
 ( Thermal pollutionالتلوث الحراري )

  

األنهاار  وو البحيارا   وو البحاار  وو وي  إفساد البيئة المائية عند صب مخلفاا  الميااا الحااري فا 
الحااري علار رفار درجاة حاراري الجسام الماائ  فاو   جسم مائ  آخر. تعمل هذا المخلفاا  المائياة

والنباتا  الت  تعيش ف  الماا.. فالميااا الدافئاة  الحيوانا  مستواها العادي  وبذلك يمكن ون تؤذي
األسااماك  وتااؤ ر علاار مواردهااا الوذائيااة. وفاا  بعاام األحااوال  قااد تمااو   قااد تعااو  نمااو وتكااا ر

لناات  عان صاب مخلفاا  الميااا االرتفاع المفااج  والسارير فا  درجاة الحاراري  ا األسماك  بسبب
حراراتهاا نتيجاة قياام بعام  اج  فا  درجاا تتعارم المصاادر المائياة إلار توييار مفاي   و الحاار

والصناعا  النفطياة بطارا الميااا السااخنة  الصناعا  وباألخص صناعا  توليد الطاقة الكهربائية
كمياا  كبياري مان ميااا المصادر الماائ  أل ارام  إلر هذا المصاادر حياث تساحب هاذا الصاناعا 

ا لااخامة كمياة الميااا  المصادر الماائ  بعاد ون التبريد ويعود معظم هذا الميااا إلار يساخن. ونظار 
إلر رفر درجة حراري المصادر الماائ  باار درجاا  مساببة باذلك  الساخنة المصروفة فإنها تؤدي

والطبيعية للمصدر المائ   ويؤدي رفر درجة حراري المصدر المائ  إلر  خلال ف  التركيبة الحياتية
 رجاا  الحاراري المرتفعاة علار األن اطةالطبيعياة والكيميائياة للماا. كماا تاؤ ر د تويير الخصائص
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 المصادر الرئيسية للتلوث الحراري

 

الماا. فا  تبرياد المعادا  وو تساخينها  نتاا   ه  المصانر ومحطاا  تولياد الطاقاة  التا  تساتخدم
صبها هذا المراف . قوانين للسيطري علر مخلفا  المياا الت  ت البخار. وقد سن  الك ير من البلدان

المصانر ومحطا  توليد الطاقة تقليل التلوث الحراري  بتبريد المخلفا  المائية  وتحاول الك ير من
المصاانر  وبرا  تبريد قبل التخلص منها  وبهاذا تجعال الحاراري تنطلا  إلار الهاوا.. كاذلك فاإن ف 

االرتفاع الخطيار  من وجل منر يمكنها تقليل التلوث الحراري  بصب الما. الحار ف  وماكن متفرقة 
  .ف  درجة الحراري ف  مكان واحد

 الطاقة الكهربائية مصادر توليد1-

 

 المحطا  علر مقربة من الموارد المائية وذلك لعظم كميا  المياا الت  تحتاجها هذا تن أ هذا
لبخار ا المحطا  للتبريد. ويتم استخدام مياا البحر بجمير المبادال  الحرارية لورم تك يف

هذا المياا الداخلة  بالمحطا  البخارية وأل رام التبريد بالمحطا  البخارية والوازية وتكتسب
البحر وهذا يسبب ظاهري التلوث  ف  عملية التبريد درجة حراري عالية عند خروجها وتصرف إلر

 الحراري لمياا البحر.
ا ما تكون الكفا.ي الحرارية لمحطا  الطاقة من تلك الت  تستخدم الوقود النووية وقل   الب 

مياا التبريد من هذا المحطا  ستكون كبيري ويرجر  االحفوري وعليه فإن الحراري المتبددي ف 
إلر سببين رئيسيين: كفا.ي ف  التوليد واألمر اآلخر يتعل   انخفام كفا.ي المحطا  النووية



 االحفوري بمحطا  الوقود
ذلك ف   يتعذر و عن طري  المداخن ف  حينحيث يتم طرا جز. من هذا الحراري إلر الج

ا من التسرب  هذين العاملين فإن محطة  وبسبب ا  عاع المحطا  النووية العتبارا  بيئية وحذر 
الطاقة الحرارية إلر الموارد المائية وك ر من  من %05توليد الطاقة الكهربائية النووية تطرا 

 .االحفوري الوقود نظيرتها الت  تستخدم

 

 

 : لصناعا  النفطية والمصاف ا -2
 
 

 والعمليا  الصناعية المصاف  النفطية كميا  كبيري من المياا ف  التبريد تستخدم
الواقعة علر  بالنسبة للمصاف  المختلفة وتطرا هذا المياا خالل دائري مفتوحة وعلر األخص

ب خلال ف  يسب مما  واط  البحر حيث تؤدى هذا المياا إلر خفم كميا  األكسجين الذائب
إلر المصدر المائ  تحتوي علر زيو   الراجعة األحيا. المائية الدقيقة إاافة إلر ذلك ون المياا

  .البحر بالزي   واط  و حوم وهذا بدورا يؤدي إلر تلوث
 

 : صناعة الحديد والصلب - 3
 

ومن   ا  للبيئةتلوي والصلب من وك ر الصناعا  استهالكا  للطاقة وبالتال  من وك رها الحديد صناعة
ا 065إلر صرف  المعروف ونه  نتا  طن واحد من الحديد والصلب نحتا  ا من الواز  متر  مكعب 

ا من الزي  واستهالك  05و ندرك ما يمكن ون يترتب  ك.و.س من الكهربا. وهكذا 0055جرام 
ا لالستخدام علر هذا من تلوث للهوا. عة الحديد الاروري للمياا ف  صنا والما. والتربة. ونظر 

الصناعية التبريد  ومن وهم استخداما  المياا ينت  تلوث للمياا وإحداث ارر علر البيئة والصلب
 لمنتوجا  إزالة الق ور من علر  التبريد المبا ر ب قيه المبا ر و ير المبا ر فينت  عن

تلوث لهذا بالزيو  وال حوم المستعملة للدرافيل  فيحدث  وكذلك سطحها وتختلط المياا بالق ور
 بعم بال وائب وتظهر مؤ را  التلوث المتم لة ف  الحراري والزيو  كذلك وتختلط المياا

ا كعامل مساعد  المياا المعادن ال قيلة وعسر الما. و يرها من مؤ را  التلوث. وتستخدم ويا 
  مناولة مكورا  الحديد خالل عمليا طري  لكب  ونواع مختلفة من عناصر التلوث الناتجة عن

  .الناتجة من عمليا  االحترا  بمصانر االختزال المبا ر العادم االختزال المبا ر وكب  لوازا 
 

 : التبريد ف  محطا  توليد الطاقة الكهربائية نظم
 

 
 المحطة وهذا  قرار ب أن نظم التبريد الت  يمكن ون تعتمدها عدي اعتبارا  عند اتخاذ توجد

  ومن هذا النظم الت ريعا  البيئية ادي وموقر المحطة وصرامةبالعامل االقتص العتبارا  مرتبطة
  -ال ائعة :

 

 : نظام المفتوا-1 
 
 

 المائ  لمري واحدي للتبريد  م يعاد إلر المصدر الما. المسحوب من المصدر يستخدم
 .قبل إعادته إلر المصدر المائ  وقد يبرد الما. قليال بواسطة بركة

 



التخلص من الحراري عن طري  التبخير  هذا النوع من األبرا  مبدوستول ي :األبرا  الرطبة .-2
مترا   025 -55حيث إرتفاع البر  من  وفيه تفرغ المياا الساخنة ف  الجز. السفل  للبر 

تتعرم لتيار من الهوا. يساعد علر البخر  وجوانب البر  منحدري والمياا تسقط ف  وسفل البر 
يسهل تبخرا ويبرد بسرعة وف  وي من الحالتين  البر  حتر وو برش الما. الساخن كالرذاذ ف 

حوم البر  ويعاد إلر مجرى الما. وو يدور  انية  يفقد المل. بعاه للهوا. ويجمر معظمه ف 
  درجة مئوية 00للتبخير من درجة الما. مقدار  إلر المك ف ويصل فقد الحراري نتيجة

فاألبرا  الت  تستخدم ف   يس  لنظام التبخير هو كمية البخار الت  تطل  ف  الجووالعيب الرئ -
الف متر مكعب من الما.  055 -05ميوا واط تقذف بحوال   0555حالة محطة استطاعتها 

كيلو متر مربر  0قدرها حوال   المتبخر ف  الدقيقة وه  كمية تعادل مطر لمدي يوم علر مساحة
هيئة اباب ك يف فو  المساحة القريبة من  تك ف هذا الكمية من البخارعلروف  األيام الباردي ت

  المحطة
مالحا  فإن الملح يفسد  إن طريقة التبريد الرطب ال تصلح ف  األيام الباردي فإذا كان مصدر المياا -

ُ  مربعا  حول المحطة 065الزراعة علر مساحة    مترا 

 
 
 

 إن تكلفة هذا البر  تزيد عن تكلفة البر  الرطب مما يقرب من مرتين ونصف -:النظم الجافة -3
المستهلك  بينهما وبين خدمة الئمةة والمويظل وكفأ البدائل وورخصها معتمدا  علر حسابا  التكلف

النظم الجافة علر امرار تيار هوائ  يتالمس مر  وتعتمد   نهاية  من ا نتاالالذي يدفر ف  
ا ما يستخدم هذا النظام بنجاا ف  محطا  الحاوية للمياا األنابيب  توليد الساخنة فيبردا ونادر 

ا ف  األجوا. الباردي الكهربا. ألسباب اقتصادية ولكنه قد يكون فعاال    .جد 

http://www.eng-uni.com/en/showthread.php?t=19734
http://www.eng-uni.com/en/showthread.php?t=19734


 
 

 

 
 
 

 : تأ يرا  التلوث الحراري علر المصادر المائية

 
 

 : الطبيعية التأ يرا 

 و يرها . واللزوجةالوازا  ف  الما.  وذوبان وال د السطح المياا  ك افةتؤ ر علر 

 
 
 

 : التأ يرا  الكيماوية
 

البيوكيماوي علر عدي عوامل من وهمها درجة الحراري وعلر  تعتمد سرعة التفاعل الكيميائ  وو
 .تتااعف كل ع ر درجا  مئوية العموم فإن سرعة التفاعل

 
 : التأ يرا  البيولوجية 

http://www.eng-uni.com/en/showthread.php?t=19734
http://www.eng-uni.com/en/showthread.php?t=19734
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1_%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9


 
الساخنة علر المنظوما  البيولوجية الموجاودي فا  المصادر الماائ  عان طريا   يؤ ر طرا المياا

ا فإن تعرم األحيا. لحاراري عالياة ساوف ياؤدي إلار للكائنا  الحية. لذ ولبروتين  التركيب إتالف
التاأ ير  ف  معدال  التكا ر والتنفس والنمو وقد يؤدي إلر مو  هذا األحيا. ويتناسب هذا تويرا 

ون تتاأ ر األحياا.  مر مقدار الزيادي ف  درجة الحراري وفتري التعرم لهذا الحراري. فمان المتوقار
 :بالحراري بأحد األ كال اآلتية

 
 
إلر مصاف  السحب وتدخل المحطة ويكون لها تماس مر الحراري  عم األحيا. الصويري تتسربب

  .تطرا  انية مر الما. الساخن إلر المصدر ال ديدي للمك فا  قبل ون
 
الميااا السااخنة إلار تمااس مار الادف  السااخن عناد بداياة  تتعرم األحيا. الموجودي عناد مصاب 

ا وتساتطير بعام األحياا. ت انت ارا فا  المصادر وباذلك فهار تعارم لفارو  حرارياة عالياة نسابي 
تواادر مواقار المصابا  السااخنة وماا األحياا. الحساساة الرتفااع درجاة  المائية العليا كاألساماك ون

  .عليها قرب هذا المواقر الحراري فسوف يقار

 
اعية ومن إلر نقصان عدد األحيا. الق ( درجة مئوية22يؤدي ارتفاع درجة حراري الما. فو  )

للفرو  الحرارية من بعم صوار تلك األحيا. وو  المالحظ ون األحيا. كاملة النمو وك ر تحمال  
  .يرقاتها

 
تقلل درجا  الحراري المرتفعة من مستوى األوكسجين الذائب ف  الما.. وانخفام مستويا  

 .والبرمائيا بالحيوانا  المائية م ل األسماك  اررااألوكسجين الذائب يحدث 

للحيوانا  المائية  ويزيد ن اط  يماأليمكن ون يؤدي التلوث الحراري وياا إلر زيادي  
  مما يؤدي إلر استهالك الكائنا  كميا  وكبر من األ ذية ف  وق  وقصر مما لو كان  األنزيما 

لر نقص ف  مصادر المواد الوذائية  وبذلك البيئة لم تتوير. زيادي معدل األيم يمكن ون يؤدي إ
 ينقص عدد األحيا..

يمكن ون تؤدي التويرا  ف  البيئة إلر هجري الكائنا  الحية مان المنااط  ذا  الساخونة الحرارياة 
إلر بيئة وخرى وك ر مالئمة  وإلر هجري األسماك إلر المنااط  ذا  الساخونة الحرارياة لكان لايس 

 وهذا يؤدي إلر التنافس علر موارد وقل.عند مصبا  المياا الساخنة 

ومن المعروف ون التويرا  ف  درجا  الحراري بدرجة واحدي وو ا نتين قد يؤدي إلر توييرا  
 كبيري ف  التم يل الوذائ  و يرها من اآل ار الخلوية البيولوجية الااري. 

زيااد ماان تحلاال المااواد زيااادي الطفيليااا  و البكتريااا الااااري و ي زيااادي درجااة الحااراري يساااعد علاار
 .وكسجيناأل العاوية مما يقلل من نسبة

 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85


 تحد الدول من ظاهري التلوث الحراري للمياا  ونكيف يمكن 

 

حراري مياا الصرف الساخنة الت  تلقر ف  المجارى  وار بعم الت ريعا  الت  تحدد درجة
 .المائية 

 . الفاعال  النووية إن ا. البحيرا  الصناعية لتبريد 

 . ف  وعما  البحار الن المياا العميقة درجة حرارتها اقل من المياا السطحية قا. المياا الساخنةإل

 

 

 

 التلوث النفطي                                                

 بالنفط المياهمصادر تلوث 

 

 
قيـام بعض ناقـالت النفط بتفريـغ محتويات صهاريجها من المخلّفات البتروليّة فـي مياه البحار عند -1

غياب الرقابة الدولية والقانون الدولي وعنـد الغفلة عـن هللا سبحانه وتعالى الذي حّرم الضرر واإلضرار 

 واإلفساد والفساد.

 

ة تلوث البيئة الساحلية ومؤثرة في األحياء الموجودة في وتنتقـل المواد النفطية هذه إلى السواحل، مسبب

 السواحل، ومؤثرة على مياه الشرب، حيث الكثير من الدول تستعمل مياه البحر للشرب بعد تحليلها .

 

لة بالنفط أو اصطدامها بالسفن األخرى كما حدث للناقلة ايفرتون التي  -2 غرق الناقـالت النفطية المحمَّ

دام مع سفينة الصيد الصينية )شونغ يونغ( في منطقة رأس مدركه عند سواحل تعرضت لحادث اصط

السلطنة،وتقرر ان يتم تفريغ حمولة الناقلة من النفط قبل سحبها الى ميناء صاللة وذلك خشية ان تزيد 

 عملية التسرب النفطي بسبب وجود فتحة في الناقلة عقب تعرضها لحادث االصطدام 

 

ثناء عمليات التنقيب عن النفط في المناطق المغمورة،وهذه الطريقة غير موجوده تدفق زيت البترول أ-3

معانا في سلطنة عمان الننا ال نستخرج النفط من قاع البحر ، ولكن قد يحدث هناك تسرب عن طريق 

ضخ البترول الى ناقالت النفط أثناء تصديره الى الدول األخرى . وقد يؤدي ذلك إلـى موت عـدد ال 

 من طيور البحر واألسماك والدالفين والكائنات البحرية الكثيرة. يحصى 

 

وقـد يحدث التسّرب بانفجار آبار النفط في البحر أو بأجهزة إنتاج النفط الموجودة في البحر أو على  -4

 الشواطئ أو حدوث تآكل كيماوي في خطوط أنابيب النفط البحرية.

 

ء مخلَّفات الصناعات البترولية فيمـا إذا كان مطالً على ماء كما إن من أسباب التلوث في البحار إلقا-5

البحر أو النهر. حيث يحدث في بعض األحيان أن تقوم بعض معامل التكرير أو محطات معالجة زيت 



البترول الخام التي تعمل بالقرب من شواطئ البحار بتصريف مخلفات ونفاياتها الملوثة بزيت البترول 

 البحرية مباشرة مـن دون معالجة أو فصل لهذا الزيت. ومشتقاته إلـى المياه

وقـد يتبّخر النفط مـن صهاريج البتـرول والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية وتنتقل إلى الجو ثم تسقط 

 في البحر أو في النهر أو في البحيرة مع مياه األمطار.فتؤدي الى تلوث مائي ال تحمد عقباه . 

ويذكر أن عدة ماليين من األطنان من الزيت الفاسد تطفو اليوم فوق المحيطات، وهو مصدر خطر 

خصوصاً إذا ما وصل إلى الشاطئ أو إلى أماكن غطس الطيور لصيد األسماك، وقد كان إلـى عهد قريب 

ذا تنظف الناقالت في البحر مضيفة عّدة ماليين أخرى إلى تلوث المحيطات، لكنه حديثاً رفض ه

 األسلوب.

وقضت بقع الزيت على كثير من القشريات والطحالب بسبب تغطية الصخور بطبقات سميكة من الزيت، 

ولقد كانت الخسارة االقتصادية نتيجة لهذا التلوث كبيرة جداً عندما تواجدت علـى سواحل البحر السياحية 

ر بيوت المصطافين األمر الذ ي تسبب في توقف برامج السياحة ولعّدة سنوات كانت بقع قطرانية تدمِّ

 واالصطياف.

وإلزالة البقع الزيتية قامت الشركات باستخدام مواد كيماوية من أجل التخلص من الزيت كيماوياً، ولكن 

 هذه المحاولة لم تكن ناجحة، فإّن المواد المستعملة فيها ال تقل في خطورتها عن بقع الزيت نفسها.

 

 افحة التلوث النفطيمك                          

 

 

 يتم التخلّص من المنطقة الملوثة بالطرق التالية

 

 

 ـ استخـدام الحواجـز الطافية لتسييج البقعة النفطية للحيلولة دون انتشار النفط المكّون منها. 1

ه ـ استعمال المواد الماّصة الـتي تعرقل حركة البقعة النفطية جزئياً مثل الصوف الزجاجي ، وتُرّش هذ 2

المواد من قوارب صغيرة ثم يتم جمعها بواسطة شبكات دقيقة وتنقل إلى حيث يمكن التخلّص منها إما 

 حرقاً في أفران خاصة أو يتم استخالص النفط الموجود فيها ويعاد استعمالها من جديد.

وبذلك ـ استعمال طريقة المّص بواسطة أجهزة خاصة تمّص البقع النفطية مثل المكانس الكهربائية،  3

 يتمكن من فصل النفط عن الماء.

ـ استعمال أجهزة تقـوم بقشط طبقـة النفط السميكة الطافية فوق سطح المياه ويتم تجميع النفط المقشوط  4

 وسحبه باستخدام المضّخات.

ـ استخدام أجهزة الحزام الناقل التي تمّر حزاماً معدنياً عبر طبقة النفط اللزجة حيث يلتصق النفط  5

 زام ويمكن التخلص منه الحقاً.بالح

إالّ إّن استخدام المواد الكيماوية فـي تجميـع النفط كما مّر في بعض الطرق السابقة قد يزيد المشكلة سوءاً 

 ألنه سيساهم في تسمم مياهه المغلقة.

ثـار النفط وتضم المواد الكيماوية السامة عشرين نوعـاً ؛ وآثار هذه المواد على البيئة البحرية أسوء مـن آ

 عليهـا، فاألفضـل استعمال الطرق الميكانيكية.

ـ ويمكن مكافحة التلوث النفطي بواسطة البكتيريا. وقد وجد بعض العلماء أن عدداً من اإلحياء الدقيقة  6

المجهرية التي تستطيع تحليل المواد النفطية في الوقت نفسه تستطيع تحويل البُقع النفطية إلى قطرات 

 في الماء. دقيقة جداً 

 العوامل المؤثرة في عمليات المكافحة :

 نوعية و كمية الزيت المنسكب•

 األحوال الجوية•

 مكان االنسكاب أو التسرب•

 

 العمليات التي تتعرض لها البقعة النفطية اثناء سيرها في البيئة



 ( spreadingاالنتشار )      1

 (Driftingاإلنجراف )       2

 (Evaporationالتبخر   )        3

 ( Natural Dispersionالتحلل الطبيعي )-التفكك        4

 (  water in oil Emulsificationخليط ماء ونفط ) -مستحلب       5

 (Dissolutionالذوبان )        6

 (Oxidationاألكسدة )         7

 (Sedimentationالترسب )         8

 (Biodegradationالتحلل البكتيري )         9

 

 أثار التلوث النفطي بيئياً واقتصادياً : 

 أثاره السامة :•

يعتبر النفط ومشتقاته ذو خطورة سّمية عالية نظراً النبعاث الغازات عند التبخر أو تحلل جزيئات النفط 

مه أخرى ككبريتيد الهيدروجين المنسكب، وكذلك الحتواء النفط وخصوصا النفط الخام على غازات سا

(H2S.وغيره ) 

 أثاره على الحياة البحرية :•

يؤثر النفط ويضر باألحياء البحرية مما يسبب تسممها أو نفوقها. ويكون الضرر عند تسرب النفط لحظي 

او طويل المدى، فالضرر اللحظي يلحق الحيوانات البحرية والنباتات على سطح الماء  كالطيور أو 

ات القريبة من السطح كعجول البحر، أما بالنسبة للضرر طويل المدى فيكون عند تحلل النفط الحيوان

 وتأثيرة على السلسلة الغذائية لهذه األحياء البحرية.

 أثاره على الصناعة :•

للنفط المتسرب آثاره على المصانع ومصافي النفط لخطورة الحرائق أو االنفجارات وكذلك التأثير األكبر 

حطات التحلية وذلك إلمكانية اختالط مياه الشرب بالمواد الهيدروكربونية السامة مما يتسبب يهدد م

 بإيقاف تشغيل تلك المحطات ولفترات قد تطول.

 أثاره االقتصادية :•

للتسرب النفطي اثار اقتصادية كبيرة من توقف لإلنتاج وتأثير على الثروة السمكية و التكاليف الباهظة 

 ف الشواطئ المتضررة.للمكافحة وتنظي

  

 العمليات التي تتعرض لها البقعة النفطية اثناء سيرها في البيئة

 ( spreadingاالنتشار )      1

 (Driftingاإلنجراف )       2

 (Evaporationالتبخر   )        3

 ( Natural Dispersionالتحلل الطبيعي )-التفكك        4

 (  water in oil Emulsificationخليط ماء ونفط ) -مستحلب       5

 (Dissolutionالذوبان )        6

 (Oxidationاألكسدة )         7

 (Sedimentationالترسب )         8

 (Biodegradationالتحلل البكتيري )         9

  

  

 


