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 اشكال الملوثات الصناعية:

قننننوسيكننننت سيمكنننقسيم ننننع سلمننننتلاسلنمعتةنننن طسلنتننننل  علسث ننننمسائعة  ننن سلننننن س عتةنننن طس عمع  عننننلس

يشننننمضسلي نننن  طسلنيعنننن سائعةعننننل،س(،سض عتةنننن طساعيي  عننننلس3-1)لنلمطننننلس ضننننتيلسلضسي ضننننتيلس

ضلريفننننن اسارحنننننلسلننننننن لرطسلضسلماف  ننننن  س،سضليل نننننيلملط،سضلن ننننن االطسلنة نعنننننل،سض اننننن ا س

نشنننننل ط،سضلمافنننن اسلنضنننننياسلن ننننت سض ع لننننن سلنك  بنننن  سض ننننوقسضحنننننتاسممنننن اسن   نننننعمسل

سلن :يمكقسيم عم  سث مسشكع  س(.س م س4)لنلمطلس

 لنمعتة طسلني ميل -1

 لنمعتة طسلنتعئل -2

 لنمعتة طسلن   عل -3

 .ضلن عتثسلنن لر سضلي   طس عتة طسلخ ىس ثضسلنضت   سضليشة   ط -4

 ثننننضسسةننننل  لسلننويننننوسسئةضسمننننتليعسلنةمععنننن طسلنتننننل  علل ثعننننلسنننننلن نننن ن سسيظ نننن سلن ننننوض 

ضلنتننننننعمسضةننننننل  لسلنل ننننننععسضلن عننننننتاسضسةننننننل  لسلنننننننتر سضلنتننننننل   طسلنئ  ض عمع ضيننننننلس

 م ننننملسث ننننمسليشننننك  سلن  ع ننننعلسنعمعتةنننن طسلنكعمع ضيننننل،سضلنملنننن ح ساضنننننس ننننقسلنتننننل   طس

لنتننننعئلسضلن نننن  علسضلني ميننننلسب ي نننن السلننننن سليشننننك  سليخنننن ىس ثننننضسلنضت نننن  سضلننننن ضل  س)

س.(ضلنوق  مع ط

سالصناعات. لبعض(: انواع الملوثات الصلبة والسائلة والغازية التابعة 1جدول )

س

س
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 ت الصناعية حسب شكلهاتقسيم الملوثا

 المخلفات الصلبة -1

يكننت سلنماعفنن طسلنتننعئلسلنل ي ننلس ننقسلنةمععنن طسلنتننل  علس عنن سشننكضسقطنن س ئعنن طسانن س مععنن طس

 ثنننضسلن ننن سي طننن ي ساننن س كننن  سلن شنننكعضسضلنتنننمضسضلني بعنننلسلضس عننن سشنننكضسقطننن سةنننيع طسلنن ننن س

لنةمننضس عنن سلعتننلسلي بننلسانن س مععنن طسلن  نن يطسضلنئنن لاطسضلنطنننق.سضيا عنن سائعةننلسلنن  سلنمننتلاس

 نننقسثعنننبسي  عئ ننن سضيكتيل ننن سض تننن ارل سامل ننن س ننن لتسخ  ننن طسائعةعنننلسلضس   ئننن طس عمع ضينننلس

سلضسلنع فسةل  عل.

 المخلفات الغازية واالبخرة -2

قسلنةمععننن طسلنتنننل  علسلنما عفنننلسامنننثنسي تننن  وس ننن مسيلننن عسلنةوينننوس نننقسلنيننن ملطسضليباننن طس ننن

لنكعننننترس لننننوس مععنننن طسلن ئعننننعضسضسي تنننن  وسل   ننننعوسلنلع نننن ضحعقسضلبانننن طسليمععننننعقسض ننننع معوس

لن عنننورضحعقساننن س مععننن طسلنتنننئ  ل،سضي تننن  وس ننن مسةننن م سلض  نننعوسلنكئ يننن سضةننن م س ئ ي عنننوس

طسثننن  ضسلنكئ ي عننن سلنك بنننت ساننن سلنتنننل   طسلنا ةنننلسب ينعننن فسلنتنننل  علسضي تننن  وسلباننن 

سا س معع طسلنتئ  لسلةل  س ي سلنن ي سلنتل   .

 المخلفات السائلة -3

ضيشنننمضسلنماعفننن طسلنتنننل  علسلن ننن سي تلحنننوسبتنننترطس ننن  علسض  ب ننن س نننقس نننتلاس  نمنننلسلضس ل ئنننلس

لنننن  سسضي تقنننن سانننن  س ة ن   نننن س عنننن سم ننننمسلنننن  سلنمننننتلاسض عنننن سلننننن ق سلن عننننورضحعل سن نننن .

س.2سليشك  سلنثنةلس ت نلسب ن وض 

ينننن  سيةعننننعقسلن   عننننيلطسلنئعتعننننلسن نننن  سلنمننننتلاسل نننن سبط يمننننلس ئ شنننن طسلضسبط يمننننلس عنننن س ئ شنننن طس

 Biomarkers orب  ننن اولقسليم مننن  سلنئعتننن سضل ننن ةم  سلنموشننن لطسلنئعتنتحعنننلسنع ةننن اس

Biological indicatorثننن  س عننن سلنموشننن سلنئعتننننتح سلنننتس  ننن تىسلن ةننن  ساننن سلننننوقسس 

Blood Lead Level سا سلنولت سض ع ل .سلضسي  عيسلنمتلاسلنةضتيلس

( امثلدددة للملوثدددات الكيميائيدددة الصدددلبة والسدددائلة والغازيدددة النات دددة عددد  الفعاليدددات 2جددددول )

 الصناعية بصورة عامة.

 


