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 التلوث الحراري 

صايننننث   ةمننننك ل ننننوث  لصناننننيض لصسننننلثبع لالننننث ل ننننن اث  ق نننن  لصاسننننث     م  ننننث  لص ث نننن 

لال هنننث    لصر يننن ل  بنننع لصنر اننني  تننن   لص ااينننة  نننرة  لصننن  ل   نننث  بنننع  ننن ل   لصاينننث  مانننث 

 . ك صك با  لال يثء لصاثئية ثءارث   ارث با  لصن ثبال  لصرييكيايثئية بع لصا

قثصائننة مننك لص ث ننة لصنننع  لنشهننث بانن   ننو   نن ل   صنن صك  60 ننيلصع   شنن لن م  ننث  لص ث ننة 

لصاننننثء صانر انننني صالنننن  ل   ننننث  ة تننننة  نننن ل   لصا  كننننث     ننننروة مننننك كايننننث    نننننثى لصنننن  

  لصر ينننن ل      تنننن  بايهننننث ثث يننننة ل  لال هننننث  للنننن  مننننك لصر نننن   تنننن   لصايننننث  ، لال ثقينننن 

 .ة تة مئياة  12لص   10قي تث    ل   م    ة لكث  مك 

ة تنننة  ننن ل   لصاينننث  قنننثونالخ لص سننني    لوننننالخ لصشننني تننن   لصن يننن ل   نننرث  باننن    خناننن  

  قاننث  ،وي ننم منن  تنن   لصن ينن ل    ننيصنن صك بننثن ق نن  لال يننثء لصاثئيننة  ،ب ثصيننة لال يننثء لصاثئيننة

لن ة تننننة لص نننن ل   رل   ننننثثي  مهنننن  بننننع ةننننرد لصنننني  ل  لصنوثث اننننة   م ننننيال  لصهلنننن    

م ننننيال  لصنننننل م   بننننية مننننك لص  ثصيننننث  لصويايثئيننننة لالونننن   لصنننننع   سنننن  بننننع لصش نننن  بننننثن 

لصننن  بنننية منننك لصننننثثي ل  لص نننارية بنننع  ينننث  تننن   لصوثئلنننث   انننرة   نننيخل   ثبهنننث لصا نننثت  

 ظهننن  بنننع م ننني   ننن ل   ةنننيو   نننريث بنننع لص ييل نننث      وثصنننة لرل مثب بلنننث لن لص ينننث  بنننثة

لص ييل ننننث  لصاري ننننة   لص ينننني  لصاخنا ننننة لصنننننع   ننننني   لصنننننع  شننننا   رل  لص نننن ل   لصثثقنننننة

 ننثمهث ثثقنننة ال  ن ينن  منن  لت ننثمهث بانن   ظننثة  نني    من نني  ا ننثبر بانن  ة تننة  نن ل   لت

 . ل  ايم ر ل  لصية لصثثقمي  ة تث  لص  ل   لصا ي ة قهث ص  

تنننيل    اننني  تننن   لص ييل نننث  بلننني    ةنننهث صاننني لتث  لص  ل انننة لص ثصينننة تنننيل ل  لصرنننث ة  ننني

ةننناك تننن   لصظنننثت    ونننين بثباينننة لالاننن  لصننن    اثانننة تننن   لصوثئلنننث  لص ينننة باننن  لق ننن  

بلننننيمث  رننننيل   زاننننثةقثصم ننننني  صننننر بلنننني    ةننننهث صنننني تث  لص نننن ل   لصالخ لننننة    ثونننن  

انننرة  لصننن  مننني   لصننني تث  لص  ل انننة قثال   نننث  مننن   لوننن   لصننن  لن  سننن  لصننن  لص ننني لصننن  

  نننيخة تنننة مئيانننة ل  لكثننن   50   لصاينننث  لصننن  لن  صننني  ة تنننة  ننن ل،  يننن  لصونننثئك لص نننع

 نننرة  لصننن  مننني  لال ننناثا   لصالب ث انننث  قيلانننث  ظهننن  بلنننيتث ق ننن  ل نننيل  لصروني انننث لصا رنننة 

 .صا  ل  
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اننرة  ل   ننث  ة تننة  نن ل   لصايننث  لالننث لصنن    يينن  بننع لصخسننثئي لص يزاثئيننة   لصويايثئيننة  

لصانننثء صننن صك  شننني لن لصانننن  لصيل ننني منننك   ملهنننث لوننننزل  كاينننة لال ك نننشيك لصننن لئ  بنننع  ،صااينننث 

 نننلنيان  مو ننن  منننك لالك نننشيك  9ااولنننر ل نننني ث  ة تنننة مئيانننة  5لصانننثء بنننع ة تنننة  ننن ل   

مو نننن  صااننننثء بلنننني ل   ننننث    ننننلنيان  6   لننننث ي تنننن ل لص شنننن  مننننك لالك ننننشيك لصانننن ل  لصنننن  

 يننث  ة تننة مئياننة   قثصلنيشننة  ننيخ اننرث  بانن  كثبننة ل ننوث  لص 20ة تننة لص نن ل   صاايننث  لصنن  

لصننننع   نننيذ بنننع تننن   لصاينننث  كانننث انننرة  ل   نننث  ة تنننة  ننن ل   لصانننثء لصننن   انننثة   اننني ق ننن  

بلنننيمث  اننني  تننن   لص  ثصننن    ن اننن  بث هنننث  ، ننن لء صال ينننثء لصاثئينننةك ةلص  ثصننن   يننن  لصسنننثص 

  نننهاك كايننث  كرينن   مننك لالك ننشيك لصنن لئ  بننع لصاننثء لةننثبة لصنن  مننث الننن  بلهننث مننك  ننيخ 

 .  لع با  لص يث  بع لصي د لصاثء لصاايض قهثة  اي ث ل  ك اهة    

ق ننن  لصاايثنننث  لصا ي ينننة  ي ا اننن  لصنانننيض لص ننن ل   صااينننث  باننن  لك ننن لوننن    بنننع ل ينننثن

 .بير  ثمةلصنع  ا يهث لصاسث   بع لصاثء ماث ارة  لص   تية ق   لالكث يي لص

 

 التلوث الحراري داخل البيئة الصناعية

ةلوننن  قيئنننة لصاسنننل     نننهث  بنننع تننن   لص ثصنننة ا  ننن  لصننن  ااونننك لن اونننين لصنانننيض لص ننن ل   

  يبيك:

 الجاف الحار الجو : أوال

  ينن  لصزتننثى  مسننث   لص ننيلة    ش   لصسننا  مسننث   صننلثبث  مشننث  بننع  ايتنني

 مننك  ن نن    لصنننع لصا  ي ننة، لص نن ل    نيشننة لألبنن لة بانن  لص نن ل   لص انن  اننزةلة

  نن ي  بننع لص  ل اننة لال نن ثبث  مننك  لننن   لصنننع لص انن ، م ننيد بننع لصنشنن ي  م ننيل 

  قثصننثصع لص ان  قريئنة لصا نيد لصشني  نخي ة لصن  انرة  مانث لص نثولة  لصا نثةن لصخزل نث 

  قثصننثصع صاشني لصنر ايانة لص ني   منك لص ني ا نر  لصن   لألمن  لصشني، بنع لص طيقنة ل  نيلة

 .صاش   لص  ل   لصن اي  ل ةاثة ق ر  لص ثمايك أت ثة مك  لصنرخي  لصن  ض  اثة 

 الرطب الدافئ الجو : ثانيا

 ا نن ا   ين  لال ض  ن ي    نم لصاشنيي   لصالنثت  لصاسنث   بنع تن   لص ثصنة   شنا 

 لصننع لص ااينث    نيشنة لصشني، بنع لصانثء قخنث   ن لك  ق نر  لصانلنثث   قثأل  قنة صانن و  لصانثء
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 ط انو بنك لص ن ل   لصننيل ن ل نن ثة  بان  لصش ن   ني   قن صك بن ن  لصانثء، ل ننخيلة   ننازة

 منك لصش ن  اون نره منث  نيشنة قنثص  ل   لصشن ي  ل ةانثة لصن  لةنثبة   رخن  ، لص ن   لبن ل 

 .لصا يد لص ث  لصشي   ل   ة تة بع لصر يد لال   ث 

 


