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 مركبات النترات والفوسفات -1

يجةةةن ان د يةةة   ةةة  النتةةة اي مةةة  ليةةةطب اللةةة ي ر اةةةط لةماةةةطيي  الايط ةةةي  ال يميط يةةة     ان كميةةة 

لةغةةةي مةةة  الةتةةة ل حاكةةة ي ال  ةةةوى ان ايةةةطال ل تةةةون المةةةطو لةةة  النتةةة اي كةةةطن ح او  ةةةيو   45

حةةةط ي حيط يةةة  لةةة  دلةةةمي ا رعةةةطا يتميةةة  يةةةط  اا ال  يةةة  كنتيجةةة  لةةةنا  ا حكلةةةجي  مةةة  

يةةي  ا دعةةط   لةة   ا سةةطي  يلةة رطن الماةة ل مةة  ارةة او لةة   الةة و حكةةولد حرةة  ا د ةةطر  ا ا لةة 

 .ا  ةت ا  ح اليطيطن لع لصطا  الميطب الغني  يطلنت اي

كمةةةط دلةةة ن الةةةت  النتةةة اي حالعو ةةةعطي مةةةطا ل اء ةةة ا  المةةةطو  ا  ةةة او الغةةةوا    حدت ةةةون 

لةةةةة  ا  لةةةةةطي الح ةةةةة او حالد طلةةةةةن التةةةةة  داتمةةةةة  مةةةةة   ةةةةةوا  ط  ةةةةةة   نطسةةةةة  ال  يةةةةةون 

 .حالنيت حري  حالعلعو 

 

 الحديد والمغنيسيوم والكلورين -2

ن ا ةة ب يطلصةةة ي ح  يلةة ن  ةة  ا ا  ا ا كةةةطن يلةة ن ال  يةة  حالمغنيلةةةيوو دةةةون المةةطو الةةة  لةةو

يينمةةط  يةة اا دع يةةو ال ةةةو ي  حالميةةطب ي ميةة  ك يةة ل رةة ا حاكدةة  حرواامةةط مةة  الميةةطب الجوميةة ل 

  ا  ة  ال يئ . طلي  المةوح  يل ل يط تم ا  د  ي ا ءدي

 

 مركبات عضوية -3

حا ةةةة  اط التةةةةةوى يةةةةطل ت حا حللةةةةتاطدب  كديةةةة  لةةةة  الم ك ةةةةطي الا ةةةةوي  دلةةةة ن دةةةةةوى المةةةةطو

 حالم ي اي ال ل ي  حالعد ي  ح ي اط ل  ال يميطحيطي الصنط ي .

 

 الهالوجينات -4

يلةةةتح و ال ةةةةو  ح العةةةةو  لتااةةةيي الميةةةطب لةةة  المي  حيةةةطي ال ةةةط ل حل ةةة   نةةة  حرةةةوا لةةةواا 

  ةةةةةةوي  اح ايةةةةةة  حك يو طي مةةةةةة  الميةةةةةةطب مط  ةةةةةةط دتعط ةةةةةةل لةةةةةةع ال ةةةةةةةو  ل و ةةةةةة  ل ك ةةةةةةطي 

 .ءصوسط   رطن الاولون حالملتايي حالمدط   اي  حك يو ي  كةو ي  لل رن 

 

 مركبات الهيدروجين الكربونية العطرية  -5



لدةةةل سةةةنط   الةةةو ي حانةةةطت اي ةةةط ل ك ةةةطي  حاةةة  ل ك ةةةطي دلةةةتح و مةةة  ياةةة  الصةةةنط طي

ال ةو حمينةةوا التةةة  دلةةتامل مةةة  حعةة  ا ءلةةةطي كمةةةط يلةةتامل يا ةةة ط مةة  سةةةنط   الصةةةطيون 

 حل يتي ال ا    حدات   ل  اءد  لةو طي الت ي  حالميطب.

 المعادن الثقيلة -6

ي ان اكدةة  الماةةطان الدايةةة  ا تلةةط ا مةة  المةةطو اةة  دةةةد النطدجةة   ةة  المصةةط ع حءطسةة   نصةة 

ال سةةةةطل حال   ةةةةه الةةةةوي ي ةةةةطري ءتيةةةةط المةةةةع حالجلةةةةي حياتة ةةةةط ح يورةةةة   ةةةةت  حاياةةةة  

ل ةةط ي التلةةمي النطدجةة   ةة  ال   ةةهل يتوارةة  مةة  المةةطو يلةة ل ك  يتيةة  ال   ةةه حاةةو  يةة  يطيةةل 

لةةةةةوحيطن حيتوارةةةة  اي ةةةةط يلةةةة ل   ةةةةوي لدةةةةل العينةةةةو ي حالمدةةةةيتي حاءد اةةةةط اةةةةو لديةةةةل 

 اص   حالام .ال   ه الوي يل ن  ةل الج طا ال

الةةةط ال سةةةطل مط ةةةب ينتاةةةل الةةة  ليةةةطب ال  ةةةط  حا   ةةةط   نةةة لط دد حةةةب المصةةةط ع ال يميط يةةة  

المحتةعةةةة  حلةةةة   ةةةةي دناةةةةةب التيةةةةط اي ال   يةةةة  الةةةة  الةةةةطك   ط ةةةةا  مةةةة  ال  ةةةةط  حيةةةة  يت كةةةة  

ال سةةةطل مةةة  ا  لةةةج  الة ميةةة  لت ةةةمطت حا حيةةةطو المط يةةة  المورةةةوال مةةة  اةةةوب ال  ةةةط  اح 

تاةةةل الةةة  ا  لةةةطن  نةةة  دنطحلةةةب ل ةةةوب ا حيةةةطو لمةةةط يةةة اي الةةة  حةةةط ي التلةةةمي ا   ةةةط   ةةةي ين

 حاتت ءتيط ال لطغ حالموي ال دئ لأل لطن.

 

 االمطار الحامضية -7

ان الصةةةنط   اةةة  المصةةة   ال  يلةةة  لمةةةط ياةةة   يط لدةةةط  ال طل ةةةي  حاةةة  دةةةةد ا لدةةةط  

  ح لةةةةد لت ةةةةون 5ح 4التةةةة  د ةةةةون ييمةةةة  ا ي ال يةةةة  حرين  ل ةةةةط حطل ةةةةي   دتةةةة اح  يةةةةي  

حطل ةةةةة  ال   يتيةةةةةد حالنيت يةةةةةةد النةةةةةطدجي   ةةةةة  دعط ةةةةةةل اكط ةةةةةي  ال   يةةةةة  حالنيتةةةةةة حري  

المورةةةوال مةةة  الجةةةو لةةةع يدةةة اي المةةةطوالموروال مةةة  المةةةهل ح ةةةة  الةةة  ي لةةة  كةةةون ليةةةطب 

ا لدةةةط  النايةةة  حطل ةةةي  ياةةة  اللةةةئ يلةةة ن  حيةةةطن  ةةةط   احكلةةةي  ال  يةةةون مةةة  يد اد ةةةط 

ياةةةة ن ادةةةةوا ا لدةةةةط  حيةةةة  دا ي ةةةةط.  6ل  يم ةةةةط الةةةة  احل ن ةةةةط د اةةةة  حمو ةةةة  لحععةةةة  يصةةةة

ال طل ةةةي  الةةة  ياةةة  البةةةواا  الد يايةةة  لدةةةل ا  لةةةد  ال  كط يةةة  حل ةةة  التةةةةوى الصةةةنط   

حا دةةةتي كميةةةطي اط ةةةة  لةةة  اكط ةةةي  ال   يةةة  حالنيتةةة حري  حال  يةةةون الةةة  الجةةةو يبةةةل اةةةو 

 ةةةط الةةة  دلةةة   ط مةةة  . حي رةةةع التةةةل ي  ال ةةةط  لالملةةة ن ا ك ةةة  مةةة  د ةةةون ا لدةةةط  ال طل ةةةي 

دغييةةة  ال يئةةةطي المط يةةة  المات لةةة  الةةة  ييئةةةطي حطل ةةةي  لةةةع لةةةط ي امةةةه  لةةةد لةةة   عةةةوي ال ط نةةةطي 

اةةوب الملةةد طي المط يةة ل كمةةط دةة اي الةة   حيةةطن العةةة اي ال يةة  حاءةةتتا التةةواان ال يئةة  مةة  

يةة  الةة  الدايةةة  حد   اةةط لةة  الت يةة  ا نةةطو ر يةةطن الميةةطب ال طل ةةي   ةي ةةط لمةةط يةة اي مةة  الن ط



لةةة   ل  ايةةةطال د كيةةة  العةةةة اي الدايةةةة  لدةةةل ال سةةةطل حال ةةةطاليوو حالن ةةةطي مةةة  ليةةةطب اللةةة ي

 يولد  ة  س   ا  لطن حا حيطو المط ي .

 

 مركبات الديوكسين -8

يةةةة  يةةةة اي داةةةة ا ال لةةةة   ةةةةة  المةةةة ن المتو ةةةةه لملةةةةتويطي  طليةةةة  لةةةة  ال يوكلةةةةينطي الةةةة  

ا ةةةم ا  الجةةةة  الةدحةةة ل اح الةةة  اءةةةتتا مةةة  اسةةةطيت ي يلمةةةطي رة يةةة  لدةةةل الاةةة  ال ةةةةو ي اح 

حميعةةة  ال  ةةة  الةةةط التاةةة ا الةةة  دةةةةد ال يوكلةةةينطي  ةةةة  المةةة ن الدويةةةل ميةةة اي الةةة  حةةة حى 

لمنةةةةةط   حالج ةةةةةطا الصةةةةةمطحي ح  يةةةةةة  ددةةةةةو  الج ةةةةةطا الاصةةةةة   اءةةةةةتتا مةةةةة  الج ةةةةةطا ا

 حالومط ف ا  جطيي .

 Waste oilالزيت العادم  -9

حياصةةةة  يةةةةب ال يةةةة  الةةةةوي ادةةةةي اح ل ا  ةةةةتح او حيةةةة  يجةةةةن الةةةةط الةةةةتحة  لنةةةةب اح لاطلجتةةةةب 

أل ةةةةةطال ا  ةةةةةتامطا لصةةةةةدةي ال يةةةةة  الاةةةةةطاو يلةةةةةمل ايةةةةةوي الم  كةةةةةطي ح ةةةةةطاو ال يةةةةةوي 

 الصنط ي  الملتامة  م  الت  ي  حالامةيطي الصنط ي  ا ء ن. 

اةةةوب ال يةةةوي دت ةةةون لةةة  لةةةواا   ةةةوي  ا ط ةةةي  حا ةةةطمطيل دةةةةد المةةةواا الا ةةةوي  دلةةةمل 

 Poly Nuclearلئةةطي اح ف   الم و ةةطي الا ةةوي  حالتةة  ي ةةون لابم ةةط لةة  الم ك ةةطي 

Aromatics   لةةةة  حجةةةي ال يةةة  حد تةةةوي ل و ةةةطي  يةةةة  15الةةةط ا  ةةةطمطي متصةةةل الةةة %

 يةةةة  حلاةةةة    ةةةة  حرةةةةوا ل ك ةةةةطي   ةةةةوي  لدةةةةل ال   يةةةة  حالنيتةةةة حري  حا  ةةةةطمطي الما 

ا ةةةطمي  لدةةةل المةةةوي طي الم ةةةةو ل مةةة   ينةةةطي لةةة  ال يةةة  الاةةةطاو. حرةةةوا دةةةةد الم ك ةةةطي التةةة  

يلةةةد يل  ةةةط للةةة رن  حللةةة    لةتدعةةة  الةةةو ا   حالتةةة  دلةةةمل الم ك ةةةطي ا  حلطديةةة    يةةة ل 

لةةة   النويةةةطي حالمةةةواا الا ةةةوي  الم ةجنةةة  حا  ةةةط  الما  يةةة  النطدجةةة   ةةة  يةةة ي ارةةة او الماةةة ن

 يي  دةد الماطان ال  د حال  حو حا لمنيوو حال ط يوو.

 

 PCB Wastesمخلفات الباي فينيل عديدة الكلور  -11

ل ةةط ءةةوال لعيةة ل كديةة لا م ةة  لةةواا   Poly Chlorinated of Biphenyles لنتجةةطي

 ةةة ي ل الد ةةةطيل  اي  ةةةغه يحةةةط  لةةةنحع ل يطيةيةةة  لنحع ةةة  لأل ةةةتاطال ل ةةةط رطيةةة  ح ا يةةة  

 طليةةةة ل دوسةةةةيل ك  يةةةةط   لةةةةنحع ل ح ةةةة ا ك  يةةةةط    ةةةةطل . حل ةةةة  للةةةةوو ال ةةةة  دةةةةةد 

  ةةة  ر يةةةه الجةةةة ل ال  ةةة ل حالانةةةطل ال  ةةةمي   ال يميطحيةةةطي يم ةةة  ان دصةةةل الةةة  رلةةةي ا  لةةةطن

. حيةةةة    ةةةة  ان ل ةةةةط دةةةةل ي اي  ةةةةط ل  ةةةةة  لةتةةةة اكي يطيولوريةةةةط مةةةة  ا  لةةةةج  ال انيةةةة  حدميةةةةل

ا ةةتامة  اةةوب المةةواا مةة  الم ةةو يل الم دعةةطيل  .ا ءصةةطي كمةةط ا  ةةط داةة  للةة رن  لأل لةةطن



المةةةةةةة  طيل الموا ةةةةةةع ال ي  حلي يةةةةةة  حالم لاةةةةةةطيل لوا ةةةةةةع ا  تاةةةةةةطا ال ةةةةةة ا يل حا  ةةةةةةطمطي 

 ال ت حلي .

 

 

 

 

 

ح  ي  يمدل ر ئ ال طي مينيل   ي  ال ةو  حي   ي  يمدل ر ئ ال طي مينيل   ل يو ي ينطو 

 د اي كةو ح يطي مينيل.

 


