، اضافة الى والتخفيف من االنجرافإقامة السدود للتقليل من قوة السيول و ،المنحدرة

أو رشها المقاومه للجفاف والتصحر وذات الجذور القوية المثبته للتربة النباتات ب الكثبان الرملية

 . ابالمواد المطاطية للحد من تحركها وانتقاله

 

 يقصد بالرعي الجائر هي أن يقوم صاحب الحيوانات  :االبتعاد عن الرعي الجائر

وتكرار الرعي في نفس المنطقة مرات متعددة خالل فترة زمنية  بتركها لوحدها في األرض

، وهذا يسبب تلف قصيره بحيث اليسمح الوقت العادة نمو النباتات بصورة جيده مره اخرى

األمر قد يطول ليصل إلى  األراضي الزراعية، كما أنه يسبب تلف المزروعات، كما أن

المنتزهات واألماكن التي يلجأ إليها الناس من أجل الترفيه عن أنفسهم، وحقيقةً أن هذه المشكلة 

قد تسبب تلف كبير في الغطاء النباتي، وبالتالي تظهر العديد من المشكالت التي تعمل على 

بين أصحا  هذه  إتالف الرقعة الخضراء. وهنا يظهر دور المؤسسات في نشر التوعية

الحيوانات، وذلك من خالل تخصيص األماكن التي تسمح بتربية الحيوانات، أو من خالل تقديم 

 الطعام للحيوانات لتفادي مشكلة إلحاق الضرر بالبيئة المحيطة.
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 تعتبر األشجار المصدر الرئيسي  ها:قطع التقليل منر، ويشجلتاالهتمام با

، ولسائر المخلوقات األخرى، نسانلإلكسجين، وهو أساس استمرار الحياة، كما أنه مهم جداً ولأل

المحيط ، وهذا األمر أيضاً مفيداً في كسيد الكربون وي أئانعلى التقليل من نسبة ثالنباتات تعمل و

وقطع من أجل عملية البناء الضوئي، وبالتالي فإن األشجار من أفضل أصدقاء البيئة، للنباتات 

األخيرة قام  ونةاآل. وفي  هذه األشجار يمثل تهديداً خطيراً على البيئة وعلى البشرية بشكل عام

الكثير من رجال األعمال وأصحا  الشركات باقتطاع عدد كبير من األشجار من أجل عمليات 

لكثير ، وكانت النتيجة حدوث االصناعية والتجارية إنشاء المشاريعالعمراني السكني او التوسع 

زيادة الوعي بين الناس الى القيام بالبيئية من الكوارث في الطبيعة، األمر الذي دفع المؤسسات 

قطع األشجار والحفاظ  وقفو من أجل تجنب األضرار التي قد تلحق بالبيئة نتيجة هذه األعمال.

حماية و ،على المراعي الطبيعية وتنظيم الرعي فيها حتى تستعيد النباتات قدرتها على التكاثر

  .التحطيب والحرائق الغابات من

 

   االبتعاد قدر  :في الترب الزراعيةتنظيم وترشيد استعمال المبيدات الكيميائية

باستعمال كائنات والتي تتم المكافحة الحيوية واستخدام االمكان عن استعمال المبيدات الكيمياوية 

  . أحياء أخرى ضارة باإلنسان والحيوان والمزروعاتللقضاء على حية 

 

 رمي النفايات في الشوارع يسبب انتشار العديد من  :تجنب رمي النفايات في الشوارع

األمراض، وهذا األمر بحاجة إلى توعية كبيرة من قبل السكان، وذلك ألن التلوث الناتج عن 

فيها، وبالتالي فإن التلوث يكون الحقاً  نفاياتالنفايات يكون على محيط المنطقة التي يتم رمي ال

. كما أن رمي القاذورات في الشوارع أمام  برمي النفايات في الشوارع المتسببينبالسكان 

المنازل يسبب تجمع الحيوانات عليها، وبالتالي بعثرتها ويصبح المنظر غير حضاري على 

اإلطالق، ويمكن الحد من هذه المشكلة بالحرص على وضع القاذورات في حاويات كبيرة، وأن 

 كون هذه الحاويات مغلقة بطريقة محكمة.تن أ و يفضلبعيدة عن المنازل،  نتكو
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  أصبحت مشكلة النفايات مشكلة عالمية، وبالتالي أصبحت جميع الدول  :تدوير النفايات

تحاول السيطرة على هذه األمور، وذلك من خالل عمل مكبات كبيرة للنفايات، وتكون هذه 

جمع وإعادة استخدام حيث يتم  عن المناطق السكنية، هعن المنازل، وبعيد هالمكبات بعيد

د ، أما المواات الورقيةتدويرها واستعمالها كمصدر للصناع: فالنفايات الورقية يعاد المخلفات

البالستيكية فتستخدم كمواد أولية لصناعة اللدائن، وغيرها من المخلفات الزراعية والحيوانية. 

وتساعد هذه الطريقة على التخلص من جزء كبير من مخلفات المدن بجانب أن لها بعض القيم 

 . % من إنتاجها الورقي يعتمد على النفايات الورقية40االقتصادية. فنجد مثالً في اليابان أن 

 

 : مثل  ق السليمةائبالطرالتي ال يمكن تدويرها التخلص من النفايات الصلبة يتم  الحرق

 النطاق عن بعيداً )مناطق الطمر الصحي(  خاصة حفر في التربة ضمن الصلبة المخلفات دفن

واالستفادة من غاز الميثان الناتج عن تحللها كوقود حيوي، او  بالترا  وتغطيتها للمدن العمراني

حرقها في محارق خاصة ذات افران مغلقة واالستفادة من الطاقة الناتجة عن عملية الحرق في 

 توليد الطاقة الكهربائية.

 

  يتم أن البد :زيادة حجم التوعية الذي تقدمه المؤسسات من أجل مسألة التلوث 

 المتضرر هو اإلنسان ألن المجتمع، أفراد بين التوعية زيادة خالل من التلوث بأمر االهتمام

عقد الندوات التي تراعي خالل  من التوعية زيادة ويمكن البيئة، في الحاصل التلوث من األول

 القوانين سن او ، مسألة التلوث، أو من خالل عمل منشورات توعية للحد من التلوث

 للمصانع السماح وعدم اتباعها على المصانع أصحا  وإجبار التلوث من تحد التي والتشريعات

 العلمية البحوث وتشجيع .نهائيا ذلك وتحريم المجاورة التر  الى  نهائيا مخلفاتها بتصريف

ويجب أن يتم التطرق في الندوات إلى جميع  . المستويات جميع على التلوث بمكافحة المتعلقة

، وذلك من خالل الحديث عن األسبا  التي أدت إلى حدوث األمور الشاملة لمسألة التلوث

النتائج الناتجة عن التلوث، واألمراض التي تصيب األفراد نتيجة انتشار التلوث،  والتلوث، 

من  أكثر فئة البد على فئة الشبا  وخصوصاً طلبة المعاهد والجامعات النها والتركيز في ذلك

 المستقبل.  جيل، والتي تمثل  توعيتها بشأن مسألة التلوث

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA

