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 نطهجخ : انفشلخ انشاثعخ   شعجخ " كًُُبء زُىَخ"   كهُخ انضساعخ  

  بدنجُئخ ورذوَش انًخهفــــــــــانًبدح :   كًُُبء ا  لغى انكًُُبء انسُىَخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -انغؤال  األول :  

 دوس أعبعٍ فٍ رهىس انجُئخ. ( َمبط يٍ انًىضىعبد انزبنُخ وانزٍ نهبد 4رخُش )     

 دسخخ (   32دسخبد =  8  ×َمبط  4)       

         -فية تكوينها يكملوثات ثانوية تكلم عن  تعتبر المؤكسدات الضوكيميائية -1
 وطرؽ السيطرة عليها.التأثيرات الضارة للهيدروكربونات والمؤكسدات الضوئية 

 ركهى عٍ اثش  كم يٍ انعُبصش آالرُخ عهً رهىس انجُئخ   -2 

 انكشوو -6ط انُسب -5       انضئجك -4       انشصبص -3     انكبديُىو -2       انضسَُخ -1

 

تصنف الملىثات للهىاء حسب المىاد المضافة  -3

بكميات تكفي بأن يكىن لها تأثيرات قياسية علي 

اد حيث أن اإلنسان والحيىان والمراعي والجم

  بعضها طبيعي واألخر صناعي وضح ذلك
 

        َعزجش انزهىس اإلشعبعٍ يٍ أخطشأَىاع انزهىس فهى َذخم إنٍ خغى  - 4

األضشاس انُبردخ عٍ  –اإلَغبٌ دوٌ عبثك إَزاس. أعزعشض كُفُخ انزأثُش 

 طشق وصىل انًىاد انًشعخ إنٍ  –زذود انىلبَخ يٍ هزا انزهىس  –اإلشعبع 

 خغى األَغـــــــــــــبٌأعضبء 

 نًبرا أصجر انزعبيم يع انًجُذاد ضشوسَب ثبنشغى يٍ أَهب يىاد عبيخ ثذسخـخ عبنُخ نزأثُشهب  -5

 0عهٍ األعصبة . أعزعشض انزأثُش انغًٍ نًشكجبد انكهىسٍَ انعضىَخوطشق انًعبندــــخ     

 

انزبثُشاد انًجبششح وانغُش  -اعزعشض هزح انًصبدس  0يصبدس رهىس انًبء يزُىعخ  - 6

 0انعبيخ  صسخاناالضشاس عهً  -يجبششح عهً زُبح انكبئُبد انسُخ 

 انزبنُخ وانزٍ نهب دوس أعبعٍ فٍ رذوَشانًخهفبد . فغش انًفبهُى انعهًُخ -انغؤال انثبَـــٍ :

 دسخخ 28دسخبد = 7×َمبط  4)         

د انسمهُخ  وكزنك  عُش انغشاة يٍ يٍ انًزخهفب) انكًجىعذ (رصُُع األعًذح انعضىَخ  -1

 .يزخهف االسص 

ركهى  -فهب اعبط وخىد انُجبد وانسُىاٌ واالَغبٌ رعزجش انزشثخ اهى خضء فً انغالف انسُىي -2

  0عٍ اعجبة انزهىس ويصبدسح واالضشاس انُبخًخ عٍ انزشثخ انًهىثخ 

ـ رفبعالد انًُثبٌ فً اندى رفبعالد األنكبَبد انعهُب ـ  -كم يٍ : انكًُُبئُخ وضر ثبنًعبدالد -3

 رفبعالد شك انهُذسوكغُم يع انهُذسوكشثىَبد االسويبرُخ .

  0ثٍُ يصبدس هزا انزهىس وانضشس انُبرح عُخ  0انزهىس انجُىنىخً نهجُئُخ انًسُطخ  -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يع اطُت انزًُُبد ثبنُدبذ,,,,,



شعجخ ًَىرج  اخبثخ ايزسبٌ  يبدح )كًُُبء انجُئخ ورذوَش انًخهفبد ( نطهجخ انفشلخ انشاثعخ " 

 "  انكًُُبء انسُىَخ

  2013نهفصم انذساعٍ انثبٍَ  َىَُى 

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــ

 :إخبثخ انغؤال األول

  photochemicaloxidatsتعتبػػػػػر المؤكسػػػػدات الضػػػػػوكيميائية  -1جػػػػػ
 -ملوثات ثانوية تكلم عن :

 كيفية تكوين المؤكسدات الضوكيميائية  -1
 التأثيرات الضارة للهيدروكربونات والمؤكسدات الضوئية  -2

 طرؽ السيطرة على الملوثات الهيدروكربونية والضوكيميائية  -3
  ل ػالح

تعتبر المؤكسدات الضوكيميائية ملوثات ثانوية ىػ  نتيةػة تفػاعضت يػوكيميائية م ػل 
وليفينػػػات ضػػػ  يػػػوأ ال ػػػما واك ػػػر المػػػوا  التػػػ  تمػػػ  وف مػػػل ااز و تفػػػاعضت اأ
 وزوف وعائلة من المركبات ى كسد يوكيميائ  ض  الةو ىو اأؤ  راستها كم

 peroxyacylnitrates     وصيغتها العامة ى 
                                                       O 

   R-C-O-O-NO2                                    

 كيفية تكوين المؤكسدات الضوكيميائية   -اوا:
التفػػاعضت الةويػػة المسػػنولة عػػن المؤكسػػدات الضػػوكيميائيو عديػػدة ومع ػػدة و يػػر 

 .مؤكده ض  معظم الحاات ولكن بعضها معروؼ كما يل  
 دائشح ثبٍَ أكغُذ انُُزشوخٍُ انضىئٍ **

 dioxidephotolyticcydeNitrogen لهػػا  ور ىػػاـ وتتكػػوف مػػن ثػػػضث
 ت ى  تفاعض

                                              hv  

NO2                 NO+O 
 

O+O2                O3    

O3+NO                   O2+NO3 



المتولػػدة مػػن التفػػاعضت السػػاب ة ضلػػ ل   O2،O3  ػػازات تنػػاضا الهيرروكربونػػات
تتداخل ض   ائرة ثان  اكسيد النيتروجين وتةعلها  ير متوازنة ضل ل  تتكوف ش وؽ 
حػػرة مػػن الهيػػدروكربونات وتتميػػ  ال ػػ وؽ الحػػره بانهػػا ن ػػطة جػػدا و لػػ  احتوائهػػا 
علػػػى الكترونػػػات  يػػػر م  وجػػػة ضينػػػتن مجػػػاليل مع ػػػدة نتيةػػػة تفاعلهػػػا مػػػل المػػػوا  

 الهواأ العا ية  اتولية ومكونتلفة ض  الةو من الملوثات اأالمج
(  Hc.o3.sunlight.no.soوم ػػػاؿ لػػػ ل  تكػػػوين الضػػػباي الضػػػوكيميائ     

ولػػػ ل  ويػػػع  تفػػػاعضت لتفسػػػير كيفيػػػة تكػػػوين المؤكسػػػدات الضػػػوكيميائية م ػػػل 
peroxyacyle nitrate   من الهيدروكربونات الغير م بعة 

       *          *        H  
R – CH = CH – R + O3             R-C=O + HCO+ RO 

 

    H                                         *             * 
R-C=O+O                          R-C =O + HO 

 
            *    O                                                         ** 

R – C = O + O2              R - C=O + R -C –O -O 

 
                           O                                            *O 

R - C - O - O + NO2               R – C –O – O -NO2 

 
 انزبثُشاد انضبسح نههُذسوكشثىَبد وانًؤكغذاد انضىكًُُبئُخ   -ثبَُب:

 انزبثُش عهً انُجبربد وانًشاعٍ  -1

اف تعػػػر   لنباتػػػات والمراعػػػ  ض ػػػد وجػػػدلوإتػػػضؼ   جػػػروح O3 ،PANيسػػػب  
يـو بسب  ض د ض  إنتاج المحصوؿ 20ولمدة  050ppm.الفةل لألوزوف بتركي  

ولمػدة خمػا  010ppm.% وك ل  تعر  نبػات التبػل لػألوزوف بتركيػ  50إل  
 %50ساعات ونصف يجفض إنتاج إل  

  



 انزأثُشاد انضبسح عهً اإلَغبٌ  -2

ا تػػػؤثر  ppm 500يػػػة ضػػػ  الةػػو عنػػػد توجػػد اف تركيػػػ ات الهيػػدروكربونات االيفا
تسػب   Pmm 25يػة بتركيػ  اكبػر مػن تالهيدروكربونات ااروما بينماعلى اإلنساف 

 ابجرتها 

 عندما ت تت ق تهين اا  ية المجاطية    
   حساسػية للعػين عنػد التعػر  لػو لمػدة خمػا  رػائق بتركيػ   PANيسػب   -

.07 ppm  
لػػو تػػأثيرات علػػى العػػين ثػػضث إيػػعاؼ مػػن  pBzNبيروكسػػ  بنت ويػػل بيتػػرات  -

PAN   005عند التعر  لمدة خما  رائق بتركيppm . 

وكػػػ ل   ppm.o3اأوزوف يسػػػب  حساسػػػية ضػػػ  الحلػػػق واأنػػػف عنػػػد تركيػػػ   -
بينهما يسب  استس اأ  3ppm-1يسب  تع  واجها  وعدـ توازف عند تركي  

 ppm 9ض  الرئة عند تركي  

 طشق انغُطشح عهً انًهىثبد انهُذسوكشثىَُخ انضىكًُُبئُخ  -ثبنثب : -

ىناؾ اربل طرؽ ت نية للتحكم والسيطرة على انبعػاث الهيػدروكربونات مػن المصػا ر 
  -:الساكنة وى  

 إل  الرما  واالحرؽ مح -1
 ير العا ـ على ضحم حيوان  ا متراز الهيدروكربونات ر تم -2

 طري ة اامتصاص  -3

 يف  طري ة التك -4

 ركهى عٍ اثش  كم يٍ انعُبصش آالرُخ عهً رهىس انجُئخ  -3خـ

  انُسبط -5        انضئجك -4       انشصبص -3              انكبديُىو -2              انضسَُخ -1

 انكشوو -6

 

 

 انكشوو انُسبط انضئجك وخخ انًمبسَخ

محطات  –ااصباغ  اٌّقذس
الطارة الت  تعمل 

مراك   –بالفحم 

 مناجم النحاس  -
عمليات  –

 ااستجضص 

 الطضأ الكهربئ
 – با ة الةلو  

ضضضت الصرؼ 



 –تصنيل ال ئبق 
صناعة الكلور 

والصو ا الكاوية من 
 كلوريد الصو يـو

 صناعة الب ون   -
الطضأ الكهربئ  –

اإلسراؼ ض  استجداـ 
المركبات ال راعية 

 المحتوية عليو

 الصح  ض  اأراي 

يصي  اأعصاي  اٌرأش١ش اٌغاَ
 وت وىات ااجنة

الةرعة السامة حوال  
ملليةراـ / كةم 20

والتسمم الحا  
بالنحاس نا ر الحدوث 
ال ي رد يؤ ي ض  
 النهاية إل  الموت

الةرعة السامة حوال  
ميكروجراـ /  0.5

ملل يؤ ي إل  
السرطاف الةهاز 

 التنفس 

البعد عن اسباي  و١ف١ح اٌؼالض
اإلصابة بال ئبق ورد 
توصل العلم الحديث 
لتحويل ال ئبق ال  
 ى  بعد ر ضة 

ينيوتروف ضينتن نظير 
ال ئبق ال ي يتحلل 
ال   ى  وإلكتروف 

 موج 

الحفاظ على النحاس 
يترواح بين  Phتح  
انة ض   6.5-8.6

ى ه الحالة ا يتسب  
خطورة على الر م من 
زيا ة تركي  ض  الماأ 
اليسر اما ض  المياه 
اأك ر حمويية يمكن 
اف يسب  م اكل 
 ب يا ة التركي 

يعتبر الكرـو ال ضث  
ارل سمية من الكرـو 
السداس  ويمكن 
اخت اؿ الكرـو 

ض  وجو  السداس  
الموا  العضوية إل  
 الحالة ال ضثية

 

 

وخخ 

 انًمبسَخ

 انشصبص انكبديُىو انضسَُخ



 
  

المبيدات  –الفحم الحةري  انًصذس
المتسري من  –الح رية 

 بعض المصانل

مناجم  –الفحم 
مواسير   –ال ن  

 –المياه الرينسية 
  خاف السةائر

 –عا ـ السيارات 
 –البتروؿ  –الدىانات 

سبائ  اللحاـ وطضأ 
 عل  الموار  الغ ائية

مبيد  –يستجدـ كجصاي  اٌرأش١ش اٌغاَ
 –ح ري حفظ اأخ اي 
 يؤ ي اإلصابة بالسرطاف

يؤثر على تم يل 
الكالسيـو  ضيسب  

 لين العظاـ 
يؤ ي إل  حدوث  –

ايطربات عصبية 
 –وارتفاع يغل الدـ 

 ض ر الدـ

يؤ ي إل  ن ص نسبة 
يؤ ي  –ىيموجلوبين الدـ 

 إل  ت بيل النظم اان يميو
يعق اضراز حمض  -

 اليوري 
يعيق نمو خضيا المخ  – 

 وبار  الجضيا العصبية

تتفاعل مركبات الت رتيخ مل  و١ف١ح اٌؼالض
مةموعة   يدك  ( الموجو ة 
ض  إن يم الديهيدروجنتير مما 
يعمل على ت بيل مفعولة كما 
وجداف إعطاأ المصاي ما ة 

لو تأثير ضعاؿ الةاوتاثيوف 
حيث انو تحد   بال رتتيخ 
 لتجليص الةسم منو

البعد عن مصا ر 
 التلوث بالكا ميـو

التوعية بأخطار  -
 الرصاص
تطبيق اسا  -

 وتعليمات الوراية 
إمدا  العماؿ بغ اأ  -

  ن  بالكالسيـو
التجلص من اوان  -

السيرامي  والعو ة ال  
  اأوان  الصين 

استجداـ ورو   -
 الرصاصخال  من 

منل إياضة الرصاص  -
 إل  الدىانات 

العضج -
 EDTAبما ة



 رهىس صُبعٍ

: تصنف الملىثات للهىاء حسب المىاد المضافة 2جـ

بكميات تكفي بأن يكىن لها تأثيرات قياسية علي 

اإلنسان والحيىان والمراعي والجماد حيث أن 

 بعضها طبيعي واألخر صناعي وضح ذلك
غــبصاد أو  -لطُــشاد عــبئهخ–هــزِ انًهىثــبد رسًــم ثىاعــطخ انهــىاء وركــىٌ عهــٍ هُئــخ أخغــبو صــهجخ  

 يخهىط يٍ انسبالد انغبثمخ. 

 وًَكٍ رىضُسهب ثبنًخطظ انزبنٍ 

 

 ِقادس ذٍٛز اٌٙٛاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنىاع مهىثات انهىاء: 

 ( ٍِٛشاخ اٌٙٛاء األ١ٌٚح : 1

 % يٍ يشبكم رهىس انهىاء وهٍ: 90َعضٌ إنُهب  

 COأول أكغُذ انكشثىٌ  - أ

 Hydrocarbonsانهُذوكشثىَبد  - ة

 NOxأكبعُذ انُُزشوخٍُ  -خـ

 SOxأكبعُذ انكجشَذ  -د

 Particulatesاندغًُبد -هـ

 ٠ح: ( ٍِٛشاخ اٌٙٛاء اٌصا2ٛٔ

 ذٍٛز هث١ؼٟ

أٚي أوغ١ذ 

 اٌىشتْٛ

 

 

 

 حشق إٌفا٠اخ اٌقٍثح

 ِٓ اٌّقأغ ِثاؽشج

 ِرفعشاخ ِٓ اٌحشٚب

 احرشاق غ١ش واًِ ٌٍٛلٛد

 فٕاػح األعّٕد

 أذشتح

 

 

 

ع١ٍىاخ 

 اٌىاٌغ١َٛ

 

 

 

 اٌعشاش١ُ 

 

 اٌثشاو١ٓ 

 

 أذشتح ٚسِاي  اٌقحاسٜ

 

حثٛب اٌٍماغ فٟ فقً 

 اٌشت١غ 

 

ذحًٍ أظضاء راخ افً 

 ٔثاذٝ ٚح١ٛأٝ

 

 

 

 



َمصذ ثبنًهىثبد انثبَىَخ انًىاد انضبسح وانًهىثخ نهجُئخ انزٍ رُزح عٍ وخىد يهىثبد أونُخ فـٍ انهـىاء  

فٍ وخىد األكغدٍُ وانُُزشوخٍُ وثخـبس انًـبء وأشـعخ انشـًظ رسـذس رفـبعالد كًُبئُـخ نهًهىثـبد األونُـخ 

 كًُُبئٍ وانًطش انسًضٍ. رؤدٌ إنٍ ركىٍَ انًهىثبد انثبَىَخ يثم انضجبة انذخبٍَ وانضجبة انضى
 تأثيرات أول أكسيذ انكرتىن عهي اإلنسان: 

ذشظغ ع١ّح أٚي أوغ١ذ اٌىشتوْٛ لٌوٟ لذسذوٗ ػٍوٟ ادذحواد ِوغ ا١ٌّٙٛظٍوٛت١ٓ ٚذىو٠ٛٓ ِشووة وشتٛوغوٟ  

ح١وس ٠ورُ ٔموً   (O2Hb)، اٌزٞ ٠حذد ِٓ لوذسج اٌوذَ ػٍوٟ الذحواد ِوغ ادوغوع١ٓ ٌرىو٠ٛٓ  (COHb)١ّ٘ٛظٍٛت١ٓ 

  (CO2Hb)ِوٓ  ال٠وا اٌعغوُ لٌوٟ اٌش وح   (CO2)األوغوع١ٓ ِوٓ اٌش وح لٌوٟ  ال٠وا اٌعغوُ ِوٓ  الٌوٗ ، ٚحّوً 

 ٚتاٌراٌٟ ٠ؤدٞ ٘زا لٌٟ ػذَ ٚفٛي األوغع١ٓ اٌالصَ لٌٟ  ال٠ا اٌعغُ. 

ِوٓ أٚي أوغو١ذ اٌىشتوْٛ ٠غوثة اٌّوٛخ اٌغوش٠غ ٚلوذ ٠غوة  1000ppmذٕفظ اٌٙٛاء اٌوزٞ ٠حروٛٞ ػٍوٟ  

 ج ذشو١ض أٚي أوغ١ذ اٌىشتْٛ أٌُ ؽذ٠ذ فٟ اٌشأط ٚاٌذٚاس ٚاٌحاظح لٌٟ إٌَٛ ٚ افح اٌّقات١ٓ تفمش اٌذَ .ص٠اد

% ٠ٚوؤشش ػٍوٟ اٌعٙواص 5-2ذأش١ش ماس ػٍٟ اٌقٛخ ٚإٌظش ػٕوذ ذشو١وضاخ  (COHb)٠ٚىْٛ ٌّشوة  

 اٌؼقثٟ اٌّشوضٞ. 

 

 إجاتة انسؤال انثاني

–اعي أنىاع اننشاط اإلشع –انمىاد انمشعة : 1جـ

انخطىات  –خطر انتعرض نإلشعاع  –االنشطار اننىوي 

االعتثارات االجتماعية إلنتاج انطاقة  –انعالجية 

 اننىوية

  Types of Radioactive emissionأَىاع انُشبط اإلشعبعٍ 

 

ح١س أْ اٌقٛسج اٌغا ذج فٟ ػٕقش ا١ٌٛسا١ٔوَٛ ٘وٛ ٔظ١وش ا١ٌٛسا١ٔوَٛ 
238

U  ٚحوذاخ ورٍوح  4ٚاٌوزٞ ٠فموذ

ٚؽحٕر١ٓ ٠ٚٛٔر١ٓ فٟ فٛسج ظغ١ُ أٌفوا ٠ٕٚورط ٔظ١وش اٌصٛس٠وَٛ 
134 

Th     ٚاٌوزٞ ٠ٕحوً تدفوذاس ظغو١ُ ت١روا ٚتوزٌه

ٚلفوذاس ظغو١ُ ت١روا شوأٟ ٠وؤدٞ لٌوٟ ذىو٠ٛٓ ٔظ١وش  ٠Paحذز ذغ١١ش فٟ اٌىرٍح ٚلْ ذحٛي لٌٟ ػٕقش اٌثشٚذواور١ٕ١َٛ 

١ٌٍٛسا١َٔٛ ورٍرٗ 
234

U234  ٚ٘زا ٠ّىٓ ذفغو١شٖ 0.0رٛاظذ ٘زا إٌظ١ش فٟ ا١ٌٛسا١َٔٛ اٌطث١ؼٟ تٕغثح ذثٍغ، ح١س ٠ %

 ٌٍؼٕافش إٌّرعح ٌٗ.   ( t 1/2)تّؼشفح فرشج ٔقف اٌؼّش 

 

 االعتبارات االجتماعية إلنتاج الطاقة النووية:  
 ذرٍخـ اٌؼٛاًِ األعاع١ح اٌرٟ ذحذ ِٓ أرؾاس ِحطاخ اٌطالح ا٠ٌٕٚٛح ف١ّا ٠ٍٟ:  

 اٌحٛادز اٌىثشٜ اٌّغعٍح ٚاٌّؼٍٕح. -(1)



 اٌؾىٛن حٛي اٌرخٍـ إٌّاعة ٚاعرخالؿ ٚلػادج اعرخذاَ اٌّخٍفاخ ا٠ٌٕٚٛح.  -(2)
 ٔمـ اٌصمح فٟ اٌّؤعغاخ ٚاٌٛوا خ اٌحى١ِٛح ٔر١عح ٌؼذَ ذٛافش اٌّؼٍِٛاخ. -(3)
 . اٌحغاتاخ غ١ش اٌذل١مح ٚاٌّذ الخ اٌحذ٠صح ػٓ وْٛ اٌطالح ا٠ٌٕٚٛح غ١ش ِىٍفح -(4)

 

 وضح بالمعادالت الكيميائية : -3جـ
 رفبعالد انًُثبٌ فً اندى. -

 رفبعالد األنكبَبد انعهُب. -

 رفبعالد شك انهُذسوكغُم يع انهُذسوكشثىَبد األسويبرُخ. -

 تفاعالت الميثان : –أوالً 

 ٠قٛس ؽك ا١ٌٙذسٚوغ١ً و١ّ١اء ذٍٛز اٌٙٛاء وّا ٠ٍٝ :

األوغوع١ٓ اٌّصواس إٌواذط ِوٓ ذفىوه األٚصْٚ ٠رىْٛ ؽك ا١ٌٙذسٚوغ١ً ٔر١عح ذفاػوً  -1

 ِغ تخاس اٌّاء.

O + H2O    


OH + 


OH  

٠رفاػً ؽك ا١ٌٙذسٚوغ١ً ِغ أٚي أوغ١ذ اٌىشتوْٛ فوٝ اٌٙوٛاء إٌظ١وف ١ٌؼطوٝ غواص  -2

 شأٝ أوغ١ذ اٌىشتْٛ.

OH + CO   CO2 + H


 

ا١ٌّصاْ وزٌه فٝ اٌٙٛاء اٌٍّٛز ٠مَٛ اٌؾك ا١ٌٙذسٚوغ١ٍٝ تٕضع رسج ١٘ذسٚظ١ٓ ِٓ  -3

 ح١س ٠ٕرط ػٓ رٌه اٌؾك ا١ٌّص١ٍٝ:

OH + CH4   CH


3 + H2O 

 ترفاػً اٌؾك ا١ٌّص١ٍٝ ِغ األوغع١ٓ ٠رىْٛ ؽك ١ِص١ً ت١شٚوغٝ.

CH

3 + O2   CH3 – O – O


 

٠رفاػووً ١ِص١ووً ت١شٚوغووٝ ِووغ أوغوو١ذ ا١ٌٕرش٠ووه فووٝ اٌٙووٛاء اٌٍّووٛز ٠ٚىووْٛ ؽووك أٌىٛوغووٝ 

Alkoxy (Methoxy). 

CH3 – O – O

 + NO      CH3


 + NO2 

٠ّٚىٓ أْ ٠رىْٛ ِشوة اٌىشت١ًٔٛ ِٓ ؽك أٌىٛوغٝ ػٓ هش٠ك ٔوضع رسج ١٘وذسٚظ١ٓ ألٜ 

 ظضٜء آ ش.

H 

|    H 

M +  H – C – O

    C = O + MH

 

|    H 

H     Formaldehyde 

 Higherتفـاعالت األلكانـات العليـا  –ثانيـًا 

Alkanes  

 ا١ٌّصاْ.ذرفاػً األٌىأاخ ػٍٝ غشاس ذفاػً 

 Peroxyلٌٝ األع١راٌذ١٘ذ ٚاٌزٜ ٠غرط١غ أْ ٠ىْٛ ِشوة اٌو   C2H6ِصاي رٌه: ذحٛي اد٠صاْ 

acetyl nitrate (PAN) .ِشوة عاَ ظذاً ٠ٚغثة ذذ١ِش أٚساق إٌثاذاخ ٛ٘ٚ 



فٝ اٌخطٛج األٌٚٝ ٠رىْٛ ؽك األعر١ً ِٓ األع١راٌذ١٘ذ ػٓ هش٠وك اعورخالؿ رسج  -1

 ا١ٌٙذسٚوغ١ً.١٘ذسٚظ١ٓ تٛاعطح ؽك 

CH3 – C = O + 

OH  H2O + CH3 – 


C = O 

 | 

   H 

 Acetylِغ ظضٜء أوغع١ٓ ١ٌرىْٛ األعر١ً ت١شٚوغوٝ  ٠Acetylرفاػً ؽك األعر١ً  -2

peroxy . 

O – O

  

CH3 – 

C = O + O = O    CH3 – C  

 || 

 O  

 .١ٌPANؼطٝ اٌ   Acetyl peroxyِغ  ٠NO2رفاػً فٝ إٌٙا٠ح غاص اٌ   -3

   O – O

   O    O – O  

CH3 – C       +  

N   CH3 – C      N = O  

 ||        || 

 O    O   O      O 

PAN  

Peroxy acetyl nitrate  

 

ــًا  ــ   –ثالث ــي    ــه الهيسيو س ــاعالت   تف

ــة  ــسيو ربىنات األيو اتي  Aromaticالهي

hydrocarbons 

٠مَٛ ؽك ا١ٌٙذسٚوغ١ً تٕضع رسج ١٘ذسٚظ١ٓ ِٓ اٌثٕض٠ٓ ٚاٌزٜ ٠ؼرثش ٍِٛز ٘ٛا ٝ 

ِحغووٛط. ١ٌرىووْٛ ؽووك اٌف١ٕ١ووً اٌووزٜ ٠رفاػووً ِووغ األوغووع١ٓ اٌعض٠كووٝ ١ٌرىووْٛ اٌث١شٚوغووٝ 

١ٌؼطوووٝ ؽوووك اٌف١ٕٛوغوووٝ ، ٚاٌوووزٜ تالرٕافوووٗ رسج  NOٚاٌوووزٜ ٠فموووذ رسج أوغوووع١ٓ تٛاعوووطح 

 ي.١٘ذسٚظ١ٓ ِٓ ا١ٌٙذسٚوشتٛٔاخ ٠ؼطٝ اٌف١ٕٛ

 

 

 

        Ph – O – O

     Ph – O


  

 

R

  +  Ph – OH  

 

 

 

 

 

H 
 


OH O2 

NO2 

 
NO 

R – H  

Benzene Phenyl radical  



 ٠ٚؼرثش ذى٠ٛٓ اٌف١ٕٛ خ فٝ اٌعٛ ٌٗ مشس وث١ش ح١س أٔٙا ِٛاد حّن١ح ٚعاِح.

 ذرفاػً اٌغالعً اٌعأث١ح ٌٍثٕض٠ٓ تٕفظ اٌطش٠مح اٌرٝ ٠رفاػً تٙا ا١ٌّصاْ.

 

 

 

 

 

 

 أيض المر بات األيو اتية:

اٌطش٠ووك اٌش ١غووٝ أل٠وول ٘ووزٖ اٌّشوثوواخ ٘ووٛ ذىوو٠ٛٓ أوغوو١ذاخ األس٠ووٓ اٌرووٝ ذرحووٛي لٌووٝ 

 عغُ.اٌف١ٕٛ خ "اٌزا ثح فٝ اٌّاء" فٝ اٌىثذ ٚاٌىٍٝ ٚاٌش ر١ٓ ٚاألِؼاء شُ ذخشض ِٓ اٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxidative metabolism of aromatic compounds 

 

 نواع مركبات الكلورين العضوية.أ -2جـ

  Vinyl chloride( كلوريد الفينيل 0)

   ٠PVC  ٚPoly vinyl chlorideغرخذَ دٔراض 

لذوال  اٌىثوذ فوٝ اٌصوذ٠اخ ح١وس أٔوٗ ِوادج  ٠CH2 = CHClغثة وٍٛس٠ذ اٌف١ٕ١ً  رأثُشِ انغبو :

 ِغشهٕح ٌإلٔغاْ ذغثة أٚساَ عشها١ٔح فٝ اٌىثذ ٚاٌذَ ػٕذ اٌرؼشك ٌٗ.

CH3 


OH 


CH2 

O2 etc 

C 

O 

H 

Benzyl radical  Benzyl aldehyde   

O 
OH 

[O] Spontaneous 

Naphthalene  Major isomer  

OH 

OH 

SG 

OH 

GSH  
Enzymic 

hydrolysis  



  Chloroform( الكلوروفورم 3)

لذوال  اٌىٍوٝ ٠ٚغوثة اٌغوشهاْ ٌٍعوشراْ ٚاٌفكوشاْ ٚلوذ أشثرود  ٠CHCl3غثة اٌىٍٛسٚفوٛسَ 

ىٍٛسٚفوٛسَ فوٝ تالصِوا اٌوذَ فوٝ اٌذساعاخ أْ وٍٛسج ِواء اٌقوٕثٛس   ذغوثة ص٠وادج و١ّوح اٌ

 ادٔغاْ.

  Carbon tetra chloride( رابع كلوريد الكربون 4)

 ١ِٚاٖ اٌؾشب. –اٌّاء  –٠غرخذَ فٝ اٌقٕاػح ٠ٚٛظذ فٝ اٌٙٛاء  CCl4٘زا اٌّشوة 

٠غثة ٘ثٛه فوٝ اٌعٙواص اٌؼقوثٝ اٌّشووضٜ ٚتاٌرواٌٝ ِوٛخ اٌح١ٛأواخ اٌروٝ  رأثُشِ انغبو :

ذرؼشك ٌٗ ، ٠ٚغثة لذال  اٌىثذ ػٓ هش٠ك ذأش١ش ؽك اٌث١شٚوغٝ ، ٠ٚغثة عوشهاْ اٌىثوذ 

 فٝ اٌح١ٛأاخ ٚاٌزٜ ٠ٛظذ احرّاي أرماٌٗ لٌٝ ادٔغاْ.

 

O – O – CCl3 

   O2 

CCl4   CCl3 
Cl 

C 

Cl 

 

 

 

  trichloroethane-1,1,1ثالثى كلورو إيثان -0.0.0

 ٘زٖ اٌّادج ِز٠ة فٕاػٝ ؽا غ ا عرخذاَ .

اٌرؼشك ٌٙا ٌفرشاخ ه٠ٍٛح  قٛفاً ِذِٕٝ اٌؾُ ٌٍّز٠ثاخ ذغثة اٌّوٛخ ح١وس أٔٙوا ذغوثة 

 . Heart failure٘ثٛه فٝ اٌمٍة 

 والسيطرة على مركبات الكلورين العضوية:كيفية التخلص 

ذؼرثش ٘زٖ اٌّشوثاخ ِخٍفاخ عاِح ٠عة اٌرخٍـ ِٕٙا لِا تاٌحشق أٚ اٌذفٓ ، ٠ٚفنً حشق 

 ٘زٖ اٌّخٍفاخ حشلاً ذاِاً ٚذح٠ٍٛٙا لٌٝ سِاد ح١س ػذَ ا حرشاق اٌىاًِ ٠ؤدٜ ٌرى٠ٛٓ.

Poly chloro dibenzo dioxins, PCDDs 

Poly chloro dibenzo furans, PCDFs 

٠ٚؼرثووش اٌّقووذس اٌش ١غووٝ ٌرىوو٠ٛٓ ٘ووزٖ اٌّشوثوواخ ٘ووٝ ِحوواسق اٌّخٍفوواخ اٌقووٍثح اٌخافووح 

تاٌثٍووذ٠اخ تغووثة حووذٚز ذفوواػالخ ِؼمووذج ٌّىٛٔوواخ اٌمّاِووح ذووؤدٜ ٌرىوو٠ٛٓ ِشوثوواخ غ١ووش 

 ِرٛلؼح.

 يثبل رنك :

  Ligninٚاٌ   Poly styreneِٛاد أسِٚاذ١ح ِصً  ذىْٛ اٌمّاِح 

ٚ  PCDDsٚػٓ هش٠ك اٌرحىُ فٝ و١ّح اٌٙٛاء ػٕذ اٌحشق ٠ّىٓ  فل ذطوا٠ش ِشوثواخ اٌو  
PCDFs 

–Cl

 


 
 

Peroxy radical  

Dichloro carbene  



٠ّٚىٓ اعرخذاَ اٌنٛء أٚ اٌىا ٕاخ اٌذل١مح ٌرحًٍ تؼل ِشوثواخ اٌىٍوٛسٚ ػنو٠ٛح ِصوً اٌو  
TCDD  

2,3,7,8 tetra chloro-dibenzo-P-dioxin 

 

 

 

 

 

 

 

 -تدوير واالستفادة من بعض المخلفات الزراعية: -

ذؼرثووش اٌّخٍفوواخ اٌضساػ١ووح ِووٓ اٌّقووادس غ١ووش إٌّافغووح ٌغووزاء ادٔغوواْ ٠ّٚىووٓ 

 اعرخذاِٙا فٝ ذغز٠ح اٌذٚاظٓ ػٍٝ أْ ٠ٛمغ فٝ ا ػرثاس تؼل ا ِٛساٌٙاِح.

 لِىا١ٔح ظّغ اٌّرخٍفاخ تى١ّاخ ِٕاعثح تطشق للرقاد٠ح . ( أ

 تؼذ ظّؼٙا تٛعا ً ػ١ٍّح للرقاد٠ح . لِىا١ٔح ذق١ٕغ اٌّرخٍفاخ ( ب

 ظ ( لِىا١ٔح اعرفادج اٌطا ش ِٓ اٌّخٍفاخ أٚ ِٕرعاذٙا.

 

٠ّٚىٓ حقش اٌّرخٍفواخ اٌروٝ عو١ّىٓ اعورخذاِٙا أٚ لد اٌٙوا فوٝ فوٕاػح أغز٠وح 

 -اٌذٚاظٓ ػٍٝ إٌحٛ اٌراٌٝ :

 *أٚ  : ِرخٍفاخ ٔثاذ١ح :

 ( متخهفات انمحاصيم وانفىاكة وانخضر :1

ِرخٍفووواخ ػوووشػ اٌثطاهوووا ٚاٌثطووواهظ ٚاٚساق إٌثاذووواخ اٌخنوووشاء وووواٌّٛص  

ٚاٌّرخٍفووح ِووٓ ػووشػ اٌخنووشاٚاخ ووواٌعضس ِٚرخٍفوواخ عووٛق اٌخنووش ٚاٌفاوٙووح 

 تقفح ػاِح .

 ( متخهفات صناعة انسكر :2

 ٚاّ٘ٙا ِرخٍفاخ اٌّٛ ط ٚاٌثاظاط ٚتٕعش اٌغىش .

 ( متخهفات انصناعات انسراعية :3

ؼ١ٍووة عووٛاء  نووش أٚ فاوٙووح وص١ووش ِووٓ أظووضاء اٌخنووش ذرخٍووف تؼووذ فووٕاػح اٌر

ٚاٌفاوٙح ِصً ٌة اٌثشذماي ٚتزٚس اٌّأعٛ ٚتزٚس اٌطّاهُ ٚٔم١غ اٌزسج  عرخشاض 

 إٌؾا.

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 



 ( األعشاب انثحرية وانطحانة :4

أّ٘ٙووا األػؾوواب اٌثحش٠ووح اٌخنووشاء اٌرووٝ ذمووزفٙا األِووٛاض ػٍووٝ ؽووٛاه   

 ادعىٕذس٠ح .

 * شا١ٔا : ِرخٍفاخ ح١ٛا١ٔح :

 ( متخهفات صناعة األنثان : 1

 أّ٘ٙا اٌؾشػ اٌّرخٍف ِٓ فٕاػح اٌعثٓ.

 ( متخهفات انمجازر وانسهخانات :2

ِصً اٌذَ ٚاٌٍحُ ٚاٌؼظاَ ِٚحر٠ٛاخ اٌىشػ ِٚغحٛق اٌش٠ؼ ٚاألحؾاء اٌذا ١ٍوح 

 ٚاألسظً ٌٍذٚاظٓ .

 ( انسرق وانروث :3

ٌووذٚاظٓ ا –ٚ٘ووٝ ِرخٍفوواخ فووٕاػح اٌووذٚاظٓ ٚاٌووزٜ ٠ّىووٓ ظّؼووح ِووٓ ِووضاسع 

 ٚوزٌه سٚز اٌّاؽ١ح .

 ( مسحىق انكثذ :4

 ٚ٘ٛ إٌاذط ِٓ ِقأغ األد٠ٚح دٔراض ِغرخٍـ اٌىثذ ٌالعرؼّاي اٌطثٝ. 

أغٍووة اٌّرخٍفوواخ   ٠ّىووٓ اعوورخذاِٙا ِثاؽووشج فووٝ ذغز٠ووح اٌووذٚاظٓ ٌٚىووٓ تؼووذ 

ػ١ٍّوواخ فووٕاػ١ح ِخرٍفووح حغووة هث١ؼووح اٌّرخٍفوواخ ح١ووس ذرٕاعووة ِووغ لِىا١ٔووح 

 اٌطا ش.
 

 أعزبر انًبدح      انزًُُبد،،،يع أطُت 

 أ.د/ فشزبد فىدِ عهً                                                                        

 

 

 
 


