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ُیمكن تعریف تلّوث الھواء بأّنھ دخول عناصر إلى مكّوناتھ لیست م�ن مكّونات�ھ األص�لیة كم�ا أّنھ�ا تعم�ل عل�ى تغیی�ر بع�ض 
الخصائص الكیمیائّیة أو الفیزیائّیة لھ وقد تكون ھ�ذه الملّوث�ات م�واّد ص�لبة، أو س�ائلة، أو غازی�ة، وكنتیج�ة طبیعّی�ة لوج�ود 

حّیة بصورة سلبیة بما فیھا اإلنسان. مع م�رور الزم�ان زادت عملّی�ات تل�وث الھ�واء المح�یط ھذه الملّوثات تتأّثر الكائنات ال
بالكائنات الحّیة، وھو من أخطر أن�واع التل�ّوث الت�ي ق�د ت�ؤذي اإلنس�ان والكائن�ات الحّی�ة األخ�رى ألّن الھ�واء عل�ى اّتص�ال 

راض اإلنس��ان وزادت الت��أثیرات الس��لبّیة علی��ھ وعل��ى مباش��ر بالكائن��ات الحّی��ة، ومنھ��ا اإلنس��ان فكلم��ا زاد التل��وث زادت أم��
 الكائن�����ات الحّی�����ة األخ�����رى الت�����ي ت�����ؤّثر أیض�����اً باإلنس�����ان، فاإلنس�����ان یعتم�����د علیھ�����ا ف�����ي كثی�����ر م�����ن أم�����ور حیات�����ھ

عن��دما انتق��ل اإلنس��ان ال��ى الرع��ي الج��ائر، والتوس��ع   بفع��ل نش��اط اإلنس��انق��د تك��ون    ص��ادر تل��وث الھ��واءأم��ا بالنس��بة  لم
، والصید الجائر، س�بب القض�اء عل�ى الث�روة النباتّی�ة الت�ي تق�وم بمھّم�ة أخ�ذ ث�اني أكس�ید الكرب�ون ،وإط�الق غ�از العمرانيّ 

األوكسجین في الجّو خالل عملّیة البناء الضوئّي مّما سّبب اختالل في توازن ھذه الغازات، كما أّن النبات یعم�ل عل�ى أخ�ذ 
للحصول على غذائھا، ولم یقتصر نشاط اإلنسان على ھذه األمور وإّنما بفع�ل غاز النیتروجین في الجو، وتثبیتھ في التربة 

النشاط الص�ناعّي، والتط�ّور الحاص�ل ب�ھ م�ع م�رور األی�ام انطلق�ت إل�ى الھ�واء الكثی�ر م�ن الملّوث�ات الص�لبة، مث�ل: دخ�ان 
ول أكس��ید الكرب��ون، وغ��از المص��انع، وع��وادم الس��یارات، واألترب��ة، ومخلّف��ات اإلس��منت، وملوث��ات غازّی��ة، مث��ل: غ��از أ

أوكسید النیتروجین، وغاز الكبریت، والملّوثات الناتجة عن النفایات التي یتخلّص منھا اإلنس�ان بط�رق غی�ر ص�ّحّیة. وم�ن 
أھّم الملّوثات التي نتجت بفعل اإلنسان ھي الملّوثات باألشّعة المغناطیسّیة الت�ي أص�بحت منتش�رة بكث�رة ف�ي المح�یط نتیج�ة 

ھي التي تنتج بفعل نشاط الطبیعة مثل: األبخرة الناتج�ة م�ن فوھ�ة و ھّ ملوثات طبیعیأو قد تكون   لكترونّي الكبیرللتطّور اإل
یج�ب عل�ى ل�ذلك البراكین، والمواّد الناتجة من تحلّل النباتات والحیوانات المّیتة مثل: البكتیریا، والجراثیم، وحبوب اللق�اح. 

ھا بحمایة الھواء من التلوث، فقد انتشرت األمراض الخطیرة التي ل�م یع�رف لھ�ا العل�م اإلنسان حمایة حیاتھ والمحافظة علی
تفسیر وأھّمھا أمراض الجھاز التنفس�ّي، وأم�راض العی�ون، وأص�بح الص�داع مرافق�اً بش�كل طبیع�ّي لل�بعض، وق�د انتش�رت 

  بفع����������������������������ل ھ����������������������������ذه الملوث����������������������������ات .. الس����������������������������رطانات المختلف����������������������������ة
 
 


