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  ( 7)  ......................................................................... احملتىيات

 
 

 احملتىيات
 

 رقم الصفحة الموضوع

 ِّ الفصل االول :البيئة مفيوميا, أنواعيا , مدراسيا, مشكالتيا

 ِٓ تطورمفيوم البيئة. أواًل:

ــًا:المدارس ـــ ـــ  ِٔ البيئية الفمسفية . ثاني
ـــاً: التصنيف الرئيس لمبيئات وأنواعيا. ـــ ـــ ـــ  ِٗ ثالث

ــــاً: ـــ ـــ  ِّ العالقة بين البيئة والجغرافيا مكانياً وزمانياً رابع

ــــاً:االنسان والبيئة عالقة تأثر وتأثير. ــــ  ّّ خامسـ

ـــًا:النظام االيكولوجي ـــ ــــ  ّٖ سادســ

ــًا:السمم التدريجي لتباين المشكالت البيئية ــــ ـــ  َْ سابع

ــــاً:التوازن والخمل البيئي ـــ ـــ  ِْ ثامنـ

ــي الفصل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ْٓ الثاني : التموث البيئـ

 ْٕ المقدمة

ـــو ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ْٕ أواًل:مفيومــ

ــــاً:درجات التوث البيئي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ْٗ ثاني

 ِٓ ثالثاً: أنواع المموثات البيئية

ــــل الثالث : تموث اليواء  ـــ ـــ ـــ  ٓٓ الفصـــ
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 ٕٓ المقدمة

 ِٔ تموث اليواء أواًل:

ـــًا:مصادره ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ْٔ ثاني

ــــاً:عالقة عناصر  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ُٖ تموث اليواء في المناخ ثالث

ـــًا:آثاره ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ّٗ البيئية  رابع

ــــاً: ـــ ـــ ــــ  ْٗ المعالجات وطرائق الحد خامسـ

ـــًا:محدداتو البيئية ـــ ـــ ـــ ــــ  ٕٗ سادســ

ــل الرابع:  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوث المياهالفصـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ُُّ تم

 ُُٓ المقدمة

 ُُٕ أواًل:مفيومو

ــــاً:مصادره ـــ ـــ ـــ ـــ  ُُٖ ثاني

ــــاً:آثاره ـــ ـــ  ُِٓ ثالث

ـــًا: ـــ ـــ  ُِٕ المعالجات وطرائق الحد رابع

ــــاً:محدداتو البيئية ــــ  ُِٗ خامسـ

ــــل الخامس: التموث  ـــ ـــ ــيالفصـــ ـــ ـــ ــــ  ُُْ الضوضائـ

 ُّْ المقدمة:
 ُّْ أواًل:مفيومو

ــــاً:مصادره ـــ  ُِٓ ثاني

ــًا:آثاره ـــ ـــ ـــ  ُٓٓ ثالث
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ــًا: ــ ــــ ـــ ـــ  ُٖٓ المعالجات وطرائق الحدرابع

ــــاً:محدداتو البيئية ــــ  ُِٔ خامسـ
ـــي ـــ ـــ ــــل السادس: التموث االشعاعـ  ُُٕ الفصـــ

 ُّٕ المقدمة:
 ُّٕ أواًل:مفيومو

ـــًا:مصادره ـــ ـــ ـــ  ُْٕ ثاني
ــــاً:آثاره ـــ ـــ  ُِٖ البيئية  ثالث

ـــًا: ـــ ـــ  ُّٖ المعالجات وطرائق الحد رابع

ــًا:محدداتو البيئية ــــ  ُّٖ خامسـ

 ُٖٓ الفصل السابع: تموث التربة

 ُٕٖ المقدمة:

 ُٕٖ أواًل:مفيومو

ــــاً:مصادره ـــ  ُٖٖ ثاني

ـــًا:آثاره ـــ ـــ  ُٔٗ ثالث

ــًا: ـــ ـــ ـــ  ُٗٗ المعالجات وطرائق الحد رابع

ــًا:محدداتو البيئية ـــ ــــ  َُِ خامسـ

 َِٓ الفصل الثامن: التموث البصري
 َِٕ المقدمة:

 َِٕ أواًل:مفيومو
ــــاً:مصادره ـــ  َِٖ ثاني

ــــاً:آثاره ـــ ـــ  َِِ البيئية  ثالث
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ـــًا: ـــ  ُِِ المعالجات وطرائق الحدرابع

ـــًا:محدداتو البيئية  ُِِ خامسـ
 ِِٓ الفصل التاسع: االحتباس الحراري والتصحر

 ِِٕ المقدمة:
 ِِٕ أوال: اإلحتباس الحراري

 َِّ :مصادره-7
 ِّّ البيئية:آثاره -6
 ُِْ المعالجات وطرائق الحد:-4
 ِْٓ ثانيًا: التصحر  
 ِْٓ :مصادره-7
 ِْٖ :آثاره-6
 ِْٗ : المعالجات وطرائق الحد-4

 ُِٓ الفصل العاشر: التشريعات البيئية في العراق
 ِّٓ المقدمة:

 ِّٓ أواًل:التشريعات البيئية الخاصة باليواء والضوضاء
 ِٕٓ ثانياً: التشريعات البيئية الخاصة بتموث المياه

 ِٖٓ الخاصة بتموث التربة ثالثاً: التشريعات البيئية
 ِٗٓ رابعاً: التشريعات البيئية الخاصة بإدارة الموارد والنفايات الخطرة.

 ِِٔ خامسًا: التشريعات البيئية الخاصة بالتنوع األحيائي .
سادساً: التشريعات البيئية الخاصة التموث الناجم عن استكشاف 

 واستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعي.

ِّٔ 

 ِّٔ سابعاً: التشريعات البيئية الخاصة بأنشاء المشاريع
 ِٕٔ )معامل الطابوق(

 ِٕٔ )المحطات الكيروحرارية لتوليد الطاقة الكيربائية(
 ِٖٔ )مواقع طمر النفايات الخطرة(

 ِٗٔ )مصانع الحديد والصمب وااللمنيوم(
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 ِٗٔ )مشاريع الصرف الصحي(
 َِٕ )الصناعات الغذائية الكبرى(

 ُِٕ )مجازر المحوم الحمراء والبيضاء(
 ُِٕ المحطات الغازية لتوليد الطاقة الكيربائية
 ُِٕ )مواقع الطمر الصحي لمنفايات البمدية(

 ِّٕ )مشاريع الدواجن(
 ِّٕ )مصانع الثمج(

 ِْٕ مصانع الحياكة والنسيج والخياطة
 ِٕٓ )كراجات الغسل والتشحيم(

 ِٕٓ وساحات بيع الغاز والنفط()محطات تعبئة الوقود 
 ِٕٔ )مشاريع مياه الشرب(

 ِٕٗ الفصل الحادي عشر: دور الوعي البيئي في حماية البيئة من التموث
 ُِٖ المقدمة

 ِّٖ اواًل : الوعي األسري
ــــاً : المؤسسات التعميمية ـــ  ِْٖ ثاني
ـــاً : المؤسسات االعالمية ـــ  ِٖٔ ثالث

ـــاً :  ـــ  ِٖٖ المؤسسات الدينيةرابع
ــــاً : القانون   ِٖٗ خامســـ
 416 - 637 المصادر والمراجع 
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 قائنُ اجلذاول

 
رقم 
 الجدول

رقم  عنوان الجدول
 الصفحة

 ٖٓ الغازات التي تدخؿ في تركيب الغبلؼ الجكم المتجانس 7

 ٖٔ تكزيع ممكثات اليكاء طبقان لمقطاعات المختمفة )بالمميكف طف( 6

 ُٕ الممكثات الناتجة عف سيارات البنزيف كالديزؿ مقدرة غـ/لتر 4

معايير نكعية اليكاء القياسية لممكثات مختارة في اقطار مختمفة  3
 (Austriaمف العالـ النمسا )

ٖٗ 

 ٗٗ (  Germanyالمححدات البيئية لتمكث اليكاء في ألمانيا ) 0

 ٗٗ (France) المححدات البيئية لتمكث اليكاء في فرنسا 2

 ََُ (Italyالمححدات البيئية لتمكث اليكاء في ايطاليا ) 1
 َُُ (Japanالمححدات البيئية لتمكث اليكاء في الياباف ) 2

المحددات المحمية كالعالمية لبعض الممكثات الغازية كمجمكع  3
 العكالؽ الجكية في اليكاء المحيط.

َُّ 

 َُٓ معايير جكدة اليكاء في مدينة دبي 71

 َُٔ  مؤشر المعيار البيئي لجكدة اليكاء في  مدينة دبي 77
 َُٕ ّالتراكيز القياسية المايكركغراـ/ ـ 76
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/ ـ 74 أك جزء  ّمعدالت التركيز المسمكحة مقاسة بالمايكرك غرـا
 بالمميكف المناطؽ الغير صناعية كالمناطؽ الصناعية

َُٖ 

 َُٗ العمؿ كالمناطؽ السكانيةمحددات المكاد الضارة في ىكاء  بيئة   73

 َُُ  محددات التراكيز المينية لمغازات المتكاجدة في الجك 70

بداللة تركيز غاز األكزكف كالظركؼ  (AQI)مؤشر نكعية اليكاء  72
 الصحية.

 

ُُُ 

 مصادر المياه كنسب كجكدىا)%( في الكرة االرضية 71
 

ُُٕ 

 ََُِ,ََِِالعاميف أىـ ككارث الناقبلت التي حدثت في  72
 

َُِ 

معدؿ كميات االسمدة المستخدمة في العراؽ كعدد مف الدكؿ  73
 االخرل

ُِْ 

لمكاصفات صبلحية المياه  Who)الئحة منظمة الصحة العالمية) 61
 لؤلستخداـ البشرم.

َُّ 

 ُِّ المحددات البيئية لمياه الصرؼ الصحي 67

 ُّّ محددات المياه الغراض الشرب 66

 ُّْ دليؿ نكعية المياه بالنسبة لمممكحة كالخاص بالماشية كالدكاجف 64

تقييـ الماء لمرم بالنسبة لمخاطر الممكحة حسب مختبر الممكحة  63
 االمريكي الى اربع درجات

ُّٔ 

تصنيؼ مختبر الممكحة االمريكي  لمياه الرم حسب نسبة امتزاز  60
 الصكديكـ

 

ُّٕ 
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 ُّٖ الذائبة في مياه اآلبارمحددات نسبة االمبلح  62

 مكاصفات مياة الفضبلت المعاممة مف المشاريع النفطية 61
 

ُّٗ 

(المسمكح بو لشدة WHOالحد االقصى لمنظمة الصحة العالمية) 62
 الضكضاء في المناطؽ المختمفة

ُّٔ 

 السمـ التدريجي لمستكيات الضكضاء كأثاره البيئية 63
 

ُٔٓ 

بو لشدة الضكضاء لخارج أستعماالت الحد األقصى المسمكح  41
 المدينة كعمـك المجتمع.

 

ُٔٔ 

 -محددات المؤثرات التصميمية لمصكت في المناطؽ السكنية 47
 الصناعية.في البيئة الحضرية

ُٕٔ 

محددات الضكضاء داخؿ المؤسسات التعميمية كأركقتيا كخارجيا  46
 كفي عدد مف المناطؽ ليبلن كنياران.

 

ُٖٔ 

الضكضاء لبيئة العمؿ كساعات التعرض اليكمي  محددات 44
ألقصى مدة مسمكح فييا لمتعرض لمضكضاء داخؿ الكرش 

 الصناعية

ُٔٗ 

يبيف أىـ المكاد المشعة المكجكدة في القشرة األرضية كاليامة  43
 بيئيان.
 

ُٕٓ 

 ُٕٔ اشعاع عف طريؽ ماء الشرب كالغذاء كما في البكتاسيـك 40

العالمية االكلى جراء استخداـ العكامؿ الكيمياكية خسائر الحرب  42
 السامة

 

ُٕٖ 
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يبيف بعض مكاد المصادر المصنعة كأعمار أنصافيا كمصادر  41
 تككنيا .

َُٖ 

 مقارنة بيف محتكل القمامة في ثبلث مدف عالمية 42
 

ُِٗ 

فعالية األغطية النباتية المختمفة, مرتبة تنازليان مف حيث مدل  43
 لمتربة مف اإلنجراؼحمايتيا 

ُٗٔ 

 َِِ المحددات البيئة لتراكيز المعادف الثقيمة في التربة)ممغـ/كغـ( 31

محددات التحميؿ االقصى التراكمي لممعادف في االرض الزراعية  37
 )كغـ/ىكتار(

َِّ 

 ِِٗ نسبة مساىمة الغازات في ظاىرة االنحباس الحرارم. 36

 ِّٕ عمى انتاج المحاصيؿ الزراعية  Co)تأثير تزايد تركيز ) 34

 ِْٔ عدد مف المشاريع  مف نكع)أ( 33

 ِٓٔ عدد مف المشاريع مف نكع )ب( 30

 ِٔٔ عدد مف المشاريع مف نكع )ج( 32
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 قائنُ األػلال

 
رقم 
 الشكل

 
 عنوان الشكل

رقم 
 الصفحة

 َّ  تصنيؼ البيئات كأنكاعيا ُ

 ُٔ االرتفاعتغير معدؿ درجات الحرارة مع  ِ

 مقطع تخطيطي لشارع مركرم محصكر بيف المباني ّ
 

ُٕ 

 ُْٔ الصكت قبؿ الضكضاء كبعد الضكضاء ْ

تناقص الضكضاء بفعؿ تضاعؼ المسافة كاألبتعاد عف مصدر  ٓ
 الصكت

ُُٓ 

 ُٔٓ أثر الضكضاء عمى جسـ االنساف ٔ
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 قائنُ الصىس

 
رقـ 
 الصكرة

رقم  عنوان الصورة
 الصفحة

 ٗٔ  المموثات المنبعثة من محطات توليد الكيرباء ُ
 ٗٔ المموثات المنبعثة من معامل الطابوق ِ
 ٗٔ المموثات المنبعثة من حرق النفايات ّ
 ٗٔ  المنبعثة من حرق إطارات السيارات المموثات ْ
 ُُِ الزيوت المتدفقة نحو المياه دون معالجة بيئية ٓ
 ُِِ في االنيار لغرض التخمص منيا المخمفات المنزلية التي تمقى ٔ
الحربية من آالت عسكرية وصواريخ غير  المخمفاتبقايا  ٕ

 منفجرة
ُُٖ 

 ُُٗ زيوت ودىون المصانع مخمفات ٖ
 ُُٗ ترسبات الممحية والمياه اآلسنة ٗ
 َُِ التناشز الموني لالعالنات التجارية َُ
 ُِِ-ُُِ البيوتااللوان والزخرفة في عدد من واجيات وداخل  ُُ
 ُِّ برك المياه المموثة واكياس النايمون واالوراق ُِ
 ُِْ التموث البصري بسبب التباين العمراني ُّ
 ُِٓ عدم التناسق في البناء  بين الجيد والرديء ُْ
 ُِٔ واجيات مباني وتشكيالت مثيرة ُٓ
 ُِٕ عدم التناسق في المعروض من السمع والخدمات ُٔ
البصري بالنفايات ومواضع سقوط االمطار والشوارع التموث  ُٕ

 الترابية وتكدس القامة.
ُِٖ 

 ُِٗ التموث باالسالك الكيربائية وأبراج اليواتف ُٖ
أجيزة التكييف في احد واجيات المباني والمطمو عمى شوارع  ُٗ

 المدن.
َِِ 
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 املكذمُ
 

يحضى مكضكع البيئة,كالتمكث البيئي في الكقت الحاضر بأىتماـ عدد مف  
المختصيف,بسبب الضغط السكاني السريع, كالتطكر التكنكلكجي, كالتكسع المساحي 
األهفقي, كزيادة كمية النفايات كنكعيتيا, تسيـ ىذه المصادر في زيادة تراكيز 

التربة, فضآل عف التمكث الغازات كالجسيمات المنبعثة لمجك, كتمكث المياة ك 
الضكضائي, كالبصرم كاإلشعاعي, كاإلحتباس الحرارم, كالتصحر, كتعرضت عمى 
ستنزاؼ مكانيان كزمانيان, كألف اإلنساف اليعيش بمعزؿ عف  أثره البيئة الى تدىكر كا 
البيئة فإف البيئة ليا أثر كبير في تقرير مستكل صحة األنساف كراحتو, كنشاطو, 

, كممكثاتيا مف اليكاجس التي تشكؿ قمؽ كبير لئلنساف , مما ترتب كأصبحت البيئة
عمى ذلؾ عقد الندكات كالمؤتمرات العممية ,كتدريس عدد مف مكاضيع البيئة 
كالتأليؼ فييا , تضمف الكتاب أحد عشر فصبلن , كتنكعت المكاضيع التي شمميا, 

, كالقكانيف, كالتكعية كمنيا مايخص )البيئة كمدارسيا ,التمكث كأنكاعة ,التشريعات
البيئية( تضمف الفصؿ األكؿ البيئة ,مفيكميا, أنكاعيا ,مدارسيا,مشكبلتيا( ,كناقش 
الفصؿ الثاني مفيـك التمكث البيئي ,كأنكاعة ,كدرجات خطكرتة,كأنكاع الممكثات 
البيئية,كتخصص الفصؿ الثالث بدراسة تمكث اليكاء كمصادر تمكثو, كأثر العناصر 

سمكؾ الممكثات كأنتشارىا كاآلثار البيئية الناجمة عنو ,كالمعالجات  المناخية في
كطرائؽ الحد منو فضبلن عف المحددات  البيئية لتمكث اليكاء المحمية 
كالعالمية,كتضمف الفصؿ الرابع ,دراسة تمكث المياه كمصادر تمكثيا)الطبيعية 

رائؽ الحد منو فضبلن عف المترتبة عميو, كالمعالجات كط البيئيةكالبشرية( , كاآلثار 
دراسة  المحددات البيئية المحمية كالعالمية لتكث المياه, كأشار الفصؿ الخامس الى
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التمكث الضكضائي كالمصادر المسببة لو , فضبلن عف اآلثار البيئة كطرائؽ الحد 
مف مستكيات الضكضاء كتـ اإلشارة الى المحددات البيئية المحمية كالعالمية 

ضاء, كجاء الفصؿ السادس بدراسة التمكث اإلشعاعي كالمصادر لمستكيات الضك 
المترتبة عميو, كالمعالجات كطرائؽ الحد  منو ككحدات  البيئيةالمسببة لو , كاآلثار 

القياس كالرصد المكاني لمتمكث اإلشعاعي, كتناكؿ الفصؿ السابع دراسة تمكث 
يا, كالمعالجات كطرائؽ الحد المترتبة عمي البيئيةالتربة, كمصادر تمكثيا , كاآلثار 

منيا فضبلن عف المحددات البيئية المحمية كالعالمية لتكث التربة, كتخصص الفصؿ 
المترتبو عميو,  البيئيةالثامف ,دراسة التمكث البصرم كمصادر تمكثو , كاآلثار 

كالمعالجات كطرائؽ الحد منو فضبلن عف المحددات البيئية المحمية كالعالمية لمتمكث 
صرم, كتخصص الفصؿ التاسع ,بدراسة االحتباس الحرارم كمصادر حدكثو , الب

المترتبو عميو, كالمعالجات كطرائؽ الحد منو, كذلؾ تـ دراسة  البيئيةكاآلثار 
التصحر كدرجات خطكرتو ,كاألسباب المؤدية لحدكثو, كاألثار البيئية المترتبو عميو 

التشريعات كالقكانيف كعدد مف كطراؽ الحد مف أنتشاره, ناقش الفصؿ العاشر ,
األنظمة البيئية في العراؽ, إذ أشار الى المحددات البيئية كالمتطمبات المكقعية 
إلقامة المشاريع في عدد مف المكاد القانكنية, كالتشريعات البيئية, في حيف تضمف 
الفصؿ الحادم عشر دراسة التكعية البيئية, ككسائؿ الكعي البيئي كمنيا الكعي 

رم , كاإلعبلمي ,كالتعميمي, كاإلسبلمي ,كالقانكني لمحد مف الممكثات ك األس
كاإلستخداـ الكفؤء لممكارد البيئة كالحفاظ عمييا مف التمكث,كتـ أستخداـ عدد كبير 
مف الجداكؿ كالصكر التي تشير الى تبايف مظاىر التمكث لغرض تفسيرىا كالكقكؼ 

اد عمى عدد مف الكتب كرسائؿ الماجستير, عمى أسبابيا زمانيان كمكانيان,كتـ األعتم
كأطاريح الدكتكراه كالمصادر بالمغة اإلنكميزية كشبكة المعمكمات العالمية ,كأخيران 
أحمد اهلل حمد الشاكريف عمى جميع نعمو,كأقدـ شكرم كتقديرم كأحترامي لمقكمي 
الكتاب,كأخص بالذكر المقـك العممي اإلستاذ المتمرس الدكتكر عمي صاحب  
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المكسكم,قسـ الجغرافيا/ كمية التربية لمبنات/جامعة الككفة,كالمقـك المغكم اإلستاذ 
المساعد الدكتكر ىادم شندكخ السعيدم, قسـ المغة العربية/ كمية اآلداب/جامعة ذم 
قار, كأتمنى مف اهلل العمي العظيـ أف أككف قد كفقت في عممي كمسعام,أنو سميع 

 عميـ. 

 

 
 د.عباس زغير محيسن المرياني                            

 م6172العراق في                                   
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 أنىاعها , مدراسها, مصكالتها()البًئة: مفهىمها, 

 
 . عله البًئُاواًل: تطىس مفهىو 

 ثاىًًا: املذاسغ البًئًُ الفلظفًُ .
 ثالجًا: اطع تصيًف البًئات وأىىاعها.

 سابعًا:عالقُ البًئُ باجلػشافًا)ملاىًًا وصماىًًا(
 خامظًا: االىظاٌ والبًئُ عالقُ تأثش وتأثري.

 طادطًا: اليظاو االيلىلىجٌ
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 Environmentاَآل: تطُرمفًُم البّئــــٕ  
أشتؽ مفيـك البيئة لغكيان مف كممة)بكأه منزالن( )بكأه إياه( ك)بكأ لو( ك)بكأه فيو(    

كالػذم يعنػي ىيػأه لػو كأنزلػو فيػو, كتبػػكأت منػزالن أم نزلتػو كقػاؿ تعػالى تكىالَّػًذيفى تىبىػػكَّؤيكا 
يمىافى { كاالسـ في ىػذه األفعػاؿ البيئيػة فإتيانػو أم اتخػذه مبػاءةن بمعنػ ارى كىاإلًٍ ى نػزؿ الدَّ

كحؿ بو. كتعني البيئة المجاؿ الذم يتأثر بو اإلنساف كتتشكؿ أنشطتو المتعددة طبقان 
لخصػػائص ذلػػؾ الكسػػط البيئػػي, ككػػذلؾ يػػؤثر اإلنسػػاف فيػػو بقصػػد تحقيػػؽ مػػا ينفعػػو 
ألجؿ استمرار المنفعة ,كيتكػكف ىػذا المجػاؿ البيئػي بكػؿ مػا يتمثػؿ فيػو مػف عناصػر 

 متعددة طبيعية أـ بشرية.
ـ( بيئة اإلنساف عمى ُٕٔٗمنظمة اليكنسكك التابعة لؤلمـ المتحدة عاـ)كعرفت 

أنيػػا )) ذلػػؾ الجػػزء مػػف العػػالـ الػػذم يػػؤثر فيػػو اإلنسػػاف كيتػػأثر بػػو, أم الجػػزء الػػذم 
يسػػتعممو كيسػػتغمو كيػػؤثر فيػػو كيتكيػػؼ لػػو, كىػػي المحػػيط الػػذم يعػػيش فيػػو األنسػػاف 

كالتربػػػة أك االرض(, كىػػػػي  كالكائنػػػات الحيػػػة كتتكػػػػكف مػػػف عناصػػػر )المػػػػاء كاليػػػكاء
العبلقػة بينيػا كبػيف مسػتخدمييا, فينػاؾ البيئػة  مصطمح أرتبط مفيكمػو الشػامؿ بػنمط

الطبيعية كالعمرانية كالصحية كاالجتماعية كالثقافية, أما عف البيئة في اطارىا الكاسع 
المحػيط الحيػكم الػذم يشػػمؿ الكائنػات الحيػة مػف إنسػاف كحيػكاف كنبػػات »العػاـ فيػي 

مػػا يحػػيط بيػػا مػف ىػػكاء كمػػاء كتربػػة كمػػا تحتكيػو مػػف مػػكاد صػػمبة أك سػػائمة أك ككػؿ 
حمايػة البيئػة ك غازية أك اشعاعات كالمنشػتت الثابتػة كالمتحركػة التػي يقيميػا اإلنسػاف 

تقتضي المحافظة عمى البيئة مف جية العدـ أك السػمب,بمعنى المحافظػة عمييػا مػف 
 كؿ مايفسدىا أك يضري بيا كيمكثيا.

امػا المصػطمح االقػػرب إلػى المختصػيف كالنػػاس ىػك )رعايػة البيئػػة( مثػؿ )رعايػػة 
الطفكلػػة(اك االمكمػػػة( أك) رعايػػػة االسػػػرة(  كتعنػػػي المحافظػػة عمػػػى البيئػػػة مػػػف جيػػػة 
الكجكد كمف جية العدـ  جميعت,كبعبارة أخرل مف جية االيجػاب كالسػمب,أم بمعنػى 

كيصؿ بيا الػى الغايػة المرجكه,أمػا  االيجاب كالكجكد, كمايرقى بيا كيصمحيا كينمييا
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مػػف جيػػة السػػمب اك العػػدـ حمايتيػػا مػػف كػػؿ مػػايعكد عمييػػا بالضػػرر كالعػػدـ كالتمػػكث 
الكسػػط الػػذم تجػػد منػػو الكائنػػات الحيػػة ميػػدانان لتفاعػػؿ ) كتعػػرؼ أيضػػان بإنيػػاكالفسػػاد ,

مجمكعة مف المقكمات الطبيعية كالبشرية, كينتج عف ىػذا التفاعػؿ عمميػة تبػادؿ فػي 
كالبيئة ىي كػؿ مػا يحػيط باإلنسػاف  ,(لتأثير بيف الكائنات الحية كبيف تمؾ المقكماتا

اإلنسػاف. كعػرؼ  التػي شػيدىامف عناصر طبيعية حية كغير حية فضبلن عف البيئػة 
G.G.Martin    اليػكاء الػذم نتنفسػو, المػاء  –البيئػة بأنيػا )كػؿ العػالـ المحػيط بنػا

رض التػي نمشػي عمييػا, ككػؿ األشػياء الحياتيػة الذم نشػربو, الغػذاء الػذم نأكمػو, األ
 .األخرل (

 ,كيتضح مما تقدـ بأف البيئة ىي ميداف لنشاط اإلنساف كالكائنات الحية األخرل
كمػػا نجػػده مػػف ظػػػكاىر حتػػى التػػي نحػػػف بصػػدد دراسػػتيا, ىػػػي نتػػاج لتفاعػػؿ عكامػػػؿ 

أ بعػدىا أسيمت الطبيعة بتشكيميا كأخػرل كانػت مػف أنشػطة اإلنسػاف كممارسػاتو لتبػد
مرحمػػة جديػػدة, فمػػػا بػػيف بػػػدء الطبيعػػة بفػػػرض سػػيطرتيا عمػػػى اإلنسػػاف أك الكائنػػػات 
الحية, كبيف تفاعؿ تمؾ الكائنات معيا كمحاكلة إيجاد الطريقػة المثمػى لبلسػتفادة مػف 
مكاردىا الطبيعية, بمعنى أف اإلنساف لػو القػدرة  عمػى التػأثير فػي الطبيعػة أكثػر مػف 

 لذا فيك تأثير ايجابي تارة كسمبي تارة اخرل. غيره مف الكائنات الحية,
 ثانّآ: املذارس البّئٕ الفلسفّٕ

 المدرسة الحتمية)الحتم البيئي( - أ
يعتقد أصحاب  ىذه المدرسة بأف االنساف أبف البيئة, كىي مف أكجدتو كىي   

مف تتكفؿ في رعايتو, أم تؤثري فيو دكف اف يؤثر بيا, بمعنى أف االنساف مخمكؽ 
سمبي اليمكف لو اف يسيـ في تغيير بيئتو. كمف أنصار ىذه المدرسة )ىيبك قراط( 

عكب مف جيو اخرل, كتشير مثؿ الذم ربط بيف المناخ مف جيو كبيف طبائع الش
ىذه االراء الى التأثير الكبير لمبيئة عمى االنساف الى درجة االعتقاد باف االنساف 
ىك نتاج البيئة التي تكجو فكره, كتؤثر عمى جميع أنشطتو في الحياة كالذم كرد في 
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كما يعد ارسطك ككتابو)السياسة( الذم انعكست  كتابو )اليكاء, الماء,المكاف(, 
فكاره في تأثير البيئة عمى االنساف فقد كجد ترابط بيف المناخ كطبائع الشعكب, ا

كيعد ابف خمدكف في القرف )الرابع عشر الميبلدم( مف المؤيديف بالحتـ البيئي كقد 
ظير ذلؾ في كتاباتو كخاصة في العمراف كالحضر,كمف بعده ظير االىتماـ بتأثير 

ي عصر النيضة كحركة الكشكؼ الجغرافية.  البيئة في االنساف في أكربا كخاصة ف
الذم اشار الى تأثير البيئة   (Riterكمف ركاد ىذه المدرسة  ايضان  االلماني ريتر)

عمى األنساف, فضآل عف ككنو لـ يغفؿ دكر االنساف في البيئة, كأشار 
الى التأثير المباشر كالشديد لمبيئة عمى االنساف, في حيف  (HumboLttىمبكلت)
ىيكؿ  الى )نظرية العبلقة بيف االرض كاالنساف(  كأطمؽ عمى ىذه العبلقة أشار 

( بمعنى إنيا دراسة العبلقة بيف الكائنات الحية Ecologyبعمـ االرتباط بالبيئة ) 
( كمف بعده تمميذتو )اليف Ratzelكبيئتيا في مكاف كاحد , كقد اشار راتزؿ)

نو مف )نتاج األرض( حالو حاؿ بأ كاعتبركه(  الى االنساف Elensampleسمبؿ()
 النبات ترعرع  فييا كتغذل منيا.

 
 المدرسة االمكانية)االحتمالية( - ب

يعػػد القػػرف التاسػػع عشػػر العصػػر الػػذىبي لممدرسػػة الحتميػػة فأنػػو ماكػػاد  القػػرف  
العشركف يبمغ منتصفو حتى ظيرت أفكاران جديدة معاكسػة لفكػر المدرسػة الحتميػة أذ 

فػػي تؤكػد بػأف الجغرافيػا يجػب أال تتجاىػؿ دكر االنسػػاف كتػأثيره فػي التغييػر كالتعػديؿ 
يػرل أصػحاب ىػذه المدرسػة بػأف اإلنسػاف  البيئة كأضافة مظاىر كظػكاىر جديػدة, إذ

ليس بمخمكؽ سمبي كانو اليتأثر فقػط فػي البيئػة بػؿ يػؤثر بيػا بمػا يمتمكػو مػف قػدرات 
كامكانات تتيح لو التصرؼ بيا, كاليكجد مايسمى بالحتـ البيئي بؿ يكجد تكافػؽ بيئػي 

لػػذم ام بمعنػػى اف االنسػػاف يػػؤثر كيتػػأثر فػػي بيئتػػو كمػػف ركادىػػا )لكسػػياف فيفػػر(  كا
إنتقػػػد الحتميػػػيف كجػػػاء بمػػػدأ )اإلمكانيػػػة( أم بمعنػػػى اف اإلنسػػػاف لػػػيس عبػػػدان لمبيئػػػة, 
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كظير ىذا التكجػو بعػد ذلػؾ فػي  راء )فيػداؿ دم البػبلش(  الػذم يػرل فػي االمكانيػة 
تكيؼ االنساف مع البيئػة فػي المأكػؿ كالمشػرب كالمػأكئ رغـػ كجػكد عػدد مػف تػأثيرات 

ع فػػي المنػػػاطؽ البػػػاردة كتسػػاقط الثمػػػكج فػػػكؽ قمػػـػ البيئػػة مكانيػػػان فػػػي عػػدد مػػػف المكاقػػػ
رككسي كفمير أذ اشار رككسي الى  ان لجبمية كمف ركاد ىذه المدرسة أيضالمرتفعات ا

 تكيؼ االنساف مع البيئة الطبيعية كدراسة تجاربيا في حدكد بيئتيا.   
 

 المدرسة الجغرافية البيئية الحديثة)التوافقية( - ت
بيئيان جغرافيان بيف المدرسة الحتمية كاالمكانية بمعنى  تمثؿ ىذه المدرسة تكافقت   

أف االنسػاف فػي مكاقػع يتػأثر فػػي البيئػة كيػؤثر فييػا فػي مكاقػػع اخػرل, كقػد تـػ احيػػاء 
افكػػار ىػػذه المدرسػػػة فيمػػا بعػػد كمػػػف خػػبلؿ ادخػػػاؿ فكػػرة الػػنظـ البيئيػػػة كمػػف ركادىػػػا 

لػبلرض عػف طريػؽ  )براكف( كعمى الػرغـ مػف أنػو أشػار الػى االسػتغبلؿ غيػر المنػتج
بناء المنازؿ كالسكؾ الحديدية كأستغبلؿ االرض بالزراعة كتربية الحيكاف, فضآل عف 

انتقػادات منيػا االشػارة الػى المسػكف دكف  إليػوقطع الغابات كصيد الحيكانات كجيػت 
السػػػكاف أم أغفػػػؿ أثػػػر اإلنسػػػاف فػػػي البيئػػػة الػػػذم يعػػػد العامػػػؿ المػػػؤثر فػػػي المظيػػػر 

بعػػده بػػنفس األفكػػار  كػػؿ مػػف )سػػاكر كدكنسػػكف( كالمػػذيف  الخػػارجي ليػػا, كسػػار مػػف
اىتمػػا بػػالمظير الخػػارجي لمبيئػػة الطبيعيػػة فقػػط دكف العامػػؿ المػػؤثر فييػػا )االنسػػاف( 

 رككسػػبي, غارنييػػو, ديرا,جػػكرج, )ديمػػانجكف, فضػػبلن عػػف  عػػدد مػػف العممػػاء كمػػنيـ
ككفػػػػػػػػػػػػػػاليؼ كبكيارسػػػػػػػػػػػػػكي(, كيػػػػػػػػػػػػػػرل جريفيػػػػػػػػػػػػػػث  جػػػػػػػػػػػػػيمس, مػػػػػػػػػػػػػػاير, فميرسػػػػػػػػػػػػػكر,

(,بػػػػأف البيئػػػػة كاإلنسػػػػاف يػػػػؤثراف فػػػػي بعضػػػػيما الػػػػبعض, أم أف G.Taylorتػػػػايمكر)
اإلنسػػاف يتػػأثر فػػي ضػػركؼ البيئػػة كمػػا أنػػو يػػؤثر فييػػا, األمػػر الػػذم جعػػؿ عػػدد مػػف 
الجغػػرافييف بػػأف يتفقػػكا مػػع كجيػػة نظػػر تػػايمكر فػػي تحميػػؿ عناصػػر البيئػػة الطبيعيػػػة 

 كالبشرية لمعرفة كيفية أستخداميا كالعمؿ عمى صيانتيا.
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 الجآ: التصهّف الرئّس للبّئات َأنُاعًاث
تتعدد أسػس تصػنيؼ البيئػة  تبعػان أل خػتبلؼ أسػس التقسػيـ كالتصػنيؼ كالتكزيػع 
كالتبايف في االنماط المكانية , إذ تقسـ البيئة الػى عػدد مػف التصػانيؼ الرئيسػة منيػا 

بالنسػبة كفؽ المكقع الجغرافي كالفمكي, فضآل عف التبايف المنػاخي كالنبػاتي كالمكقػع 
لممسػػطحات المائيػػة كالنشػػاط االقتصػػادم , كيظيػػر ىػػذا فػػي التصػػنيؼ الػػذم يعتمػػد 
عمػػى اسػػػس جغرافيػػػة منيػػا مػػػاىك طبيعػػػي مثػػؿ )بيئػػػة الجبػػػاؿ, بيئػػة السػػػيكؿ, كبيئػػػة 
البحار( كاألخر بشرم مثؿ بيئة )الحدائؽ كالشكارع كالمدف( الخ, اما التصنيؼ الذم 

البيئػػػات المختمفػػو كفػػػؽ المكقػػع مػػػف دكائػػػر يقػػـك عمػػػى اسػػس المكقػػػع الفمكػػي فيظيػػػر 
العػرض كخطػكط الطػكؿ كمنيػا البيئػات التػي يسػكد فييػا األرتفػاع الكبيػر فػي درجػػات 
الحرارة , كتكرار مكجات الحر, كأف يقاؿ )البيئة الحارة( كتظير بشػكؿ كاضػح  الػى 
شػػػماؿ كجنػػػكب المػػػداريف كالمتمثػػػؿ بػػػػ )الصػػػحارم( , كالتػػػي تتميػػػز بأعتػػػداؿ مناخيػػػا 

تسػػمى المعتدلػػة , فػػػي حػػيف التػػي تشػػػيد أنخػػاض معػػدالت الحػػػرارة كتكػػرار ظػػػكاىر ف
الطقس القاسية فضآل عػف تكػرار مكجػات البػرد فتسػمى بالبيئػة البػاردة كىػذا مػايظير 

 (.ُكاضحت في المناطؽ القطبية شكؿ)
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مجمكعػة البيئػػات  كيكجػد تصػػنيؼ أخػر لمبيئػػة يقػـك عمػػى أسػس مناخيػػة نباتيػة كعمػػى
منيا بيئة الغابات المدارية الرطكبة ,كبيئة المراعي الحارة ,فضآل عف بيئػة المراعػي 

 المعتدلة, كذلؾ تمثؿ البيئة المعتدلة الباردة كبيئة الصحارم
اما التصنيؼ الػذم يقػـك عمػى اسػس المكقػع بالنسػبة لمبحػار يتضػمف) بيئػة سػاحمية( 

سػػػس النشػػػاط االقتصػػػادم عمػػػى أ)البيئػػػة القاريػػػة الداخميػػػة(  كتصػػػنؼ البيئػػػة أيضػػػان 
كيظير ىذا في عدد مف البيئات )بيئة زراعية, بيئة رعكية,بيئة صناعية( , في حيف 

يئػة فيػػو كقسػػمت الػى ثػػبلث عناصػػر جػاء مػػؤتمر )أسػتككيكلـ( تكصػػيات  حػػددت الب
 ميمو:. 

: كىي مجمكعة مػف الكائنػات الحيػة التػي تعػيش فػي بيئػة محػدده البيئة الطبيعية -ُ
تتفاعؿ مع عناصر البيئة غير الحية بعضيا مع الػبعض اآلخػر بحيػث تحػافظ ىػذه 

مػى الكائنات عمى إستمرارية كجكدىا, كتعني دراسة البيئة الطبيعية التعرؼ الػدقيؽ ع
في بيئات محػدده, كتتضػمف الصػحارم كالغابػات   ان جتمعات الحية التي تعيش معالم

مثػػػؿ )بيئػػػػة الجبػػػػاؿ كالسػػػيكؿ كالبيئػػػػة المائيػػػػة)المحيطات كالبحػػػار كالبحيػػػػرات سػػػػكاء 
 .بحيرات مالحة اك انيار اك االىكار كتسمى بيئات عذبة(

ية التي شيدىا كتتككف ىذه البيئة بصكرة اساسية مف البيئة الماد :البيئة المشيدة -ِ
االنسػػاف كمػػف الػػػنظـ االجتماعيػػة كالمؤسسػػات التػػػي أقاميػػا كيمكػػف النظػػػر الػػى ىػػػذه 

بكجػػػػكد البيئػػػة الطبيعيػػػػة لخدمػػػة الحاجػػػػات  يسػػػيـالبيئػػػة  مػػػف خػػػػبلؿ التطػػػكر الػػػػذم 
البشرية, كبذلؾ تعد إستعماالت االرض لمفعاليات الزراعية كعمميات التنقيب الكاسعة 
كالفعاليات الصناعية جػزءان ميمػان لمبيئػة المشػيدة ,كعمػى أيػة حػاؿ فػأف البيئػة بفرعييػا 

كافة االحياء الرئيسيف الطبيعية كالبشرية يكمؿ بعضيما البعض اآلخر, كىي تشمؿ 
بيئػة )الشػارع,  كمػف ذلػؾ كالعكامؿ االحيائية المؤثرة عمييا كعمى سطح ىذا الكككب,

المزارع(, كعمى أساس نشػاط االنسػاف االقتصػادم الػذم يعػد أحػد العكامػؿ  كالحدائؽ,
 االساسية الذم يمكف عمى اساسو التمييز بيف عدة بيئات منيا:. 
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البيئة عدد السكاف المشتغميف في الزراعة, إذ عمى ىذه  : كيغمبالبيئة الزراعية -ُ
تشػكؿ ىػػذه المينػػة المصػػدر الػػرئيس لمػػدخؿ الفػردم كالقػػكمي, كمػػف االمثمػػة فػػي ذلػػؾ 

 بيئة )ىكلندا,سكريا(
: كيعتمػد سػكاف ىػذه البيئػة عمػى الترحػاؿ كالتنقػؿ كراء حيكانػاتيـ  البيئة الرعوية -ِ

السػكرية كباديػة العػراؽ كباديػة التي تشكؿ أساس حيػاتيـ, كمػا ىػك الحػاؿ فػي الباديػة 
 شبو الجزيرة العربية.

: تتضمف ىذه البيئة أنشطة الصناعة كالتعديف  إذ يككف العػدد البيئة الصناعية -ّ
الكبيػر مػػف السػػكاف لمعػامميف فييػػا فػػي القطػػاع األقتصػادم الصػػناعي كيشػػكؿ اسػػاس 

كاليابػػػػاف   الػػػدخؿ القػػػكمي, كمػػػا فػػػي المممكػػػػة المتحػػػدة كالكاليػػػات المتحػػػدة االمريكيػػػة
 كفرنسا.

 رابعًا: العالقٕ بني البّئٕ َاجلغرافّا)مكانًّا َزمانًّا(
( الػذم Geographyظيرت الجغرافيا في بداياتيا بمفيػـك أشػتقاقي مػف المصػطمح )

( Graphsكمعنػػػاه )االرض( ام المكػػػاف كمصػػػطمح )( Geoيتكػػػكف مػػػف مقطعػػػيف )
كمعناىا الكصؼ, لذلؾ المكاف ام بشقيو الطبيعي كالبشرم كظػؿ ىػذا المفيػـك حتػى 
القػػرف الرابػػع عشػػر المػػيبلدم خػػبلؿ مػػدة العصػػكر الكسػػطى فػػي اكربػػا,  كظيػػر ذلػػؾ 
كاضحان في الكتابات االكلى مف الفكػر الجغرافػي المتمثػؿ فػي )إخػكاف الصػفا( ك)ابػف 

خرم كأسػتمر ذلػػؾ حتػى بػدايات القػػرف سػينا( فػي كتػاب )المسػػالؾ كالممالػؾ( لؤلصػط
التاسع عشر كما ظير مف كتابات كاف ليا بعػد جغرافػي تمثػؿ فػي كتػاب )نخبػة مػف 
الدىر في عجاب البػر كالبحػر( لشػمس الػديف االنصػارم الدمشػقي , كبعػدىا ظيػرت 
الكشػكؼ الجغرافيػػة,كتجمى ذلػػؾ االىتمػػاـ بػالتكزيع المكػػاني لمظػػكاىر الجغرافيػػة عمػػى 

الػػػى اف كصػػػؿ الحػػػاؿ فػػػي نيايػػػة القػػػرف التاسػػػع عشػػػر كبدايػػػة القػػػرف سػػػطح االرض,
العشريف الذم تمثؿ بظيكر عدد مف المدارس الفكريػة ,كتكضػح الدراسػات الجغرافيػة 
الى النشتة االكلى لؤلنساف جغرافية كبمعنى أف األنساف يكلد في زمػاف كمكػاف محػدد  
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معنى أنو يكلد جغرافيػان, بما يحتكيو ذلؾ المكاف مف خصائص طبيعية كبشرية, أم ب
كالجغرافيا ىي نفسػيا تيػتـ فػي المكػاف كالزمػاف , كالعبلقػة بػيف الجغرافيػا كالبيئػة ىػي 
عبلقػة قديمػػة إذ عنػػدما تيػػتـ البيئػة فػػي دراسػػة مشػػكمة مػا فيػػي تتنػػاكؿ ىػػذه المشػػكمة 
 جغرافيان اصبلن إال أف البحث فييا كمعرفة أسبابيا كتباينيا كمحدداتيا, ككضع الحمكؿ
الناجعػػة ليػػا ىػػي اساسػػان مػػاتقـك بػػو البيئػػة فػػي الكقػػت الحػػالي,كمف المكاضػػيع البيئيػػة 
التي تيتـ بيا )تمكث اليكاء ,الماء ,الضكضاء , االشعاع ,البصرم( كغيرىا, كتقػـك 
الدراسة البيئية بدراسة تباينيا مكانيان كزمانيػان كمقارنػة النتػائج المستحصػمة منيػا , مػع 

البيئيػػة سػػكاء أكانػػت محميػػة أـ عالميػػة, كالف البيئػػة تسػػتفيد مػػف المحػػددات كالتراكيػػز 
المكقع الجغرافي كخصائص الطبيعية كالبشػرية كبعػدىا تقػـك البيئػة بدراسػة الممكثػات 

 الناجمة في ذلؾ المكاف كالزماف.
 خامسًا: االنساى َالبّئٕ عالقٕ تأثري َتأثر
بػؿ يكػكف لؤلنسػاف التػأثير عمػػى تسػيـ البيئػة بعناصػرىا التػأثير عمػى اإلنسػاف, كبالمقا

البيئة, كتختمؼ ىذه التأثيرات مف حيث الشػدة كالػنمط, كذلػؾ كفقػان ألخػتبلؼ التطػكر 
الحضارم كالتقني, كتبعت الختبلؼ البيئػة ايضػت, أم منػذ أف خمػؽ اهلل اإلنسػاف عمػى 
سطح الكرة األرضػية كىػك يحػاكؿ جاىػدان التكيػؼ مػف أجػؿ سػبلمتو فػي الكقػت الػذم 

بيئػػػة  نػػذاؾ بسػػػيطة كغيػػر معقػػػدة ,أمػػا فػػػي الكقػػت الحػػػالي كفػػي ظػػػؿ التقػػػدـ كانػػت ال
الصناعي كالتمكث البيئي تعقدت بيئة االنساف كازدادت مشاكميا , كأصػبحت صػحتو 
مف اليكاجس الرئيسة التي دفعت المختصيف بعقد الندكات كالمؤتمرات العمميػة حػكؿ 

كنشػػأتو, كاف كػػاف شػػكؿ ىػػذه  ذلػػؾ , كتعػػد ىػػذه العبلقػػة قديمػػة بقػػدـ كجػػكدة االنسػػاف
العبلقػػة يختمػػؼ مػػػف عصػػر آلخػػػر فػػي الماضػػي كمػػػف مجتمػػع الخػػػر فػػي الحاضػػػر 
كالمسػػػػتقبؿ, عمػػػػى كفػػػػؽ تقػػػػدـ المجتمػػػػع أك تػػػػأخره كأنمػػػػاط الحيػػػػاة السػػػػائدة فػػػػي ىػػػػذه 
المجتمعات, كمع ذلؾ فاف ىذه العبلقة كانت تتصػؼ دائمػان بتػأثير متبػادؿ أم تشػيد 

كتػدخؿ اإلنسػػاف فػي  البيئػة كمحاكلتػػو تغييرىػا بػػدرجات  تػأثير البيئػة عمػػى اإلنسػاف ,
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متفاكتػػة, كىػػك فػػي ىػػذا كمػػو يػػؤثر فييػػا تػػأثيران كاضػػحان, مػػف خػػبلؿ إسػػتيبلؾ مكاردىػػا 
الطبيعيػػة بشػػكؿ أك بػػتخر, كاف كانػػػت ىػػذه التغييػػرات كتمػػػؾ التػػأثيرات الضػػارة أكثػػػر 

ظيػػػر التػػػأثر كي ,فػػػى المجتمعػػػات المتقدمػػة تكنكلكجيػػػاكضػػكحا فػػػي الكقػػػت الحػػالي, ك 
 كالتأثير عمى البيئة مف خبلؿ مايمي:.

 تأثير البيئة الطبيعية في االنسان -7
يتػػأثر االنسػػاف كيػػؤثر فػػي البيئػػة كأف ذلػػؾ يمكػػف أيضػػاحو مػػف خػػبلؿ تمػػؾ العبلقػػة  

 بشكؿ مف التفصيؿ عمى  النحك اآلتي:.
الجغرافػػي كالفمكػػي عمػػى سػػطح الكػػرة المكقػػع المكقػػع الجغرافػػي كالفمكػػي:. يختمػػؼ  -ُ

االرضػية, فػي الكقػت الػذم تسػتمـ فيػو عػػدد مػف المنػاطؽ كميػات كبيػرة مػف االمطػػار 
كاالشػػعاع, تعػػاني منػػاطؽ اخػػرل فػػي تذبػػذب أكأنعػػداـ عػػدد مػػف العناصػػر المناخيػػة , 
كتطرؼ عدد منيا  كىذا كاضح في تمتع المناطؽ االستكائية بأمطػار غزيػرة كرطكبػة 

خبلؿ  صعكبة التنفس كنكع المبلبػس عالية كيككف أثرىا كاضحان عمى  اإلنساف مف 
كالبناء كالغذاء, فكثير  مايمجأ الى مبلبس خفيفة تمنع التعرؽ كالرطكبة , فضآل عػف 
إختيار الغذاء مف الفكاكو كالخضر بعيدان عف السعرات الحرارية كالدىكف قياسان بمكقع 

فية, فضآل المناطؽ القطبية التي يمجأ السكاف فييا الى اختيار مبلبس قطنية أك صك 
 عف الغذاء الذم يرفع مف السعرات الحرارية.

طبكغرافيػػػػػا المكػػػػػاف :يقصػػػػػد بطبكغرافيػػػػػا السػػػػػطح أشػػػػػكاؿ سػػػػػطح االرض سػػػػػكاء  -ِ
المنبسطة اك المتضرسة أك المتمكجة, كىي تختمؼ مػف حيػث تأثيرىػا عمػى االنسػاف 
اؿ مباشرة أـ غير مباشرة في نكعية البناء كالزراعة كالصناعة كمد طرؽ النقؿ كايصػ

التيػػػار الكيربػػػائي,  فكثيػػػر  مػػػايككف لمتعقيػػػػد الطبػػػكغرافي حػػػاجز  يمنػػػع أك يقمػػػؿ مػػػػف 
أسػتغبلؿ مػكارد البيئػػة فيػك يضػع عػػددان مػف  المعكقػات أمػػاـ األنسػاف فػي اإلسػػتغبلؿ 

 االمثؿ لمصادر البيئة كالسيطرة عمييا.
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الخصػػائص المناخيػػػة كتأثيراتيػػػا:برزت مػػػبلح تػػأثير المنػػػاخ عمػػػى االنسػػػاف منػػػذ  -4
نشػػػػأتو االكلػػػػى, إذ تسػػػػيـ الحػػػػرارة فػػػػي تأثيراتيػػػػا عمػػػػى االنسػػػػاف مػػػػف خػػػػبلؿ تنفسػػػػو, 
غذائو,مبلبسو,انشطتو المتعدده , فقػد  تػأثر اإلنسػاف منػذ القػدـ بمػا مػرت بػو الحػرارة 

لػؾ مػاتقـك بػو الحػرارة كخاصػة عنػد بأف يمجأ الى الكيكؼ ليحتمي بيا, فضػآل عػف ذ
تكرار مكجات الحر كالبرد كالتطرؼ, كحػدكث حػاالت الجفػاؼ كالصػقيع ممػا أنعكػس 
ذلػػؾ عمػػى صػػحتو كراحتػػو األنسػػاف,كنكع المأكػػؿ كالمسػػكف كالممبس,كتعمػػؿ الرطكبػػة 
بتأثير مباشر كغير مباشر عمى االنساف, إذ عندما يقترف أرتفاع الرطكبة الجكية مع  

يسبب ذلؾ انزعاج كضيؽ لمسكاف, في حيف يسيـ تناقص الرطكبة في الجك  الحرارة
الػػى تشػػقؽ الشػػػفاه كالغشػػاء المخػػػاطي لمجيػػاز التنفسػػػي, كتسػػيـ أيضػػػان فػػي اسػػػتمرار 
صػناعة الغػػزؿ كالنسػػيج مػع كجػػكد الرطكبػػة فػي حػػيف قمتيػػا تسػيـ فػػي تقطػػع الخيػػكط 

ا عمى البيئة, فمثآل تسػبب ,كتؤثر الرياح مف حيث سرعيا كاتجاىيا كنكعيتيا بتأثيرى
سرع الرياح في إثارة الغبار كتككيف الظكاىر الغبارية المتعػددة , أمػا اف يكػكف عالقػان 
اك متصاعد اك متساقط اك عكاصؼ غبارية, كىذه األنكاع متكقفو عمػى سػرع كىػدكء 
الرياح كتسيـ ايضت في تقميؿ زمػف كصػكؿ السػفف الشػراعية لمػا تقػـك بػو بػدفعيا الػى 

ـ فػػػي البحػػار كالمحيطػػػات, كيصػػؿ التػػػأثير حتػػى األنيػػػار, كيكػػكف أثرىػػػا سػػػمبيان االمػػا
عندما تسبب الغرؽ, كيظيػر دكر الريػاح مػف خػبلؿ سػرعتيا مػف خػبلؿ تأثيرىػا عمػى 
بيئة المكارد المائية, فمثآل تناقص سرعيا ينتج عنيا ىجرة اعداد كبيرة مف االسػماؾ 

ية كنكعية لممػكاد الغذائيػة, امػا نكعيػة بسبب قمة عكامؿ الخمط التي تسيـ في قمة كم
الرياح فميا تػأثير ايضػت فمػثآل تقػـك الريػاح الفػكىف فػي ذكبػاف الجميػد عمػى قمـػ جبػاؿ 
الرككي , كتسبب الرياح الرطبة في امكانية تساقط االمطار, كيتبايف تأثير األمطػار 

ايػػد دقػػػائؽ عمػػى البيئػػة أذ تسػػيـ قمػػة االمطػػار  فػػي جفػػاؼ التربػػة كقمػػة إنتاجيتيػػا كتز 
التػػراب فػػي اليػػكاء فػػي حػػيف أف زيادتيػػا يقمػػؿ مػػف جفػػاؼ التربػػة كزيػػادة تمػػكث اليػػكاء 
كخاصة عند أقترانيا مع بخار الماء ,كتسيـ االمطار في تبايف المساحات المزركعة 
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كالغطػاء النبػاتي, كيبػرز تػػأثير االمطػار السػاقطة فػي المنطقػػة االسػتكائية فػي )كثافػػة 
حػػيف أف قمتيػا كانعػػداميا يػؤثراف فػػي ظيػكر الصػػحارم كتكسػػع الغطػاء النبػػاتي(, فػي 

مػف تػػأثير  تتركػػوأيضػان فيمػا  كتػػنعكساألراضػي المتصػحرة كخاصػػة خمػؼ المػداريف, 
عمى التربة اذ تتعرض المناطؽ االستكائية الى عمميػات الغسػؿ المسػتمرة لتربتيػا فػي 

ككػة ممػػا يػػؤثر حػيف قمتيػػا فػي المنػػاطؽ االصػحراكية يسػػيـ فػي كجػػكد تربػة جافػػة كمف
 عمى حياة االنساف في ظؿ ىذه التأثيرات المناخية. 

 تأثير االنسان في البيئة: -6
كانػػػت البيئػػػة بعناصػػػرىا المختمفػػػو تػػػؤثر فػػػي االنسػػػاف كانشػػػطتو المختمفػػػة كبػػػدرجات 
متفاكتػػػو كخػػػبلؿ مػػػدد زمنيػػػة كمكانيػػػة مختمفػػػة اال أف اإلنسػػػاف بػػػدأ يػػػؤثر فػػػي البيئػػػة 

حيػػػث الشػػػده كالػػػنمط كذلػػػؾ كفقػػػان الخػػػتبلؼ التطػػػكر بتػػأثيرات معاكسػػػة كتختمػػػؼ مػػػف 
الحضارم كالتقني لػذلؾ االنسػاف كتبعػان ألخػتبلؼ البيئػة الطبيعيػة ذاتيػا كالتػي جميعػان 
تػػتحكـ فػػي إطػػػار النشػػاط االقتصػػادم الػػػذم يقػػـك بػػو االنسػػػاف ككسػػيمو لكسػػب لقمػػػة 

دامػػة كجػػكده عمػػى سػػطح ىػػذا الكككػبالعػيش  مػػا , كيظيػػر ذلػػؾ التػػأثير مػػف خػػبلؿ كا 
 يأتي:

 : تأثير االنساف عمى البيئة الطبيعية المفتكحة: - أ
بدأ االىتماـ بدراسة التفاعؿ بيف االنساف كبيئتػو كمػايمكف اف يػتـ بشػأف تحسػيف ىػذه 
العبلقة بما يتبلئـ  في النمط الطبيعي العاـ لمكرة االرضية حفاظان عمييا, كعمى حياة 

مػػػايتعمؽ بيػػػا مػػػف حقػػػائؽ متعمقػػػة البشػػػرية الػػػذم يػػػدخؿ فػػػي نطػػػاؽ العمػػػـك  البيئيػػػة ك 
, كقػد تكيػؼ االنسػاف مػع األتجػاه  فػي أنخفػاض  بالكصكؿ في المحافظة عمى البيئػة

كربطػػو مػػع الزراعػػػة  حػػدكثيا كقػػتالحػػرارة كالسػػيكؿ الجارفػػة, كأسػػتطاع مػػف حسػػػاب 
 كالفيضانات.

)السطح( ضمت أرتفاعات عدد مف الجباؿ باقية تتحػدل قػكة االنسػاف  الطبكغرافيا -ُ
غييػػػر طفيػػػؼ عمػػػى السػػػطح أذ قػػػاـ سػػػكاف كادم النيػػػؿ مػػػف المصػػػرييف بتقسػػػيـ فػػػي ت
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أراضػػي األحػػػكاض التػػي تحػػػدىا جسػػكر,  كتػػـػ شػػػؽ التػػرع  كأيػػػف تجػػرم فييػػػا الميػػػاه 
كأنشأت القرل عمى اككاـ تعمك فكؽ مسػتكل الفيضػاف, كأسػتطاع اإلنسػاف فػي الكقػت 

ار كمػا تمكنػػكا مػػف بنػػاء الحػالي بشػػؽ  القنػػكات المبلحيػػة تػربط المػػدف الداخميػػة بالبحػػ
مػكانئ العػالـ  ٓ/ُعدد مف المرافئ الصػناعية, بعػد اف عػدؿ خػط السػاحؿ كيقػدربأف 

الكبرل ليا مرافئ عدليا االنساف جزئيت عمػى االقػؿ,  كيعمػد االنسػاف الػى شػؽ أنفػاؽ 
تحت قيعاف األنيار كالبحار كتخترقيا السكؾ الحديدية كالطرؽ البرية, فضبلن عف مد 

 مياه كالغاز, بذلؾ يككف تأثير االنساف مباشر كغير مباشر. أنابيب ال
التربة: لـ يقؼ االنساف مكتكؼ االيدم فػي زراعػة األراضػي المنبسػطة إذ أسػيـ   -ِ

في الزراعة عمى عدد مف المدرجات كالسفكح كنظاـ ايصػاؿ الميػاه الػى النباتػات كقػد 
جاتيػػا اك بكسػػاطة الطػػرؽ قػػاـ االنسػػاف بتغييػػر البيئػػة الزراعيػػة لمػػا يػػتبلءـ  مػػع منتك 

ضػافة أالزراعية الحديثة استطاع االنساف اف يغير في تركيب التربة, اك عف طريػؽ 
زاد مػػف القػػدرة االنتاجيػػة  الحديثػػةالمخصػػبات كزيػػادة خصػػكبتيا اك بالكسػػائؿ العمميػػة 

اسػػػتخداـ فػػػي االنسػػػاف  تػػػدخؿلمتربػػػة مػػػف اجػػػؿ سػػػد حاجػػػة االعػػػداد المتزايػػػدة كلكػػػف 
 ات الطبيعية مما زاد كسرع في تعرية التربة كانجرافيا.االشجار كالنبات

كقػػاـ فػػي شػػؽ الممػػرات إلختػػراؽ العقبػػات كمػػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي اإلنفػػاؽ التػػي تختػػػرؽ  
خػػبلؿ جبػػاؿ الرككػػي بكابػػة  جبػاؿ األلػػب فػػي جنػػكب أكربػػا فضػػبلن عػف نفػػؽ )مكفػػات(

عمػى نطػاؽ  ان ( كحقؽ االنسػاف تقػدمُِٖٗحفر عاـ ميؿ ) ِ,ٔكالكرادك كالبالغ طكلو
محمي ايضان كخاصة االقاليـ الصناعية كنذكر منيا مدارج الطائرات كمختمؼ الطرؽ 

 .البرية كالحديدية كانشاء الجسكر لخدمة األغراض الزراعية كعمارة المدف
تػػػأثير االنسػػػاف  عمػػػى البيئػػػة المشػػػيدة: اذا كػػػاف االنسػػػاف ىػػػك مػػػف اكجػػػد البيئػػػة  - ب

فػػي التػػدخؿ فييػػا سػػكاء نػػكع البنػػاء كتنظػػيـ المشػػيدة فكيػػؼ اليكػػكف لػػو األثػػر الكبيػػر 
المػػػػدارس , فقػػػد قػػػػاـ األنسػػػػاف فػػػػي التػػػػدخؿ  الحػػػدائؽ كالشػػػػكارع كالصػػػػناعة كالتعػػػػديف

المباشػر فػػي البيئػة العمرانيػػة كلـػ  يقػػؼ ذلػؾ عنػػد ىػذه الحػػدكد فػي أقامتيػػا كأنمػا فػػي 
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 تخطيطيػػا كتنميتيػػا ايضػػت, فقػػد تػـػ بنػػاء المػػدارس كالمؤسسػػات الصػػحية كتػـػ تكزيعيػػا
كتحديػػػػػد ارتفػػػػػاع البنػػػػػاء كمسػػػػػاحة الشػػػػػكارع كالجػػػػػزرات الكسػػػػػطية ليػػػػػا ام مايسػػػػػػمى  
بػػالتخطيط العمرانػػي كأختيػػار نػػكع االصػػباغ كاتجػػاه البنػػاء كتصػػريؼ الميػػاه الزائػػدة , 
كانشاء الشكارع كتعبيد الطرؽ كاضائتيا كتشجير الشكارع كالميػاديف ,كتػدخؿ األنسػاف 

قامة السدكد  كالخزانػات كتنظيميػا كتحميػة الميػاه ايضان في البيئة المائية  مف خبلؿ ا
 كحصاد الضباب كاالستمطار.

 Eco Systemسادسآ: الهظام االِكُلُجْ 
يعػػرؼ النظػػاـ االيككلػػكجي بأنػػو ) مصػػفكفة العبلقػػات التفاعميػػة التكامميػػة داخػػؿ  

كحػػدة بيئيػػة معينػػة بػػيف مككناتيػػا الطبيعيػػة كغيػػر العضػػكية )غيػػر الحيػػة( كمككناتيػػا 
ضػػكية كفػػؽ نظػػػاـ دقيػػؽ كمتػػػكازف, كمػػف خػػػبلؿ ديناميػػة ذاتيػػػة تحكميػػا النػػػكاميس الع

الككنيػة الآللييػػو التػي تضػػبط حركتيػا كتفاعميػػا بمػػا يعطػي لمنظػػاـ القػدرة عمػػى اعالػػة 
 الحياة. 

 يعػػػد البريطػػػاني ) رثرجػػػكرج تانسػػػمي( أكؿ مػػػف كضػػػع مفيػػػـك النظػػػاـ البيئػػػي فػػػي 
مػػف مجمكعػػة مترابطػػة كمتباينػػة نكعػػان,  ـ(,كقػػد عرفػػو بأنػػو )نظػػاـ يتػألؼُّٓٗعػاـ )

كحجمان  مف الكائنات العضكية, كالعناصر غير العضكية في تكازف مستقر نسبيا"(, 
كتتككف البيئة بقسمييا الطبيعي, كالبشرم مف كحدات أصغر تػدعى األنظمػة البيئيػة 
 , فالبيئة ىي أنظمة حيكية تضـ المككنات الحية,كغير الحية, كتشػمؿ فػي مككناتيػا
المكارد الطبيعية,كالحيكية التػي تشػكؿ متطمبػات الحيػاة ,كىػذه العناصػر تتفاعػؿ فيمػا 

 (. Ecosystemبينيا كفؽ نظاـ معيف يطمؽ عميو )النظاـ االيككلكجي 
ككفؽ ذلؾ فالنظػاـ البيئػي ىػك نظػاـ دينػامكي بيكلػكجي كيمػاكم تتشػػابؾ عناصػػره 

ككنة لمنظاـ البيئي عمى بعضيا كتتفاعػؿ مع بعضيا البعض,كتؤثر ىذه العناصر الم
الػبعض فػي تكػكيف النظػػاـ سػمبان أك إيجابػان , فمػػك رجعنػا إلػى النظػػاـ الػذم يتكػكف مػػف 

ـ مػػف ػػػػات البيئػػة اليػػكاء كالتربػػة, كالمػػاء, كاألىػػػػػػػػػػػػػنشػػاط إنسػػاني صػػناعي كمػػف معطي
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ذلػػؾ ىػػك المكقػػع الصػػناعي , سػػكؼ نبلحػػظ أف ىنػػاؾ جػػانبيف مػػف التػػأثيرات تتمثػػؿ 
بالجانػػب اإليجػػابي الػػذم يمثػػؿ تعزيػػزان لعناصػػر النظػػاـ كمػػف جانػػب  الخػػر )السػػمبي( 
تشكؿ خطكرة عمى كفاءة كأداء النظاـ البيئي بما يؤثر في نشاط اإلنساف,  كالمحػيط 

 الحيكم لو في ذلؾ الحيز . 
 ا تتككف مف نظاميف رئيسيف ىما:كالبيئة بدكرى

.النظػػػاـ البيكلػػػكجي ) الطبيعػػػي ( كىػػػػك المحػػػيط الحيػػػكم, كيقسػػػـػ إلػػػى نظػػـػ قاريػػػػة ُ
 كمائية.

 .النظاـ االصطناعي كىك النظاـ المكضكع مف قبؿ اإلنساف كيتضمف :ِ
النظػػاـ التقنػػػي كيشػػػمؿ كػػػؿ المكجػػػكدات الماديػػة التػػػي أكجػػػدىا اإلنسػػػاف فػػػي بيئتػػػو  -

حياتػو كتتضػمف المػػدف بكػؿ مػا تحكيػػو مػف مكجػكدات صػػناعية  لغػرض تسػييؿ سػػير
 كفعاليات .

النظػػػاـ االجتمػػػاعي كيتشػػػكؿ ىػػػذا النظػػػاـ مػػػف المؤسسػػػات التػػػي أنشػػػأىا اإلنسػػػػاف  -
كطكرىػا إلدارة شػػؤكنو فػػي مجتمعػو الخػػاص كمػػع المجتمعػات األخػػرل كمػػف القػػكانيف 

 التي تيسف لتنظيـ عممية استغبلؿ المكارد الطبيعية .
iات النظام البيئي :مكون 

 تنقسـ مككنات النظاـ البيئي إلى قسميف أساسييف ىما :
العناصر غير الحية )مجمكعة االساس( كتشمؿ الماء ,اليكاء , الحػرارة, التربػة  -ُ

, كالشػػمس( تعػػد ىػػذه العناصػػر مقكمػػات الحيػػاة االساسػػية كالثابتػػو التػػي تعػػكض مػػف 
 )المحمبلت(.

المنتجػػات( أذ تقػػـك النباتػػات بصػػنع غػػذائيا العناصػػر الحيػػة المنتجػػة )مجمكعػػة  -ِ
 بنفسيا, .

العناصر الحية المستيمكة )المستيمكات( كتشمؿ ىذه المجمكعة عمى الحيكانات  -ّ
  سكاء كانت اكمة االعشاب كاكمة المحـك فضآل عف االنساف.
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العناصػػر الحيػػة المجيريػػة)المحمبلت كالمفسػػخات( كتشػػمؿ ىػػذه العناصػػر عمػػى   -ْ
, اذ تقـك الفطريات بتحميؿ المكاد العضكية النباتية الميتو , كتقػـك  الفطريات البكتريا

 البكتريا بتحميؿ المكاد الحيكانية الميتة الى اصكليا االكلى.
 

تتفاعػػؿ عناصػػر البيئػػة الطبيعيػػة كاألصػػطناعية فيمػػا بينيػػا بتػػكازف تػػاـ إال أف تػػدخؿ 
سػبب فػي التػأثير عمػى اإلنساف ىك الذم يعمؿ عمى إيجاد اختبلؿ في التكازف مما يت

البيئػة ككػػذلؾ عمػى اإلنسػػاف نفسػو , نتيجػػة لسػكء اسػػتخداـ التقنيػة الحديثػػة, كالتطػػكر 
كتػػأتي أىميػػة النظػػاـ البيئػػي التكنكلػػكجي ممػػا يعمػػؿ عمػػى اإلخػػبلؿ بػػالتكازف البيئػػي . 

لككنو كحدة الدراسة األساسية التحميمية لجميع المككنات البيئية , كىك ذك قيمة كبيرة 
 . دراؾ مفيكمات البيئة كاإلدارة البيئيةفي إ

 سابعآ: )السلم التذرجيْ لتباِو املصكالت البّئّٕ(
تتبػػايف المشػػكبلت البيئيػػة زمانيػػػت كمكانيػػت حسػػب طبيعػػػة الضػػغط الطبيعػػي كالبشػػػرم 
كنظاميػػػػا االيككلػػػػكجي, إذ عنػػػػدما يكػػػػكف الضػػػػغط )الطبيعػػػػي كالبشػػػػرم( أك احػػػػدىما 

عنػدما مايفكؽ قدرتيا عمى اعالة نفسيا تتدىكر البيئة كيحػدث خمػؿ كاضػح فػي حػيف 
مػػف العناصػػر كلػـػ تتعػػرض الػػى الضػػغط يحػػدث تػػكازف  ان تمتمػػؾ البيئػػة نظامػػت متكازنػػ

كيمكػف ليػػا المحافظػػة عمػػى ادامػػة كاسػػتمرارية انتاجيػػا  كخاصػػة فػػي ظػػؿ االسػػتغبلؿ 
كاألستعماؿ الراشد لمبيئة أم تستمر الصحراء في العطاء اذا كجػد االسػتعماؿ الكفػكء 

لػػى كقتنػػا السػػتغبلؿ مكاردىػػا , لػػذالؾ تتبػػايف طبيعػػة المشػػكبلت منػػذ كجػػكد االنسػػاف ا
 الحاضر كىي كالتالي.

 (:.The environmental phenomenonالظاىرة البيئية). -7
منػػذ  أف خمػػؽ اهلل االنسػػاف كأسػػتقر فػػي المنػػاطؽ السػػيمية نظػػران لقمػػة عػػدده مػػف جيػػة 
كمحدكدية المكارد مف جية اخػرل, كانػت البيئػة تعػيش مرحمػة الظػاىرة كىػي اقترنػت 

ؽ في الكقت الحالي تعيش مرحمة الظػاىرة أم بظيكر االنساف االكؿ مع كجكد مناط
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انيػػػا مرحمػػػة مػػػف التمػػػكث يمكػػػف السػػػيطرة عمييػػػا كالتتطمػػػب تخطػػػيط عػػػاؿو المسػػػتكل, 
كتظير عمى انيا تمؼ بسيط ثـػ انيػا التكمػؼ الجيػات المسػؤكلة مبػالغ ضػخمة, ىػذا 
ران اليعنػي تركيػا أبػدان بػدكف تخطػيط كمتابعػة تأثيراتيػا فقػد تتطػكر مسػتقببلن كتػزداد خطػػ

 عمى البيئة 
 ( :problem The environmental) المشكمة البيئية -ِ
تعػػػػػرؼ بأنيػػػػػا " حػػػػػدكث خمػػػػػؿ أك تػػػػػدىكر فػػػػػي عبلقػػػػػة مصػػػػػفكفة عناصػػػػػر النظػػػػػاـ  

أك غير ,االيككلكجي , كما ينجـ عف ىذا الخمؿ مف أخطار أك أضرار بطريقة مباشرة
غير المنظكر,كىنػاؾ مباشرة, في الكقت الحاضر كمستقببلن , سكاء المنظكر منيا أـ 

مف يعطييا تعريفا شامبل كيرل أنيػا ليسػت قاصػرة عمػى مشػكبلت االسػتخداـ الضػار 
نما تتضمف جميع  المشاكؿ  أك غير الرشيد لممكارد الطبيعية أك مشكبلت التمكث , كا 

كسكء الظركؼ الصحية , كسكء  ,كالتخمؼ كما في نقص السكف ,الناجمة عف الفقر
اإلدارة كاإلنتػاج , كمػػا تتضػػمف عػدد مػػف المشػػاكؿ المتعمقػػة التغذيػة كقصػػكر أسػػاليب 

بحماية التػراث الثقػافي كالتػاريخي, كظيػرت المشػكمة البيئيػة بعػد زيػادة اعػداد السػكاف 
كالضػػغط عمػػػى المػػػكارد البيئيػػػة كاكتشػػػاؼ النػػػار كالتعػػػديف كالثػػػكرة الصػػػناعية كالرعػػػي 

ر الغطػاء النبػاتي كالتصػحر الجائر كالممكحة كزيادة غازات االحتباس الحرارم كتػدىك 
 اذ أسيمت بشكؿ كبير في تمكث البيئة كتخطي مرحمة الظاىرة .

 (:Environmental Crise Theاالزمة البيئية) -ّ
يطمؽ مصطمح األزمة البيئية عمى المشكمة البيئية كيختمؼ مفيـك األزمػة المسػتعمؿ 

عػدىا السػتراتيجي, في إطار ىذه الدراسة عف ذلؾ المعتمد في العبلقات الدكلية فػي ب
كينبػػع مفيػػػـك األزمػػػة فػػػي صػػػيغتو البيئيػػػة مػػف ذلػػػؾ الطػػػابع التركيبػػػي متعػػػدد األبعػػػاد 

عف تػدني نكعيػة األكسػاط البيئيػة , فػاف تػدىكر  كالمستكيات لممشكمة البيئية , فضبلن 
لتشػكؿ جممػة مػف  كتتقػاطعالمكارد الطبيعية , كغيرىا مػف العكامػؿ تتضػافر كتتشػابؾ 

 المشاكؿ اآلنية كالمستقبمية. 
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 . ( :Environmental Risk  Theالمخاطر البيئية) -ْ
يعبر عف المشكمة البيئية بالمخاطر البيئية, كىي تعني خطر متكقع الكقػكع , يمكػف 

المخػػاطر  كتعنػػيدراسػػتو بطرائػػؽ إحصػػائية , كطرائػػؽ أخػػرل , كتقييمػػو , كقياسػػو , 
تكقػػػػع تقريبػػػػي التقػػػػدير يتعػػػػرض إليػػػػو السػػػػكاف,كيمكف تميػػػػز البيئيػػػػة الكبيػػػػرة خطػػػػر م

أك تحدثػو ,المخاطر الكبرل مف خبلؿ معيارييف:أىمية الضرر الذم يمكف أف تسػببو
 ف مصدر المخاطر الكبرل يمكف أف تككف طبيعية أك بشرية.أكاحتمالية الحدكث,ك ,

كفقػػداف اتزانػػو ككفػػؽ ماتقػػدـ اعػػبله فػػأف المشػػاكؿ البيئيػػة تعنػػي تػػدىكر النظػػاـ البيئػػي 
كتمكث   ,مف جراء األنشطة التي تعمؿ عمى استنزاؼ المكارد الطبيعية أك كميان ,جزئيان 

أك عالميػػة الحػػدكث  ,أك إقميميػػة,الكسػػط الطبيعػػي سػػكاء كانػػت ىػػذه األنشػػطة محميػػة
كالتػػأثير. ىػػذا التعريػػؼ يحقػػؽ غػػرض الدراسػػة مػػف حيػػث أف المشػػكمة البيئيػػة قضػػية 

العكامػؿ مػػا بػػيف طبيعيػة كبشػػرية ممػػا يجعميػا مجػػاال لمدراسػػة مركبػة البنػػاء كمتداخمػػة 
 الجغرافية .

 ثامهآ: التُازى َاخللل البّئْ: 
أسػتمرار كبقػاء مصػفكفو العبلقػات  Ecological balance)يقصػد بػالتكازف البيئػي)

التفاعمية التكاممية لممككنات الحية )العضكية( كالمككنات الغير حية )غير عضكية(  
عمى حاليا دكف حدكث أم ضرر أك تمػؼ يػؤثر عمييػا, كىػك تػكازف العناصػر الحيػة 
كغير الحية التي يتككف منيا النظاـ البيئي بنسب معينة تتفاعػؿ كتػرتبط مػع بعضػيا 

عض كتحقؽ حالة مف التكازف الدقيؽ ينتج عنيا أداء دكرىا الطبيعي,في حيف يعد الب
الخمؿ البيئي حدكث تمؼ كضرر أكتدىكر في النظاـ البيئي مما يؤثر عمى مصفكفة 
العبلقات التفاعميػو التكامميػو سػكاء العضػكية كغيػر العضػكية ممػا يػؤدم الػى حػدكث 

ز بػيف التػكازف, كالخمػؿ البيئػي , إذ يػرل تدىكر في المنظكمة البيئية, كىناؾ مف يميػ
عدد منيـ بأف  التكازف ىػك )حػدكث تغيػر طفيػؼ فػي خصػائص عناصػر المصػفكفة 



  ( 43)  .................. الفصل األول: )البًئة، مفهىمها،أنىاعها، مدارسها، مصلالتها(

 

البيئيػػة ال يػػنجـ عنػػو أخطػػار أك أضػػرار(, كعنػػدما تصػػبح ىػػذه الظػػاىرة خطػػرا يػػنجـ 
 عنيا أضرار متباينة, تصبح خمؿ بيئي.

ئػػة الغابػػات نجػػد أف المسػػاحات كعنػػد القػػاء نظػػرة شػػاممة عمػػى التػػكازف البيئػػي  فػػي بي
الخضراء مف االشجار كالشجيرات كالمحاصيؿ , تنػتج الغػذاء امػا بػاقي االحيػاء فيـػ 
مستيمككف كمحممكف ,كيظير مف ذلػؾ بػأف رصػيد العناصػر الكيميائيػة ثابػت فػي ام 
نظاـ بيئي, أما البكتريا كالفطريات كىي محممة  تعيد العناصر الكيميائية الػى النظػاـ 

ي بعػد مػػكت االحيػاء كعنػد مػػكت البكتريػا كالفطريػات تتحمػػؿ بأحيػاء أدؽ حجمػػان, البيئػ
كىذه تحمميا ادؽ االحياء عمى سػطح االرض كىػي الفيركسػات , كألىميػة المسػاحات 
الخضراء)الغابات( سكؼ يتـ دراستيا لمعرفػة اىمتيػا البيئيػة فػي التػكازف كاالسػتنزاؼ 

 البيئي كالتالي:
االنجػراؼ بسػبب تماسػكيا عػف طريػؽ الجػذكر ممػا يمنػع حفاظيا عمى التربة مف  -ُ

تطػاير التربػػة كلكػػف عنػػد تعرضػػيا لمقطػػع  يترتػػب عمييػػا تعريػػة التربػػة كقمػػة تماسػػكيا 
 كانجرافيا كتنشط تمؾ الحالة خاصة في المناطؽ المظرسة.

كتسػيـ االشػجار كالشػجيرات بأضػافة كميػات مػف بخػار المػاء عػف طريػؽ التبخػر  -ِ
يػا تسػيـ فػي الػدكرة الييدركلكجيػة فػي الغػبلؼ الجػكم كلكػف عنػد النتح ,أم بمعنى إن

 الخمؿ تتغير الدكره الييدركلكجية كتقؿ كمية بخار الماء في الجك كجفاؼ اليكاء.
تعػػد االشػػجار كالشػػجيرات مصػػػدات ميمػػة تقمػػؿ مػػف حػػػدكث التمػػكث كتسػػيـ فػػػي  -ّ

االككسػجيف أمتصاص الغازات الممكثة مثؿ غػاز ثػاني اككسػيد الكربػكف كزيػاده نسػبة 
في الجك إال أف تعرضيا لمقطع أك الحػرؽ كالتػدىكر تقػؿ منيػا نسػبة االككسػجيف فػي 

 الجك, كيزداد كفؽ ذلؾ غازات االحتباس الحرارم الذم يترتب عميو تدىكر البيئة.
تقمؿ المسػاحات الخضػراء مػف ارتػداد االشػعة الشمسػية الػى الغػبلؼ الجػكم التػي  -ْ

طرديػػة فكممػػا أزدادت كثافػػة الغطػػاء النبػػاتي, قمػػة  تعػػرؼ )باأللبيػػدك( أم أف العبلقػػة
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كميػة االشػػعة المنعكسػة لمجػػك , كالعكػس صػػحيح, أم تػزداد كميػػة االشػعة الشمسػػية 
 المنعكسة مباشرة في المناطؽ الصحراكية كذلؾ لقمة كأنعداـ الغطاء النباتي.

ديسبؿ( أذ تقـك بأمتصاص  ٓتسيـ النباتات بتناقص مستكل الضكضاء بمقدار)  -ٓ
زء مػػػف االصػػػكات المنبعثػػػة مػػػف مصػػػادرىا كعنػػػد تعرضػػػيا لمقطػػػع  يػػػزداد مسػػػتكل جػػػ

الضكضػػاء المنبعثػػػة لػػػذلؾ تختمػػؼ مسػػػتكل الضكضػػػاء المنبعثػػة فػػػي المنػػػاطؽ التػػػي 
 ينتشر فييا النباتات عنيا في المناطؽ القميمة اك التي ينعدـ فييا الغطاء النباتي.

يػا فيػػو عػػدد مػػف الكائنػػات تعػد المسػػاحات الخضػػراء)الغابات( مصػػدر أسػػتقرار تح -ٔ
الحية, كما في االسكد, القرده, كالطيكر, كاالرانب, كالسناجب..الخ, فضبلن عف تكفر 
الغذاء ليـ مف خبلؿ الثمار أك االكراؽ كاالغصاف كعند تعرضػيا لمقطػع أك الحرائػؽ 
أك مف خبلؿ التغير المناخي مثبلن  فتؤدم الى ىجرة أعداد كبيرة مف الحيكانػات مػف 

 يا األصمي الى أماكف اخرل .مكطن
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 املقذمٕ:
يعػػػد التمػػػكث نتػػػاج نيػػػائي لعمميػػػة تتكػػػكف منيػػػا الفضػػػبلت أصػػػبل كىػػػذه العمميػػػة ذات 
إجػػػػػراءات مختمفػػػػػة كذلػػػػػؾ الخػػػػػتبلؼ أنػػػػػكاع الفضػػػػػبلت أك اخػػػػػتبلؼ أنػػػػػكاع التمػػػػػكث 
 كمسبباتو, كلذلؾ يمكف أف تكفر عدة طرؽ لمسيطرة عمى التمكث, كفي مراحؿ عديدة
مػػف عمميػػة التمػػكث كسػػتؤثر طػػرؽ السػػيطرة ىػػذه مباشػػرة فػػي جػػزء مػػف العمميػػة كربمػػا 

اليدؼ مف ذلؾ إنقاص إضػرار التمػكث  بشكؿ غير مباشر في األجزاء األخرل, كأف
كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تحديػػد كميػػة الفضػػبلت المنتجػػة أك معاممػػة الفضػػبلت بشػػكؿ أكثػػر 

لفضػبلت أك حمايػة كاختيػار فاعمية أك مف خبلؿ السيطرة عمى أسمكب كمكقػع دفػف ا
 مكاقع مناسبة لمعناصر الحساسة مف التمكث.

يحػدث التمػكث نتيجػة إلقػاء النفايػات لمػػتخمص منيػا ممػا يفسػد البيئػة كنظافتيػا بحيػػث 
يحػدث تغيػران كخمػبلن فػي المكازنػة التػي تػتـ بػيف العناصػر المككنػة لمنظػاـ االيككلػػكجي 

ى التخمص الذاتي مف الممكثػات بالعمميػات بحيث تشؿ فعالية النظاـ كتفقده القدرة عم
 الطبيعية.

 أَآل:مفًُم التلُث البّئْ 
يدخؿ مفيـك التمكث البيئي في التغيػر الػذم يرافػؽ عناصػر البيئػة الرئيسػة عمػى أثػر 
ترسب مركبات كيمياكية معقدمػة يصػعب تحميميػا فػي التربػة مػف خػبلؿ حركػة الميػاه 

ع المسػػػػػتكل االشػػػػػعاعي  لبلشػػػػػعاع ,اك ترسػػػػب مػػػػػكاد مشػػػػػعة إصػػػػػطناعية تقػػػػػـك برفػػػػػ
الطبيعي, كبشكؿ يسيـ فػي أحػداث اضػطراب فػي التػكازف الطبيعػي فػي العبلقػة بػيف 
سبلمة الحياة لمكائنات الحية كمحيطيا البيئي الحيكم كىػذه العمميػة تسػمى )بػالتمكث 

( أك الطاقػػة الزائػػدة Wasteالكيميػػاكم أك االشػػعاعي(,كتعني أيضػػان تقػػديـ الفضػػبلت)
(Surplus Energy مػف قبػؿ اإلنسػاف  إلػى البيئػة مباشػرة أك غيػر مباشػرة مسػببة )

لؤلشػخاص اآلخػػريف إضػػرارن لمػػذيف ليػـػ عبلقػػة مباشػػرة بالشػػخص المسػػبب لمتمػػكث , 
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كما عرؼ التمكث بأنو التغير الحاصؿ في الخكاص الفيزيائية كالكيمائية كالبيكلكجيػة 
حيػػاة اإلنسػػاف  فػػػي مجػػاؿ نشػػػاطو لميػػكاء أك التربػػة أك المػػػاء كيترتػػب عميػػو ضػػػرران ب

اليػػكمي كالصػػناعي كالزراعػػي مسػػببان الضػػرر كالتمػػؼ لمصػػادر البيئػػة الطبيعيػػة. لػػذا 
فالتمكث ناتج عف تككيف فضبلت أك طاقة زائدة بسبب نشاطات اإلنساف  كقد تكػكف 
ىذه الفضبلت بشكؿ غازم أك مكاد صمبة , سائمة , طاقة زائدة عمى شػكؿ إشػعاع, 

ر أك ضكضػػاء. كعنػػد انتقػػاؿ الممكثػػات عبػػر اليػػكاء , المػػاء , األرض حػػرارة أك بخػػا
كالتي قد تذكب أك تتركػز أحيانػان أخػرل, أك قػد تتحػكؿ كيمائيػان بالتفاعػؿ مػع عػدد مػف 
عناصر البيئة الطبيعية أك مع فضبلت أخرل , كتصػنؼ ىػذه الفضػبلت أك الطاقػة 

كاء أكانت ىذه المكاد حيػة اـ الزائدة كمكاد ممكثة عندما تسبب أضرارن لمكاد أخرل س
 غير حية. 

كحػػدد مفيػػـك أخػػر لمتمػػكث البيئػػي  يػػدخؿ فػػي ضػػمف التغيػػرات غيػػر المرغكبػػة التػػي 
تدخؿ في محيطنا كالتي ىي نتاج  نشاطات اإلنساف ,كمف خبلؿ التػأثيرات المباشػرة 
يػة كغير المباشرة في تغير شكؿ الطاقة كمستكيات اإلشعاع كالبيئة الكيمائية كالطبيع

لمكػائف الحػي , كىػذه التغيػػرات سػتؤثر حتمػان بصػكرة مباشػػرة فػي اإلنسػاف  مػف خػػبلؿ 
مايأخذه مف البيئػة مػف مػاء كمنتجػات زراعيػة فضػبلن عػف المنتجػات الحيػة أك المػكاد 
الطبيعيػػة أك مػػف خػػبلؿ المجػػاالت الترفيييػػة, ككضػػع اخػػركف مفيػػـك التمػػكث البيئػػي 

كنػات البيئػة الحيػة كغيػر الحيػة كالػذم ال عمى انو ) كؿ تغيػر كمػي أك كيفػي فػي مك
تسػػتطيع االنظمػػة البيئيػػػة إسػػتيعابو مػػػف دكف اف يختػػؿ تكازنيػػا, كالتمػػػكث ككفػػؽ ىػػػذا 
المعنػػػى تتنػػػكع المسػػػببات بيكلكجيػػػان أك كيميائيػػػان أك فيزيأكيػػػان  ممػػػا يسػػػبب فػػػي انتشػػػار 

تمكث بأنو الممكثات كبنسب مختمفة في اليكاء كالماء كالتربة,فضبلن عف ذلؾ يعرؼ ال
)إفساد المككنات البيئية حيث تتحكؿ ىذه المككنات مف عناصر مفيدة إلػى عناصػر 
ضػػػارة )ممكثػػػات( ممػػػا يفقػػػدىا الكثيػػػر مػػػف دكرىػػػا فػػػي صػػػنع الحيػػػاة ( حيػػػث تتحػػػكؿ 

قػدت كثيػػر مػف صػػفاتيا أك كمياتيػػا عناصػر أم نظػػاـ أيكمػكجي إلػػى ممكثػات اذا مػػا ف
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يث تصبح في صكرتيا الجديدة عنصػران ممكثػان بالزيادة كالنقصاف( التي خمقت ليا بح)
 لمبيئة.

)اإلخػػبلؿ  -ككفػػؽ ماتقػػدـ فقػػد اتفػػؽ العممػػاء عمػػى تعريػػؼ محػػدد لتمػػكث البيئػػة بأنػػو :
بػالتكازف الطبيعػػي لمككنػات البيئػػة الػذم يػػؤثر فػي حيػػاة الكائنػات الحيػػة (,إمػا التمػػؼ 

اشػػرة كغيػػر فيشػػمؿ التػػأثيرات المب - pollution damage–النػػاتج عػػف التمػػكث 
المباشرة عمى اإلنساف كبيئتو سكاء مف الناحيػة الصػحية أك األضػرار بالنسػبة لممػكاد 
الزراعية أك الحياة المائية أك المناطؽ أك األشياء الجميمة. كمف الضػركرم اف نميػز 
بػيف الفضػػبلت كبػيف أضػػرار التمػػكث الناتجػة عػػف مصػػادر بشػرية أك طبيعيػػة , مثػػؿ 

يكاء مثؿ ثاني أككسيد الكبريت المنبعث مػف البػراكيف " أمػا الفضبلت التي يحمميا ال
المشػػرع العراقػػي فقػػد عػػرؼ التمػػكث البيئػػي بأنػػو ) كجػػكد الممكثػػات المػػؤثرة فػػي البيئػػة 
بكميػػة أك تركيػػز أك صػػفة غيػػر طبيعيػػة تػػؤدم بطريقػػة مباشػػرة أك غيػػر مباشػػرة إلػػى 

                                                                                     .( ي تكجد فيواإلضرار باإلنساف أك الكائنات الحية األخرل أك البيئة الت
 ثانًّا: درجات التلُث البّئْ

يتفؽ المختصكف في البيئة بأف لمتمكث البيئي درجات تختمؼ في تأثيراتيا البيئية 
 كيمكف تقسيميا بالتالي:.

التمكث ضمف الدرجة )ج( ,إذ أف الممكثات البيئية : يقع .التمكث البيئي المقبكؿُ 
ضمف حدكد الظاىرة أم انيا التتجاكز المحددات البيئية, كعمى الرغـ مف إنتشار 
مستكيات التمكث المقبكؿ عمى نطاؽ كاسع مف الكرة األرضية, إال أنو اليترؾ أثران 

نشطة اإلنساف بيئيان يمس مظاىر الحياة, , كيمثؿ ىذا النكع مف التمكث عدد مف أ
التي ينجـ عنيا تمكث طفيؼ يمكف معالجتو كالمعامؿ الصناعية التي ال ينتج عنيا 

نما ينتج عنيا ممكثات ذات محتكل عضكم بالدرجة الرئيسة كيمكف  تمكث ممحكظ, كا 
معالجتيا بسيكلو مف خبلؿ كحدات المعالجة كأنيا ظاىرة بسيطة مف درجات التمكث 

ة تمس مظاىر الحياة كغيرىا عمى سطح األرض ال يصاحبيا ام أخطار كاضح
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كىي التشكؿ خطر  بيئيت , كقد أستمرت ىذه الحالة حتى الثمث األكؿ مف القرف 
 العشريف .

أك ما يسمى بتمكث ) درجة ب( , إذ تعاني الكثير مف .التمكث البيئي الخطر: ِ
الصناعػي أذ الدكؿ الصناعية مف التمكث الخطر,كالناتج بالدرجة األكلى عف النشاط 

تتعدل الممكثات حد الظاىرة كتصبح مشكمة بيئية خطرة تستدعي كضع الحمكؿ 
كما كتتطمب ىذه  ,كالمعالجات الناجعة ,كتتعرض لو البيئة الطبيعية كالبشرية

المرحمة اجراءات سريعة لمحد مف التأثيرات السمبية كيتـ ذلؾ عف طريؽ المعالجة 
الى الحد المسمكح بو دكليت اك عف طريؽ سف كفيمة بتخفيض نسبة الممكثات لتصؿ 

 قكانيف كتشريعات كضرائب عمى المصانع التي تساىـ في زيادة نسبة التمكث.
كتعد زيادة النشاط التعديني, كاالعتماد بشكؿ رئيس عمى مصادر الطاقة الممكثة  
الدرجة التي تتخطى فييا الممكثات ) الخط األمف ( مما يؤدم إلى حدكث خمؿ 

بالحركة التكافقية داخؿ النظاـ البيئي كما يترتب عمى ذلؾ مف أخطار كثيرة كاضح 
تؤثر بشكؿ سمبي عمى معظـ مككنات البيئة الحية كغير الحية . كتعد ىذه مرحمة 
متقدمة مف مراحؿ التمكث يبدأ عندىا التأثير السمبي في عناصر البيئة الحية 

الصناعية كالتي تعتمد عمى مصادر كاإلنساف, كالحيكاف, ككما ىك الحاؿ في الدكؿ 
الكقكد كالفحـ  كالبتركؿ. كبذلؾ تعد مرحمة متقدمة في التمكث, إذ إف كمية كنكعية 
الممكثات تتعدل الحد االيككلكجي الحرج , كىي بذلؾ تتجاكز درجة األماف كتسبب 
الخمؿ في تكازف النظاـ البيئي , كتصبح الممكثات مصدر خطر كبير عمى اإلنساف 

حياء األخرل , كتتطمب ىذه المرحمة إجراءات سريعة لمحد مف التأثيرات السمبية, كاأل
كقد اقترنت بقياـ الثكرة الصناعية كما تبلىا كمما يبلحظ إف التمكث المقبكؿ كاف 
عبارة عف ظاىره , أما في ىذه المرحمة فيتحكؿ التمكث مف ظاىرة إلى مشكمة , 

ج فكرم, كمف الناحية البيئية يبلحظ بأنو ال كىذه المشكمة  تحتاج إلى دراسة كعبل
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يسمح بإقامة الصناعات المسببة ليذا النكع مف التمكث داخؿ حدكد المخطط 
  األساس لممدف

حيث ينصح بعدـ أقامة الصناعات الممكثة ضمف الحدكد البمدية لممكقع كيفضؿ 
معالجة  خارجو كفؽ المحددات المكقعيو لذلؾ النكع مف األنشطة مع تكفير كحدات

 كفؽ التعميمات كالضكابط .
في درجات التمكث البيئي لخطكرة  )أ(كيحتؿ المرتبة  .التمكث البيئي المدمر:ّ

درجات التمكث, إذ تتعدل فيو الممكثات الحد الخطر إلى الحد القاتؿ , كتككف البيئة 
في ىذه المرحمة غير قادرة عمى التكازف كمقاكمة التأثيرات األخرل , مما يؤدم 
يو بالنظاـ البيئي إلى مرحمة االنييار كالدمار كىك أخطر درجات التمكث إذ تتعدل ف

الممكثات الحد الخطر , لتصؿ إلى ما يسمى الحد القاتؿ أك المدمر لؤلحياء , 
كيتمثؿ بالنشاطات شديدة التمكث كتشمؿ المشاريع الصناعية الكبرل, كالتي تككف 
ليا تأثيرات عديدة عمى نكعية البيئة كعمى مساحات كاسعة مف األراضي , كبذلؾ 

قادر عمى العطاء نظران الختبلؼ مستكل  فإف النظاـ االيككلكجي ينيار كيصبح غير
 االتزاف بشكؿ جذرم .

يحدث ىذا النكع مف التمكث نتيجة لحدكث الككارث الصناعية , كحكادث الحرائؽ 
التي تحدث احيانان في مصانع البترككيمياكيات, كحكادث تسرب المكاد المشعة 
كالخطرة بكميات كبيرة إلى البيئة الطبيعية , كمف أخطر نسب ىذه الدرجة ىي 

ىا, كما حدث في تشرنكبؿ مايحدث مف تمكث ناتج عف المفاعبلت النككية كغير 
بسبب المفاعبلت النككية كالتي عمى أثرىا أنيار النظاـ البيئي كاستغرؽ كقتت حتى 
عاد الى تكازنو بفعؿ ماقدمة االنساف مف حمكؿ كمعالجات,رغـ تقدير خبراء البيئة 

نذاؾ بأف معالجة ىذا المكقع كالمناطؽ المجاكرة لو  تستغرؽ   السكفيتيفي االتحاد 
 خمسيف سنة حتى يمكف إعادة البيئة لكضعيا الطبيعي. بحدكد
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كىػػػػي الدرجػػػػة التػػػػػي يتحػػػػكؿ فييػػػػا التمػػػػػكث مػػػػف مشػػػػكمة التمػػػػػكث البيئػػػػي إلػػػػى أزمػػػػػة 
التمػػػػػػكث البيئػػػػػػي  لػػػػػػذا يجػػػػػػب إبعادىػػػػػػا مسػػػػػػافات بعيػػػػػػدة عػػػػػػف التصػػػػػػاميـ األساسػػػػػػية 
كتكسػػػػػػػػعاتيا لممػػػػػػػػدف كاالقضػػػػػػػػيو كالنػػػػػػػػكاحي كالقػػػػػػػػرل المرشػػػػػػػػحة مػػػػػػػػع تػػػػػػػػكفر كافػػػػػػػػة 

 تكفر حماية كافية لمبيئة .  المعالجات التي
 ثالجًا :أنُاع امللُثات البّئّٕ

 تقسم المموثات البيئية وفقًا لمصادرىا الى:.
تنتج  ىذه الممكثػات مػف مككنػات البيئػة ذاتيػا دكف تػدخؿ  -: المموثات الطبيعية .ُ

اإلنساف  كتشمؿ الغازات الناتجة مف البراكيف كثاني أككسيد الكبريػت , االمػبلح فػي 
 ه , دقائؽ الغبار في اليكاء, أك قد تككف ظكاىر طبيعية كالحرارة كاالشعاع.الميا
كتتككف نتيجة لما أنتجو اإلنساف  في البيئة  -:المموثات التكنولوجية والصناعية .ِ

مػػف تقنيػػات كمػػا ابتكػػره مػػف اكتشػػافات فضػػبلن عػػف الصػػناعات المختمفػػة كالتفجيػػرات 
 النككية ككسائؿ المكاصبلت.

كتتضمف ما يطرحو اإلنساف  مف فضبلت نتيجة  -: اإلنسان  والحيوانمموثات  .ّ
نشاطاتو اليكمية كالممكثات الناتجة عف المدف كالمجمعػات السػكنية التػي تشػمؿ ميػاه 
المجػػػارم بمػػػا تحتكيػػػو مػػػف المػػػكاد العضػػػكية بدرجػػػة رئيسػػػة, فضػػػبلن عػػػف الفضػػػبلت 

تزداد مع  زيادة عدد السكاف  الحيكانية , كالجدير بالذكر بأف ىذه الممكثات بطبيعتيا
 كأرتفاع المستكل المعيشي لمسكاف.

 كتقسـ الممكثات بحسب طبيعتيا فيي أما اف تككف:.  
كىي ظكاىر فيزياكية مادية كتتضػمف االشػعاع  -مموثات ذات طبيعة فيزيائية: .ُ

) كىك اشد خطػران عمػى البيئػة كاإلحيػاء ( كالحػرارة كالضكضػاء كاالىتػزازات كاألمػكاج 
يركمغناطيسية , كىذه الممكثات تتداخؿ مع الخصائص الفيزياكية لعناصػر البيئػة الك

 الحية.
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ـــة : .ِ كتتضػػػمف مجمكعػػػة كاسػػػعة مػػػف الممكثػػػات   -مموثـــات ذات طبيعـــة كيماوي
األكثر انتشاران في البيئة , كمف مصادرىا المػكاد الطبيعيػة كػالنفط كمشػتقاتو كالزيػكت 

زئبػػؽ كالغػػازات المتصػػاعدة مػػف البػػػراكيف كالشػػحـك كالسػػمـك الطبيعيػػة كالرصػػاص كال
كعػػػػددا كبيػػػػران مػػػػف المػػػػكاد المصػػػػنعة كالمبيػػػػدات كالكيماكيػػػػات الزراعيػػػػة كالفضػػػػػبلت 
الصػػناعية مػػف األحمػػاض كاألمػػبلح كالقكاعػػد كالحرائػػؽ كعػػكادـ السػػيارات كالمصػػانع 
ككػذلؾ الجسػيمات الدقيقػة الناتجػة مػف مصػانع االسػمنت كالكيماكيػات السػائمة عنػدما 

 ى في التربة أك الماء.تمق
كتدخؿ ضمف كائنات حيػة مجيريػة فػي الغالػب, كتعمػؿ   -ممـــــوثات أحيائية : .ّ

عمى تغير عدد مف الصفات أك الخصائص البيئية عند كجكدىا فييا أك ذات إضرار 
بصحة اإلنساف  أك اإلحياء األخػرل , كتعػد كفػؽ األسػس العمميػة لعمـػ البيئػة  بأنيػا 

ئيػة الطبيعيػػة , كمنيػا مػػا ىػك طفيمػػي يعػيش فػػي أمعػاء اإلنسػػاف  مػف المككنػػات اإلحيا
أك الحيكانات , كقد يسبب حالة مرضية كما ىك الحاؿ بالنسبة لمطفيميات المعكية أك 
لػػيس لػػو تػػأثير صػػحي ضػػار كمػػا فػػي حالػػة العديػػد مػػف البكتريػػا المعكيػػة , كقػػد أدت 

البشرية فػي األنيػار أك ممارسات اإلنساف  الخاطئة تجاه البيئة مثؿ طرح الفضبلت 
رمي الحيكانات الميتػة فػي المصػادر المائيػة إلػى خمػؽ مشػاكؿ بيئيػة كصػحية عديػدة 
كبالتالي  تحمؿ ىذه األحياء إلى ممكثات بيئية كلذلؾ فػاف تعبيػر الممكثػات اإلحيائيػة 
يقتصػر عمػػى المسػػببات المرضػػية فقػط كالبكتريػػا كالطفيميػػات كالفطريػػات كالفيركسػػات 

 كغيرىا.
 

 -وتقسم المموثات تبعًا لحركتيا الجغرافية الى األنواع الرئيسة التالية:
الحركة المكقعية لمممكثات: كىي حركة قصيرة كمحدكدة سكاء أكانت في المياه اك  -ُ

اليػػػكاء اك التربػػػة , كالتمبػػػث فييػػػا الممكثػػػات أف تتحمػػػؿ بيئيػػػان أك تتبلشػػػى مػػػف خػػػبلؿ 
 الترسب مع مياه األمطار أك كترسيب جاؼ.
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لحركة اإلقميمية لمممكثات: كىي إنتقاؿ الممكثات الى مكاقع بعيدة ضمف أقمػيـ اك ا -ِ
منطقة معينة كغالبان ماتؤدم األنيار دكران كبيران في عممية اإلنتقاؿ ىذه, ناقمة الممكث 
مػػف أعمػػى النيػػر الػػى مصػػبو,كما تشػػمؿ ىػػذه الحركػػة البحػػار ذات الطبيعػػة المغمقػػة 

 ربي كالبحر األبيض المتكسط.كالصغيرة نسبيان كالخميج الع
الحركة العالمية لمممكثات: كتسمى بالحركة بعيدة المدل, كتعد أخطر الخصائص  -ّ

 بالثبػاتلمممكثات البيئية,  أذ ينتقؿ التمكث لعمـك الكػرة األرضػية , كتمتػاز الممكثػات 
كمقاكمػػػة التحمػػػؿ , كمػػػػا حػػػدث فػػػي التفجيػػػػريف الػػػذرييف فػػػي اليابػػػػاف, ككصػػػؿ تػػػػأثير 

الى مناطؽ نائية كمنيػا طيػكر البطريػؽ التػي تقطػف القطػب الجنػكبي, كمػف  الممكثات
الممكثػػات بعيػػدة المػػػدل مركبػػات )الكمكرفمكرككربػػػكف( التػػي يصػػؿ تأثيرىػػػا الػػى طبقػػػة 

 االكزكف.
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 مقذمٕ:
تطمؽ كممة الغبلؼ الجكم )أك اليكاء ( عمى الغبلؼ الغازم, كيقصد بالغبلؼ   

الجكم )مجمكعة مف الغازات كالمكاد العالقة األخرل التي تحتفظ بيا الكرة األرضية 
مف خبلؿ جاذبيتيا ليا( , كيتككف الغبلؼ الجكم المحيط باألرض مف خميط مف 

ثػابت النسب, كاالخر متغير  كما في مكاد غازية كأخرل غير غازية كيككف بعضيا 
غاز ) األككسجيف كالنتركجيف كأخرل متغيرة مثؿ ثنائي اككسيد الكاربكف كبخار 

( كالغبلؼ ۱جدكؿ ) في كما الماء,كما يػحتكم عمى ذرات الغبار ك بخار الماء
الغازم ىك ذلؾ الجزء مف الغبلؼ الجكم األقرب إلى سطح األرض كالذم عندما 

كغير ممكث فانو يتككف مف عدة غازات أىميا غاز النتركجيف الذم يككف جافان 
(       )( منو كغاز األككسجيف الذم يؤلؼ ما نسبتو       يؤلؼ)

كثاني أككسيد الكاربكف بنسبة قميمة جدا ال تزيد في  (     )كاالرككف بنسبة 
   .   كىذه الغازات األربعة تككف في مجمكعيا        اليكاء النقي عمى 

مف حجـ اليكاء,فضبلن عف غازات أخرل كالنيكف كاليميـك كغيرىا, كىناؾ تأثيرات 
غير مباشرة يتمثؿ تأثيره في النظاـ المناخي العالمي إذ أف زيادة تركيز عدد مف 
الغازات مثؿ ثاني اككسيد الكاربكف يؤدم الى احتباس حرارم يزيد مف انتاج 

عدد مف المناطؽ إال أف ذلؾ يقمؿ مف محاصيؿ االرز كفكؿ الصكيا كالقمح, في 
 القيمة الغذائية ليذه المحاصيؿ.
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 (7جدول  )

 الغازات التي تدخل في تركيب الغالف الجوي المتجانس
جزء بالمميكف  النسبة الحجمية % المككف

PPM 
الصيغة 
 الكيميائية

  N َََْٖٕ َٖ.ٖٕ النتركجيف
  O ََِْٔٗ ٓٗ.َِ االككسجيف
 Ar َّْٗ ّٗ.َ االرككف

  CO َّٓ َّ.َ ثنائي اككسيد الكاربكف
 Ne ُٖ ََُٖ.َ النيكف

 He ِ.ٓ َََِٓ.َ اليميكـ
  CH ْ.ُ َََُْ.َ الميثاف
 Kr َ.ُ َََُ.َ الكربتكف

  No ٓ.َ ََََٓ.َ أكاسيد النترات
 Xe َٗ.َ َََََٗ.َ الزينكف

  H ٓ.َ ََََٓ.َ الييدركجيف
  O َٕ.َ َََََٕ.َ األكزكف

  SO ََِ.َ ََََََِ.َ اككسيد الكبريتثاني 
 CO َُ.َ ََََُ.َ أكؿ اككسيد الكاربكف
ثنائي اككسيد 
 النتركجيف

َ.ََََََُ َ.ََُ NO  

  NH َُ.َ َََََُ.َ االمكنيا
,دار صفاء لمطباعة كالنشر عـم المناخالمصدر: مف عمؿ الباحث باألعتماد عمى,نعماف شحادة,

 .ّّ,صََِٗكالتكزيع,عماف,
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 ويقسم الغالف الجوي الى عدد من الطبقات وىي:.
 :Troposphereطبقة تروبوسفير  -7

كػـ( فػكؽ  ُٕ-َُتعد الطبقة السفمى مف الغػبلؼ الجػكم التػي يصػؿ أرتفاعيػا بػيف ) 
مستكل سطح البحر كتتميز بأنيا الطبقة التي يحدث فييا عمميات المزج أكالن كالتغيرات 

ات تعرضػػان لمتمػػكث كىػػي أيضػػان مػػف طبقػػات الغػػبلؼ المناخيػػة ثانيػػان ككنيػػا أكثػػر الطبقػػ
الجكم التي تحتكم عمى بخار الماء, كما تعد مجاؿ السحب كالعكاصؼ  كحركة الرياح 

. ال يقتصر كجكد االكزكف عمى طبقة الستراتكسفير  كالتبايف الجغرافي كالمكسمي لممناخ
التركبكسفير( لكف بتراكيز كانما يكجد في المستكيات السفمى مف الغبلؼ الجكم )طبقة 

ذات الطاقػػة العاليػػة مػػف االكزكف التػػي  اقػػؿ, كمعظػػـ االشػػعة الشمسػػية فػػكؽ البنفسػػجية
حتػراؽ الكقػكد  تشاىد في عدد مف مناطؽ العالـ فيي نتيجة مباشرة لمتمكث مف خبلؿ كا 

إذ يسػبب االحتػراؽ إطػبلؽ المركبػات التػي تتفاعػؿ مػع أشػعة  (Fossil fuelاالحفػكرم)
مككنة االكزكف, ىػذا االكزكف القريػب مػف سػطح االرض يمثػؿ عنصػرا اساسػيا الشمس 

( كتتمز ىذه الطبقػة بػأف درجػات الحػرارة Urban Smokeفي ظاىرة ضبخاف المدف )
 (.ِفييا تتناقص مع األرتفاع شكؿ)

 :stratosphereطبقة ستراتوسفير  -6
 َٓحػػكالي  )تقػع ىػػذه الطبقػػة فػػكؽ طبقػػة التركبكسػفير كبأرتفاعػػات متكسػػطة تصػػؿ ل

( كتقػػؿ سػػمكيا عنػػد دائػػرة العػػرض االسػػتكائية, كتتصػػؼ بتخمخػػؿ ىكائيػػا , كقمػػػة  كػـػ
ضػغطة , كتخمػك بشػكؿ عػاـ مػف االضػطرابات الجكيػة, عمػى الػرغـ مػف كجػكد نسػبة 
قميمػػة مػػف بخػػار المػػاء ,كتتميػػز ىػػذه الطبقػػة بػػأف درجػػات الحػػرارة تػػزداد مػػع األرتفػػاع 

الممكثػػات الخفيفػػة الػػى أسػػفؿ ىػػذه الطبقػػة, لتقتػرب مػػف الصػػفر عنػػد سػػقفيا , كتصػػؿ 
كنتيجة لقمة األضطرابات الجكية فأف الطائرات النفاثو تحمؽ في الطبقة السػفمى فييػا 
ممػػا يػػؤدم الػػػى تمكثيػػا, كىنػػاؾ حػػػدكد انتقاليػػة تفصػػػؿ ىػػذه الطبقػػة التػػػي تمييػػا بأسػػـػ 

ص االكزف فػػي تقميػػؿ الضػػرر البيئػػي مػػف خػػبلؿ امتصػػاكجػػكد )السػػتراتكبكز(, يعمػػؿ 
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االشعة فكؽ البنفسجية بنسبة معينة كنفػاذ نسػبة منيػا الػى مسػتكيات الغػبلؼ الغػازم 
السفمى قادرة عمى قتؿ الجراثيـ كالميكركبات غير مضرة بالحياة , اال انو في الكقػت 
الػػراىف كفػػي ظػػؿ التقػػػدـ التكنكلػػكجي قمػػت كثافػػة االكزكف, ممػػػا يسػػيـ ىػػذا فػػي نفػػػاذ 

ا يعرؼ اآلف )بثقب االكزكف(, كترتب عمييا انتشار االشعة فكؽ البنفسجية نتيجة لم
( كمػػا تعمػػؿ عمػػى ظيػػكر DNAاالمػػراض كالتشػػكىات الخمقيػػة نتيجػػة تأثيرىػػا عمػػى )

( كتعػػػد C,B,Aمنػػاطؽ حػػرؽ الجمػػد كتسػػبب  السػػػرطاف, كتكجػػد ثػػبلث انػػكاع منيػػا )
( أخطرىػػا عمػى االطػػبلؽ كتضػر بالحيػػاة عمػى سػػطح االرض, إال أف غػػاز Cالنػكع )

( A( ينفػػذاف الػػى جػػك االرض كتعػػد )B,Aاالكزكف يعيػػؽ نفاذىػػا الػػى االسػػفؿ, أمػػا )
( ككبلىما يتسبباف في إصابة اإلنساف  بسرطاف الجمد سكاء بطريػؽ Bأضعؼ مف )

( فتعمػػػؿ مػػػع اشػػػعة الشػػػمس فػػػي حػػػدكث االصػػػابة Bمباشػػػر اك غيػػػر مباشػػػر, امػػػا )
 بسرطاف الجمد كخاصة لمف ليـ استعداد لؤلصابة بيا.

 :Mesosphereطبقة ميزوسفير  -4
كـػ ( عػف مسػتكل سػطح البحػر, كتتنػاقص  ٖٓ-َٓيتراكح أرتفاع ىذه الطبقػة بػيف) 

ـ( عنػػػػد سػػػػقفيا , كتػػػػؤثر َٗ-درجػػػة الحػػػػرارة باألرتفػػػػاع )رأسػػػػيت(, اذ تصػػػػؿ بحػػػػدكد )
األشعة فكؽ البنفسجية في شػحف ىػكاء ىػذه الطبقػة كيربائيػت ممػا يسػاعد فػي احتػراؽ 

ادمة مف الفضاء , كىناؾ طبقة انتقالية تفصميا عف الطبقة التػي الشيب كالنيازؾ الق
 تعمكىا تعرؼ بأسـ )ميزكبكز(.

 :Thermosphereالثرموسفير( ) طبقة األيونوسفير -3
فكؽ مستكل سطح البحر  كـ( ََِ-َٖكتقع ىذه الطبقة في أرتفاعات تتراكح بيف )

( نتيجػو األحتكػاؾ ـََُُ-َََُكترتفع في ىذه الطبقة  درجة الحرارة أكثر مػف) 
المستمر مف تصادـ الجزيئػات  فضػآل عػف انيػا طبقػة مكصػمة لمكيربػاء كليػا اىميػة 
كبيػرة فػػي األتصػػاالت البلسػػمكية كمكجػػات اإلذاعػػة كتحػػكم عمػػى جسػػيمات مشػػحكنة 

 سالبة.
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 (:Exosphereطبقةاالكسوسفير ) -0
الغازات مثؿ كتتميز ىذه الطبقة بتخمخميا كعدـ إستقرارىا نتيجة لكجكد عدد مف 

, فضآل عف غاز االككسجيف.  الييدركجيف كاليميـك
 ( تغير معدل درجات الحرارة مع االرتفاع6شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اليكاء حار عند القمة بسبب األشعة 
 فكؽ البنفسجية

 ثرمكسفير

)قميؿ مف األشعة  القعربارد عند 
 فكؽ البنفسجية لبلمتصاص(

 رميزكسفي

حار لمتصادـ الكبير كلكجكد األكزكف بكثرة أك يمص 
 األشعة فكؽ البنفسجية

حار عند القمة يقؿ االمتصاص تدريجيان كتنخفض درجة 
ستراتكسفي الحرارة مع االرتفاع

 لقمة األشعة فكؽ البنفسجيةبارد عند القعر يقؿ االمتصاص  ر

درجة 
 الحرارة

حار عند 
 القعر

درجة الحرارة تتناقص مع  )التركيكسفير(
 21-   11-   21-  01-   31-   41-   61-   71-صفر      71   61   41 االرتفاع
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 :(Air Pollution)  أَاًل: تلُث اهلُاء
تمكث اليكاء أنو )أم تغير نكعي أك كمي, أك كمييما في مككنات اليكاء يعرؼ 

الطبيعية مما يؤثر سمبيا عمى اإلنساف كالكائنات الحية, كعناصر البيئة الطبيعية 
غير الحية كعناصر البيئة المشيدة( ,يعرؼ التمكث اليكائي بأنو ) خمؿ في النظاـ 

ة مف العناصر الغازية كالصمبة مما االيكمكجي اليكائي نتيجة اطبلؽ كميات كبير 
يؤدم إلى حدكث تغير كبير في خصائص كحجـ عناصر اليكاء( , فيتحكؿ الكثير 
منيا مف عناصر مفيدة كصانعة لمحياة إلى عناصر ضارة )ممكثات( تحدث الكثير 
مف االضرار كالمخاطر تصؿ إلى حد المكت كاليبلؾ لمكائنات الحية كالتدمير 

فاليكاء يمكف عده ممكثان عند إختبلؿ التركيب أك  ت غير الحيةكالتخريب لممككنا
التركيز لكاحد أك أكثر مف المككنات الطبيعة الغازية لميكاء الطبيعي, سكاء أكاف 
ىذا التغير أك التركيز لكاحد أك أكثر مف المككنات الطبيعية الغازية لميكاء الطبيعي 

أك ظيكر غازات أك أبخرة أك جسيمات سكاء كاف ىذا التغير بالزيادة أك النقصاف , 
عالقة عضكية كغير عضكية , أك غيرىا تشكؿ إضراران عمى عناصر البيئة كتحدث 

ـ التمكث ُٕٔٗخمبلن في نظاميا االيكمكجي. كعرؼ المجمس األكربي في عاـ 
اليكائي عمى الشكؿ األتي )يتمكث اليكاء عندما تتكاجد فيو مادة غريبة, أك يحدث 

نسب المكاد المككنة لو يترتب عمييا حدكث نتائج ضارة , كتسبب  تغير ىاـ في
مضايقات,ك انزعاجات (. كعرؼ خبراء منظمة الصحة العالمية تمكث اليكاء )بأنو 
الحالة التي يككف فييا الجك خارج أماكف العمؿ محتكيان عمى مكاد بتركيزات تعد 

 ضارة باإلنساف  أك بمككنات بيئتو(.
مف قبؿ الجمعية االجتماعية الطبية األمريكية لمصحة  كعرؼ تمكث اليكاء 

الصناعية ) بأنو كجكد شكائب أك ممكثات في اليكاء كقعت فيو سكاء بفعؿ الطبيعة 
أك اإلنساف  , كبكميات كلمدد تكفي إلخبلؿ راحة الكثير مف المعرضيف ليذا اليكاء 

بات كالممتمكات أك أك لؤلضرار بالصحة العامة أك بحياة اإلنساف  كالحيكاف كالن
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تكفي مع االستمتاع المناسب المريح بالحياة أك الممتمكات في المدف كالمناطؽ التي 
تتأثر بيذا اليكاء ,كقد سجمت حادثة تمكث بيئي في الكاليات المتحدة في شير 

( في كالية بنسمفانيا كىي مدينة صناعية تقع عمى جانبي نير ُْٖٗاكتكبر عاـ )
ؿ اربعة اياـ سادىا الجك الساكف تفاعؿ الضباب مع الممكثات مكتكنكاىيبل , كخبل

كحدثت حالة كفاة كاصبح اكثر مف نصؼ سكاف المدينة في حالة مرض,كاليكاء 
الممكث بالدخاف كغازات االحتراؽ التي ترسميا مداخف المصانع كالمدافئ المنزلية 

ككف ىذا التمكث كعكادـ كسائط النقؿ كمصادر اخرل عديدة تقؿ فييا األككسجيف كي
مضران بسبب السمـك التي يحتكييا فقد يتعرض اإلنساف  كخاصة عمى المدل 
الطكيؿ المراض القصبات كالرئة )التيابات رئكية مزمنة, عجز التنفس , تسممات , 
سرطاف( كيؤثر بصفة سيئة كخطيرة في القمب كالدـ ,كيمكف أف يحدث تمكث اليكاء 

كالمدف الكبرل كالمناطؽ الصناعية, أك عالميان فكؽ محميان الرتباطو بمناطؽ محددة 
مناطؽ عديدة مف العالـ كالتمكث الناتج عف اإلشعاعات الذرية أك الذم تسببو 
المقذكفات البركانية, كيعد تمكث اليكاء مف أخطر أنكاع التمكث, فيك مف المشاكؿ 

التربة بعد الخطرة التي تجابو اإلنساف كتيدد حياتو, فإف كاف باألمكاف أصبلح 
تمكثيا كمعالجة المياه الممكثة اال انوي اليمكف العيش ألكثر مف ثبلث دقائؽ في ىكاء 

في مدينو لندف  ُِٓٗممكث. كمف األمثمو عمى تمكث اليكاء ماحدث في عاـ 
كالذم أدل تفاعؿ التمكث اليكائي المفرط مع الضباب إلى ظيكر مايسمى الدخاف 

( َََْألياـ كربما ألسابيع أدل ذلؾ إلى كفاة )المضبب)الضبخاف( كالذم أستمر 
 شخص. 

لػػذلؾ ييعػػاني اليػػكاء فػػي طبقػػة التركبكسػػفير, خاصػػة فػػي األجػػزاء القريبػػة مػػف سػػطح 
األرض مػػف التمػػكث, الػػذم بػػدأ يشػػكؿ مشػػكمة كبيػػرة تعػػاني منيػػا جميػػع دكؿ العػػالـ. 
يحصػػػػػػؿ التمػػػػػػكث فػػػػػػي اليػػػػػػكاء فػػػػػػػي طبقػػػػػػة التركبكسػػػػػػفير نتيجػػػػػػة عكامػػػػػػؿ طبيعيػػػػػػػة 

(Geogenic مثػػػؿ: احتػػػػراؽ الغابػػػات كانفجػػػػار البػػػراكيف أك نتيجػػػػة عكامػػػؿ بشػػػػرية )
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(Anthropogenic تتمثػػػؿ فػػػي الكثيػػػر مػػػف الفعاليػػػات كالنشػػػاطات التػػػي يقػػػـك بيػػػا )
اإلنساف. ييعد تمكث اليكاء مػف أىـػ كأخطػر المشػاكؿ التػي تكاجييػا كػؿ المجتمعػات, 

 كبخاصة الصناعية, كذلؾ ألسباب عدة منيا: 
كاء أحد أىـ مصادر الحياة عمى الكرة األرضية كلجميع األحياء, ال سيما يعد الي - أ

 ُٓبالنسبة لئلنساف, إذ تبمغ الكمية التي يستيمكيا اإلنساف مف اليكاء يكميان حكالي )
 كغـ( مف الغذاء.  ٓ.ُلتر( مف المياه ك) ٓ.ِلتر( كالتي تقابميا )

الػى أقمػيـ أخػر كمػف منطقػة  ينتقؿ اليكاء الممكث مػف قػارة إلػى أخػرل كمػف أقمػيـ- ب
إلػػى منطقػػة أخػػرل, كمػػف مدينػػة الػػى مدينػػة أخػػرل إذ يكػػكف لعناصػػر المنػػاخ السػػيما 

كبالتالي فإفَّ  ,سرعة الرياح كاتجاىيا في تحديد كانتقاؿ الممكثات المحمكلة في اليكاء
 إمكانية تقميؿ أك تفادم اليكاء الممكث أك حصره يصبح غير ممكف عمميان. 

 ر تلُث اهلُاءثانّآ: مصاد
 يمكف تصنيؼ المصادر الرئيسية لممكثات اليكاء في المجمكعتيف التاليتيف

 أواًل : المصادر الطبيعية :وتشمل مايمي :.
 (:Volcanoes and meteors) المقذوفات البركانية -7

تعد البراكيف أحد المصادر الممكثة لميكاء , كيعتمد ذلؾ التمكث أمكر عمى حجـ 
المقذكفات ككمياتيا كأرتفاعيا كالظكاىر المناخية المصاحبة ليا, كيمكف ليذه 
الممكثات أف تنتقؿ ألالؼ مف األمياؿ, كىي تحتكم عمى كميات مف المكاد الضاره 

مكريدات كالنيكؿ كالحديد كالمنغنيز كالسميككف مثؿ ثاني اككسيد الكربكف كاألمكنيا كالف
 كالكالسيـك كالصكديـك  كالنحاس 

 (: The episodes of dust) الظواىر الغبارية  -6
تعد العكاصؼ الغبارية أحد أنكاع الظكاىر الغبارية الممكثة لمبيئة بصفة عامة حيث  

تقـك الرياح  الشديدة المصاحبة لتمؾ العكاصؼ  كالتي تنطمؽ  بمكازاة سطح األرض 
بحمؿ كميات ىائمة مف الرماؿ مف سطح التربة الصحراكية, كذلؾ ألنيا ال تجد 
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عف قمة الغطاء النباتي الذم يحمي التربة ,  أماميا عائقان يمنعيا مف ذلؾ , فضبلن 
كيسيـ في تماسكيا, كقد تحمؿ ىذه الرياح الشديدة ذرات التربة إلى مسافات بعيدة 
جدان, كعندما تيدأ الرياح تترسب عمى  المدف كعمى األراضي الزراعية, كتؤثر عمى 

اخ ترتبط ظاىرة الغبار مع خصائص المنالمنشتت الصناعية كصحة اإلنساف, 
الجاؼ كشبو الجاؼ كالذم يتميز بتقمبات طقسيو ينتج عنيا تصاعد ذرات التربة 
اف كالرماؿ كبالتالي حمميا الى مسافات بعيده مككنو مايعرؼ بالظكاىر الغباريو ك 

لمدف يتجمع فكقيا متخذن شكؿ القباب كخاصة عند حاالت ىدكء ا فيمعظـ الغبار 
لحركة الدائرم المتكاصؿ فيستمر اليكاء في كحركة كسرع الرياح أما في حالة نظاـ ا

التقاط الجزيئات الدقيقة كتكجيييا نحك الجزيئات المتمركزة في المدينة, كسرعاف ما 
تسقط جزيئات الغبار الكبيرة ذات القطر اكبر مف  ميكركف نحك السطح, في حيف 

  تبقى االخرل معمقة في اليكاء لتشكؿ أنكية لمتكاثؼ.
 ( :Forest fires:)حشائشوال حرائق الغابات -4

تسيـ حرائؽ الغابات كبأختبلؼ مصادر اشتعاليا في تمكث اليكاء الذم ال يمتـز 
بالحدكد السياسية كبمساعدة الرياح التي تقـك بنقميا إلى المناطؽ القريبة منيا, 
ككذلؾ البعيدة أيضان, بما تحتكم مف ممكثات مف دخاف كركائح كريية التي يصعب 

,اذ تتعرض في عدد مف اشير الصيؼ الشديد الحرارة كالجفاؼ السيطرة عمييا
كبالتالي حدكث حرائؽ لؤلالؼ االشجار كالشجيرات كعمى مساحة كبيرة مف اراضي 
الحشائش في عدد مف مناطؽ العالـ مطمقة دخانيا الذم يرتفع الى اعالي الجك 

بكسفير كمف بشكؿ غيـك دخانية كثيفة, كقد يصؿ مستكاىا العمكم الى طبقة الترك 
االمثمة عمى ذلؾ حرائؽ غابات التايفا في سيبيريا, كفي عدد مف المناطؽ في 

 جنكب الكاليات المتحدة األمريكية.
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 (: Pollenحبوب المقاح)  -3
جسيمات يزداد كجكدىا في اليكاء خبلؿ مكسـ الربيع عادة كىي عبارة عف حبكب 

دقائقيا بكبر حجميا, كأف تعرض ( كتتميز Pollen Grainsلقاح النباتات المزىرة )
األفراد ليا يحفز لدييـ ردكد أفعاؿ مناعية فتظير لدييـ أعراض حاالت مف 

كتترؾ حبيبات  ,الحساسية الجمدية أك تكـر العينيف أك رشح األنؼ كما شابو ذلؾ
المقاح عدد مف اآلثار الفيزيكلكجية عمى جسـ اإلنساف , كتتركز حبكب الطمع في 

( األكلى القريبة مف السطح , كأف كاف عدد منيا يصؿ إلى ارتفاع  متراي  ۲ََالػ) 
( ميكركف ,يصؿ  ۱ٓ – ۱َكـ( كتتراكح أقطار حبيبات الطمع بيف ) ّحكالي )

 ( ميكركف .۱ََبعضيا في حاالت خاصة إلى نحك )
(:تتحرر The volatility of salt and aerosol)تطايراألمالح واليباء -0

الممحية كمف البحار كالمحيطات كغيرىا, كتتركز في الطبقو مف السباخ كالترب 
السفمى مف الغبلؼ الجكم, كتعد ىذه االمبلح مف المكاد الممكثو لمبيئو, كتسيـ 

بأنيا تبقى معمقة في اليكاء لمدة طكيمة دكف اف تترسب  ءخفيفة الكزف  مف اليبا
 . كتتساقط بسرعة كأنيا تبقى عالقو في اليكاء لفترة أطكؿ

 (: )البكتريا والفطريات(:Germsالجراثيم)  -2
تسيـ في تمكث اليكاء ,أذ تنتقؿ بحرية تامة في اليكاء , كال يخمك جزء مف اليكاء 
إال كاف يككف محمبلن بعدد مف ىذه البكتريا كالفطريات التي تتبايف مصادرىا, كتعد 

كتتميز الفطريات بأنيا  .التربة أك النباتات أك الحيكانات مصدران ميمان لتكاجدىا.
سيمة األنتشار كيحمميا اليكاء مف مكاف إلى  خر, كتسيـ في تحفيز نمك الكائنات 
المجيرية داخؿ المساكف, كمف ثـ تصبح  مف العكامؿ في حدكث أمراض متعددة 

(, لمجياز التنفسي كاألمراض الجمدية, كىذا Allergyلئلنساف , كأىميا )الحساسية 
ير مف سكاف العالـ نتيجة زيادة تمكث اليكاء ,أذ ال يخمك حيزه مف ما يعاني منو الكث
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اليكاء الجكم مف كجكد سبكرات ألنكاع  مف الفطريات المحمكلة التي قد يككف 
 .مصدرىا التربة أك النباتات أك الحيكانات كغيره

 ثانيًا : المصادر البشرية وتقسم إلى : 
اذ تسيـ بشكؿ كبير في تمكث اليكاء تعد المصادر البشرية مف الممكثات البيئية 
 سكاء كانت ثابتو اك متحركة كتقسـ كاتالي.

 :  Stationary Sources المصادر الثابتة لتموث اليواء -ُ
تتككف مف الممكثات التي يسببيا اإلنساف في البيئة نتيجة لما كصؿ اليو مف تقنيات 

ة لئلنتاج كاالستيبلؾ حديثة كاالكتشافات في الصناعة فضبلن عف  المخمفات المرافق
كالجسيمات الناتجة مف عمميات االحتراؽ , كالنفايات الكيمياكية الناتجة عف 
نتاج الطاقة  عمميات تصنيع معينة كالصناعات البتركلية, كالكيمياكية,كا 
الكيركنككية, كتجارب االسمحة النككية ,كترجع مصادر تمكث اليكاء الثابتة إلى 

اد عددىا كتنكع مصادرىا لتشكؿ خطران فعميان في البيئة, المصانع كالمعامؿ التي أزد
رغـ أف ليا مردكدات أيجابية في تكفير فرص العمؿ كاقتصاد البمد , إال أف أثرىا 
السمبي يرتبط بما يخرج منيا, كلمحطات تكليد الطاقة الكيربائية غازات كدخاف 

تقر إليو أغمب كجسيمات مختمفة في أنكاعيا بأتجاه اليكاء في الكقت الذم تف
المعامؿ  إلى أبسط الحمكؿ كالمعالجات البيئية. كما أف أم زياده لمنشاط الصناعي 

(إضافة إلى ُ( صكرة)ِيصاحبو زياده في الممكثات التي تطرح إلى البيئو جدكؿ )
ممكثات ناتجة مف مصانع تكرير النفط إذ تمر عممية تكرير النفط في المصافػي 

لفصؿ, كعممية التحكيؿ, كعممية المعاممة, ثـ عممية بأربعة مراحؿ ىي عممية ا
الخمط. كفي كؿ مف المراحؿ األربع تخرج كميات ىائمة مف المكاد الممكثة , أىميا 

أككسيد النتركجيف ,ك حادم اككسيد  كثانيالييدرككاربكنات ,كالحبيبات العالقة, 
الكاربكف , كاأللدىيدات ,كاألمكنيا ,كتختمؼ كمياتيا حسب نكع الزيت كالمرحمة التي 
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(, فضبلن عف الممكثات المنبعثة مف ِ( صكرة)ِيتـ فييا عممية تكرير النفط  جدكؿ)
 (.    ْ,  ّ,  ِ, ُ ) حرؽ النفايات كاإلطارات صكرة

                                
 (6جدول )

 توزيع مموثات اليواء طبقاً لمقطاعات المختمفة )بالمميون طن(
 الصناعة الزراعة النقؿ الممكث

 ََّٓ ََُِ ََُٓ ثاني اككسيد الكربكف
 ٖٗ ِ ّ اكاسيد الكبريت

 َّ ٕ ِٗ اكاسيد النتركجيف
 ِّ َِ ٕ الجسيمات العالقة
 ِٔ - ُِ الييدرككربكنات
 - - َُٔ الكربكفاكؿ اككسيد 

 .المصدر:مكسكعة المجتمع,الغبلؼ الجكم كنكعيتو اليكاء,مكقع الشبكة االلكتركنية  
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 (6(                                               صورة)7صورة)               

 معامل الطابوقالمموثات المنبعثة من محطات توليد الكيرباء              المموثات المنبعثة من 

 
 
 
 
 
 
 

 (3(                                                    صورة)4صورة)          
 المنبعثة من حرق إطارات السيارات المموثاتالمموثات المنبعثة من حرق النفايات                   
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 :Mobile Sourcesالمصادر المتحركة لتمكث اليكاء  -ِ
عػػف عػػدد مػػف األنشػػطة  السػػكانية غػػازات كابخػػرة تضػػاؼ الػػى اليػػكاء كاكثػػر تخػػرج 

المخرجات شيكعا أكاسيد الكربكف, كاكاسيد الكبريت كاكاسيد االكزكف التي تنتج عػف 
عمميػػػة االحتػػػراؽ لمكقػػػكد االحفكرم,فقػػػد كػػػاف دكرىػػػا قبػػػؿ قيػػػاـ الثػػػكرة الصػػػناعية مػػػف 

مػػو النبػات االخضػػر فػي عمميػػات ممكثػات كغػػاز ثػاني أككسػػيد الكربػكف يعػػادؿ مػا يدخ
التركيػػػب الضػػػػكئي,  فػػػػي حػػػيف بعػػػػد الثػػػػكرة الصػػػناعية أزدادت نسػػػػبة ثػػػػاني اككسػػػػيد 
الكربكف المتصاعد الى اليػكاء الجػكم عػف قػدرة الغطػاء النبػاتي عمػى االسػتيعاب, إذ 
كػػاف تركيػػز ثػػاني اككسػػيد الكربػػكف فػػي اليػػكاء الجػػكم قبػػؿ عصػػر الصػػناعة حػػكالي 

( جزءان في ّْْكف بالحجـ في حيف أزداد ككصؿ الى حكالي )( جزء مف المميَِٕ)
 المميكف بالحجـ خبلؿ السنكات األخيرة.

تعد كسائط النقؿ ) السيارات, الدراجات,  القطارات( مف مصادر التمكث البيئي لمػا  
يخػػػرج مػػػف عكادميػػػا كمػػػايطرح مػػػف غػػػازات كمػػػكاد غيػػػر محترقػػػة كتختمػػػؼ الممكثػػػات 

كفقان لنػكع الكقػكد المسػتعمؿ فييػا كسػرعتيا كصػيانتيا كمػدل الناتجة مف كسائط النقؿ 
كفائتيا في العمؿ كحجـ المحرؾ فييػا . مػف أىـػ مصػادر تمػكث البيئػة عامػة كتمػكث 
ىكائيػػػا بشػػػكؿ خػػػاص.إذ تسػػػيـ فػػػي أنتشػػػار ممكثػػػات اليػػػكاء فػػػي عػػػدد مػػػف المنػػػاطؽ 

لػػػى ( كتسػػبب تمػػؾ الكسػػائط  مػػف خػػػبلؿ ماتنفثػػو مػػف ممكثػػات التػػي تػػدخؿ اّجػػدكؿ)
العديػػػد مػػػف الطػػػرؽ الرئيسػػػة كالشػػػكارع الفرعيػػػة كتصػػػؿ ممكثاتيػػػا إلػػػى المنػػػازؿ أيضػػػان 

( , كتشير ّكخاصة تمؾ التي تقع بالقرب مف الشكارع الداخمية لممدف كالطرؽ شكؿ)
الدراسػػػات إلػػػى أف كسػػػائط النقػػػؿ أصػػػبحت المصػػػدر الرئيسػػػي لمتمػػػكث فػػػي الكاليػػػات 

التمكث خبلؿ القرف الحػادم كالعشػريف إلػى المتحدة األمريكية كالياباف ككصمت نسبة 
زيػػادة فػػي  %( مػف مجمػػكع الممكثػات فػػي العالـ.فػإف تزايػػد عػػدد السػيارات يعنػػيَٗ)

مػف  كمية الغازات المنبعثة مػف عػكادـ ىػذه السػيارات. كتحػدد كميػة الغػازات الصػادرة
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 كتعػػد ـ المحركػات كنكعيػػة الكقػكد المسػػتعممة.قطػاع النقػػؿ بحسػب نػػكع اآلليػات كحجػػ
 .الرئيس لتمكث اليكاء في المدينة المصدر كسائؿ النقؿ كخاصة السيارات

 
 (4جدول)

 المموثات الناتجة عن سيارات البنزين والديزل مقدرة غم/لتر
 سيارات الديزؿ)غـ/لتر( سيارات البنزيف)غـ/لتر( نكعية الممكث

 َٓ,ِٗ ََ,ِْٗ اكؿ اككسيد الكربكف
 َِ,ٕ ٖٓ,ٗ اكاسيد النتركجيف

 ُٓ,ْ ّٕ,َ اككسيد الكبريت ثنائي
 َٖ,ُ ِٔ,ٗ الييدرككاربكنات

 - ّٕ,َ مركبات الرصاص
 َٗ,ُ - Sootسخاـ 

                                              
 (4شكل)

 مقطع تخطيطي لشارع مروري محصور بين المباني
 
 
 
 
 
 
 
كػػاظـ خضػػػير,المناخ كاإلنسػػاف ,الطبعػػػة األكلػػػى ,دار   ثعبػػػافالمينػػػدس ك الخفػػاؼ ,عبػػػد عمػػي , 

 .ُِْ. ص  ََِٕالمسيرة لمنشر كالتكزيع , األردف ,
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( كمػػػا يسػػػمى بالممكثػػػات الصػػػمبة الناتجػػػة مػػػف عػػػكادـ TSPكتػػػؤثر الػػػدقائؽ العالقػػػة )
السيارات في الغبلؼ اليكائي مف خبلؿ إمتصاصيا لبخار المػاء مشػكمة سػتاران رقيقػان 

كالػذم يقػـك بػدكره فػي إمتصػاص اليػكاء, ممػا يسػيـ فػي تكػكيف الضػباب, مف الغيـك 
كىذه الدقائؽ تؤثر في كضكح الرؤية حسب كثافتيا. ك يعكد ذلؾ لعػدد مػف األسػباب 

 -منيا:
نكعيػػػػػة الكقػػػػػكد المسػػػػػتعمؿ )بنػػػػػزيف, ديػػػػػزؿ( كزيػػػػػادة نسػػػػػبة الرصػػػػػاص كالمركبػػػػػات  (ُ

 كرفع كفاءتو. االككسيجينية المضافة الى الكقكد لتحسيف اداء المحرؾ
 عدـ االحتراؽ الكامؿ لمكقكد داخؿ محرؾ السيارة. (ِ
عدـ اجراء الصيانة المستمرة لمحرؾ السػيارة لمتأكػد مػف اداء المحػرؾ كمػف عمميػة  (ّ

 احتراؽ الكقكد بداخمو.
ىػػدكء اليػػكاء كارتفػػاع البنايػػات تحصػػر فػػػي طياتيػػا الممكثػػات كخاصػػة فػػي مراكػػػز  (ْ

 المدف.
 
 عماالت المنزلية:.المموثات الناتجة عن االست -4
تسيـ المخمفات المنزلية التي تعتمد  كخاصة الكقكد مثؿ ) الفحـ  ,كيركسيف ,غاز  

البيكتػػػاف ( سػػػكاء فػػػي التدفئػػػة , أـ فػػػي تسػػػخيف الميػػػاه لبلسػػػتحماـ كالتدفئػػػة , أـ فػػػي 
أعمػػػاؿ الطيػػػي كغيػػػر ذلػػػؾ فػػػي تمػػػكث اليػػػكاء , كتنطمػػػؽ كميػػػات كبيػػػرة مػػػف الػػػدخاف 

, بجانػب  كاليبػاءسػيد الكػاربكف, أككسػيد الكبريػت كغيػر ذلػؾ ( كالغازات الضػارة )أكا
الحػػػرارة المنطمقػػػة إلػػػى الكسػػػط المحػػػيط كالتػػػي تسػػػيـ فػػػي مػػػنح المػػػدف صػػػفة الجػػػزر 
الحراريػػػة, ككػػػػذلؾ الممكثػػػات الناتجػػػػة عػػػػف حػػػرؽ النفايػػػػات الصػػػمبة كتطػػػػرح المنػػػػازؿ 

ات مػػػػف كالمحػػػبلت التجاريػػػة كالمطػػػػاعـ ككرش التصػػػميح جميعيػػػػا تطػػػرح يكميػػػػان كميػػػ
النفايات أما أف تبؽ في مكانيا كتحرؽ أك تجمع  كتنقؿ إلى مقػالع القمامػة, كمػف ثـػ 
تحرؽ, مما يؤدم إلى تمكث اليكاء مف خبلؿ انبعاث غازات ثنائي اككسػيد الكػاربكف 
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, أحػػادم أككسػػيد الكػػاربكف , كأكاسػػيد النتػػركجيف, فضػػبلن عػػف عػػدـ إحتراقيػػا بصػػكرة 
رل .كيقػػدر بػػأف الطػػف الكاحػػد مػػف النفايػػات الصػػمبة كاممػػة ,كتبقػػى مػػكاد عضػػكية أخػػ

متػػػران مكعبػػػان( مػػػف الغػػػازات مثػػػؿ غػػػاز الميثاف,كأحػػػادم  ۱۳َالمنزليػػػة يطمػػػؽ نحػػػك) 
أككسػػػػػػيد الكػػػػػػاربكف,كالنتركجيف ,كالييدركجيف,ككبريتيػػػػػػد  كثػػػػػػانيأككسػػػػػػيد الكػػػػػػاربكف ,

اال انػو الييدركجيف في حالػة حرقػو كيمكػف لمممكثػات الغازيػة اف تتبػع نمطػا مشػابيا, 
فػػي حػػاؿ كجػػكد انقػػبلب حػػرارم فأنيػػا ال تسػػتطيع اف تيػػبط اك تتحػػرؾ حركػػة دائريػػة 
معككسة كسحبيا يػتـ فقػط بكسػاطة التػنفس. كفػي حػاؿ كجػكد ريػاح, فػأف تمػؾ الريػاح 
تػػدفع فػػي اعمػػى المدينػػة جػػزءان مػػػف الممكثػػات كالػػدقائؽ الصػػمبة بعيػػدا فػػكؽ المنػػػاطؽ 

عمػى التطبػؽ الحػرارم الشػاقكلي, كعميػو تنطمػؽ الريفية المجاكرة كىذا ينعكس عمكمػا 
مف مصادر تمكث اليػكاء السػابقة الػذكر كسػكاء مصػادر التمػكث الطبيعيػة ك البشػرية 
الثابتو كالمتحركة مجمكعة مف الغػازات تختمػؼ فػي تركيبيػا كسػبب تككنيػا كاخػتبلؼ 

 تأثيرىا فضآل عف تفاعبلت مع المركبات االخرل كىي كالتالي:.
 

 الغازيةالمموثات  - أ
 أول أوكسيد الكربون. .7

ينتشر ىذا الغاز في الشكارع المزدحمة بكسائط النقػؿ بالسػيارات  كنظػران ألىميػة ىػذا 
مػػػف تػػػأثيرات خاصػػػػة بعػػػد أتحػػػػاده مػػػع ىيمكغمػػػكبيف الػػػػدـ كالػػػذم ينػػػػتج عنػػػو مركػػػػب 

خطػػػكرة ىػػذا الغػػػاز فػػػي  %(, كتكمػػفْالكػػاربكىمكغمكبيف كالػػػذم تصػػؿ نسػػػبتو الػػػى) 
 َُِىيمككمػػكبيف الػػدـ إذ تػػزداد قابميػػة اتحػػاده مػػع الييمككمػػكبيف)سػػيكلة اتحػػاده مػػع 

فبػػػػػدال مػػػػػف أف تكػػػػػكف االككسػػػػػي  مػػػػػرة( قابميػػػػػة اتحػػػػػاده مػػػػػف األككسػػػػػجيف فػػػػػي الػػػػػدـ,
+ىيمككمكبيف ( الذم يقـك بنقؿ األككسجيف إلى أنحاء الجسػـػ عػف   Oىيمككمكبيف)

كتػػؤدم ىػػػذه  ,ف( + ىيمككمػػكبيCOطريػػػؽ الػػدـ ,يتكػػػكف الكاربػػػككسي ىيػمككمكبيػػػف )
كأف أكثػر أجػػزاء  ,العمميػة إلػى تقميػؿ كميػػة األككسػجيف الكاصػمة إلػى أعضػػاء الجسـػ
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لمدخنيف بصكرة اكيحتكم دـ  ,الجسـ المتأثرة بنقص األككسجيف في الدـ ىك الدماغ 
%( بسبب استنشاقيـ لدخاف السكائر الحاكم عمى غاز َُ)  مستمرة تصؿ مانسبتو

د أثبتت الدراسات بأف ىناؾ تأثيرات سمبية ليذا الغاز عمػى أكؿ اككسيد الكاربكف. كق
اككسػػػيد الكػػػاربكف اكبػػر ممػػػكث فػػػي جػػك المػػػدف كينػػػتج  أكؿيمثػػػؿ غػػاز , نمػػك النبػػػات

(CO)  كاليقتصػػر التمػػكث بغػػاز اكؿ اككسػػيد الكػػاربكف عمػػى اليػػكاء الخػػارجي كانمػػا.
 بالمميكف. (جزءَْ-َُكثير  مايكجد في المرتفعات اذ سجمت تراكيزه كصؿ بيف )

 ثنائي أوكسيد الكاربون: .6
كيعػػد أحػػد مككنػػات اليػػكاء كيشػػترؾ فػػي دكرة الكربػػكف فػػي المحػػيط الحيػػكم كالتشػػكؿ 
مستكياتو في اليكاء خطر  مف جية نظر التمػكث ,اال أف مسػتكياتو فػي اليػكاء بػدأت 

(جػزء ّّٓ(الػى)َِٖعػاـ( مضػى كأرتفعػت منػذ ) ََِبالزيادة المتسارعة منذ نحك)
 المميكف التي تسيـ في أرتفاع درجات الحرارة.في 

 مركبات الكبريت. .4
اككسػػيد الكبريػػت مػػف اخطػػر ممكثػػات اليػػكاء كحينمػػا تكػػكف الرطكبػػة  ثػػانييعػػد غػػاز 

اككسػيد الكبريػت عػف طريػؽ التفػاعبلت  ثػانيالنسبية مرتفعة في اليػكاء يتحػكؿ غػاز 
يتحد مع قطرات المػاء  ( كالذم بدكره SOالكيمياضكئية إلى ثبلثي اككسيد الكبريت)

(, كينػػػػػػتج عػػػػػػف ذلػػػػػػؾ مػػػػػػا يعػػػػػػرؼ بالضػػػػػػباب  H SOمككنػػػػػػا حمػػػػػػض الكبريػػػػػػت  )
كتشترؾ عدد مف المصادر الطبيعية في إطبلؽ غاز ثػاني اككسػيد الكبريػت الدخاني.

(So )  في اليكاء كالبراكيف, إذ تشير الدراسات إلى أف بركاف )أتنػا( يطمػؽ كػؿ عػاـ
كمػػا مػف ىػذا الغػاز مػا يعػادؿ نحػك )مميػػكف طػف( مػف حػامض الكبريتيػؾ فػي اليػكاء, 

يمتصػػػػؽ ىػػػػذا الغػػػػاز بجزيئػػػػات الفحػػػـػ التػػػػي تتطػػػػاير فػػػػي سػػػػماء المدف,كتػػػػدخؿ ىػػػػذه 
ريتيػػػؾ الػػػذم قػػػد يتمػػػؼ الجزيئػػػات إلػػػى الرئػػػة, بكسػػػاطة التنفس,كتعطػػػي حػػػامض الكب

اككسػيد الكبريػت مػف العكامػؿ األساسػية التػي  ثػانيالغشاء الداخمي لمرئة. كيعػد غػاز 
أدت إلى االزدياد في حاالت )الربك كالنزالت الصػدرية كأنتفػاخ الرئػة( ,كالتػي تبلحػظ 
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كما يشارؾ ثاني اككسيد الكاربكف مع ممكثػات أخػرل  في المناطؽ المعرضة لمتمكث.
ألمطػػػار الحامضػػػية ككػػػذلؾ يسػػبب التيػػػاب القصػػػبات اليكائيػػػة كضػػػيؽ فػػي إحػػػداث ا

 .النفس كتييج العيكف
أما بالنسبة لمصحة العامة فاف أكاسيد الكبريت يرافقيا التيابات خطيػرة فػي الجيػاز  

التنفسػػي تظيػػر بشػػكؿ نكبػػات تنفسػػية حػػادة تكػػكف مصػػحكبة بالتيابػػات رئكيػػة مزمنػػة 
تعىد غازات الكبريت عامبل أساسي كيخػرج ىػذا الغػاز , ان في اإلصابة بالربك التحسسيكي

ليكػػكف حامضػػا مييجػػا لؤلغشػػية المخاطيػػة كالعيػػكف , كمػػا يسػػبب حساسػػية لؤلجػػزاء 
الرطبػػة مػػف الجمػػد كمثيػػر لمسػػعاؿ كيػػؤدم إلػػى حػػدكث بعػػض األمػػراض الخطػػرة فػػي 

تػػػأثير اكاسػػػيد الكبريػػػت فػػػي المنػػػاخ مػػػف خػػػبلؿ تػػػأثيره فػػػي تكػػػكيف ظػػػاىرة الػػػرئتيف ,ك 
 طار الحامضية.االم

 مركبات النتروجين. .3
تنطمػػػػػػؽ اكاسػػػػػػيد النتػػػػػػركجيف نتيجػػػػػػة احتػػػػػػراؽ الكقػػػػػػكد كمػػػػػػا تتصػػػػػػاعد مػػػػػػف احتػػػػػػراؽ 
الفحػػػـػ كالغػػػػاز الطبيعػػػػي كمعظػػػـػ خامػػػػات الػػػػنفط مػػػػف حػػػػرؽ الفضػػػػبلت العضػػػػكية , 
كمػػػػػػا تنطمػػػػػػؽ ىػػػػػػذه الغػػػػػػازات مػػػػػػػف صػػػػػػناعة نتػػػػػػرات االمكنيػػػػػػـك كصػػػػػػناعة حمػػػػػػػض 

الصػػػػػناعية تنطمػػػػػؽ اكاسػػػػػيد النتػػػػػركجيف النتريػػػػػؾ , باإلضػػػػػافة إلػػػػػى تمػػػػػؾ المصػػػػػادر 
 مف التفاعبلت التي تحدث في الغبلؼ الجكم .

تنػػػتج ىػػػذه االكاسػػػػيد مػػػف احتػػػػراؽ الكقػػػكد كمػػػػف المصػػػانع كتسػػػػبب أمراضػػػان صػػػػدرية 
خطػػػػرة منيػػػػػا أزمػػػػػات )الربػػػػك  كالحساسػػػػػية( , كمػػػػػا تحػػػػكؿ ىػػػػػذه االكاسػػػػػيد األمطػػػػػار 

األمطػػػػػار تضػػػػػر  النقيػػػػػة التػػػػػي تسػػػػػقط مػػػػػف السػػػػػماء إلػػػػػى أمطػػػػػار حامضػػػػػية, كىػػػػػذه
بالحيػػػػػػاة النباتيػػػػػػة كالكائنػػػػػػات البحريػػػػػػة ككػػػػػػؿ سػػػػػػطح تسػػػػػػقط عميػػػػػػو تسػػػػػػبب أضػػػػػػراران 
بالغػػػة كتخػػػتمط مػػػػع عػػػدد مػػػف المعػػػػادف السػػػامة مثػػػؿ الزئبػػػػؽ كالرصػػػاص كاأللمنيػػػػـك 
كالخارصػػػيف مسػػػػببة اختنػػػاؽ كتسػػػػمـ كثيػػػػر مػػػف الكائنػػػػات الحيػػػػة.كما انػػػو يعػػػػد أحػػػػد 

النتػػػػػركجيف مػػػػػع األككسػػػػػجيف, اكاسػػػػػيد النتػػػػػركجيف الػػػػػذم يتكػػػػػكف مػػػػػف أتحػػػػػاد غػػػػػاز 
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كمػػػػػػػا يحػػػػػػػكم عمػػػػػػػى نسػػػػػػػبة صػػػػػػػغيرة مػػػػػػػف المركبػػػػػػػات العضػػػػػػػكية المحتكيػػػػػػػة عمػػػػػػػى 
النتػػػػػػركجيف كعنػػػػػػد احتػػػػػػراؽ ىػػػػػػذه األنػػػػػػكاع مػػػػػػف الفحػػػػػـػ أك المػػػػػػازكت فػػػػػػي محطػػػػػػات 
القػػػػػػػػكل الكيربائيػػػػػػػػة كغيرىػػػػػػػػا مػػػػػػػػف المنشػػػػػػػػتت الصػػػػػػػػناعية ينػػػػػػػػتج عػػػػػػػػدد مػػػػػػػػف ىػػػػػػػػذه 

قطػػػػرات البتػػػػػركؿ األكاسػػػػيد, كمػػػػا يتكػػػػكف أككسػػػػيد النتريػػػػؾ مػػػػػف إحػػػػراؽ عػػػػدد مػػػػف م
مثػػػػػػػػؿ )السػػػػػػػػكالر كالجػػػػػػػػازكليف فػػػػػػػػي محركػػػػػػػػات السػػػػػػػػيارات كالشػػػػػػػػاحنات , كتشػػػػػػػػترؾ 

 اكاسيد النتركجيف مع غاز ثاني اككسيد الكبريت في تككيف األمطار
 (Hydrocarbons) الييدروكاربونات. -1

تعػػػد الييػػػدرككاربكنات  خطػػػػران بيئيػػػان  كتتكػػػػكف مػػػف عنصػػػريف فقػػػػط ىمػػػا الكػػػػاربكف , 
.كتظير   فػي ثػبلث حػاالت )الصػمبة , كالسػائمة , كالغازيػة( فػي البيئػة كاليدركجيف 

كىي مف ممكثات اليكاء, كتعد الييدرككاربكنات المككف الرئيس لمبتركؿ , كتنشػأ مػف 
االحتراؽ غير الكامؿ لمكقكد في كسػائط النقػؿ كالمصػانع كليػا أضػرار عػػمى الصػحة 

كمػف الغػازات الييدرككاربكنيػة  ,رةكما أنيا تسػبب الضػباب الػدخاني ذم اآلثػار الضػا
  ( كمػػػػف أكثػػػػر المركبػػػػات ضػػػػرران مركػػػػب   CH  ,C Hالػميػثػػػػػاف كاإليػثػػػػػاف )
(Benzoperene)  البنزكبيريف المتكاجد فػي ىػكاء المػدف كالمنػاطؽ الصػناعية التػي

تتكػكف  مػػف احتػػراؽ الػكقػػػكد غيػر التػػاـ كمكجػػكد بكميػات كبيػػرة فػي عػػكادـ السػػيارات. 
 ي دخاف السجائر كالتبغ كىك أخطر الممكثات المسببة لمسرطاف كما يكجد ف

 كتشمؿ   المموثات الجسيمية -ب 
 -: Dustالغبار  - أ

يشكؿ الغبار عنصران ميما في تمكث البيئة , اذ تعد المناطؽ الجافة مصػدران  لمغبػار 
كاالتربة كالرماؿ التي تثيرىا الرياح بشكؿ عكاصؼ ترابية كرممية اك أتربة متصػاعدة 
اك غبار عالؽ , كالغبار ىك الػدقائؽ الصػمبة العالقػة فػي اليػكاء كالتػي يتػراكح قطرىػا 

كىنػػاؾ نػػكعيف مػػف الغبػػار ىمػػا الغبػػار الخشػػف كيكػػكف  مػػايكركف( ,    -  بػػيف) 
أسرع ترشيحان بكساطة شعيرات االنؼ التي تمنعو مف الدخكؿ الى الجياز التنفسي , 
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كالنػػكع الثػػاني ىػػك الغبػػار النػػاعـ الػػذم ىػػك أكثػػر خطػػران عمػػى الصػػحة العامػػة كذلػػؾ 
مػى نقػؿ المػػكاد لقدرتػو عمػى الػدخكؿ الػػى الػرئتيف كمػف ثػـػ الػى الػدـ إذ يمتمػؾ القػػدرة ع

 -السامة, كلمغبار ثبلثة انكاع ىي :
الغبار المتساقط : يصؿ قطر جزيئاتو الى اكثر مف ميكركف , كيترسب  -ُ

 بسرعة كعمى مسافات بعيدة عف مصادره .
( ميكركف ,       –    أقطار جزيئاتو بيف  ) كيتراكحالغبار العالؽ :  -ِ

و يتـ بشكؿ بطئ , كيعد مف اخطر كيبقى معمقا في اليكاء لمدة طكيمة كما اف ترسب
االنكاع الممكثة لميكاء ألنو يشكؿ القسـ االكبر مف الغبار المكجكد في اليكاء , كما 
يحتكم عمى جزيئات دقيقة ليا تأثيرات مرضية عمى الجياز التنفسي كخاصة 

 االطفاؿ .
الجزيئات الغبارية المعمقة : كالتي ال ترل اال بالمجير كىي جزيئات صغيرة  -ّ

نما تبقى معمقة في اليكاء , كقطرىا اقؿ مف   ميكركف.     جدان ال تترسب غالبان كا 
 
 Heavy metalsالمعادن الثقيمة  - ب

كما   (   gm / cm)يقصد بالمعادف الثقيمة كافة المعادف التي تزيد كثافتيا عف
, فضبل عف كجكد بعض  Light metalsيقؿ عنيا تدعى بالمعادف الخفيفة 

التي تتكاجد في القشرة االرضية بتراكيز مساكية   metals Traceالمعادف النادرة 
, كتسيـ الصناعات المختمفة بطرح أعدادا كبيرة مف المعادف      %اك تقؿ عف 

الثقيمة بييئة نفايات غازية كصمبة كسائمة كلكنيا في النياية تستقر في البيئة اليابسة 
 -قيا الى البيئات المائية  , كىذه المعادف ىي :كتجد طري

 -Lead ( pb : )الرصاص   -7
( مػػف أكثػػر العناصػػر السػػامة انتشػػاران فػػي اليػػكاء كمػػف الممكثػػات Pbييعػػد الرصػػاص)

الخطيرة عمى اإلنساف كالبيئة, إذ مف الممكف أف يتراكـ الرصاص في جسـ اإلنسػاف 
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العصػػػبي, كقػػػد يػػػؤدم إلػػػى التخمػػػؼ كيػػػؤدم إلػػػى الضػػػعؼ العػػػاـ كاإلخػػػبلؿ بالجيػػػاز 
العقمػػي عنػػػد األطفػػاؿ. كتشػػػكؿ عػػكادـ السػػػيارات أىػـػ مصػػػدر لمرصػػاص الجػػػكم لمػػػا 
ييضػاؼ إلػػى البنػزيف مػػف رابػع اثيػػؿ الرصػاص كرابػػع مثيػؿ الرصػػاص كمػكاد مضػػافة 
محٌسنة لمكقكد, كعميو يؤدم تبخر الكقكد إلى تركيز ىػذيف المػرٌكبيف فػي اليػكاء عنػد 

دـ السيارات كما يترتب عميو مف نتائج سمبية لمبيئة,  كمف الممكف انبعاثيما مف عكا
اعتبار نسبة تكاجده بالدـ كدليؿ لتعرض االنساف الكمي لمرصاص إذ حػددت منظمػة 

(      ( المعدؿ السػنكم لتركيػز الرصػاص فػي اليػكاء ) WHO الصحة العالمية )
(     كيػزه بالػدـ )مػايكركغراـ فػي المتػر المكعػب كحػد اعمػى مسػمكح بػو لتجعػؿ تر 

( ميكركغراـ / ديسي ليتر     -    ميكركغراـ / ديسي ليتر عند البالغيف ك مف )
, ذلػؾ تبػدأ التػأثيرات السػمبية لػو  عند االطفػاؿ كىػك الحػد االعمػى المسػمكح بػو, كبعػد

كيسػػبب ىػػذا العنصػػر تييجػػان فػػي أغشػػػية الشػػعب اليكائيػػة لمجيػػاز التنفسػػي فتحػػػدث 
ذا تسػرب إلػػى الجيػػاز العصػػبي عػػف طريػػؽ حػاالت مػػف أمػػراض الح ساسػػية كالربػػك كا 

األكػػؿ أك الشػػرب سػػيؤدم إلػػى الشػػعكر بالصػػػداع كالتعػػب, كمػػا يحػػدث ىشاشػػة فػػػي 
العظاـ إذا ارتفعت نسػبة تركػزه فػي الجسـػ كغيػر ذلؾ,كتشػير الدراسػات العمميػة التػي 

معمقػػان أجريػت فػي ىػػذا الشػأف أف مػادة بركميػػد الرصػاص المتطػايرة تكػػكف مػع اليػكاء 
(( بمجػرد خركجيػا مػف عػادـ المركبػة ,  Aerosolدقيقان جدان مف نػكع )) االيركسػكؿ 

كيشبو ىػذا االيركسػكؿ الضػباب إلػى حػد كبيػر كلكنػو ضػباب تتعمػؽ فيػو مػادة صػمبة 
في اليكاء , كلقد تبيف أف ىذا المعمؽ يبقى ثابتػان فػي اليػكاء مػدة طكيمػة كىػك يػنػتػػشر 

لػى المكاتػب كالػػمساكف مػف النكافػذ كاألبػكاب , كيتسػػمؿ مػف في جك الػػمدينة كيػدخػػؿ إ
 جميع الفػتحات إلى كؿ مكاف.

 : Iron (Fe)الحديد  -6
%( ّٓأبػيض, يتميػز بثبػػات نسػبتو كالمقػدرة بػػػ)  –معػدف نػاعـ المممػس لكنػػو فضػي 

مف القشرة األرضية, كجزء كبير مف ىذه النسبة يػأتي مػف الشػيب كالنيػازؾ, كيمتػاز 
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بسرعة اتحاده مع الكبريت كالكاربكف فػي الجػك, فػي حػيف يتعػرض لمصػدأ إذا المػس 
اليكاء الرطب لفترة معينة, فيتغير لكنو إلى األحمر.   كيمتاز الحديد بسرعة اتحػاده 
مع الكبريت كالكاربكف في الجك فػي حػيف  يتعػرض لمصػدأ إذا المػس اليػكاء الرطػب 

لتصػاؽ عنصػر الحديػد إر ك لػو أضػرار يسػببيا لفترة معينة , فيتغير لكنو إلى األحمػ
أمػػػػػا أبػػػػػػرز  بػػػػػدقائؽ الغبػػػػػػار أك اختبلطػػػػػو بميػػػػػػاه األمطػػػػػار عمػػػػػػى الكائنػػػػػات الحيػػػػػػة.
مفصػمي  -المضاعفات الناتجة عف إرتفاع نسبة الحديد في الجسـ ىي التيػاب عظـػ

Osteoarthritis اـ ػػػػػػػػػػػػػػػكىشاشػة العظOsteoporosisد ػػػػػػػػػػػػػػػػػ, تشػػمع الكبLiver 
Cirrhosis  كتضػػػػخـ الطحػػػػاؿ , ك قصػػػػػكر الغػػػػدة الدرقيػػػػػة ,Hypothyroidism ,

, اضػػػػػطراب عمػػػػػؿ الغػػػػػدة فػػػػػكؽ الكمػػػػػكة Hypopituitrismقصػػػػػكر الغػػػػػدة النخاميػػػػػة 
 .Neurodegeneration, ضمكر األعصاب المبكر Adrenal Gland)الكظر( 

 Copper  (Cu: )النحاس -4
اليػكاء خصكصػان مػع كفػرة بخػار المػاء, ممػا يعػد مػف العناصػر السػريعة التفاعػؿ مػع 

ف مصدر كجكد النحاس فػي الجػك  يككف أككسيد النحاس الساـ ذا المكف األخضر, كا 
ىػك الصػػناعات التػي تسػػتعمؿ ىػذا العنصػػر كمػا فػػي صػناعة األسػػبلؾ كالمكصػػبلت 

أذ يسػػػبب التعػػػرض , الكيربائيػػػة, البطاريػػػات, األصػػػباغ, المبيػػػدات الحشػػػرية كغيرىػػػا
الػػى تيػػيج االنػػؼ كالعيػػكف كالصػػداع كاال ـ فػػي المعػػدة , كمػػا اف تناكلػػو  الطكيػػؿ لػػو

بكميػػػات كبيػػػرة فػػػي الجسػػـػ يسػػػبب ضػػػمكر الكمػػػى كالكبػػػد كانخفػػػاض القػػػدرة الذكائيػػػة 
 لممراىقيف . 

  Uranium اليــــورانيــــوم    -3
يعػد مػف العناصػر الثقيمػة, كىػك ذك لػػكف فضػي أبػيض لمػاع, كيمتػاز بكثافتػو العاليػػة 

.إف الحػػرارة المرتفعػػة التػػي يكلػػدىا تفجيػػر ىػػذا العنصػػر فػػي األسػػمحة ّغـ/سػـػٕ.ُٗ
%( منو يتحكؿ إلى أككسيد اليكرانيـك َٕ, فأف)°(ـَََٔ-َََّكالتي تصؿ إلى )
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ك عمػى شػكؿ غبػار عػالؽ ينتقػؿ باتجاىػات فتبدأ جزيئاتو الدقيقة جدان بالتناثر فػي الجػ
 مختمفة.

  -Cadmium  (Cd: )الكادميوم  -0
تسيـ زيادة عدد المركبات كبالضغط عمى مكبح السيارة في زيادة نسبة ىذا العنصػر 
إلى جانب ما تطرحة األنشطة الصناعية كخاصة الصناعات التي تعتمد عمى النفط 

التربػة.يمتص الكػادميـك بسػيكلة مػف  األسكد كالزفت, فضبلن عف كجكده الطبيعي في
الجيػػازيف التنفسػػي كاليضػػمي عنػػد اإلنسػػاف, كعنػػد كصػػكلو لمػػدـ يتػػكزع بسػػرعة عمػػى 
أنسػجة الجسػـػ كالكبػػد كالكميتػػيف فينػافس عػػدد مػػف المعػػادف المفيػدة لمجسػـػ ممػػا يعيػػؽ 

 إمتصاصيا مف األمعاء, كما يطكر ىذا العنصر مف اإلصابة بمرض فقر الدـ.
 المنغنيز:.   -2

يتشابو المنغنيز كالحديد في أمػكر كثيػرة فمػثبلن يمتمكػاف قطػران متشػابون فػي الحجـػ كمػا 
يصػػػػنعاف نفػػػػس األيػػػػكف فػػػػي الكضػػػػع الفسػػػػيكلكجي, كيتميػػػػزاف بتػػػػراكـ تفاضػػػػمي فػػػػي 

 المايتكككندريا كالقدرة عمى تحفيز عكامؿ في الجسـ.
  Zinc (Zn)الزنك :    -1
( فػي الجػدكؿ الػدكرم ذم Bة الثانيػة) يعد الزنؾ بأنو العنصػر األكؿ فػي المجمكعػ  

, كمتكسػػط كفرتػػو فػػي (  )كتكػافؤه ثنػػائي       , كالػػكزف الػػذرم   العػدد الػػذرم 
, كفػي ppm (   -   )كفػي التربػة يتػراكح مػف  ppm   القشػرة األرضػية ىػك  

. كيعد عنصر الزنػؾ ppm    كالمياه الجكفية ىك أقؿ مف  ppb    األنير ىي 
النباتػػػات كالحيكانػػػات ,اال أنػػػو يكػػػكف سػػػامان عنػػػد المسػػػتكيات المرتفعػػػة أساسػػػيان لنمػػػك 

. معػػػدف الزنػػػؾ مكجػػػكدة مػػػع المعػػػادف األخػػػػرل (   )لػػػبعض أنػػػكاع الحيػػػاة المائيػػػة
كخاصػة مػػع الرصػػاص كالنحػاس كالكػػادميـك كالزئبػػؽ  كالفضػة  األمػػر الػػذم يضػػعيا 

ء الزنػػػؾ لحمايػػػة فػػكؽ الحديػػػد فػػػي السمسػػمة الكيربائيػػػة كبسػػػبب ىػػػذا االسػػتعماؿ طػػػبل
الحديػػد كالصػػمب مػػف التتكػػؿ, أىػػـػ مصػػادر الزنػػؾ عمػػػميات التنعػػيـ لمبػػراص كالكمػػػفنة 
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كالطػػػبلء الكػػػيربائي كالصػػػناعة التعدينيػػة كالمصػػادر المعتػػادة مثػػؿ معالجػػة النفايػػات 
  .كحرؽ الكقكد كالكمية المكجكدة في اإلطارات كالبطاريات كالمعدات اإللكتركنية 

 : Cobalt (Co)الكوبمت  -2
, كيحتػكل جسـػ اإلنسػاف البػالغ    Bالككبمت عنصر ضركرم لتككيف فيتاميف     

عمى حكالى  )مميغراـ( تتركز غالبيتيا فػي العظػاـ كالعضػبلت كيحتػكل القمػب كػأكبر 
عضػمة فػي جسـػ اإلنسػاف عمػػى أكبػر قػدر مػف الككبمػػت , كىػك معػدف يتميػز بأىميػػة 
كبيػػػػرة فػػػػي الصػػػػناعة كيمكػػػػػف اف يتكاجػػػػد عمػػػػى شػػػػػكؿ خامػػػػات تعػػػػرؼ بالسػػػػػمااليت 

(Samalite المككنة مػف ) الحديػد كالنيكػؿ كالككبمػت, كمػا يتكاجػد بتراكيػز عاليػة فػي
(مف إنتاج الككبمت عالميان في    مخمفات المياه الثقيمة العضكية. كيستعمؿ نحك) 

صنع المغانط كالسبائؾ التي تصػنع منيػا المغػانط الدائمػة الجيػدة حيػث تحػكم نسػبة 
 ف الككبمتي.%( ككبمت المكجكدة ضمف سبيكة الحديد مع الكربك َْ -ِبيف )

 ثالجآ: عالقٕ عهاصر املهاخ يف تلُث يُاء 
تعد العناصر المناخية  مف العكامؿ الرئيسة التي تسػيـ فػي تركػز كانتشػار الممكثػات 
الغازية كالجسيمية فػي اليػكاء لماليػا مػف دكر كبيػر فػي نقػؿ كترسػيب الممكثػات ,كاف 

ممكثػػػػات الغازيػػػػػة تبػػػػايف كميػػػػػات الفػػػػي تبػػػػايف كأخػػػػتبلؼ العناصػػػػػر المناخيػػػػة يسػػػػػيـ 
كالجسػػيمية, فضػػآل عػػف الػػركائح كاالليػػاؼ التػػي ترافقيػػا. كسػػيتـ ىنػػا دراسػػتو كتحميػػؿ 

 العناصر كدكرىا المناخية في تركز كانتشار الممكثات في اليكاء الجكم.
     (Temperatureدرجات الحرارة  وحاالت األنقالب الجوي ) -7

تعػػد درجػػات الحػػرارة مػػف أىػـػ عناصػػر المنػػاخ المػػؤثرة عمػػى درجػػة تركيػػز الممكثػػات 
ليػا تػأثيران فعػاالن عمػى جميػع عناصػر المنػاخ األخػرل, إذ تػؤثر كبشػكؿ مباشػػر  طالمػا

عمى الضغط الجكم, كتبعا لذلؾ تتأثر سرع كحركة الرياح كاتجاىاتيا, حيث تتحػرؾ 
الػكاطئ بسػرعة تحػددىا شػدة انحػدار مف مناطؽ الضغط العالي نحك منطقة الضغط 
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الضػػغط الجػػكم, لػػذا تيػػب الريػػاح باتجاىػػات مختمفػػة كبسػػرع متباينػػة, تتػػراكح حسػػب 
 شدتيا مف رياح خفيفة إلى أعاصير مدمرة.

يعػد االرتفػاع الشػػديد لدرجػة حػػرارة سػطح األرض فػي سػػاعات النيػار كمػػا يرافقػو مػػف 
عدة  تعمػػؿ عمػػى نشػػر تسػػخيف لسػػطح األرض يػػؤدم إلػػى حػػدكث حركػػة لميػػكاء صػػا

الممكثػات شػػاقكليان عمػى أكبػػر مػدل ممكػػف, فػي حػػيف يػنجـ مػػف التبريػد الميمػػي لسػػطح 
األرض كاليكاء القريب منو سيطرة حركات ىكائية ىابطػة كاالسػتقرار الجػكم, كيتكلػد 
مػف سػطح األرض كانتشػارىا الشػاقكلي  عف ذلؾ تمركز معظـ الممكثات الجكية قريبػا ن

رفػػػع مػػػف كثافػػػة الممكثػػات بػػػالقرب مػػػف سػػػطح األرض كىػػػذا مػػػا يكػػكف محػػػدكدان ممػػػا ي
نمحظو في مدينة بغداد, إذ نرل جكىا نقيان نسبيان في سػاعات النيػار مقارنػةن بسػاعات 
 الميؿ أك حتى ساعات الصباح الباكر, فقد تبدك المدينة ميغٌمفة بغشاكة مف الممكثات. 

اء مػف الريػؼ المجػاكر ابػػرد . أك قػد يػؤدم دؼء اليػكاء فػكؽ المدينػة الػػى إحػبلؿ ىػك 
كأكثؼ مككنا انقبلبا حراريا يتسبب في زيادة تركيز الممكثات في المدينة كتعرؼ ىذه 

 الظاىرة بػ)نسيـ المدف(  تسيـ في تمكث ىكائيا .
امػػا فػػي حالػػة االنقػػبلب الحػػرارم الػػذم ىػػك عبػػارة عػػف ظػػاىرة مناخيػػة جكيػػة مسػػتقرة 

يبقػػػى اليػػكاء البػػػارد الثقيػػؿ بػػػالقرب مػػف سػػػطح تػػزداد فييػػػا درجػػة الحػػػرارة باالرتفػػاع, ف
االرض, كفػػػي حالػػػة حػػػدكث تمػػػكث فػػػاف الممكثػػػات تبقػػػى بػػػالقرب مػػػف سػػػطح االرض 
فيػػزداد بػػذلؾ تركيػػز الممكثػػات ممػػا يػػنعكس فػػي ظيػػكر مشػػاكؿ صػػحية قػػد تصػػاحبيا 

( حالػة َََْكقد سجمت اكثر مػف ) ُِٓٗحالة كفاة كما حصؿ في بريطانيا عاـ 
نقبلب الحرارم  ,كتعد مناطؽ االحكاض التضاريسػية كالكديػاف كفاة بسبب حدكث اال

مناسبة لتشكؿ األنقبلبػات الحراريػة السػطحية, كفػي ظػؿ ظػركؼ سػيادة ضػغط جػكم 
مرتفػػع كاذا كانػػػت تمػػػؾ االحػػػكاض كالكديػػػاف تحتػػػكم عمػػػى منشػػػتت صػػػناعية كمراكػػػز 

يدة,اف تجمعػات سػػكنية كمراكػػز لعقػػد طػػرؽ النقػؿ, فػػأف الممكثػػات سػػتتركز بكثافػػة شػػد
الػػذم يحػػدد االنتشػػار الشػػاقكلي لمممكثػػات الجكيػػة ىػػك درجػػة أسػػتقرار اليػػكاء. كالتػػػي 
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تتعمؽ بالدرجة االكلى باالختبلؼ الشاقكلي لدرجة الحرارة, اذ يكػكف اليػكاء فػي حالػة 
عػػػدـ اسػػػتقرار, عنػػػدما يرتفػػػع نحػػػك االعمػػػى بحركػػػة صػػػاعدة, كيكػػػكف معػػػدؿ تنػػػاقص 

الكسػػػط المحػػػيط, كمػػػا يحػػػدث فػػػي سػػػاعات  حرارتػػػو اكبػػػر مػػػف معػػػدؿ تنػػػاقص حػػػرارة
النيار, إذ تنتشر الممكثات شاقكليا مع اليكاء المتصاعد, بينما يككف اليكاء في حالة 
استقرار, عندما يككف معدؿ تنػاقص حػرارة اليػكاء المتصػاعد اقػؿ مػف معػدؿ تنػاقص 

 حرارة الكسط, كما يحدث في ساعات الميؿ.
الجػػكم بصػػكرة عامػػة, عنػػدما تكػػكف المنطقػػة ترافػػؽ ىػػذه الظػػاىرة حػػاالت االسػػتقرار 

خاضعة لسيطرة ضغط جكم مرتفع, إذ تككف عندئذ حركة اليكاء السائدة ىابطة في 
حػػػيف تترافػػػػؽ حػػػاالت عػػػػدـ االسػػػتقرار الجػػػػكم مػػػع سػػػػيادة ضػػػغكط جكيػػػػة منخفضػػػػة 
كحركػات ىكائيػػة صػاعدة فػػي درجػة الحػػرارة مػع االرتفػػاع بػدال مػػف تناقصػيا كمػػا ىػػك 

مف السطح, أك بعيدان عنو مئات األمتػار, كمػا فػي  االنقبلب قريبان  معركؼ كقد يككف
االنقبلب اليابط, كمما يميز طبقػة االنقػبلب الحػرارم اف سػقفيا يشػكؿ حػاجزا مانعػا, 
ال يسػػمح لميػػكاء المرتفػػع إلػػى أعمػػى مػػف تجػػازكه, لػػذا فأنػػو يعيػػؽ بػػؿ يمنػػع, انتشػػار 

محػػددة -قػػبلب السػػيما عنػػد سػػقفياالممكثػػات شػػاقكليا ليبقييػػا متركػػزة ضػػمف طبقػػة االن
(ـ. ففػػػي سػػػاعات الميػػػؿ, إذ تسػػػػكد ََِالسػػػماكة التػػػي قػػػد ال تزيػػػد سػػػماكتيا عمػػػى )

ظركؼ ضغط جكم مرتفع, فأف التبريػد  الميمػي الشػديد لسػطح االرض يجعػؿ اليػكاء 
قمػيبل مػف السػطح نتيجػة لضػعؼ ناقميػو  األبعػداالقرب الى السػطح ابػرد مػف اليػكاء, 

كانخفاض عممية النقؿ الحرارم بالتماس, لتسكد عندئػذ ظػاىرة تعػرؼ اليكاء لمبركدة, 
 .ارمباالنقبلب الحر 

ذا مػا  كتتميز مناطؽ االنقبلبات الحراريػة السػطحية بأنيػا ذات تركيػز تمػكثي شػديد, كا 
أمكػػف القضػػاء عمػػى االنقػػبلب الحػػرارم فػػي سػػاعات الصػػباح االكلػػى, فػػأف الممكثػػات 

اكثػػر سػػػماكة. ممػػػا يخفػػػؼ مػػػف حػػػدة التمػػػكث  ستنتشػػر عندئػػػذ فػػػي طبقػػػة مػػػف اليػػػكاء
كيجعمػو اقػػؿ تػأثيران عمػػى البيئػػة المحميػة, أمػػا إذا مػرت عػػدة ايػػاـ متتاليػة ككانػػت فييػػا 
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أشػعة الشػمس ضػػعيفة كغيػر قػػادرة عمػى القضػاء عمػػى االنقػبلب الحػػرارم فػأف تػػراكـ 
الممكثػػػات فػػػي الطبقػػػة السػػػطحية مػػػف اليػػػكاء سػػػيرفع مػػػف شػػػدة تركيزىػػػا لتبمػػػغ درجػػػة 

ـ( عنػػدما ُِٓٗخطػكرة. كمػػا حػػدث فػػي مدينػػة لنػدف فػػي شػػير كػػانكف األكؿ عػػاـ )ال
سػػاعدت ظػػركؼ جكيػػة )سػػيطرة ضػػغط جػػكم مرتفػػع( عمػػى اسػػتقرار اليػػكاء كتشػػػكؿ 

( قػػرب Meuseانقػبلب حػػرارم داـ حػػكالي اسػػبكع, كأيضػػان ماحػػدث فػػي كادم مػػاس )
ـ( ك فػػػػػػػػػػػػي كادم مكنكنغػػػػػػػػػػػػاال َُّٗ( البمجيكيػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػاـ )Liegeمدينػػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػػػو )

(Monongahela قػػػػػرب مدينػػػػػػة دكتػػػػػكرا فػػػػػػي الكاليػػػػػػات المتحػػػػػدة االمريكيػػػػػػة عػػػػػػاـ )
ـ( ككممػػا كانػػػت ظػػػركؼ المنطقػػػة اكثػػػر مبلئمػػػة لحػػػدكث االنقػػػبلب الحػػػرارم ُْٖٗ)

 لتركز الممكثات الجكية. كانت اكثر تعرضان 
 ( :  Atmospheric Pressureالضغط الجوي ) -6

يتناسب الضغط الجكم عكسيان مع درجة الحرارة فكمما ارتفعت درجة الحرارة تمدد 
, كاطئة ضغكطاليكاء فيتناقص بالتالي ضغطو, كينتج عف ذلؾ مناطؽ ذات 

عند انخفاض درجة الحرارة, إذ  تؤدم  عالية ضغكطكتتككف مناطؽ أخرل ذات 
في عممية انتشار الممكثات ىذه المنظكمات الضغطية دكران رئيسان في تككيف الرياح ك 

كما ىي الحاؿ في منظكمة الضغط العالي التي تتعرض ليا مدينة بغداد اليكائية, 
خبلؿ أشير الشتاء, إذ تسكد حالة مف االستقرار الجكم كتنخفض سرعة الرياح, إذ 
تيعٌد ىذه الظركؼ مبلئمة لزيادة تركيز الممكثات اليكائية, أما بالنسبة لمنظكمة 

اطئ فكؽ مدينة بغداد صيفان التي يصاحبيا زيادة في سرعة الرياح كىذا الضغط الك 
بدكره يعمؿ عمى بعثرة كأنتشار الممكثات اليكائية في الجك, أذ كمما أرتفعت درجة 
الحرارة تمدد اليكاء كتباعد جزيئاتو كيرتفع لبلعمى فيقؿ الضغط الجكم كالعكس 

ثات العالية كخاصة في الفصؿ لمضغط الجكم أثر في تبايف تركيز الممك  ,صحيح
البارد تشيد حالة مف األستقرار الجكم كتنخفض سرع الرياح إذ تعد ىذه الظركؼ 
مبلئمة لزيادة تركيز الممكثات اليكائية اما بالنسبة لقيـ الضغط الكاطئ صيفان التي 
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يصاحبيا زيادة سرع الرياح كىذا بدكره يعمؿ عمى بعثرة كانتشار الممكثات اليكائية 
كالبد أف يككف ارتفاع المداخف أعمى مف طبقة االستقرار أك األنقبلب .ي الجكف

الحرارم مما يجعؿ الدخاف ينتشر في طبقات الجك العميا فكؽ طبقة األستقرارية , 
ففي حالة االستقرار الجكم يتكزع الدخاف ببطئ كبشكؿ منتظـ اما في حالة عدـ 

 .تمكجاالستقرار فاف الدخاف يتشتت بسرعة كبشكؿ م
 والعمياوالرياح الرياح السطحية  -ّ

                            The Surface wind and upper wind) ) 
يقصد بالرياح حركة اليكاء افقيان فجزئيات اليكاء قد تككف في حالة سككف )ىدكء(   

كحركة الرياح تككف )صاعدة اك ىابطة( فتككف شاقكلية تسمى حينئذ بالتيارات 
اليكائية اك قد تككف افقية كتسمى بالرياح, تيب الرياح نتيجة ألختبلؼ قيـ الضغط 

مناطؽ الضغكط الكاطئو , اك قد تككف  الجكم مف مناطؽ الضغكط العالية نحك
ناتجة عف تسخيف  سطح األرض بفعؿ ارتفاع درجات حرارة السطح التي تجعؿ 
اليكاء القريب مف سطح األرض خفيفان يتصاعد نحك األعمى ليحؿ محمو ىكاء أقؿ 
حرارة يأتي مف الطبقات الجكية الكاقعة فكقو ناقبلن معو قكة دفع كبيرة تجعؿ الرياح 

ية أكثر نشاطان.إما حركة اليكاء العمكدية التي تسمى بتيارات اليكاء الصاعدة السطح
كالنازلة تعمؿ عمى خمط اليكاء الممكث القريب مف سطح األرض نتيجة الفعاليات 
البشرية باليكاء النظيؼ في الطبقات في الجك عف طريؽ ارتفاع اليكاء الحار نتيجة 

الت االنقبلب الحرارم يبقى اليكاء القريب مف خفة كزنو كىبكط اليكاء البارد كفي حا
سطح األرض بػاردان ثقػيبل ال يقكل عمى الحركة نحك األعمى , كمف ثـ إذا ما تزامف 
حالة تمكث شديدة مع ظاىرة االنقبلب الحرارم يؤدم ذلؾ إلى استمرار زيادة تراكيز 

صحية  الممكثات في الطبقة القريبة مف سطح األرض, كىذا يتسبب في مشاكؿ
عديدة.تعد سرع كاتجاه كىدكء الرياح مف الخصائص  التي تسيـ بدكر فعاؿ كمؤثر 
في تمكيث اليكاء أذ تنتقؿ المكاد الممكثة المنطمقة مف سطح االرض مع االتجاه 
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العاـ لمرياح السائدة, كلذا فأف المناطؽ الكاقعة في ميب الرياح محممة بالممكثات 
الكاقعة عكس ميب الرياح, كمثاؿ عمى ذلؾ  ستككف أكثر تمكثان مف المناطؽ

الممكثات التي تحمميا الرياح الجنكبية الشرقية السائدة في منطقة مصفى الدكرة كالى 
المناطؽ الكاقعة جنكبو, كما كاف لمرياح الجنكبية الشرقية السائدة اثناء انفجار 

 ـ( اذُٖٔٗالمفاعؿ النككم السكفيتي في محطة )تشرنكبؿ( في اكاخر نيساف )
تعالج الرياح في المدف مف ناحيتيف , تحركت سحابة مف الممكثات االشعاعية,

االكلى ,تأثير المدينة عمى الرياح العامة اليابة نحكىا , كالثانية دكر المدينة كجزيرة 
, حرارية في خمؽ نظاـ ريحي محمي متبادؿ بينيا كبيف ظييرىا الريفي المحيط بيا

ازدادات حركة الممكثات الجكية اك كبر مدل انتشارىا  فكمما ازدادت سرعة الرياح,
كقؿ بالتالي تركيزىا, كاذا كانت الرياح شديدة السرعة تعمؿ عمى اثارة االتربة 
كالرماؿ كتحمميا بعيدا عف منطقة اثارتيا, فأف تدني سرعة الرياح سيؤدم الى 

 ترسيب الجسيمات الصمبة الكبيرة لتحمؿ الصغيرة الى مسافات بعيدة.
تػػػزداد سػػػػرعة الريػػػاح باالبتعػػػػاد عػػػف سػػػػطح االرض, كىػػػذا لػػػػو دكر كبيػػػر فػػػػي نشػػػػر 
الممكثات الى مسافات ابعد بكثير مف مصدر انطبلقيا لذلؾ لجأت الكثير مف الدكؿ 
الى رفع مداخف مصانعيا كما حصؿ في بريطانيا فػي السػتينات مػف القػرف الماضػي 

( لؤلستفادة مف سرعة الرياح في قدمان  َٗٔقدمان( الى ) ّّْاذ رفعت مداخنيا مف )
تقميػؿ الممكثػات إال انػو حػدث العكػس مػف ذلػؾ حيػث سػاعدت ىػذه الػدكؿ عمػى نشػػر 

 . الممكثات عمى مساحة اكسع
كيمكف لمرياح مف خبلؿ سرعتيا أف تككف عامبلن مساىمان في التأثير عمى خصائص 

تمؾ الرياح التي التربة ,كنقؿ الممكثات أيضا إذ أف زيادة سرعة الرياح كبخاصة 
تيب خبلؿ اشير الجفاؼ كالتي تؤدم الى زيادة كمية التبخر مف سطح التربة , إذ 
تزيح طبقة اليكاء الرطبة ليحؿ محميا ىكاء اكثر جفافا مما ينجـ عنو جفاؼ كتفكيؾ 

  دقائؽ الطبقة السطحية لمتربة غير المحمية بغطاء نباتي .
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كعمى الرغـ مف ككف عنصر الرياح عنصر ميـ في التخمص مف الممكثات اليكائية 
الناتجػة بفعػػؿ النشػاطات البشػػرية مثػؿ حػػرؽ الكقػكد فػػي نشػاطي الصػػناعة كالنقػػؿ أال 
انػػو فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف نجػػد بػػأف الريػػاح التػػي تيػػب عمػػى المسػػتكطنات السػػكنية 

ؽ حمميػا لػدقائؽ كذرات الغبػار تككف ىي السبب في تمكث ىكاء تمؾ المدف عف طريػ
ىػػػك مػػف اإلجػػػراءات ك كالرمػػاؿ, كىػػذا يتطمػػػب أجػػراء إحاطػػػة المػػدف بأحزمػػػة خضػػراء 

الميمػػة , إذ أف تشػػتت كانتشػػار الممكثػػات يكػػكف أكثػػر فػػي حالػػة الريػػاح السػػريعة إمػػا 
الحركػة  فػيتقمػؿ أك تمنػع نشػر الممكثػات حيػث تعمػؿ الريػاح,  اليادئةالرياح الخفيفة 

يػػكاء عمػػى دفػػع الممكثػػات الغازيػػة كالدقائقيػػة إلػػى مسػػافات ابعػػد بكثيػػر مػػف األفقيػػة لم
مصػػادر انبعاثيػػا معتمػػدة فػػػي ذلػػؾ عمػػى سػػرعة ىبػػػكب الريػػاح كاتجاىاتيػػا   كتعمػػػؿ 
الرياح عمى زيادة تراطـ األمكاج في المسػطحات المائيػة مثػؿ األنيػار كالبحػار, كىػذا 

 ىذه المسطحات . يؤدم بدكره إلى تعكيض األككسجيف المستنفذ داخؿ
تعمؿ سرعة الرياح العالية في نشر الممكثات كقمة تركيزىا عمى العكس عندما ك 

تككف الرياح ىادئة أك قميمة السرعة. فكمما أزادت سرعتيا قؿ أرتفاع الدخاف إلى 
األعمى كالعكس صحيح كىذا يعني انو كمما تناقصة سرع الرياح مع قمة أرتفاع 

 تمكث اليكاء .المداخف يرافؽ ذلؾ زيادة 
فضآل عف ذلؾ ترافؽ زيادة الخشكنة في المدينة إلى تقميؿ سرع الرياح ,فسرعة  

متر ( فكؽ  ََِ%(مف سرعة اليكاء الحر عند ارتفاع) ٓٗالرياح التي تصؿ قرابة)
متر ( فكؽ المناطؽ التي فييا ََّالريؼ المنبسط , تبمغ نفس السرعة عند مستكل )

متر ( فكؽ المدينة, كما  ََْنفسيا حتى تبمغ مستكل) أشجار لكنيا التصؿ السرع 
أف الخشكنة تزداد بنسبة طردية مع زيادة سعة البناء كمع مربع ارتفاعو لكنيا 
تتناسب عكسيان مع الحجـ الذم يحتمة البناء كبالتالي تزداد فترات الرككد التي ىي 

اليكاء المتدفؽ  سبب اساسي في تمركز الممكثات الجكية في المدف كما تبرز اقنية
بشكؿ يشبو جرياف الماء ضمف اكدية منخفضة , ام تحدث حاالت اضطراب 
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تخمؼ عف الحركات اليكائية الدكامية كفي عدد مف األماكف تبمغ سرع الرياح 
مستكيات اعمى مف المناطؽ الريفيو لذلؾ أف سرع الرياح عمى جانب الجدار 

الجدار المكاجو لمرياح حيث تصؿ  المكاجو لمرياح اقؿ بكثير مف سرعيا عمى جانب
قرابة نصؼ السرعة كيككف لؤلشجار عمى جانب الطريؽ دكران ىامان في تناقص سرع 

 الرياح ايضان .
كيككف ألتجاه الرياح أىمية كبيرة في نشر كتكزيع ممكثات اليكاء حيث أف المناطؽ  

 التي تقع في ميب الرياح تتأثر بالممكثات. 
كيؤثر أتجاه الرياح في نشر الممكثات لذا فاف المناطؽ الكاقعة في ميب الرياح .

تككف أكثر تمكيثان مف غيرىا كالكاقعو بعكس اتجاه الرياح. لذا فميس مف الغريب أف 
تككف المجمعات الصناعية كالمناطؽ ذات الكثافة العالية بالسكاف مف المناطؽ 

جية كأرتفاع المباني كحصر اليكاء داخؿ الممكثة لعدـ التخمص مف الممكثات مف 
المدينة ككجكد المصدر الممكث الكبير,.كيزداد تركيز الممكثات شتاءان بسبب حاالت 
األنعكاس الحرارم كاستقرار اليكاء كحدكث حاالت التكاثؼ كالضباب كمف ثـ تقؿ 
مدل الرؤيا فيو عف الصيؼ كما اف أياـ العطؿ تككف الممكثات في الجك أقؿ عف 

 أياـ العمؿ األسبكعية مما يؤدم إلى زيادة الرؤيا فييا. 
عندما التشيد حركتيا ام تتغير في االتجاه , كأف  أما ىدوء الرياح)السكون(

متر / ثانية( .  ِ,َ-سرعيا تقاس عمى كفؽ مقياس) بيفكرت( مابيف) صفر 
قرار كالسبب في قمو حاالت اليدكء خبلؿ اشير الصيؼ يرجع الى حاالت عدـ االست

ارتفاع درجات الحرارة ككذلؾ المرتفعات الجكية كانقطاع مركر  نتيجةالمبكرة 
المنخفضات الجكية المنفردة كالمندمجو ,فضبلن عف كقكع المنطقة تحت تاثير 
منخفض اليند المكسمي الذم يجعؿ المنطقة عرضة الى سيادة الرياح الشمالية 

ء الممكثات الغازية لمدة أطكؿ كتركيز الغربية كالشمالية, يؤثر ىدكء الرياح في بقا
أكبر كتأثير أشد عمى صحة األنساف , كتساعد حاالت ىدكء الرياح ايضان عمى بقاء 
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الغبار عالقان في اليكاء مدة أطكؿ لعدـ كجكد حركة قكية لمرياح عمى تشتيت دقائؽ 
كما  الغبار, كيحدث ذلؾ عندما تثير كسائط النقؿ الغبار المتجمع عمى الطرؽ مثبلن 

تساعد عممية الترسيب في ذلؾ الكقت , ألف أنخفاض سرع الرياح يرافقوي عدـ قدرتيا 
 عمى حمؿ الممكثات لمسافات بعيدة مما يجعميا تبدأ تدريجيان بالترسيب.

 Atmospheric Humidity الرطوبة الجوية : -3
تعني الرطكبة الجكية كمية الماء المكجكدة في اليكاء , كلكؿ درجة حرارة حد معيف 
مف كمية الرطكبة كتصؿ الى نقطة التشبع, كتعني  الرطكبة النسبية  نسبة بخار 
الماء المكجكد في اليكاء إلى ما يستطيع األخير حممو عند درجة الحرارة نفسيا 

رطكبة النكعية الفعمية كالرطكبة النكعية كالضغط الجكم نفسو , كتحسب بكساطة ال
االشباعية اك بكساطة ضغط بخار الماء االشباعي كضغط بخار الماء الفعمي. 
كىي عبارة عف النسبة المئكية لما مكجكد فعبلن مف بخار الماء في اليكاء إلى أكبر 

قة تعد العبلكمية يستطيع اليكاء حممو تحت درجة الحرارة كالضغط العالي أنفسيما 
 عكسية بيف الرطكبة كدرجة الحرارة في حيف تككف طردية بيف الرطكبة كاألمطار

عمى الرغـ ما لمرطكبة النسبية مف اثر ايجابي مف خبلؿ عدـ تراكـ الممكثات في ,
اليكاء , إذ يعمؿ بخار الماء في الجك عمى تخميصو مف نسبة كبيرة مف خبلؿ ما 

قائؽ العالقة في الجك تتناسب تناسبا عكسيا يتعمؽ فيو لذا فأف كميات كبيرة مف الد
مع الرطكبة النسبية , عند زيادة الرطكبة في فصؿ الشتاء فاف تراكيز الدقائؽ العالقة 
تقؿ , في حيف تنعكس الحالة في فصؿ الصيؼ حيث تزداد تراكيز الدقائؽ العالقة 

كسة , حيث بسبب نقصاف الرطكبة , أما بالنسبة لتراكيز الغازات فأف الحالة معك
عند زيادة الرطكبة يؤدم تفاعؿ بخار الماء مع الغازات مثؿ)  ثاني اككسيد 
النتركجيف كأكاسيد الكبريت( كبالتالي تتككف الحكامض التي تجعؿ مف مياه األمطار 

 تعمؿ الرطكبة النسبية في اليكاء عمىك  حامضية تؤثر عمى عناصر البيئة ,
ف نشرىا في اليكاء, كما انيا تعمؿ عمى امتصاص الممكثات كبالتالي التقميؿ م
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( إلى حامض الكبريتيؾ  Soتحكيؿ عدد مف  الغازات مثؿ ثاني اككسيد الكبريت )
(H So .كالذم لو دكر فعاؿ في تككيف األمطار الحامضية )  تؤثر الرطكبة في

عكسيان فيي تعمؿ عمى عدـ تراكـ كالثاني جانبيف االكؿ منيا سيككف التأثير طرديان 
ممكثات في اليكاء إذ يعمؿ بخار الماء في الجك عمى تخميصو مف نسبة كبيرة مما ال

يعمؽ فيو , لذا فاف كميات كبيرة مف الدقائؽ العالقة في الجك تتناسب تناسبان عكسيان 
مع الرطكبة النسبية أم عند زيادة الرطكبة في فصؿ الشتاء فاف تراكيز الدقائؽ 

الة في أشير فصؿ الصيؼ حيث تزداد تراكيز العالقة تقؿ , في حيف تنعكس الح
الدقائؽ العالقة بسبب نقصاف الرطكبة. كىناؾ عبلقة طردية بيف كمية الرطكبة 
النسبية في اليكاء الجكم ككمية الممكثات في اليكاء حيث تعمؽ الدقائؽ المادية 

 .  ببخار الماء المكجكد في اليكاء الجكم, كغالبا ما تككف ستاران مف الغيـك
أما بالنسبة لتراكيز الغازات في اليكاء فاف الحالة تككف طردية إذ أف زيادة الرطكبة 

كبالتالي تتككف الحكامض   NO   ,SOيرافقو تفاعؿ بخار الماء مع الغازات مثؿ 
ارتفاع كأف التي تجعؿ مف مياه األمطار حامضية ذات تأثير كاضح عمى البيئة,

ة التمكث الجكم, اذ تعمؿ قطيرات الماء الرطكبة في الجك أيضان يعزز مف كثاف
الصغيرة المكجكدة في اليكاء عمى امتزاز ممكثات اليكاء المكجكدة في الجك المحيط 
عمى سطحيا كمف ثـ تحد مف انتشارىا, كما أف بركدة اليكاء الرطب لدرجة ,يزداد 

فيو فيو تركيز بخار الماء عند درجة االشباع فيؤدم ذلؾ الى تكثيؼ قطرات الماء 
( المتككف مف اكسدة  Soليتككف الضباب الذم لو تأثيراتو فيك يسمح بتحكؿ غاز )

So  ( المنبعث في الجك الى حامض الكبريتيؾH So  كالذم لو دكر فعاؿ في )
تككيف االمطار الحامضية, كتكاثؼ الضباب يمنع كصكؿ اشعة الشمس الى 

ف عممية االنقبلب الحرارم الطبقات السفمى مف الغبلؼ الجكم. كبالنتيجة يعزز م
 المؤدية لحدكث التمكث الحاد.
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 (Rainاالمطار ) -0
تعد االمطار مف العناصر التي ليا تأثيراتيا في تبايف تراكيز ممكثات اليكاء  الغازية 
كالجسيمية عندما تتفاعؿ ذرات الماء مع العناصر المتطايرة في الجك بفعؿ النشاط 

كمعامؿ االسفمت كالصناعات األخرل المنتشرة الصناعي كما في معامؿ الطابكؽ 
في في المدف كالمناطؽ المجاكرة ليا كخاصة الناتجة عف عمميات حرؽ الكقكد 

كتعمؿ   Noxكاكاسيد النيتركجيف  ( CO  ,SOكالتي تسيـ في طرح غازات مثؿ)
األمطار عمى تنقية كتصفية الغبلؼ الجكم ألنيا تعمؿ عمى ترسيب كؿ ما يعترض 
طريقيا مف غبار كممكثات غازية كجسمية اثناء فترة ىبكطيا , كما تعمؿ عمى 
تماسؾ التربة النيا محتفظة بشيء مف الرطكبة , إال انو  في حالة انعداـ التساقط 

كمفككة مما يسيؿ عمى الرياح تعريتيا كنقميا  فأف ذلؾ يجعؿ الترب بأف تككف جافة
, نؼ كأمراض الجياز التنفسي األخرلكما ينعكس سمبيا عمى اإلصابة بحساسية األ

كما قد تؤدم الى اإلصابة بالربك. كغيرىا مف الحكامض التي تتفاعؿ مع مايتساقط 
ات عبلقة عكسية تبيف كمية تساقط األمطار ككمية الممكث كىنالؾ ,عمى التربة

المكجكدة في اليكاء الجكم حيث تتعمؽ الدقائؽ المادية المتكاجدة في اليكاء بقطرات 
فتذكب في مياه   SO  ,COالمطر كتسقط عمى سطح األرض بينما الغازات مثؿ 

المطر كتتساقط عمى شكؿ مياه ليا صفة الحامضية, فإذا تزامف سقكط األمطار مع 
سقكط )أمطار حامضية( كىذه الظاىرة كجكد تمكث في اليكاء فأف ذلؾ سيرافقو 

لطالما عانت منيا المدف الصناعية في العالـ كما  في )لندف(, كلؤلمطار 
الحامضية دكر في تخميص اليكاء الجكم مف ممكثاتو الغازية, كلكنيا تعمؿ في 
نفسو الكقت عمى تمكث التربة كمياه المسطحات المائية مثؿ البحيرات كاألنيار التي 

ا, كىي احد اسباب تدمير الغابات كاليياكؿ األثرية في العالـ مما يؤدم تسقط عميي
عدـ غسؿ البيئة كتنظيفيا مف الغبار  مادية كغير مادية جمة,ك ذلؾ إلى خسائر

األسمنتي المتطاير مف معامؿ األسمنت ,كالعكس مما لك كانت كميات األمطار 
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ابيان في غسؿ اليكاء مف ذرات الساقطة كبيرة حيث سيككف تأثير األمطار تأثيران ايج
الغبار المتطايرة مف المعامؿ , لكف قمة األمطار فسح المجاؿ لمتمكث اليكائي عمى 

ك تعمؿ األمطار عمى تصفية الجك, تنقية اليكاء مف  َأف يككف أعمى مستكل 
العكالؽ, كالشكائب أثناء تساقطيا, حيث يككف اليكاء نظيفان بعد سقكط األمطار, ك 

مية تساقط األمطار إلى نكيات لحدكث عممية التكاثؼ في بخار الماء, تحتاج عم
كتسقط تمؾ النكيات معيا فيتخمص اليكاء مف تمؾ النكيات, كفي نفس الكقت تساعد 
في  تكاثؼ كسقكط األمطار. يسيـ التساقط بأشكالو المختمفة )السائمة كالصمبة( 

ة بو, فبعض تمؾ الجسيمات بالعمؿ عمى تنقية الجك مف الجسيمات الصمبة العالق
تشكؿ نكيات تكاثؼ, يتكاثؼ عمييا بخار الماء لتسقطو في أثناء سقكطو كالبعض 
اآلخر تنقمو االمطار اك الثمكج الساقطة معيا كىي في طريقيا نحك سطح االرض, 
كلذا يبدك الجك نقيا في اعقاب سقكط االمطار كالثمكج, ايضا فأف االمطار الساقطة 

تمعب األمطار دكر التنقية . ممكثات الكيميائية لتفاعميا معياتنظؼ الجك مف 
كتصفية الجك مف الممكثات مف خبلؿ ألتقاط الدقائؽ المعمقة في اليكاء كتسقط 
بعدىا عمى األرض, فضبلن عف ذكباف األكاسيد مثؿ اككسيد الكاربكنيؾ كاككسيد 

تربة ,كمياه الكبريتيؾ حيث تسقط عمى شكؿ امطار حامضية تعمؿ عمى تمكث ال
المسطحات المائية كاألنيار كالبحيرات, فضبلن عف تدمير المباني كاليياكؿ األثرية.. 
كالخ كلتأخذ االمطار الساقطة خصائص كيميائية معينة, كما ىك الحاؿ في 
االمطار الحامضية التي بدأت تشكك منيا  عدد مف الدكؿ االكربية كمناطؽ عديدة 

  .يكيةفي  الكاليات المتحدة األمر 
 ( :Evaporationالتبخر ) -2
يعرؼ التبخر بأنو تحكؿ الماء مف الحالة السائمة إلى الغازية الذم يتأثر بمجمكعة  

مػػف العناصػػر المناخيػػة كفػػي مقػػدمتيا اإلشػػعاع الشمسػػي كدرجػػات الحػػرارة كالرطكبػػة 
النسبية , كالضغط الجكم كغيرىا مف عناصر المناخ, تختمؼ قيـ التبخر مػف شػير 
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أخر كىذا كاضح  لمعبلقة الطردية بيف أرتفاع درجات الحرارة كالتبخر, كلـ يقؼ إلى 
الحػػد عنػػد أرتفػػاع درجػػات الحػػرارة فقػػط كأنمػػا زيػػادة مػػدة التسػػخيف , كمػػا تختمػػؼ قػػيـ 
التبخر ليبلن عنيا نيػاران أم يكػكف عػدد سػاعات النيػار أعمػى مػف سػاعات الميػؿ كفػي 

تسػاب الحػرارم كزيػادة مػدة التسػخيف كيعمػؿ أكقات الظير خاصة, أم زيادة قػيـ األك
التبخر عمى انبعاث الغازات الممكثة لميكاء كخاصة السائمة كالصمبة منيػا كفػي عػدد 
مف برؾ المياه اآلسنة التي تؤدم إلى انبعاث ركائح كريية كتككف مكاقػع تمػؾ البػرؾ 

زات قػيـ فكممػا أزدادت سػرع الريػاح أ, ف كتػؤثر الريػاح فػي عمميػات التبخػركسط المد
التبخػػر اذ تكجػػد بينيمػػا عبلقػػة طرديػػة, عنػػدما تتحػػرؾ طبقػػة الريػػاح مػػف فػػكؽ سػػطح 
األرض بعد تحمميا مف بخار المػاء كتػأتي أخػرل. ككػذلؾ نكعيػة اليػكاء فكممػا كانػت 
نكعية اليكاء جافة زادت عمميات التبخر, كذلؾ ألنو لو القدرة عمى حمؿ بخار الماء 

شبع قدرتو االستيعابية, أما طبقػة اليػكاء الرطبػة ال بسبب أنو لـ يصؿ بعد إلى حد ت
تسػػػتطيع أف تحمػػػؿ شػػػيئان مػػػف بخػػػار المػػػاء, كذلػػػؾ ألف ىكاءىػػػا مشػػػبع ببخػػػار المػػػاء 
أصػػػبلن. إف التبخػػػر يسػػػيـ فػػػي زيػػػادة فقػػػداف التربػػػة محتكاىػػػا الرطػػػكبي كجفافيػػػا كقمػػػة 

الغباريػػة  تماسػػكيا كسػػيكلة تػػذريتيا مػػف قبػػؿ الريػػاح التػػي تسػػاىـ فػػي زيػػادة  الظػػكاىر
فضبلن عف  تبخر الميػاه اآلسػنة مػف البػرؾ التػي تسػاىـ فػي عمميػة تمػكث اليػكاء فػي 

 المدينة.
 -رابعًا: األثار البّئّٕ لتلُث اهلُاء :
الحيػػة كغيػػر الحيػػة ككفػػؽ  البيئػػةلمككنػػات  يسػػيـ تمػػكث اليػػكاء فػػي أحػػداث األضػػرار

 ماتقدـ يمكف تحديد عدد مف تمؾ التأثيرات في:.
المباني كالمنشأت كاآلثار المصنكعة مف الحجر الجيرم كالمكاد التي تتأثر إتبلؼ  -ُ

 بالرطكبة الجكية كاالبخرة كاالحماض الناتجة مف الغازات
 الشعكر باإلرىاؽ كالتعب كعدـ القدرة عمى بذؿ جيكد كبيرة. -ِ
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تػػدمير طبقػػة االكزكف كدخػػكؿ كميػػات كبيػػرة مػػف االشػػعة الفػػكؽ البنفسػػجية نتيجػػو  -ّ
 ف.ثقب االكزك 

أنتشار عدد مف امراض الجياز التنفسي مثؿ حساسية القصبات اليكائية كاالنؼ,  -ْ
 فضآل عف أمراض الربك القصبي كالشعبي. 

 (DNAضعؼ أجيزة المناعة  كالمقاكمة لؤلمراض السرطانية نتيجو تأثيره عمى ) -ٓ
يرافػػػػؽ التمػػػػكث البيئػػػػي لميػػػػكاء ظيػػػػكر عبلمػػػػات الشػػػػيخكخة المبكػػػػرة كتسػػػػمـ الػػػػدـ  -ٔ

 العصبي كحدكث حاالت نفسيو مظايقة. كاالرىاؽ
 انتشار امراض حساسية العيكف مثؿ الرمد كاحمرار الجفكف.  -ٕ
ارتفػػػػػاع درجػػػػػات الحػػػػػرارة كحػػػػػدكث حالػػػػػػة احتبػػػػػاس حػػػػػرارم نتيجػػػػػة لتزايػػػػػد غػػػػػػاز  -ٖ

 الكمكرفمكركاربكف
 الشعكر باالرىاؽ كالتعب كعدـ القدرة عمى بذؿ مجيكد كبير  -ٗ
ر الطقس كالمناخ كالظكاىر المرافقو ليما يككف لتمكث اليكاء تأثيره عمى عناص  -َُ

 فضآل عف جمالية البيئة بسبب أنتشار الغبار كالدخاف كالفضبلت كالقمامة .
 خامسًا: معاجلات تلُث اهلُاء َطرائق احلذ مو تأثرياتٌ البّئّٕ.

يمكػف أعتمػػاد عػدد مػػف الطرائػػؽ لمحػد مػػف تػأثيرات تمػػكث اليػػكاء الجػكم كالتػػي يمكػػف 
 تقسيميا الى :. 

 الطرائق التي تحد من تموث اليواء الناتج عن  المصادر الطبيعية.  -7
تثبيت الكثباف الرممية مف خبلؿ  االعتمػاد عمػى طرائػؽ عمميػة كبحثيػو تسػيـ فػي  - أ

 تقميؿ تراكيزه.
إستعماؿ السكاتر الترابية  كالتزفيت لكقػؼ كتقميػؿ العكاصػؼ الرمميػة كحركػة  - ب

 الكثباف الرممية
العمػػؿ عمػػى زراعػػة نباتػػات مقاكمػػة لمجفػػاؼ كبشػػكؿ أحزمػػة خضػػراء تعمػػػؿ  - ت

كمصدات لمرياح كتقميؿ مستكل التمكث الناجـ عف العكاصؼ كتكرارىا,كتككف بشكؿ 
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غطػػاء نبػػاتي يقػػـك كسػػد فػػي مكاجيػػة الريػػاح كيحػػكؿ دكف إسػػتمرار التػػدىكر البيئػػي , 
لياتػو فػي أجػكاء صػحية ككذلؾ  تكفر ظركؼ بيئيػة مناسػبة يمػارس فييػا اإلنسػاف فعا

كنقية ,فضآل عف أنػو يشػكؿ طكقػان أماميػا لممػدف كسػكانيا يحػكؿ دكف كصػكؿ الغبػار 
 إلى جك المدينة ,  كيسيـ في تثبيت التربة كالحيمكلة دكف إزدياد ظاىرة التصحر . 

 الطرائق التي تحد من تموث اليواء الناتج عن  المصادر البشرية -6
نػاجـ عػف المصػادر البشػرية كحسػب طبيعػة كمصػدر يمكف الحد مف تمكث اليكاء  ال

 انبعاثيا كالتالي:. 
 طرائق الحد من تموث ىواء)المصادر الثابتو(:. - أ

فػي مزيػد مػف االرتفػاع  ال يكمػفتػطكير أسػاليب مكافػحة تمػػكث اليػكاء , فالحػػؿ  -7
 في أطكاؿ المداخف ألنو   ال يمنع التمكث بؿ يرحمو الى أماكف أبعد . 

لغطػػاء النبػػاتي كبأرتفاعػػات مناسػػبة كتكثيػػؼ زراعتػػو فػػي االحيػػػاء زيػػادة كثافػػة ا -6
كالمناطؽ التي تتعرض مباشرة النبعاثات الغازات كتكرار العكاصؼ الغبارية كخاصة 

 انبعاث المصانع كمحطات تكليد الطاقة .
تحسيف نكعية الكقػكد كأسػتعماؿ المرشػحات ألنيػا تعمػؿ عمػى تقميػؿ نسػبة كبيػرة  -4

الممكثػة قبػؿ أنطبلقيػا نحػك الغػبلؼ الجػكم, فضػبل عػف محاكلػة مف أنبعاث الغازات 
جادة في سف قانكف يمنع التكسع المساحي بأتجاه المناطؽ الصناعية كأف يككف ذلؾ 

 التكسع )رأسي( بدؿ التكسع األفقي .
المنبعث مف مكاقع التمكث  الخطرة  عفالفحص الدكرم كالمتكرر لميكاء الجكم  -3

بكمامات صحية فضآل  االىتماـ الصحي بيـ مف خػبلؿ كتزكيد العماؿ كالمكضفيف 
المراجعػة المتكػررة لممستشػفيات كالمراكػز الصػحية لغػرض الفحػص الطبػي كحمػايتيـ 

 مف األمراض.
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إنشػػػاء محطػػػػات حديثػػػة لمعالجػػػػة ميػػػاه الصػػػػرؼ الصػػػحي كاألىتمػػػػاـ بػػػػالبحكث  -0
ف العمميػػػػػة ألعػػػػػػادة أسػػػػػػتعماؿ الميػػػػػاه فػػػػػػي الزراعػػػػػػة كاألسػػػػػتعماالت المنزليػػػػػػة كضػػػػػػم

 المكاصفات البيئية.
التخمص مف المكلدات القديمة كأستعماؿ أنكاع مف الكقكد المحسف الذم يحتكم  -2

عمػى نسػبة أقػؿ مػف الممكثػات كتحسػيف كاقػع التيػار الكيربػائي كتقميػؿ سػاعات القطػع  
 المتكرره, كمراقبة المكلدات الكيربائية كسبلمتيا كصيانتيا.

النفايػات عامػة كالطبيػػة خاصػة  كنقػؿ الخطػػر مراعػات أتجػاه الريػاح عنػػد حػرؽ  -1
منيػا الػػى خػارج الحػػدكد البمديػة لممدف,فضػػآل عػػف منػع أصػػحاب مجػازر المحػػـك مػػف 

بطػرؽ جيػدة  ارمي المتيالؾ  مف الحيكانات في العراء اك في الماء بؿ التخمص منيػ
 .اضمف المكاصفات البيئية المحدده لي

الصػػحي,  مػػف خػػبلؿ أيجػػاد مكاقػػع معالجػػة التمػػكث النػػاجـ عػػف مخمفػػات الطمػػر -2
طمػر حديثػػة بمكاصػفات عاليػػة مطابقػة لممحػػددات كالمتطمبػات البيئيػػة, كالعمػؿ عمػػى 
تدكير النفايات, كعدـ السماح مف حرقيا ليآل, بسػبب ىػدكء الريػاح ممػا يترتػب عميػو 
تعميػػػؽ التمػػػكث كتعرضػػػيا الػػػى حػػػاالت االنقبلبػػػات الحراريػػػة التػػػي تسػػػيـ فػػػي تػػػراكـ 

لقرب مف الطبقة السطحية كالتنقشع اال بعد شركؽ الشمس كنشػاط حركػة الممكثات با
 اليكاء .

 طرائق الحد من تموث ىواء )المصادر المتحركة(:. - ب
تفعيؿ دكر النقؿ العاـ ,كايجاد طرؽ بديمة كربطيا مع بعضيا العمؿ عمى  -ُ

البعض لتقميؿ الكثافة في كسائط النقؿ التي تسبب تمكث اليكاء المحيط كاالحياء 
المجاكرة بسبب ضيؽ شكارع المدف كأرتفاع البنايات, فضآل عف  العمؿ عمى إنشاء 
مجسرات عند التقاطعات الرئيسة  كالفرعية  كأنشاء مفرغات ىكائية لممطاعـ كأفراف 

 الصمكف كزيادة كثافة الغطاء النباتي. 
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التنسيؽ مع الجيات ذات العبلقة لمعمؿ عمى أصدار عقكبات رادعة, مف  -ِ
ائط  النقؿ )السيارات,الدراجات النارية( التي تككف مف النكعية الرديئة دخكؿ كس

 كالمستيمكة, التي تجكب كاألحياء السكنية المجاكرة .
كتتبع اثرىا البيئي  ( VOCS )تقدير تراكيز المركبات العضكية المتطايرة  -ّ

 كاالمراض الناجمة عنيا . 
المستكيات االمنو التي التترؾ معالجة التمكث الناجـ عف الطائرات كتقميمة الى  -ْ

ضرر  بيئيت كىذا يتـ عف طريؽ تحسيف نكعية الكقكد فضآل عف النكعية الجديدة مف 
 الطائرات.

شراكو فيما يعتمد مف أجراءات مف زراعة األشجار  -0 نشر الكعي لدل المكاطف كا 
كالنباتػػات كعػػدـ قطعيػػا كرعػػي الحيكانػػات فييػػا, كفػػرض العقكبػػات عمػػى المتجػػاكزيف, 

 ف ىذه األشجار كالنباتات كجدت لخدمة اإلنساف.ال
اإلىتمػػاـ بالحػػدائؽ كالسػػاحات كالجػػزرات الكسػػطية كجكانػػب الشػػكارع مػػف خػػبلؿ  -2

التعػػػاكف بػػػيف أقسػػػاـ األمانػػػة المختمفػػػة كقسػػـػ النظافػػػة كالمتنزىػػػات كالتشػػػجير السػػػيما 
المنػػػاطؽ التػػػي تعػػػاني اليػػػػـك مػػػف تمػػػؼ أنػػػكاع متعػػػػدده مػػػف المنػػػاطؽ الخضػػػراء مػػػػف 

 األشجار كالنباتات.
 سادسآ:حمذدات تلُث اهلُاء البّئّٕ احمللّٕ َالعاملّٕ.

تعنػػي الحػػدكد البيئيػػػة المسػػمكح بيػػا لمتمػػػكث )نسػػبة تركيػػز المػػػكاد الضػػارة فػػي البيئػػػة 
المحيطة التي التؤثر عمى األنسػاف سػكاء تعػرض ليػا بشػكؿ مباشػر أك غيػر مباشػر 

تغيرات كأمراض عمى صحتو كالحتى  مف خبلؿ األنظمة البيئية بحيث التظير عميو
األجيػػػاؿ القادمػػػة(, أمػػػا إذا كجػػػدت نسػػػبة محػػػدكده  مػػػف الممكثػػػات تجػػػاكزت حػػػدكدىا 
البيئيػػػة فيظيػػػر عامػػػؿ الخػػػكؼ كالقمػػػؽ عنػػػد عػػػدد مػػػف األشػػػخاص,كتختمؼ المعػػػايير 
البيئيػػة زمانيػػان كمكانيػػػان مػػف بمػػػد ألخػػر سػػكاء أكانػػػت معػػايير محميػػػة أك عالميػػة, كمػػػا 
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معايير البيئية لمرصد المكاني لمممكثات داخؿ  كخارج بيئة العمػؿ , إذ تختمؼ تمؾ ال
( , تبايف معايير اليكاء  بيف القارات فمثبلن تختمؼ ْ,ٓ,ٔ,ٕ,ٖيتضح مف الجداكؿ )

المححػددات البيئيػة لتمػكث اليػكاء فػي أسػتراليا عنيػا فػي المانيػا كفرنسػا كأيطاليػا كفػي 
ممغـػ /سػاعة( , فػي  ُُٗ,ّٖ) Coبيػا لغػاز  الياباف أيضان, إذ أف الحدكد المسػمكح

ممغـ/سػاعة(, أمػػا اليابػاف فػػأف  ٓ,ٕٓممغـػ /سػػاعة(, كفػي فرنسػػا ) َُحػيف المانيػػا )
 ممغـ /ساعة( . ِّ/ٖ) Coالحدكد المسمكح لغاز 

 
 ( 3جدول )

 (                          Austriaمعايير نوعية اليواء القياسية لمموثات مختارة في اقطار مختمفة من العالم النمسا )
 carbon monoxide (co) (A) أكؿ أككسيد الكربكف

                                                     hr 
                                                      hr  
 

 Nitrogen Oxides    (B)  أككسيد النتركجيف
 Suspended Particulates    (C) الدقائؽ المعمقة

          Zone I : (specially protected         hr ( days)  
 yy-not consecutive)                        

          Zone II : carbon        /hr 
           

 sulphur oxides (d) أككسيدات الكبريت
     zone I :      -         min 
                      -         hr 
     zone II :      –         min 
                        –          hr  

المصػػدر / عبػػد عمػػي الخفػػاؼ , الجغرافيػػة البشػػرية ) أسػػس عامػػة ( دار الفكػػر لمطباعػػة كالنشػػر 
 (.ْ,ٓ,ٔ,ٕ,ٖ,جدكؿ)ّْْ-ِْٗ,صََُِكالتكزيع ,الطبعة االكلى,
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 ( 0جدول )

 (Germanyالمححدات البيئية لتموث اليواء في ألمانيا )
 carbon monoxide (co) (a) أكؿ أككسيد الكربكف

                         hr 
   Nitrogen Oxides (b) أككسيدات النتركجيف

No :        min 
No :       min 

 Suspended Particulates (c) اليباب
                                   hr 

 sulphur oxides (d) أككسيدات الكبريت
                               /hr 

 
 ( 2جدول )

 (Franceالمححدات البيئية لتموث اليواء في فرنسا )
   carbon monoxide (a) أول أوكسيد الكربون

                instantaneous        
hr 

   Nitrogen Oxides (b) النتروجينأوكسيدات 
No :        hr 
    (    of the time) 

 Suspended Particulates (c) اليباب
                                   hr 
                         (    of the time) 

 sulphur oxides (d) أوكسيدات الكبريت
                               /hr 
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 ( 1جدول )

 (Italyالمححدات البيئية لتموث اليواء في ايطاليا )
 carbon monoxide (co) (a) أكؿ أككسيد الكربكف

        min 
       hr 
               (  time in   hr) 

   Nitrogen Oxides (b) أككسيدات النتركجيف
No :        min 
               hr 
     (  time in   hr) 

 Suspended Particulates (c) اليباب
                                  hr 
                                  hr 
   (  time in   hr)    

 sulphur oxides (d) أككسيدات الكبريت
                                   min 
                                   hr 
           (  time in   hr)    
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 (2جدول )

 (Japanالمححدات البيئية لتموث اليواء في اليابان ) 
 carbon monoxide (co) (a) أكؿ أككسيد الكربكف

     hr (average of hourly values in 
  consecutive hours) 
        hr (average of hourly 
values) 

   Nitrogen Oxides (b) أككسيدات النتركجيف
No :      -        hr 

 Suspended Particulates (c) اليباب
                                 hr 
                                   hr  

 sulphur oxides (d) أككسيدات الكبريت
                                  hr 
                                  hr 

 

 
 َُ)Coلغػػػػاز  فػػػػي حػػػػيف حػػػػددت منظمػػػػة الصػػػػحة العالميػػػػة الحػػػػدكد المسػػػػمكح بيػػػػا

( ّمػايكركغراـ/ـ َٔ-َٗ(, ك)ّميكركغػراـ/ـ َُٓ)  Noكحدكد معيػار (,ّممغـ/ـ
 ٖجػػزء بػػػالمميكف/  ٗ) Coلممعػػدؿ السػػنكم, فػػي حػػيف أف المحػػػددات العراقيػػة لغػػاز 

جػػػػزء  َِ,َجػػػػزء بػػػػالمميكف /سػػػػاعة(,ك ) َِٓ,َبػػػػػ)  Noسػػػػاعة( ك حػػػػددت غػػػػاز 
(, كتكجد عدد مف المعايير البيئية  لتمكث اليكاء  ٗبالمميكف/ المعدؿ السنكم( جدكؿ)

في دكلة االمارات العربية المتحدة تتضمف محددات الغازات كالجسػيمات فضػبلن عػف 
 َِ) Coحزمة لكنية تشير الى تبايف تدرج مسػتكل الممكثػات فمػثبلن  محػددات غػاز 

جػػػػػػػػزء  ََٔ,َجػػػػػػػزء بالمميكف/سػػػػػػػاعة( ك) َُٓ,َ) جػػػػػػػزء بػػػػػػػالمميكف( كالنتػػػػػػػػركجيف
جزء بالمميكف/ساعة(, أمػا المحػددات  ََٖ,َساعة(, كغاز األكزكف ) ِْبالمميكف/
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/ـََّالبيئيػػة لمجسػػػيمات ) (, فضػػبلن عػػػف الحزمػػة المكنيػػػة التػػػي َُ( جػػػدكؿ)ّ/كغػـػ
تشير الى التبػايف كأخػتبلؼ مقػدار التمػكث سػكاء كػاف )ىػكاء نظيػؼ, تمػكث خفيػؼ , 

ديد, شديد جدان(, كفؽ الغازات في محطات الرصد المكاني, أم عند أنخفاض حاد,ش
تراكيز الغازات  الى الحدكد المسػمكح بيػا يعنػي أف اليػكاء )ىػكاء نظيػؼ(, فػي حػيف 

%( فيككف ضمف )التمكث الخفيؼ(, أما إذ ِٓعند تجاكزه الحد المسمكح بو بنسبة )
المسػػمكح بػو فأنيػػا تقػع ضػػمف  %( مػػف الحػدَٓكصػمت تراكيػػز الغػازات الػػى نسػبة )

%( ضمف )التمكث الشديد( ىذا بالنسبة َٓ)التمكث الحاد( في حيف أكثر مف نسبة )
ميكركمتػػر( تقػػػع  َُلمغػػازات, فػػي حػػيف أف الجسػػيمات العالقػػة التػػي يكػػكف حجميػػا)

 ( ُُضمف )الغبار الشديد( جدكؿ )
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 (3جدول )

 المموثات الغازية ومجموع العوالق الجوية في اليواء المحيط.المحددات المحمية والعالمية لبعض 
 المحددات الكطنية المقترحة محددات منظمة الصحة العالمية الممكثات

أكؿ اككسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد  -ُ
 الكاربكف

Co 

 hr(ٖلكؿ ) ّ(ممغـ/ـَُ)
 hr(ٖ(جزء بالمميكف لكؿ )َُ)
 المعدؿ السنكم ّ(ممغـ/ـََُ)

 hr(ٖ( جزء بالمميكف لكؿ )ٗ)

ثػػػػػػػػاني اككسػػػػػػػػيد  -ِ
 ( No) النتركجيف

 hr(ِْلكؿ ) ّ(مايكرك غراـ/ـَُٓ)
 المعدؿ السنكم ّ( مايكركغراـ/ـَْ)
 

( جزء بالمميكف لسػاعة َِٓ.َ)
 كاحدة

( جػػزء بػػالمميكف المعػػدؿ َٓ.َ)
 السنكم

ثػػػػػػػػاني اككسػػػػػػػػيد  -ّ
 ( So) الكبريت

المعػػػػػػػػػػػدؿ  ّ( مػػػػػػػػػػػايكركغراـ/ـَٔ-َٗ)
 السنكم

 نكم( جزء بالمميكف المعدؿ السَّ.َ)

( جػػػػػػػػزء بػػػػػػػػالمميكف لكػػػػػػػػؿ ُ.َ)
 ( ساعةِْ)
( جػػزء بػػالمميكف المعػػدؿ َِ.َ)

 السنكم
مجمػػػػكع العكالػػػػؽ  -ْ

 (.T.S.P) الجكية
المعػػػػػػػػػػػدؿ  ّ( مػػػػػػػػػػػايكركغراـ/ـَٗ-َٔ)

 السنكم
المعػػػدؿ  ّ( مػػايكركغراـ/ـَُٓ)

 السنكم
لكػػػػػػػػؿ  ّ( مػػػػػػػػايكركغراـ/ـَُٓ)
 ( ساعةِْ)

المعػػػػػػػػػػػػدؿ  ّ( مػػػػػػػػػػػػايكركغراـ/ـُ-ٓ.َ) (pbالرصاص) -ٓ
 السنكم

المعػػػػػػػػػدؿ  ّ( مػػػػػػػػايكركغراـ/ـِ)
 السنكم

المعػػػػدؿ  ّ( مػػػػايكركغراـ/ـٓ.ُ)
 السنكم

 الييدرككربكنات -ٔ
(Hc) 

( ّ( جػػػػػػػػػػزء بػػػػػػػػػػالمميكف لكػػػػػػػػػػؿ )ِْ.َ)
 ساعات

( جػػػػػػزء بػػػػػػالمميكف لكػػػػػػؿ ِْ.َ)
 ( ساعاتّ)

المؤكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات  -ٕ
الفكتككيمياكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 ( Oاألكزكف )

بػػػػػػالمميكف لكػػػػػػؿ ( جػػػػػػزء ُِ.َ) ( جزء بالمميكف لكؿ ساعةُِ.َ)
 ساعة
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 (.ََِٕ – ََِٔتقارير كاقع الحاؿ / قسـ نكعية اليكاء , كزارة البيئة العراقية, ) المصدر:
(, ّكما تختمؼ محددات  ممكثات اليكاء سكاء أكانت أكلية أك ثانكيػة )مػايكركغراـ/ـ

( لممعػػدؿ الشػػيرم, فػػي ّمػػايكركغراـ/ـ ٕٓأذ يبمػػغ المحػػدد البيئػػي لمػػدقائؽ العالقػػة )
سػػػػػاعة( لمممكثػػػػػات األكليػػػػػة أمػػػػػا  ِْ( لمػػػػػدة تعػػػػػرض )ّمػػػػػايكركغراـ/ـ َِٔيف )حػػػػػ

( لممعػػدؿ السػنكم, فػػي حػيف محػػددات تراكيػػز ّمػايكركغراـ/ـ َٔالممكثػات الثانكيػػة )
سػػػاعات( لكػػػبل الممكثػػػات  ّ(  لمػػػدة تعػػػرض )ّمػػػايكركغراـ/ـ َُٔالييػػدرككربكنات)

 .(ُِاالكلية كالثانكية جدكؿ)
كتختمؼ المعايير البيئية في المناطؽ الصناعية عنيا في المنطػاؽ غيػر الصػناعية, 

 َٖفػػػػػػػي المنػػػػػػػػاطؽ الغيػػػػػػػر الصػػػػػػػػناعية بػػػػػػػػػ) H Sفمػػػػػػػثبلن  المحػػػػػػػػدد البيئػػػػػػػي لغػػػػػػػػاز 
ساعة(, في حيف   ِْ( لمدة ّمايكركغراـ/ـ ّٓٔ( لممعدؿ السنكم ك)ّمايكركغراـ/ـ

جزء  ٓساعة(  ك) ٖف( )لمدة جزء بالمميك  ِفي المناطؽ الصناعية )  H S معيار 
دقيقػػة( مػع كجػكد تبػػايف فػي المحػددات البيئيػػة لمغػازات األخػػرل  ُٓبػالمميكف( لمػدة) 

 (. ُّجدكؿ) Coكغاز   No  كغاز   Oمثؿ غاز 
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 (71جدول )

 معايير جودة اليواء في مدينة دبي
 ىدؼ جكدة اليكاء معدؿ الكقت مؤشر جكدة اليكاء

 كغـ/متر مكعب جزء بالمميكف
 َََِّ َِ ساعة اكؿ اككسيد الكربكف
 َِٗ َُٓ.َ ساعة ثاني اككسيد النتكجيف

 َُُ ََٔ.َ ساعة ِْ
 َُٔ ََٖ.َ ساعة االكزكف

 ََّ - ساعة جزيئات الغبار العالقة
 َُٓ - ساعة ِْ

 َّٓ َُّ.َ ساعة ثاني اككسيد الكبريت
 َٓ ََِ.َ سنة

 
, رصػػد البيئػػيدبػػي, قسػػـ الدراسػػات كالتخطػػيط  مدينػػةالمصػػدر: دكلػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة, 

 .َْ, صَُِِجكدة, اليكاء الخارجي في إمارة دبي , محددات اليكاء الجكم, 
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 (77جدول )

 مؤشر المعيار البيئي لجودة اليواء في  مدينة دبي 
 المكنية الحزمة كصؼ تقييـ جكدة اليكاء المؤشر 

جميع المؤشرات ضمف الحدكد  ىكاء نظيؼ ََُ-َ
المسمكح بيا في جميع 

 المحطات

 

أم مؤشر فكؽ الحدكد  تمكث خفيؼ  ُِٓ-ََُ
% في ِٓالمسمكح بيا بمعدؿ 
 ام محطة

 

أم ممكث فكؽ الحدكد  تمكث حاد  َُٓ-ُِٔ
% في َٓالمسمكح بيا بمعدؿ 
 ام محطة

 

فكؽ الحدكد  أم ممكث نمكث شديد فأعمى َُٓ
% في َٓالمسمكح بيا بمعدؿ 

 أكثر مف محطة

 

دقائؽ الغبار العالقة 
مايكركميتر( َُ)

 ََّأك  َُٓفكؽ 
مكغـ/متر مكعب 

 طبيعي 

عنػػػػػدما تكػػػػػػكف دقػػػػػائؽ الغبػػػػػػار  غبار شديد
ميكركمتػػػػر  َُالعالقػػػػة بحجػػػػـ 

 قكؽ الحدكد المسمكح بيا

 

 المصدر: ينظر محددات اليكاء الجكم في إمارة دبي.
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  (76جدول )

 .4التراكيز القياسية المايكروغرام/ م

 
 المموثات

 4التراكيز القياسية المايكروغرام/ م
 الثانوية األولية

 معدؿ سنكم ٕٓ المواد الدقائقية العالقة
 ساعة ِْلمدة َِٔ

 معدؿ سنكم َٔ
 ساعة ِْلمدة َُٓ

 معدؿ سنكم َٖ كبريتيد الييدروجين
 ساعة ِْلمدة ّٓٔ

 ساعة ّلمدة  ََّ.ُ

 معدؿ سنكم ََُ معدؿ سنكم ََُ ثنائي اوكسيد النتروجين

 ساعة ٖلمدة  َََ.َُ احادي اوكسيد الكاربون
 ساعة ُلمدة  َََ,َْ

 ساعة ٖلمدة  َََ.َُ
 ساعة ُلمدة  َََ,َْ

 ساعة ّلمدة  َُٔ ساعة ّلمدة  َُٔ الييدروكاربونات
 ساعة ُلمدة  َِْ ساعة ُلمدة  َِْ االوزون
 - شيكر كمعدؿ ّ ٓ.ُ الرصاص
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 (74جدول )

أو جزء بالمميون المناطق غير  4معدالت التركيز المسموحة مقاسة بالمايكرو غرام/ م 
 صناعية والمناطق الصناعيةال

 
 الممكثات

/ ـ أك  ّمعدالت التركيز المسمكحة مقاسة بالمايكرك غرـا
 جزء بالمميكف

 الصناعيةالمناطؽ  المناطؽ الغير صناعية

 كبريتيد الييدركجيف

معدؿ  ّمايكركغراـ/ ـ َٖ
 سنكم

لمدة  ّمايكركغراـ/ ـ ّٓٔ
 ساعة كمعدؿ . ِْ

Pmm ِ  ساعة  ٖلمدة
 كمعدؿ

Pmm ٓ  دقيقة  ُٓلمدة
 كمعدؿ

 االكزكف
لمدة  ّمايكركغراـ/ ـ ُٕٓ
 ساعة كمعدؿ ٖ

Pmm  َ.ُ  ساعة  ٖلمدة
 كمعدؿ

 ّمايكركغراـ/ ـ ََُ ثنائي اككسيد النتركجيف
 معدؿ سنكم

Pmm ّ  ساعة  ٖلمدة
 كمعدؿ

 احادم اككسيد الكاربكف
 ٖلمدة  ّمايكركغراـ/ ـ َُ

 ساعة كمعدؿ
Pmm ِٓ  ساعة  ٖلمدة

 كمعدؿ
البالغ  الدقائقيات المستنشقة

 َُمعدؿ قطرىا اقؿ مف 
 مايكركمتر

معدؿ  ّمايكركغراـ/ ـ َٓ
 سنكم

- 

الدقائقيات الناعمةالبالغ 
 ٓ.ِقطرىا اقؿ مف معدؿ 

 مايكركمتر

معدؿ  ّمايكركغراـ/ ـ ِٓ
 سنكم

- 

 الرصاص
لمدة  ّمايكركغراـ/ ـ ٓ.ُ

 ربع ساعة كمعدؿ
 ٖلمدة  ّمايكركغراـ/ ـَٓ

 ساعة كمعدؿ
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كتختمػؼ محػددات اليػػكاء فػي بيئػة العمػػؿ عنيػا فػي المنػػاطؽ السػكنية  نتيجػة لكجػػكد 
عدد مػف المػكاد الضػارة  مثػؿ )النشػادر, أتسػيتكف , بنػزكؿ , ثػاني أككسػيد الكبريػت, 

 َِاكؿ أككسػػيد الكػػاربكف(, إذ أف الحػػػدكد المسػػمكح بيػػػا لمنشػػادر فػػػي بيئػػة العمػػػؿ )
/ـ /ـ َْ,َاليػػكمي )(  ك المسػػمكح بيػا خػػبلؿ المعػدؿ ّممغـػ ( , فػػي حػػيف أف ّممغـػ

 ِ,َالحػػػدكد  المسػػػػمكح بيػػػػا لتمػػػػكث اليػػػػكاء لمحػػػد األعمػػػػى فػػػػي المنػػػػاطؽ السػػػػكانية )
/ـ /ـ ٓ)  So( , كغػػاز ّممغػـػ  َٓ,َ( فػػي بيئػػة العمػػؿ أمػػا المعػػدؿ اليػػكمي )ّممغػـػ
/ ـ َِ( فػي بيئػة العمػؿ )Co(, في حيف  محددات غاز )ّممغـ/ـ ( كبمعػدؿ ّممغـػ

/ـ ٓ( أمػػػا محدداتػػػو فػػػي المنػػػاطؽ السػػػكانية ك)ّ/ـممغػػـػ ّيػػػكمي  ) (  جػػػدكؿ ّممغػػـػ
(ُْ.) 

 (73جدول)
 محددات المواد الضارة في ىواء  بيئة  العمل والمناطق السكانية

 
 

 المواد الضارة 

الحدود المسموح 
بيا بترككيز 

المواد الضارة في 
 بيئة العمل 

الحدود المسموح بيا 
لممعدل اليوومي لتركيز 
 المواد الضارة في ىواء 

M / Mg 

الحدود المسموح بيا لتركيز 
المواد الضارة مرة واحدة 
لمحد االعمى  في اليواء 

 المتواجد في مراكز سككانية  
M / Mg 

 ِ.َ َْ.َ َِ النشادر
 ّٓ.َ ّٓ.َ - اتسيتكف
 - ُ.َ ٓ بنزكؿ

 ٓ.َ َٓ.َ ٓ ثاني اككسيد الكبريت
 ٓ ّ َِ اكؿ اككسيد الكربكف

 َّٓ.َ َُِ.َ ٓ فكرماليف
 - ََٕ.َ - اكسيد الرصاص

 َٖٓ.َ َْ.َ ٓ ثاني اككسيد نتركجيف
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فضبلن عف تبايف المحددات البيئية لمغازات ضمف التراكيز المينية المتكاجدة في جك 
  Soالييػػػدركجيف )( لغػػػازات كبريتيػػد ّالعمػػؿ  سػػػكاء كانػػت )جػػػزء بػػالمميكف,ممغـ /ـ

,Co( كلمػدة )َُ  دقائؽ/سػاعة( , إذ يبمػغ المحػدد البيئػي لتراكيػز غػاز H s(ُٓ 
دقػائؽ( ككػذلؾ نفػس المحػدد البيئػي لفتػرة تعػرض  َُجػزء بػالمميكف( كلمػدة تعػرض )

 َُجزء بػالمميكف( لمػدة تعػرض ) ََْ)Co  ساعة(, في حيف  محددات غاز  ٖ)
( كاآلثار البيئية المترتبػو عميػو   Oالمؤشر لغاز )( كتتبايف قيمة ُٓدقائؽ ( جدكؿ )

كفؽ الحػدكد المسػمكح بيػا كاالعػراض الناجمػة عنػو كالحػاالت المرضػية المرافقػو لػو, 
جػػزء بػػالمميكف( يعػػد حالػػة جيػػدة  َٓ,َ-ََ,َأم عنػػدما تكػػكف قيمػػة المؤشػػر بػػيف )

جزء  َّ,َاليصاحبيا أم تحذير ينجـ عنو أثر بيئي , كعندما تككف قيمة المؤشر )
بالمميكف( تعد حالة خطرة عمى جميع المتكاجديف,  كيصاحبيا أعراض مرضية عمى 
اإلشخاص األصػحاء ايضػان بػؿ اكثػر مػف ذلػؾ يترتػب عمييػا حػدكث حػاالت الكفيػات 

 (.ُٔلكبار السف جدكؿ)
 

 ( 70جدول )
 محددات التراكيز المينية لمغازات المتواجدة في الجو.

 المادة
قصيرة حدكد التعرض لفترة 

 دقائؽ( َُ)
 حدكد التعرض لفترة طكيمة 

 ساعة(  ٖ)
ppm mg/m  ppm mg/m  

كبريتيػػػػػػػػػػػد الييػػػػػػػػػػػدركجيف 
H S 

            

          ثاني اككسيد الكبريت 
               احادم اككسيد الكربكف
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 (72جدول )

 بداللة تركيز غاز األوزون والظروف الصحية. (AQI)مؤشر نوعية اليواء 
قيمة المؤشر/ 

ppm 
اآلثار الصحية السمبية  بيان درجة التحذير الوصف     

 العامة
     – 
     

 ال تكجد ال يكجد جيدة

     – 
     

ال بأس باف يتخذ الناس  معتدلة
الحساسيف الحيطة بعدـ 
 بذؿ جيدان كبيران في الخارج

أعراض محدكدة جدان 
بالنسبة لمناس المفرطي 

 الحساسية
     – 
     

غير صحي 
لذكم 
 الحساسية

ينبغي عدـ بقاء األطفاؿ 
كالبالغيف األصحاء كممف 
يعانكف مف أمراض تنفسية 
كالربك , لكقت طكيؿ في 

 الخارج

ظيكر أعراض مرضية 
غير حادة لدل الناس 

المصابيف بأمراض مسبقان 
, مع عدـ ظيكر تذكر 
 عمى الناس األصحاء

     – 
     

اجد ينبغي تحاشي تك  غير صحي
األطفاؿ كالبالغيف 

األصحاء كممف يعانكف 
مف أمراض تنفسية كالربك 
, لكقت طكيؿ في الخارج 
ال بؿ يجب منع األطفاؿ  
عمى كجو الخصكص مف 
 التكاجد في الخارج .

ظيكر أعراض مرضية 
غير حادة لدل الناس 

المصابيف بأمراض مسبقان 
, ككذلؾ بداية ظيكر 
أعراض مرضية عمى 

 الناس األصحاء

     – 
     

غير صحي 
 إطبلقا

ينبغي تحاشي تكاجد 
األطفاؿ كالبالغيف 

األصحاء كممف يعانكف 
مف أمراض تنفسية كالربك 

ظيكر قكم لؤلعراض 
المرضية عمى الناس 

المصابيف بأمراض مسبقان 
سع لؤلعراض كظيكر كا
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, لكقت طكيؿ في الخارج, 
ال بؿ يجب منع األطفاؿ 
عمى كجو الخصكص مف 
 التكاجد في الخارج .

المرضية بيف الناس 
 األصحاء

أكثر      
 مف

عمى الجميع عدـ التكاجد  خطير
 في الخارج

انتشار       –     
األعراض المرضية بيف 

 –     الناس األصحاء 
بداية ظيكر بعض      

األمراض . أكثر مف 
حدكث كفيات      

لمناس المرضى ككبار 
 السف

   
المصػػدر: مػػف عمػػؿ الباحػػث باألعتمػػاد عمػػى شػػكرم إبػػراىيـ الحسػػف, التمػػكث البيئػػي فػػي مدينػػة 

 . ْٖص, َُُِالبصرة, إطركحة دكتكاره )غير منشكرة(, 
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 الرابعالفصل 
 تلــــىث املًاه

 
 أوآل:مفهىمه

 ثاىًآ: مصادسه
 ثالجآ:آثاسه

 سابعآ:معاجلاته
 خامظآ: ذلذداته البًئًُ
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 املقذمٕ: 
الماء أسـ يطمؽ عمى الحالة السائمة لمركب اليدركجيف كاالككسػجيف ككػاف الفبلسػفة 

السائمة كظػؿ ىػذا اإلعتقػاد سػائدان االقدمكف يعتبركف الماء عنصران اساسيان لكؿ المكاد 
اسػػػتطاع العػػػالـ الكيميػػػائي البريطػػػاني )ىنػػػرم   ُُٖٕكفػػػي عػػػاـ   ُٖحتػػػى القػػػرف 
( تخميؽ الماء بحرؽ اليدركجيف في اليكاء محدثان Henry Cavendishكافنديش( )

( أف الماء مركب مف Antoine Lavoisierفرقعة, كأثبت الفرنسي أنطكاف الفكازية)
الككسػػػػػجيف,ثـ اكتشػػػػػؼ الفرنسػػػػػي )لػػػػكيس( كااللمػػػػػاني الكسػػػػػندر فػػػػػكف اليػػػػدركجيف كا

( (H Sىمبكلت بأف الماء يتككف مف حجميف مف اليدركجيف كحجـ مػف االككسػجيف
.تشػػػير المكاقػػػع االثاريػػػة الػػػى كجػػػكد الجػػػداكؿ كاآلبػػػار كالكيػػػاريز فػػػي كادم الرافػػػديف 

خذك الماء شعاران ليـ,أف كالجزيرة العربية ىذا مع العمـ اف األكدييف كالسكمرييف قد أت
السكمريكف جعمكا مف الماء  ليان ليـ أسمكه )أيا(, كأصبحت إقامة السدكد كشؽ الترع 
مكتكبة في التػاريخ كمػا فػي ) شػريعة حمػكرابي( شػممت نصكصػت عديػدة حػكؿ تنظػيـ 

ستعماالتو كصيانتو, كأعمنت االمـ المتحدة اف العقد مابيف سػنتي)  -ََِٓالمياه كا 
كأشػار تقريػر االمـػ المتحػدة  water for Life)د المياه ألجؿ الحيػاة )(ىك عقَُِٓ

أف خمػػس سػػكاف كككػػب االرض يفتقػػدكف الميػػاه الصػػالحة لمشػػرب بسػػبب سػػكء إدارة 
المكارد إذ يككف نصيب فقراء العالـ  أقؿ مف )جالكنيف كنصؼ( مف الماء فػي اليػـك 

%( مػف سػطح  َٕنية الف) , كىك مايعادؿ ثبلثيف مف االستيبلؾ اليكمي لمدكؿ الغ
%(  ٕ,ِ%( منيػػا ميػػاه مالحػػة فػػي المحيطػػات كالبحػػار, ك) ّ,ٕٗاالرض مػػاء, ك)

(, صػػالحة لبلسػػتعماؿ ُٕميػػاه عذبػػة فػػي االنيػػار كالبحيػػرات كبػػاطف االرض جػػدكؿ)
كيشػػػػػكؿ المػػػػػاء نسػػػػػبة تصػػػػػؿ .%( فػػػػػكؽ كككبنػػػػػا بشػػػػػكؿ جميػػػػػد,  ٗ,ٖٔالبشػػػػػرم, ك)

مميػػكف ميػػػؿ ِٔٗقػػػدر حجمػػو بنحػػػك )%( مػػػف مسػػاحة الكػػػرة االرضػػية كيُٕحػػكالي)
كمػػػػػػا كتشػػػػػػػير الدراسػػػػػػات إلػػػػػػػى اف  .%( منيػػػػػػا فػػػػػػػي حالػػػػػػة سػػػػػػػائمةٖٗمكعػػػػػػب( كاف)

%( مف المػاء المكجػكد فػي العػالـ غيػر صػالح لبلسػتيبلؾ بسػبب ممكحتػو ٕٗحكالي)
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%( تقريبان مياه عذبة, اال انيا غير متكفرة كثيران الف جزءان ّكالمتبقي كالبالغة نسبتو )
 ما مكجكد في تجمعات جميدية أك مخزكف عمى شكؿ مياه جكفية .كبيران منيا ا

كيحصػؿ اإلنسػػاف  عمػػى المػػاء مػػف مصػػدريف رئيسػيف ىمػػا الميػػاه الطبيعيػػة التػػي يػػتـ 
سحبيا مف االنيار كالجداكؿ كاالىكار كالمياه الجكفية التي تسحب مف باطف االرض 

د المػػػػاء مػػػػػف عػػػػف طريػػػػؽ حفػػػػر االبػػػػار لتغطيػػػػة اسػػػػػتخداماتو المختمفػػػػة , حيػػػػث يعػػػػ
الضركريات االساسية لمعديد مػف الجكانػب االقتصػادية كالصػناعة كالزراعػة كالنقػؿ , 
كالجكانب الحياتية كمياه لمشرب فضبلن عف اسػتخداماتو المنزليػة االخػرل. كأف المػاء 
حتى في كضعو الطبيعي ال يككف نقيػا تمامػان , فميػاه االمطػار تجمػع اثنػاء تسػاقطيا 

كائب المكجػكد فػي الغػبلؼ الجػكم, لػذلؾ فػأف مصػطمح التمػكث كميات كبيرة مػف الشػ
يعنػػي كجػػكد مػػكاد فػػي المػػاء خارجػػة عػػف مركباتو.كتعػػد مسػػألة تجييػػز سػػكاف المػػدف 
بمياه الشرب النقية كتزكيد االراضي الزراعية كالصناعات المختمفػة بالميػاه الصػالحة 

ة في الكقت الحاضر لبلستعماؿ كالخالية مف الشكائب كالممكثات مف المشاكؿ المعقد
, اذ تعد مشكمة قمة الميػاه كمػدل صػبلحيتيا لبلسػتعماؿ مػف المشػاكؿ التػي تكاجييػا 

 ليس المناطؽ الجافة فحسب كأنما تعانييا المناطؽ الرطبة ايضان.
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 مصادر المياه ونسب وجودىا)%( في الكرة االرضية
 نسب كجكدىا مصدر المياه
 ّ,ٕٗ المحيطات

 ٕ,ِ العذب
 ِ,ٕٕ الجميد عند القطبيف
 ْ,ِِ الماه الجكفية

 ّْ,َ البحيرات المستنقعات
 َْ,َ الغبلؼ المائي
 َُ,َ انيار المجارم

المصدر: مف عمؿ الباحث باألعتماد عمى سحر كاتكت, عمـ المياه, دار دجمة, عماف, األردف, 
 .ُٕ, صََِٖ

 
 أَال:مفًُم تلُث املّاٍ

مككنػػات المحػػيط الحيػػكم لػػؤلرض إذ أف المػػاء أىػـػ مقكمػػات حيػػاة يشػػكؿ المػػاء أحػػد 
اإلنساف كالكائنات الحية األخرل عمى األرض, تحدث عممية تمكث المياه سكاء أكاف 
تمكث لمياه  البحار كالمحيطات أـ األنيار, أك المياه لؤلستعماؿ البشػرم بسػبب قيػاـ 

ك مصػػادر الطاقػة إلػػى البيئػػة اإلنسػاف بصػػكرة مباشػرة أك غيػػر مباشػػرة بإدخػاؿ مػػكاد أ
المائية مما يترتب عميو  ثاران ضاره بالمكاد أك الكائنات الحية كتيديدان لصحة اإلنساف 
عاقة األنشطة البحرية كصيد السمؾ كانعداـ صبلحية مياه البحار لبلستخداـ كمف  كا 

فػي  كيعػرؼ تمػكث المػاء بأنػو )أحػداث تمػؼ .ثـ الحد مف قيػاـ المرافػؽ الترفيييػة فييػا
نكعيػػة الميػػاه بحيػػث تصػػبح غيػػر صػػالحة ألسػػتعماالتيا االساسػػية كغيػػر قػػادرة عمػػى 
احتػكاء الجسػيمات كالكائنػػات الدقيقػة كالفضػػبلت المختمفػة فػػي نظاميػا االيككلػػكجي(, 

. كما  أكضح الرسكؿ الكريـ محمد )ص( الناس شركاء في ثبلث الماء كالكؤل كالنار
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الجػػارم أك الراكػػد كذلػؾ بيػػدؼ حمايتػػو مػػف نيػى النبػػي )ص( عػػف التبػػكؿ فػي المػػاء 
التمكث كالمحافظة عمى نقائو فقاؿ )اليبكلف أحدكـ فػي المػاء الراكػد  ثـػ يغتسػؿ فيػو( 

.  كقػدنبينا  كقاؿ تعالى )كأنزلنا مػف المعصػرات مػاء ثجاجػا, لنخػرج منػو حبػان كنباتػان(
)أفرأيتـ المػاء الػذم اهلل عز كجؿ عمى قدر المياه النقية كقيمتيا كفكائدىا فقاؿ تعالى 

تشػػػربكف أأنػػػتـ أنزلتمػػػكه مػػػف المػػػزف أـ نحػػػف المنزلػػػكف لػػػك نشػػػاء جعمنػػػاه أجاجػػػت فمػػػكال 
. كقكلػػو تعػػالى )ألػـػ تػػر أف اهلل أنػػزؿ مػػف السػػماء مػػاء فأخرجنػػا بػػو ثمػػرات  تشػكركف(

 مختمفت الكانيا كمف الجباؿ جدد بيض كحمر مختمؼ ألكانيا كغرابيب سكد.
ي أفبلطػػكف فػػي كتابػػو )القػػكانيف( الػػى أىميػػة حمايػػة الميػػاه كأشػػار الفيمسػػكؼ األغريقػػ

لزامػو بتطييػره كأزالػػة  كذلػؾ بضػركرة معاقبػة مػػف يقػـك بتمكيػث ينبػكع أك كعػػاء المػاء كا 
 ثار فعمو, لذا تعػد قيمػة  الميػاه  مػف األمػكر الرئيسػة فػي الكقػت الػذم تشػيد )البيئػة 

ىكر  كتمكثت كخاصة عقب الزيادة المائية(  في ظؿ األستعماؿ  غير الكفكء لممياه كتد
السػػكانية كالتطػػكر التكنكلػػكجي كمظػػاىر التمػػكث البيئػػي لمبيئػػة المائيػػة  فػػأف الكقػػكؼ 
عمػى  أسػػبابيا الطبيعيػػة كالبشػػرية مػػف االمػػكر التػػي أصػػبحت مػػف اليػػكاجس الرئيسػػة 

 التي تعقد عمى أثرىا الندكات كالمؤتمرات العممية.
 

 ثانًّا:مصادر تلُث املّاٍ:
تتعدد مصادر تمكث المياه فمنيا ماتككف مصادر مباشرة كأخرل غير مباشرة 
كلتكضيح ذلؾ فقد تـ ىنا مناقشة تمؾ المصادر كفقان ألىميتيا كدكرىا في ذلؾ 

 كمنيا:.
ــنفط .ُ يعػػد الػػنفط مػػف أكثػػر مصػػادر التمػػكث المػػائي انتشػػاران كتػػأثيران كتشػػكؿ  -: ال

لبحار كالمحيطات , كأف اخطر االمػاكف الممكثات النفطية أخطر ممكثات السكاحؿ كا
المعرضة لمتمكث ىي تمػؾ القريبػة مػف السػكاحؿ كالشػؤاطئ بالمػدف السػاحمية , كذلػؾ 
الف ظركؼ كفرص انتشار بقع الزيت كمخمفات النفط المختمفة إلى قطاع كاسع مػف 
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البشػر يزيػد مػف اخطػار حػدكث التمػكث كاثػاره غيػر المأمكنػة كعػادة مػا يتسػرب الػػنفط 
المسػػػطحات المائيػػػة امػػػا بطريقػػػة ال إراديػػػة )غيػػػر متعمػػػدة( أك بطريقػػػة متعمػػػدة إلػػػى 

 -كعمكمان فأف االسباب الرئيسية لحصكؿ التمكث بالنفط ىي:
الحػػكادث التػػي تحػػػدث اثنػػاء عمميػػػات الحفػػر كالتنقيػػػب كالتػػي تسػػػبب تمػػكث الميػػػاه -أ 

 بكميات ىائمة.

تحميػػؿ كالتفريػػغ تسػػرب بعػػض الكميػػات مػػف الػػنفط إلػػى البحػػر اثنػػاء عمميػػات ال -ب 
 بالمكانئ النفطية مما يحدث تمكثت خطر  لمبيئة المائية.

اشتعاؿ النيراف كالحرائؽ بناقبلت النفط في عرض البحػر ممػا يصػعب السػيطرة  -ج 
 عمييا كتؤدم الى تمكث المياه.

 تسرب النفط الخاـ بسبب حكادث التتكؿ في الجسـ المعدني لمناقمة. -د 

النفط فػي ميػػاه البحػر , حيػػث تمػبل الناقمػػة بعػػد القػاء مػػا يعػرؼ بميػػاه المكازنػة بػػ -ق 
%( مف حجميا مف أجػؿ  تػكازف الناقمػة خػبلؿ َٔتفريغ شحناتيا بالمياه ال تقؿ عف)

 سيرىا في عرض البحار خبلؿ العكدة إلى مكانئ التصدير.

أك  ةالحكادث البصرية كالتي مف اىميا ارتطاـ ىذه الناقبلت بالشػعاب المرجانيػ -ك 
 بعضيا ببعض.

الػػنفط إلػػى البحػػر خػػبلؿ  مايعانيػػو العػػالـ مػػف حػػركب كمػػا حػػدث خػػبلؿ تسػػرب  -ز 
 (.ُٖحرب )الخميج الثانية( جدكؿ)

 
 
 
 
 

 



 البًئة والتلىثجغرافًة    ..........................................................(121)

 
 (72جدول)

 6116,6117أىم كوارث الناقالت التي حدثت في العامين 
 تاريخ الغرؽ اسـ الناقمة كزف الحمكلة منطقة الغرؽ

قرب سكاحؿ أمارة 
 دبي

 ََُِ زينب العراقية طف ََُّ

السكاحؿ قرب 
 الككيتية

 ََُِ جكرجيكس البنمية طف ََُٗ

 ََِِ ككؿ الفرنسية الؼ برميؿ َّٓ قرب سكاحؿ اليمف
في الكطف العربي كاقعو كحمكؿ معالجتو,الطبعة االكلى,  البيئيالمصدر:سيد عاشكر أحمد,التمكث 

 .ُّْ,صََِٔمصر ,
 
ألنػو يػدخؿ فػي تحتػاج عػددان مػف الصػناعات الميػاه أمػا   -مخمفـات الصـناعة : .6

العمميػػػات االنتاجيػػػػة اك لمنقػػػػؿ ,كتشػػػمؿ عػػػػدد مػػػػف مخمفػػػات الصػػػػناعة الممكثػػػػة مثػػػػؿ 
الصػػناعة الكيمياكيػػة كالزراعيػػة كالتحكيميػػة كالتعػػػديف, إذ تسػػيـ فػػي تمػػكث المػػاء فػػػي 
االصػػػػباغ كالحػػػػكامض كالقمكيػػػػات كىػػػػػي مػػػػف اىػػػـػ كاخطػػػػػر مسػػػػببات التمػػػػكث لممػػػػػاء 

الحكامض كالقكاعػد كالمػكاد السػامة كماتطرحػة كخصكصان التمكث بالمكاد الكيمأكية )كػ
(, النيػػػا تتطمػػب لثبلثػػػة أك اربعػػة اضػػػعاؼ مػػا تحتاجػػػو نفايػػػات ٓمػػف زيػػػكت صػػكرة)

المجارم مف األككسجيف كاخطػر مػا فػي ذلػؾ اف المػكاد السػامة التػي تػدخؿ فػي تمػؾ 
 الصناعات تعكد إلى الماء ثانية مع النفايات الخطرة .
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 المتدفقة نحو المياه دون معالجة بيئيةالزيوت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تمثػؿ ميػاه المجػارم الصػحية مصػدران مػف  -مياه المجاري والقمامـة المنزليـة : .ّ
مصػػػادر التمػػػكث المػػػائي إذ تمجػػػأ عػػػدد مػػػف المػػػدف إلػػػى الػػػتخمص مػػػف ميػػػاه مجارييػػػا 
 بطرحيا في البحار كالمحيطػات أك االنيػار التػي تطػؿ عمييػا سػكاء كانػت معالجػة اـ

( كال شػػػؾ اف القػػاء ىػػػذه الميػػػاه الممكثػػػة بالكيمياكيػػػات ٔغيػػر تامػػػة المعالجػػػة صػػػكرة)
كالمكركبػػات الفيركسػػات كمػػا تحكيػػو مػػف مػػكاد عضػػكية كثيػػرا مػػا تفسػػد نكعيػػة الميػػاه 
كتصبح مرتعان خصبان لتكاثر البكتريا الضارة كالفيركسات محدثة تمكثػان ميكركبيػان يػؤثر 

اعي الذم يعتمد عمى مثؿ ىذه الميػاه الممكثػة. كيػتـ في صحة اإلنساف  كانتاجو الزر 
انتقػػػػاؿ الكثيػػػػر مػػػػف عكامػػػػؿ الخطػػػػكرة  بكاسػػػػطة الميػػػػاه مثػػػػؿ )الصػػػػابكف كالمنظفػػػػات 
الصناعية( كتنتقؿ الى االنساف عبر الجمد اك االستحماـ اك تناكؿ االسماؾ المصابة 

اة أذا مػا أحتػكل كمف المعركؼ بأف الحد االدنى لبقاء االحيػاء المائيػة عمػى قيػد الحيػ
جػػزء بػػالمميكف مػػف االككسػػجيف المػػذاب كذلػػؾ عنػػدما تقػػـك الريػػاح  ْ-ّالمػػاء عمػػى 

كاالمػػػػكاج فػػػػي الحفػػػػاظ عمػػػػى نسػػػػبة االككسػػػػجيف كعنػػػػد كصػػػػكؿ ميػػػػاه المجػػػػارم مػػػػف 
 يحػػدثالمسػػطحات المائيػػة يفػػكؽ قػػدرة المػػاء عمػػى الحصػػكؿ عمػػى االككسػػجيف فأنػػو 
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عػػف القػػاء القمامػػة  فضػػبلن  لمضػػرر, نقصػػان فػػي مسػػتكل االككسػػجيف كتعػػرض االحيػػاء
قطعة ببلسػتيكية(  َِٖٔ) االحصاءات كجكد عدد من كتشيركالفضبلت بالشكاطئ 

نيػا تنػتج مميػكف طػف(  ْٓ) فػي )الكيمػك متػر المربػع الكاحػد( مػف الميػاه خصكصػت  كا 
 %( مف الببلستؾ .َّكقد ثبت أيضان بأف األسماؾ إبتمعت ) مف االسماؾ عالميان 

 

 (2صورة)
 المخمفات المنزلية التي تمقى في االنيار لغرض التخمص منيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تتعرض المياه سكاء كانت )االنيػار  -استخدام المبيدات واألسمدة الكيمياوية: .ْ
كالبحيرات كالمياه الجكفية( لمتمكث مف خػبلؿ مػا يتسػرب الييػا مػف مػكاد كيماكيػة مػع 
مياه الصرؼ الزراعي نتيجة تكثيؼ استخداـ االسمدة الكيمياكية كالمبيػدات الحشػرية 

 كىػػي مػف المركبػػات لكيماكيػػة الشػػديدة التحمػػؿ (D.D.T)كالعشػبية كخاصػػة مػػادة الػػػ 
كالتػػي تحػػتفظ بمكجكدىػػا فػػي البيئػػات المائيػػة لمػػدة طكيمػػة ممػػا يسػػاعد عمػػى اختزانيػػا 
كتراكميػا فػي اجسػاـ االحيػػاء المائيػة إلػى الحػػد الػذم يشػكؿ خطػػكرة بالغػة عمػى حيػػاة 

كمػرض السػرطاف. كمػا تػؤثر  (D.D.T)اإلنساف  فقد كجد بأف ىنػاؾ عبلقػة بػيف الػػ 



  ( 123)  ...................................................... الفصل الرابع: تلىث املًاه

 

البلفقريػة كالركبيػاف كالمحػار كيمكػف إعتبػار  المبيدات في عدد مف الحيكانات المائية
األسػػػماؾ مػػػف أكثػػػر اإلحيػػػػاء المائيػػػة حساسػػػية لكجػػػػكد المبيػػػدات إذ  تسػػػبب تسػػػػرب 
المبيدات مف األراضي الزراعية إلى األنيار في مكت إعداد كبيػرة مػف األسػماؾ فػي 
م مناطؽ مختمفة مف العالـ.كخاصة المبيدات الحشرية كتأتي عف طريؽ التدفؽ النير 

كمػػػا يحػػػدث عػػػف طريػػػؽ األسػػػمدة الكيميائيػػػة. تنصػػػرؼ الميػػػاه الفائضػػػة الػػػى الميػػػاه 
السػػػطحية كتتسػػػرب الػػػػى الميػػػاه الجكفيػػػة ممػػػػا يػػػؤدم الػػػى تمكيثيػػػػا, كتعػػػد الفكسػػػػفات 
كالبكتاس بأف ليا دكر ىاـ في تمكث المياه مف خبلؿ مسػاعدتيا عمػى نمػك الطحالػب 

مساحة المزركعػة ككميػة األسػمدة ( تبايف الُٗعمى سطحيا ,إذ يبلحظ مف الجدكؿ)
المستعممة في عدد مف الدكؿ العربية كاالكربية ,فمثبلن بمغت المسػاحة المزركعػة فػي 

كغـػ /ىكتػار( فػي حػيف  ّْٕالػؼ ىكتػار( كسػجمت كميػة االسػمدة ) َِٔٓمصػر )
كغػػـػ /ىكتػػػػار( قياسػػػان بمسػػػػاحة  ّٔبمغػػػت كميػػػػة االسػػػمدة المسػػػػتخدمة فػػػي العػػػػراؽ )

الػػؼ ىكتػػػار(  كتبػػػيف بػػأف مسػػػاحة االراضػػػي  َْٓٓالبالغػػػة )االراضػػي المزركعػػػة  
تعممو الؼ ىكتار( عندىا سجمت كمية االسػمدة المسػ ُْٗٓٗالمزركعة في فرنسا )

 كغـ/ىكتار( . َُّ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البًئة والتلىثجغرافًة    ......................................................... (124)

 
 (73جدول)

 معدل كميات االسمدة المستخدمة في العراق وعدد من الدول االخرى
المساحة المزركعة الؼ  البمد

 ىكتار
 االسمدة)كغـ/ىكتار( استخداـ

 ّْٕ َِٔٓ مصر
 ّٕ َْٕٓ الجزائر
 ّٔ ِْٖٔ المغرب
 ْ ُِْٕٖ السكداف
 ّٔ َْٓٓ العراؽ
 َُّ ُْٗٓٗ فرنسا
 ِْٓ ْٕٕٔ المانيا
 ْٖٕ ِْٗ ىكلندا

 ّْٔ ٖٖٗٔ المممكة المتحدة
 ّٗ ُُٖٓٗٗ الكاليات المتحدة

دراسػػػػػة فػػػػػي لمتمػػػػػكث البيئػػػػػي فػػػػػي  البيئػػػػػة كالتمػػػػػكث, المصػػػػػدر:عماد مطيػػػػػر الشػػػػػمرم كأخػػػػػركف,
 .ِِٖ,صَُِِالعراؽ,

 

 االمطار الحامضية والمفاعالت النووية. .ٓ

تعد ظاىرة االمطار الحامضية كليدة الثكرة الصناعية, كاكؿ مف نبو إلييا, الكيميائي 
ـ إذ ربػػط بػيف )ارتفػػاع نسػػبة الحمكضػػة فػػي ُِٕٖالبريطػاني )ركبػػرت سػػميث( عػػاـ 
مانشػػػػتر( كالػػػػدخاف كالرمػػػػاد الػػػػذم تطمقػػػػو المنشػػػػتت االمطػػػػار السػػػػاقطة عمػػػػى أقمػػػػيـ )

الصػػناعية فػػػي المدينػػػة كبقيػػػت ىػػػذه الظػػػاىرة منسػػػية الػػػى اف نٌبػػػو إلييػػػا عػػػالـ التربػػػة 
ـ(, كالحػػػػظ اف ظػػػػػاىرة الحمكضػػػػة تػػػػػزداد ُٕٔٗالسػػػػكيدم )سػػػػػفانت اكديػػػػت( عػػػػػاـ )

بإسػػتمرار فػػػي االمطػػػار السػػػاقطة عمػػى السػػػكيد كانيػػػا باتػػػت تػػؤثر فػػػي التربػػػة كتيػػػدر 
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ازف الطبيعػػي فػػي البيئػػة, كلقػػد عػػزل ىػػذه الظػػاىرة لػػذكباف الغػػازات المنطمقػػة مػػف التػػك 
 المصانع كعكادـ السيارات في بخار الماء العالؽ في اليكاء.

( لممسطحات المائية مما  Phتسيـ االمطار الحامضية في تغير الرقـ )الييدركجيني
نخفض االس الييػدركجيني  يػيؤثر عمى الكائنات الحية اذ تؤدم الى مكتيا أحيانػت أك 

( كينحصر سقكطيا في ٖكىناؾ امطار قاعدية  التي يصؿ الرقـ الييدركجيني الى )
المنػػاطؽ الجافػػة كشػػبة الجافػػة مثػػؿ منطقػػة الشػػرؽ االكسػػط كالتشػػكؿ اخطػػار مقارنػػة 

,أذ تقضػػي الحمكضػػة الزائػػدة عمػػى كثيػػر مػػف الكائنػػات المائيػػة, كتسػػبب بالحامضػػية
االضرار بالمحاصيؿ كالغابات كماتحكية مف اشجار كحيكانات. ايضان تمكث الزراعة ك 

,كتسيـ المفاعبلت النككية فػي رفػع درجػة حػرارة المػاء عػف الحػد الطبيعػي كمايسػمى 
تمػػكث ميػػاه البحػػار كالمحيطػػات نتيجػػة اجػػراء )كيعػػرؼ عمػػى أنػػو  (بػػالتمكث الحػػرارم)

يػاه التبريػد لممحطػات التجارب النككية في اعماقيا كنتيجة االشعاعات الناجمة عف م
كمػػػػػا اف اجػػػػػراء ىػػػػذه التجػػػػػارب فػػػػػي اليابسػػػػػة بتمػػػػكث الميػػػػػاه الجكفيػػػػػة امػػػػػا  (النككيػػػػة

 االشعاعات المنتشرة في الجك فأنيا تمكث مياه االمطار. 
 

 ثالجًا: االثار البّئّٕ لتلُث املّاٍ

يمكف تصنيؼ تمكث المياه عمى اساس خصائص المػكاد الممكثػة كمػا لتمػؾ الممكثػات 
تمػكث الميػاه   (Klein)مف اثػار مباشػرة كغيػر مباشػرة فػي البيئػة ككمػا صػنؼ العػالـ 

 إلى اربعة اصناؼ ىي.
 .(physical)تموث فيزيأوي  .7

كالفاعميػػػػة كيشػػػػمؿ التغيػػػػر فػػػػي المػػػػكف , الكثافػػػػة , الحػػػػرارة , الجسػػػػيمات الصػػػػمبة , 
 االشعاعية.

 .(physiological)تموث فسمجي .6
 كيشمؿ الذكؽ كالرائحة , كتنتج مف احتراؽ الممكثات كتسبب عدـ الرتياح
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 .(chemical)تموث كيمائي  .4
 -كتشمؿ المكاد الكيمائية التي تطرح في المياه كتصنؼ إلى :

نباتػػػات كىػػػي التػػػي تسػػػتنفذ األككسػػجيف كبالتػػػالي تػػػؤثر فػػػي  -المػػكاد العضػػػكية : -أ 
.كحيكانات المنطقة

 

كاالمبلح الذائبة كالتي تعد مف طبيعة الماء . اما المكاد  -المكاد غير العضكية: -ب 
 )العناصر( الثقيمة فانيا تسبب السمية . مثؿ الكادميـك كالرصاص

 :(biological)تموث أحيائي  .3
يػػػػا كيعػػػد أكثػػػػر انػػػكاع التمػػػػكث كأىميتػػػو لتػػػػأثيره فػػػي الصػػػػحة العامػػػة , كيشػػػػمؿ البكتر 

 كالفيركسات كالطفيميات كالفطريات
ككفػػؽ مصػػادر تمػػكث الميػػاه كماتتركػػو تمػػؾ المصػػادر مػػف أثػػر  بيئيػػت عمػػى الميػػاه مػػف 

 خبلؿ مايمي:
سيـ أنتشار الصناعات  بالقرب مف مجارم المياه الطبيعية كاإلمتدادات ي -ُ

السكانية كالعمرانية كما تفرزه مف صرؼ صناعي كصحي غير معالج كمخمفات 
ستالسيا األسمدة كالمبيدات كالكيميائيات غير المرشد اإلسياـ  عماؿحة النيرية كا 

 ,كتشكؿ الحشائش المائية مصدران  خر لمتمكث المائي,األكبر في تسارع نسبة التمكث
فضبلن عف انيا تعيؽ حركة المياه فتصبح راكده  ,تنمك فييا عكائؿ قكاقع البميارسيا

نتشار كباء المبلريا كغيرىا.  مما يشكؿ بؤران لتكالد البعكض كا 
زيادة رفع درجات الحرارة فكؽ حدكدىا الطبيعية كمايطمؽ عميو )بالتمكث الحرارم  -ِ

االككسجيف المذاب كنمك نباتات  كقمةلممياه( مما يسيـ في ىجرة اعداد مف االسماؾ 
 مستساغة. غير

 . انتشار حاالت كثيرة مف االمراض مثؿ االسياؿ كحمى التيفكئيد كالبميارسيا -4
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كتمػكت الميػػاه الف  ثانيػةانػػكاع الممكثػات الصػمبة كالسػائمة كالغازيػػة  عػدد مػفتعػكد  -4
امػػاكف الطمػػر لمنفايػػات الصػػمبة عمػػى حافػػات المػػدف سػػكؼ تتحمػػؿ كتعػػكد الػػى ميػػاه 

 االنيار عف طريؽ المياه الجكفية.

 

 رابعًا:معاجلات تلُث املّاٍ َطرائق احلذ مو تأثرياتًا البّئّٕ:
 تتنكع طرائؽ الحد مف تمكث المياه تبعان ألختبلؼ مصادر تمكثيا  كتتضمف بالتالي:.

 :(The waste of oil) : مخمفات النفط  -7
 مكافحة تمكث النفط كالزيكت الطافية بأستعماؿ المذيبات كاالجيزة الشافطة. - أ
مياه المكازنة التي يتـ التخمص منيا اما بتخفيفيا اك اختيار مكاقع معالجة  - ب

 كاحكاض أللقائيا دكف اف تختمط بمياه البحر.
سف قكانيف كتشريعات تمنع تمكث البيئة البحرية مف خبلؿ السفف كمكانئ  - ت

 التصدير كاالستيراد كانابيب النفط في اعماؽ البحار.
 :(The pesticides) : المبيدات -6
أعتماد الطرائؽ العممية في رش المبيدات في مكافحة االدغاؿ كتعفير ضركرة  -أ

 البذكر.
أستعماؿ الطرائؽ العممية كخاصة عند تعفير بذكر الحنطة التي تسيـ في  -ب

 تمكث المياه كتترؾ أثر  سمبيت عمى صحة السكاف.
العمؿ عمى أستعماؿ الطرائؽ الكقائية في معالجة النخيؿ الف جزء مف عبلجيا  -ت

 ط عمى المياه مما يتسبب في تمكثيا.يتساق
 :(Waste water): الصرف الصحي  -4
معالجة مياه الصرؼ الصحي كأمكانية االستفادة منيا في مجاؿ الزراعة   - أ

 كاالستخدامات المنزلية.
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نصب محطات معالجة لتبريد المياه قبؿ القائيا في النير النو يقمؿ مف أرتفاع  - ب
 حرارة المياه.

مػػكاد كيميائيػػة أك طبيعيػػة كمرشػػحات لتنقيػػة كاستصػػبلح ميػػاه الصػػرؼ  عماؿاسػػت - ت
الصػػحي لمػػتخمص مػػف الممكثػػات الكيميائيػػة كالعضػػكية لغػػرض اسػػتخداميا إلغػػراض 

 .يعالجيا كيقمؿ مف تمكثياالرم بعد مركرىا عمى مرشح 
االعتماد عمى محػددات كمعػايير كأنظمػة تصػنيؼ نكعيػة ميػاه الصػرؼ الصػحي  - ث

 مباشرة لمرم إال بعد استصبلحو. واستخدام ـعد  خبلؿ مف ,إلغراض الرم
إيجػػػػاد معػػػػايير عراقيػػػػة لنكعيػػػػة ميػػػػاه الصػػػػرؼ الصػػػػحي إلغػػػػراض الػػػػرم تختمػػػػؼ  - ج

 باختبلؼ نكعية المحاصيؿ كاليدؼ مف استعماليا كخصائص الترب المركية.
إيجػػاد قػػكانيف بيئيػػة تمنػػع رمػػي الميػػاه الممكثػػة مػػف مصػػادرىا المتعػػددة إلػػى الميػػاه  - ح

السطحية كالجكفية إال بعد إجراء عمميات االستصبلح كالمعالجة لكي ال تسبب تمكثان 
 لمبيئة المائية.

الشػػػبكات الحديثػػػة كالكافيػػػة لشػػػبكات الصػػػرؼ  إلنشػػػاءالمباشػػػرة بإعػػػداد التصػػػاميـ  - خ
 الصحي كخاصة مراكز المدف التي تعاني مف الضغط السكاني عمييا.

ي مػػػػف مشػػػػاكؿ التكسػػػػرات كعػػػػدـ كفايػػػػة صػػػػيانة المجػػػػارم المكجػػػػكدة كالتػػػػي تعػػػػان  - د
األقطار إزاء اإلضافات كالتكسعات غير المدركسة كاإلندثار الذم أصاب قسـ كبيػر 

 مف المنيكالت.
المخالفة لتعميمػات  سف القكانيف التي تعاقب كؿ مف يقـك ببناء المعامؿ كالمصانع -ذ

 الصرؼ الصحي كعدـ التياكف فيما يخص مصمحة المدينة كالمكاطف.

  المموثة اشعاعيًا  -3

 ابعاد المكاقع الممكثة اشعاعيت عف مصدر المياه السطحية كالجكفية. - أ
 الفحص الدكم مف قبؿ المختصيف لممياه السطحية كالجكفية كنماذج التربة.- ب
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كضع قاعدة معمكمات تستند عمى دراسة ميدانية لتشخيص المكاقع الممكثة - ت
 اشعاعيت كنقميا بعيدة عف مصدر المياه.

احاطة المكاقع الممكثة بسياج اك سدكد ترابية ككضع شكاخص تدؿ عمييا اك  - ث
تشير لكجكدىا لمنع حدكث ام تمكث مستقبآل كخاصة عندما يتـ حفر  بار ارتكازية 

 كخاصة في المناطؽ الجافة. 
 
 :احملذدات البّئّٕ لتلُث املّاٍ.ًاخامس  

تختمؼ المعايير البيئة لممياه حسب غرض االستعماؿ منيا, كمدة بقػاء الممػكث      
( الػى مكاصػفات صػبلحية Whoفييا, اذ  تشير محددات منظمة الصػحة العالميػة )

المياه لؤلستعماؿ البشرم كالحدكد المسمكح بيا, يتضح بأف )المكف ,الطعـ,كالرائحة(, 
ـ( كاألمػػبلح ّٓلمحػػددات البيئيػػة لدرجػػة الحػػرارة )فػػي الميػػاه تعػػد مقبكلػػة بيئيػػان, أمػػا ا

ممغـ/لتر(  َُٓ( بػ)Mgممغـ/لتر( ك)المغنسيـك ََُٓ-َٓ( )TDsالذائبة الكمية )
 (. َِجدكؿ)
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 (61جدول )

 لمواصفات صالحية المياه لألستخدام البشري.  (Who)الئحة منظمة الصحة العالمية
 الحد االقصى المسمكح المادة ت
 طبيعي كمقبكؿ المكف, الطعـ, الرائحة ُ

 ـ ّٓ دجة لحرارة ِ

 ممغـ/لتر َٔ (T.S.S)المكاد الصمبة العالقة  ّ

 NTUٓ  (E.c)التكصيمة الكيربائية ْ

 ممغـ/لتر ََُٓ-ََٓ (TDs) االمبلح الذائبة الكمية ٓ

 ٓ.ٖ-ٓ.ٔ (Do) درجة الحامضية كالقاعدية ٔ

 ممغـ/لتر ْ اليقؿ عف (Do) االككسجيف الذائب ٕ

 ممغـ/لتر ََْ ( So) الكبريتات ٖ

 ممغـ/لتر َِٓ (CI)الكمكريدات ٗ

 ممغـ/لتر َِٓ (Ca)الكالسيـك َُ

 ممغـ/لتر َُٓ (Mg)المغنيسيكـ ُُ

 ممغـ/لتر ََِ (Na)الصكديكـ ُِ

 .......... (K)البكتاسيـك ُّ

 ممغـ/لتر ّ.َ  (Fe) الحديد ُْ

 ممغـ/لتر ُ (Ca)النحاس ُٓ

 ممغـ/لتر ٓ.َ (Pd)الرصاص ُٔ

 ممغـ/لتر ٓ.َ (Co)الككبمت ُٕ

 ممغـ/لتر ِ.َ (Ni)النيكؿ ُٖ

 مؿ ََُمستعمرة / َلمشرب= بكتريا القكلكف الكمية ُٗ
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Total col. =مؿ ََُمستعمرة/ ََٓلمسباحة 
 مؿ ََُمستعمرة/ َََُلمرم=

 البكتريا البرازية َِ
Fecal col. 

 مؿ ََُمستعمرة/ َلمشرب=
 َََِلؤلستعماؿ المنزلي=

 مؿ ََُمستعمرة/
 مؿ ََُمستعمرة/ََْلمسباحة=

 
 

كتختمػػػؼ المحػػػددات البيئيػػػػة الخاصػػػة بميػػػاه الصػػػػرؼ الصػػػحي بػػػأختبلؼ الخػػػػكاص 
( ضػػمف PHكتراكيػػز الحػػدكد المسػػمكح بيػػا فمػػثبلن عنػػدما يكػػكف اآلس الييػػدركجيني )

ممغـ/لتر,  في حيف عند  ٓ,ٗ-ٔممغـ/لتر( فأف الحدكد المسمكح بيا ) ّ,ٖالتراكز )
/ممغـ/لتػػر(, أمػػػا ّممغـ/لتر(فػػأف الحػػدكد المسػػمكح بيػػا بػػػ) ْٔ,ّتراكيػػز الفكسػػفات )
/ لتػػػػر( فػػػػأف الحػػػػدكد المسػػػػػمكح  ُُٔ( عنػػػػدما تبمػػػػغ )CAتراكيػػػػز الكالسػػػػيـك ) ممغػػػـػ

( ,  كتختمػػػؼ  محػػػددات الميػػػاه ألعػػػراض الشػػػرب ُِممغـ/لتػػػر( جػػػدكؿ ) ََِبيػػػا)
( ضػمف المحػػددات البيئيػة لمنظمػػة PHآلس الييػػدركجيني )زمانيػان ككانيػػان, إذ يكػكف ا

, اما المكاصفات العراقية ََِْ( لعاـ ٓ,ٖ-ٓ,ٔ( بمقدار )WHOالصحة العالمية)
(, كاالمػػبلح الذائبػػة الكميػػػة ِ,ٗ – ٓ,ٔفقػػد كػػػاف الحػػد المسػػمكح بػػػو  ) ُٖٗٗلعػػاـ 

((TDs ( لمحددات منظمة الصحة العالمية كالعراقية, فػي ََُٓ-ََٓبيف ) حػيف
 (  ضمف المكاصفات البيئيػة لمنظمػة الصػحة العالميػةََِبػ)  - So)الكبريتات )
(WHO)( أما المكاصفات العراقية لمكبريتات(So -   ( ََِكالمسمكح بيا-ََْ  )
 (. ِِجدكؿ)
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 (67جدول )

 المحددات البيئية لمياه الصرف الصحي
التركيز  الخكاص

 ممغـ/لتر 
لمياه الحدكد البيئية المسمكح بيا 
 الصرؼ الصحي ممغـ/لتر

 ٓ,ٗ-ٔ  ّ,ٖ PHاألسس الييدكلي 
 ْ,َ َِ,ّ التكصيؿ الكيربائي 

 َْ ِٖ التصمب الحيكم لبلككسجيف
 َّ ُِْ TSSالمكاد الصمبة العالقة 
 ََُٓ ُْٗٗ TDSالمكاد الصمبة الكمية 

 ّ ْٔ,ّ  POالفكسفات 
 ََّ ٕٖٔ  SOالكبريتات 
 ََِ ُُٔ CAالكالسيـك 

 
المصدر: ينظر: أحمد ميس سدخاف, تحميؿ بيئي لتمكث مياه نير الفرات في محافظة ذم قار, 

 .ٓٗ, صََِٕرسالة ماجستير غير منشكرةػ كمية التربية, جامعة البصرة, 
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 (66جدول)

 محددات المياه الغراض الشرب

 الخاصية
ََِْ  
WHO 

 ُٖٗٗالمكاصفات العراقية لسنة

pH ٔ.ٓ-ٖ.ٓ ٔ.ٓ- ٗ.ِ 
TDS ََٓ-ََُٓ ََٓ- ََُٓ 

Turbidity َ-َٓ    َ-ِٓ   
DO <  ٓ <  ٓ 

Cl-  -ََِ ََِ - ََٔ 

HCO 
-  َِ- ََِ - 

SO 
-  -ََِ ََِ-ََْ 

NO 
-  َ-ْٓ َْ 

PO 
-   4.4 

Ca+  52-52 52- 544 

Mg+   24-024 

TH 044-244 - 244 

Na+  -544 544 

K+  05 - 

 
كتختمػػػؼ محػػػددات  الميػػػاه الخاصػػػة بالماشػػػية كالػػػدكاجف مػػػف حيػػػث اآلثػػػار البيئيػػػة   

 َََُبػػيف أقػػؿ مػػف ) المػػكاد الصػػمبة الكميػػةالمترتبػػة عمييػػا, اذ عنػػدما تكػػكف نسػػبة 
(, عندىا تككف المياه ذات ممكحة ممي مكز / سـ ََُٓ) أقؿ   كاألمبلحممغـ/لتر( 

 المكاد الصمبة الكميةة , في حيف أذا بمغت قميمة كىي جيدة اإلستعماؿ ألنكاع الماشي
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(, تكػػكف ممػػي مكز َََٓ-ََُٓ) كاألمػػبلحممغـ/لتػػر(  َََّ-َََُبػػيف ) /سػـػ
مياه مناسبة كجيدة لجميع انكاع الماشية كالدكاجف كتسبب اسياالن مؤقتان لمماشية غير 

(  ََََُ - َََٕبػيف ) المػكاد الصػمبةالمتعػكدة عمػى ىػذه الميػاه,  كعنػدما تكػكف 
/ سـػ (,اليمػف أف تصػمح مطمقػان لؤلسػتعماؿ ممػي مػكزَََُٔ- ََََُ) كاألمػبلح

 (. ِّالماشية كالدكاجف كتحت أم ظرؼ مف الظركؼ جدكؿ)
 
 (32جدول )

 دليل نوعية المياه بالنسبة للملوحة والخاص بالماشية والدواجن
TDS(mg / 

L) 
EC(µmhos/c

m) 
 المالحظات

اقل من 
0444 

 0244اقل من 
مٌره  اا  موحةرق قوٌوررق ا ربٌه حممترهيع   مٌرر  تعتبر  

 ااحاع ا مهشٌق حا دحا ن

0444-
0444 

0244-2444 
تعتب مٌه  ماه بق  دا   مٌ  ااحاع ا مهشٌق حا دحا ن 

به ا رربق  اح معتررد ا  مؤقتررها  حٌةتمررل ان ت رربه ا رر ه ا 
  ومهشٌق غٌ  ا متعحدع  مثل ها  ا مٌه  

0444-
2444 

2444-0444 

ماه رربق  ومهشرٌق ح يررن ٌميرن ان ت رربه تعتبر  ا مٌره  
اح ترر  م مررن قبررل ا ةٌحارره   ررً ا بداٌررق    ا رر ه ا 

حخهصق به ا بق  وةٌحااه  غٌر  ا متعرحدع  مثرل هرا  
ا مٌه  حتعتب  مٌه  غٌ   ٌدع به ا بق  ودحا ن حٌمين 

  ه حٌقول مرن امحهره حخهصرق  مهئٌها  ان ت به اب اياا 
 ا د هج ا  حمً 

2444-
5444 

0444-00444 

ٌمين ان ٌ تخدم بآمهن ا ى قطعهن ا مهشٌق ا خهصرق 
به ةوٌه حا وةم ح الغاهم حا خٌل حٌت اه ا تخدام ه 
 وةٌحااه  ا ةحامل حغٌر  مقبرحل  غر ام ا شر ه 

 به ا بق  ودحا ن 

5444-
04444 

00444-
00444 

ا مٌرره  غٌرر  صرره ةق  ال ررتخدام  ورردحا ن حٌميررن ان 
ٌ رررررربه مشررررررهيل به ا رررررربق  وةٌحاارررررره  ا ةحامررررررل 

 حا ةٌحااه  ا صغٌ ع من ا مهشٌق 

ايث  من 
04444 

ايث  من 
00444 

 ٌميررررن ان ٌاصررررا به ررررتخدام ه مطوقرررره  ورررردحا ن 
 حا مهشٌق حتة  أي ظ ف من ا ظ حف 
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لتقييـ المياه بالنسبة لمخاطر الممكحة ككفؽ كىناؾ عدد مف المعايير البيئية الخاصة 
مختبػػر الممكحػػػة )األمريكػػػي( تقسػػـػ الػػػى أربػػع درجػػػات, أذ تكػػػكف الميػػػاه ذات ممكحػػػة 

 كاألمبلحممغـ(  ََِاقؿ مف ) المكاد الصمبة الكمية( عندما تككف قيمة  Cكاطئة )
( كتعػػػد ىػػػذه الميػػػاه مقبكلػػة بيئيػػػان لمػػػرم فػػػي مختمػػػؼ ممػػػي مػػػكز  َِٓأقػػؿ مػػػف ) /سػـػ

الترب,أمػا )متكسػطة الممكحػة( تعػد ميػاه صػالحة لمػرم لمعظـػ المحاصػيؿ المتكسػطة 
(   ََٓ-ََِبيف ) المكاد الصمبةالتحمؿ لمممكحة, عندما تبمغ  بػيف  كاألمػبلحممغـػ

(, كتعػػد ذات )ممكحػة عاليػة جػػدان( عنػدما تكػكف ممػي مػكز  َٕٓ-َِٓ) مياىيػػا /سـػ
غيػر صػالحة لمػػرم فػي الظػػركؼ االعتياديػة كيمكػف اسػػتعماليا فقػط فػػي حالػة التػػرب 

 َََٓ-َِِٓبػػيف ) األمػػبلحذات النفاذيػػة العاليػػة كالصػػرؼ الجيػػد عنػػدما تكػػكف  
 (.  ِْممغـ(, جدكؿ) َََّ-ََٓبيف )  كالمكاد الصمبة/سـ( ممي مكز 
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 (63جدول )

 بالنسبة لمخاطر المموحة حسب مختبر المموحة االمريكي الى اربع درجات تقييم الماء لمري
صنف مياه 

 الري
 مدى صالحية المياه TDS(mg / L) EC(µmhos/cm) الرمز

مياه ذات 
 ممكحة كاطئة

C   مياه صالحة لرم كافة  َِٓاقؿ مف  ََِاقؿ مف
 المحاصيؿ كفي مختمؼ الترب

مياه ذات 
ممكحة 
 متكسطة

C  ََِ-  ََٓ َِٓ-َٕٓ 
مياه صالحة لرم معظـ 

المحاصيؿ المتكسطة التحمؿ 
 لمممكحة 

مياه ذات 
ممكحة  
 عالية 

C  ََٓ-ََُٓ َٕٓ-َِِٓ  

التستخدـ ىذه المياه اال بكجكد 
شبكة مف المبازؿ الفعالة 
كلممحاصيؿ عالية التحمؿ 

 لمممكحة 

مياه  ذات 
ممكحة عالية 

 جدا
C  ََُٓ-َََّ َِِٓ- َََٓ 

مياه غير صالحة لمرم في 
الظركؼ االعتيادية كيمكف 

استخداميا فقط في حالة الترب 
ذات النفاذية العالية كالبزؿ 
الجيد كلممحاصيؿ عالية 
 التحمؿ جدا لمممكحة 

 
كىنػػاؾ تصػػػنيؼ   خػػر لمختبػػػر الممكحػػػة االمريكػػي الخػػػاص بالميػػاه ألغػػػراض الػػػرم 
, أذ تتػراكح بػيف القميمػة الخطػكرة كالشػديدة جػدان ككػذلؾ  كحسب نسبة إمتزاز الصػكديـك

 الصػػػػكديـكالمتكسػػػػطة كالشػػػػديدة, كتعػػػػد ميػػػػاه الػػػػرم )قميمػػػػة الخطػػػػكرة( عنػػػػدما يكػػػػكف 
( تعد المياه صالحة لمرم في مختمؼ أنكاع الترب مػع َُ-َ( كأعبلىا )ْ-َأقميا)

, فػػي حػيف تعػػد القابػؿ لمتبػادؿ خطػر قميػؿ لكػػكف  كجػكد تراكيػز خطػػرة مػف الصػػكديـك
)خطػرة جػدان( كالتصػمح  لمػرم كقػد تسػػتعمؿ إال عنػد إضػافة الجػبس ليػا أك محسػػنات 
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(, امػا )المتكسػطة كالشػديدة ممي مكز / سـػ َِِٓ-ََُ( بيف )ECأخرل بنسب )
الخطػكرة( فأنيمػا تعػداف ميػاه صػػالحة لمػرم مػع كجػكد عػػدد مػف المشػاكؿ التػي يمكػػف 

 (. ِٓمعالجتيا جدكؿ)
 
 

 ( 52 دحل )
 تصاٌف مختب  ا موحةق ا م ٌيً   مٌه  ا  ي ة ه ا بق امتياي ا صحدٌحم

صنف مياه 
 الري

 مدى صالحية المياه SAR EC(µmhos/cm) الرمز

قوٌوق 
 ا خطح ع 

S  

4-04 
4-0 
4-0 
4-4 

044 
524 
524 
5524 

مٌه  صه ةق  و ي  ً  مٌ  
ااحاع ا ت بق م  خط  قوٌل 
 تيحٌن ت يٌيا  خط ع من 
 ا صحدٌحم ا قهبل  وتبهدل

متح طق 
 ا خطح ع 

S  

04-00 
0-02 
0-05 
4-9 

044 
524 
524 
5524 

مٌه  صه ةق   ي ات بق  موٌق 
اح عضحٌق اا  افهاٌق  ٌدع . 
ٌتحق  ةدحث ض    وابهته  
–ا مي حعق  ً ت ه ميٌ ٌق 

 طٌاٌق اا   عق تبهد ٌق عه ٌق   

شدٌدع 
 ا خطح ع  

S  

00-50 
02-55 
05-00 
9-04 

044 
524 
524 
5524 

مٌه   تيال صه ةق   ي 
ا ت بق ا ةهحٌق عوى ا  بس 
 ً اغوه ا ت ه ا خ ى 
حٌتحق  ت م  صحدٌحم قهبل 
  وتبهدل ضه  به ابهته   

شدٌدع 
ا خطح ع 
  دا

 

S  

>50 
>55 
>00 
>04 

044 
524 
524 
5524 

ا مٌه   تصوا عهدع  و ي . قد 
ت تعمل  ً بعم ا ةٌهن 
 و ي عاد اةتحائه عوى 

ت يٌيا  قوٌوق  دا من ا مالح 
حاضه ق ا  بس اح مة اه  

 ا ت بق ا خ ى . 
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كتكجد عدد مف المحددات البيئية الخاصة بصبلحية مياه اآلبار )لمشرب كالرم(, إذ 
تتبايف نسبة تراكيز األمبلح الذائبة في مياه اآلبار, كتعد نكعية المياه )جيدة( عنػدما 

جػػػػزء بػػػػالمميكف( ,فػػػػي حػػػػيف نكعيػػػػة  َََُ-َتكػػػػكف نسػػػػبة االمػػػػبلح الذائبػػػػة مػػػػف )
كف(,أمػا نكعيػة  الميػاه )ردمء لمغايػة( جػزء بالممي َََُٓ-َََُ)متكسػطة( مػف )

 (. ِٔجزء بالمميكف( جدكؿ) َََٓأذا كانت أكثر مف )
 

 (62جدول)
 محددات نسبة االمالح الذائبة في مياه اآلبار

 نسبة االمبلح الذائبة في مياه اآلبار المرتبة

 جزء مف المميكف َََُ-مف صفر جيد

 جزء مف المميكف  َََُٓ-َََُمف  متكسط

 جزء مف المميكف َََِ-ََُٓ ردم

 جزء مف المميكف َََٓ-َََِ ردم جد 

 جزء مف المميكف َََٓأكثر مف  ردم لمغاية

المصدر:حسػػف سػػيد احمػػد ابػػك العينػػيف ك خركف,جغرافيػػة االنسػػاف ك البيئة,الطبعػػة االكلى,مكتبػػة 
 . ِٖٓ, ص ََِٔالدار االكاديمية,

 
المعاممػػة مػػف المشػػاريع النفطيػػة, تختمػػؼ كىنػػاؾ مكاصػػفات خاصػػة بميػػاه الفضػػبلت 

الحػػػدكد المسػػػمكح بسػػػبب تبػػػػايف خصائصػػػيا, مػػػثبلن أيػػػػكف الييػػػدركجيف فػػػأف الحػػػػدكد 
ممغػـػ  ٓممغـ/لتر(,أمػػا محػػددات األككسػػجيف المػػذاب )  ٓ,ٖ -ٔالمسػػمكح بػػو بػػيف )

ـ( كالزيػكت العالقػة َّ/لتػر(, فػي حػيف تتػراكح الحػدكد المسػمكح بيػا لدرجػة الحػرارة )
 (.ِٕغـ /لتر( جدكؿ)/ ممٓ)
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 (61جدول)

 مواصفات مياة الفضالت المعاممة من المشاريع النفطية

 الحدكد المسمكح بيا الخاصية كالمادة
 ٓ,ٖ-ٔ ايكف الييدركجيف

 /ممغـ/لتر ٓ  oاالككسجيف المذاب 
 /ممغـ/لتر ٓ  Bopالصمب الحيكم لبلككسجيف

 / ممغـ/لترََُ  O الصمب الكيمياكم لبلككسجيف
 /ـ َّ  C درجة الحرارة
 / ممغـ/لترٓ  Suspended Oilsالزيكت العالقة
Turbidity- َِممغـ/لتر / 

المصػػػػػدر: عمػػػػػػاد مطيػػػػػػر الشػػػػػمرم ك خركف,البيئػػػػػػة كالتمكث,دراسػػػػػػة لمتمػػػػػكث البيئػػػػػػي فػػػػػػي       
 .ِِّالعراؽ,ص
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 الفصل اخلامس
 التلــــىث الضىضائٌ

 أواًل:مفهىمه
 ثاىًًا: مصادسه

 ثالجـــــًا:آثاسه
 سابعًا:معاجلاته

 خامظًا:ذلذداته البًئًُ
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 املقذمٕ 
التي حاكؿ األنساف تفادييا منذ زمف بعيد مستعمبلن تعد الضكضاء مف المظاىر   

ففي أسطكرة  ,أك التقميؿ مف تأثيراتيا ,ؽ في كقتيا لمحيمكلة دكف كقكعياائأبسط الطر 
كالتي كرد فييا بأف ماكصؿ اليو السكاف مف زيادة في كقتيا  البابمية ( ترخيس)

كتصرفاتيـ غير الحكيمة عدـ التزاميـ بالنظاـ السائد كمارافؽ ذلؾ مف ضجيج ل
أنقاصيـ عف طريؽ األكبئة, فمما كجدك أف ذلؾ لـ يجد نفعان فجاءت  ةليفقررت اآل

بالطكفاف,   كتشير المصادر التأريخية إلى أنو عثر عمى الكاح مف الطيف تشير 
لممدف التي تعج بالضكضاء التي يرجع تأريخيا الى الحضارة  ـؤإلى الممؿ كال

كليس ببعيد عنيا فقد كاف يمنع في المدف األغريقية كالركمانية  السكمرية كالبابمية
كانت تغطى الشكارع بمكاد  كقدالسير في أكقات الميؿ ,أذ يسكف الفبلسفة كاألغنياء 

, تقمؿ مف كقع حكافر الخيؿ, كما منعكا أقامة الصناعات المعدنية في مراكز المدف
حدل طرؽ التعذيب,فقد كاف قائد كفي القرف الثالث الميبلدم أستعممت الضكضاء كأ

شرطة الصيف )مبخ تي( يستعمؿ األصكات الصاخبة المستمرة التي تصدر مف 
 بأنو تـ أستعماؿكتشير الدراسات األخرل , أجراس ضخمة لتعذيب خصـك الدكلة

لذلؾ تتبايف مستكيات الضكضاء مف حيث مصادر  ,خصـكالاالجراس في أعداـ 
ديسبؿ(  مما يترتب  َُٓعتبة السمع )صفر( إلى ) أنبعاثيا كشدتيا أبتداءان مف

 .عمييا ضرران بيئيان 
 أَال:مفًُم التلُث الضُضائْ 

تعٌد الضكضاء شكؿ مف اشكاؿ التمكث الفيزيائي )البارامترم( كىي )أصكات 
متداخمة غير متناسقة كغير مرغكب فييا تسبب أضراران كازعاجان(,كتعرؼ ايضان بأنيا 

اشكاؿ حركة المكجات الصكتيو بحيث تتجاكز شدة الصكت )التغير المستمر في 
المعدؿ الطبيعي المسمكح بو لؤلذف( إذ يتـ التقاطو كتكصيمو إلى الجياز العصبي 
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كأنو بأختصار صكت غير مرغكب فيو نظران لزيادة حدتو كشدتو كخركجة عف 
يكاف, المالكؼ مف األصكات الطبيعية التي إعتاد عمى سماعيا كؿ مف االنساف كالح

الضكضاء بأنيا )الصكت غير المرغكب فيو(,كتعرؼ عمى أنو جممة كما تعرؼ 
أصكات مستيجنة ,تحدث تأثيران مضايقان كمثيران لمعصبية , كأنيا أحد المشاكؿ التي 

كعمكمان يتعرض ليا العاممكف في المجتمعات المعاصرة كتعد مف الممكثات البيئية.
 لتمكث البيئي في عدة كجكه ىي:تختمؼ الضكضاء عف غيرىا مف عكامؿ ا

 كاليسيؿ السيطرة عمييا األماكف مف جيو مختمؼكجد في إذ ت ىا:مصادر  تعدد -ُ
 (, التربة مياهتمكث اليكاء, ال)االخرل الممكثات  ىك الحاؿ في, كما  مف جيو اخرل

 كىذا يعني بأنيا المصدر بمجرد تكقؼ تتكقؼ الضكضاء عف أنبعاث الصكت -ِ
لذلؾ  ,عمى البيئةتأثيرات كاضحة تشير الى دليؿ كمصدر االنبعاث  كرائياالتترؾ 

عمى الكائف الحي كمنيا  مما يسبب ضرر  بيئيتكقتي كينتيي بانقطاعيا فأف اثرىا 
 نساف. اإل

التتخطى حدكد المصدر المسبب لمتمكث كما ىك  ظاىرة محميةالضكضاء  تعد -ّ
حدكد, أم يمكف االحساس بيا الحاؿ في تمكث اليكاء عندما تنتشر ممكثاتو عبر ال

 . خر ينتقؿ الى مكاف كأثرىا أكال ينتشر  اال بالقرب مف مصادر انبعاثيا
كيقصد بيا مف الناحية اليندسية بأنيا )األصكات التي تزيد في شدتيا عف المعدؿ 
المقبكؿ لممكاف كالزماف الذم تنتشر فيو( ,كعندما ييتز جسـ فانو يضغط عمى 

جاه ما ثـ يتخمخؿ اليكاء عند حركة الجسـ في األتجاه المضاد اليكاء أمامو في أت
كبتكرار ذلؾ تنتج سمسمة مف التضاغط كالتخمخؿ لميكاء فيو بعيدان عف الجسـ الميتز 

(,كىكذا فاف ْكعندما تصؿ إلى أذف األنساف تسبب االحساس بالسمع شكؿ )
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حركة اىتزازية عبارة عف مكجات ميكانيكية طكيمة بما يعني أف ىناؾ (*) الصكت
لجزيئات الكسط الناقؿ لمصكت تككف في نفس األتجاه انتشار المكجو الصكتيو 
كالينتشر الصكت في الفراغ التاـ, كانما يمـز األنتشار كسط مادم فينتقؿ الصكت 
في المكاد الصمبو كالسائمة كالغازية بسرع مختمفو تتكقؼ عمى نكع الكسط الناقؿ, 

اء الجكم قرب سطح األرض عند درجة حرارة الصفر كتبمغ سرعة الصكت في اليك 
ـ/ثا( كتقؿ شدة الصكت كمما أبتعدنا عف مصدره. لذا فأف الصكت ذلؾ ُِّالمئكم)

اتو عف طريؽ أنتقاليا في اليكاء المؤثر الخارجي الذم تشعر بو األذف فتستقبؿ مكج
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
ىػك مػؤثر خػارجي الصػكت:. ىػك المكجػات التػي ليػا طػابع االنتضػاـ المكسػيقي المتناسػؽ , اك  *

يػػؤثر عمػػى االذف فيسػػبب االحسػػاس بالسػػمع ام اف كػػؿ جسػػـ ميتػػز يشػػكؿ مصػػدرا لمصػػكت الف 
اىتػػػزاز جزيئػػػات اليػػػكاء مػػػف حكلػػػو عمػػػى شػػػكؿ مكجػػػات تنتشػػػر فػػػي جميػػػع االتجاىػػػات كتعػػػرؼ 
)بالمكجػػات الصػػكتية ( أذ ينقطػػع الصػػكت بانقطػػاع الجسػػـ الميتػػز. لممزيػػد ينظػػر , حسػػف احمػػد 

 ِٕ, صََِٖالضكضائي كاعاقة التنمية , الدار العربية لمكتاب , شحاتو, التمكث 
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 (3شكل)

 الصوت  بعد الضوضاء            قبل الضوضاء                         الصوت     

  
 
 
 
 
 
 
 

اليمكف أف نعٌد كؿ صكت ضكضاء ألسباب تتعمؽ بتداخؿ األصكات فيما بينيا 
التي تككف اصكات عالية تارة كتارة أخرل حادة كغير مرغكب فييا, ككفؽ ذلؾ فأنو 

 يتكقؼ عمى عدد مف النقاط الميمة منيا.
األذف مف التمييز بيف صكت قكم شدة الصكت:.  كىي الخاصية التي تمكف  - أ

كأخر ضعيؼ, كتعتمد عمى مساحة الجسـ الميتز كالمسافو الفاصمة بينو كبيف 
 األذف .

درجة الصكت:. كتعد الخاصية التي تميز بيف الصكت الحاد كالقكم كليا  - ب
 عبلقة بتردد الجسـ الميتز

نكع الصكت :. كتعني أختبلؼ في نغمة الصكت كلك تساكت شدتو كدرجتو  - ت
 التستطيع األذف تمييز صكت الرجؿ عف صكت المرأة. 

 



  ( 147)  ........................................... الضىضائٌالفصل اخلامس: التلىث  

 

كتكجد أنكاع متعدده لمصادر التمكث الضكضائي,إال أف اكثر التقسيمات الشائعة 
مف حيث النشأة  مثؿ الضكضاء الطبيعية كىي الضكضاء الناجمة عف األصكات 

مف  في حيف الضكضاء البشرية: ىي, الطبيعية مثؿ ) البراكيف , الرعد , الرياح(
عمؿ األنساف كالتي تتنكع مصادرىا كتتبايف ككفؽ أنكاعيا كمنيا )السيارات 

 ,المصانع , تعامبلت الناس كأنشطتيـ.
 أما كفؽ ديمكمتيا فتقسـ الى:. 
ضكضاء )مزمنة( , كىي ضكضاء تككف عمى نحك دائـ كمستمر أذ تؤدم  - أ

 لـ .إلى فقداف السمع بشكؿ نيائي أكثقب طبمة األذف كتصؿ إلى حد اال
ضكضاء مؤقتة )غير مضره( تحدث ىذه الضكضاء لفترات محدكده  - ب

كالتشكؿ حالة دائمية كالينتج اضراران فسيكلكجية مميزه ككمثاؿ عمى ىذا النكع , 
التعرض لطمقات نارية التي نادران ماتصاب األذف الكسطى باضرار مف جراء التمكث 

 الصكتي.
إلى ثبلثة اقساـ رئيسة كميمة  في حيف تقسـ الضكضاء مف حيث األثر )الصحي(

 كتتضمف :.
ضكضاء مؤلمة :. تككف ىذه الضكضاء في المستكيات التي تسجؿ بحدكد  - أ
ديسبؿ( كتسبب جركح لؤلذف الداخمية,فضبلن عف ضعؼ مستديـ في  َُٓ-ُِٔ)

السمع اليستطيع معو األنساف سماع الحديث الخفيؼ أك اليادئ ,كقد يحدث صممان 
 كامبلن مستديـ. 

ديسبؿ(  ُِٓ-َُْاء مزعجة جدا:. كىي تتراكح شدتيا بيف )ضكض - ب
كتسبب االالـ عند التعرض ليا لمدة ثماف ساعات كتككف ضمف فئة الضكضاء 

 المتكسطة. 
كضاء التي تتراكح مستكياتيا ضكضاء متكسطة األزعاج :. كىي الض -ج

 ديسبؿ( كتسبب أضراران صحية كقد تستمر لشيكر كلسنكات. ٕٓ-ّٔبيف)
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عف ذلؾ تختمؼ المكجات الصكتية المنبعثو منيا مما تؤدم في أختبلؼ  فضبلن 
 pointطرائؽ السيطرة كتقميؿ مستكيات الضكضاء, كتتضمف المصادر النقطية )

sources)  تمثؿ المصادر النقطية لمكقع مكلدة لمضكضاء )مكائف التبريد, ك
ميع األتجاىات, المكلدات الكيربائية , كأف أم جسـ يبعث المكجات الصكتية في ج

( تتمثؿ بمجمكعة مصادر نقطية مستمرة Line sourcesأما المصادر الخطية )
الحركة عمى خط مستقيـ يبتعد عف بعضيا بمسافو معينة كمتساكية تتحرؾ بسرع 

( كتمثؿ سطح اك جية لمبنى Plane sourcesمختمفة,المصادر السطحية :.)
ح ذم بعديف مثؿ كاجية غرفة ضكضائي أذ يبعث المكجات الصكتية مف خبلؿ سط

المكائف اك كاجية معمؿ اك نافذة جدار كيككف إنتقاؿ الضكضاء مف خبلؿ ىذا 
 السطح إلى المناطؽ المجاكرة .

في الكىمة األكلى لقياس الضجيج كلـ يعد أستعماؿ ىذه ( Wattأستعممت أجزاء اؿ )
دادت عمى الطريقة فيما بعد, بسبب كبر األرقاـ مع زيادة الضجيج, فقد أز 

( كأستبدلت بنسبة كات(          ( مف الكات الى            )
كالتي تقيس مقدار التغيرات في ضغط . )الديسبؿ(المكغارتيـ كىي كحدة قياس تسمى 

كتنسب إلى مبتكرىا العالـ االمريكي  .اليكاء التي تسببيا األمكاج الصكتية
(A.G.Bell كيستعمؿ عشر ىذا المقياس يسمى ,)(ُديسبؿ كىك/َُ  )لكغارتـ

 َََِ,َالنسبة بيف الضغط الناتج مف مكجو الصكت كبيف ضغط قياس مقدارة 
دايف عمى السنتمتر المربع , تعتبر األذف البشرية حساسة جد  كمف الممكف أف 

كالييرتز  (, Hertz=Hدرجة ىيرتز) َََِ-َِتتحمؿ مكجات صكتية ترددىا بيف 
في الثانية ككمما كاف الصكت قميؿ التردد كاف خشنان )التردد( ام عدد االىتزازات 

مثؿ صكت الشخير, كلكف اذا أرتفعت ذبذبتو زادت حدتو كاصبح رقيقان حادان مثؿ 
ذبذبة( في الثانية في حيف  َََِ-ّٖالرنيف كتتراكح ذبذبة صكت االنساف بيف )

تصؿ الى  ذبذبة( , كالطيكر كالحشرات َََٖ-ِّأف االالت المكسيقية تتراكح بيف)
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ذبذبة( في الثانية , يمثؿ الرقـ صفر حالة السككف , كيمثؿ الرـق  َََ,ََُ)
( صكت التنفس العادم عند االنساف , كعندما تصؿ شدة الضكضاء الى َُ)

ديسبؿ( ,فأف الضكضاء تككف عامبلن مف عكامؿ األصابو بأمراض الناجمة َٗدرجة)
كف شدة الصكت عند درجة عف التكتر مثبل القرحة كضغط الدـ, كعندما تك

ديسبؿ( فأف ذلؾ يتسبب بالشعكر باألرىاؽ عند اليقظة ,كما أنيا تؤدم إلى ٓٓ)
  تأخر نـك األنساف.

 فيوالضوضائي والعوامل المؤثرة التباين المكاني لمتموث  -ُ
التكجد ىناؾ كسيمة دقيقة لتعييف نكع العبلقة بيف الضكضاء كاألثار الناتجة عف  

االثار تختمؼ مف شخص ألخر, كىي تعتمد عمى عدة عكامؿ عمى ذلؾ ألف ىذه 
 النحك التالي :.

أختبلؼ البيئة :تتبايف الضكضاء بأختبلؼ البيئات كعمى اثر ذلؾ يختمؼ  - أ
, مف أجراء  D.Lipscombeتأثيرىا ايضت كقاـ العالـ األمريكي )ديفد لبسككمب( 

أندركؿ( التي يعشقيا  تجارب عمى الخنازير لمتعرؼ عمى تأثير مكسيقى )الركؾ
ساعة(  َٗالشباب الماجف الطائش, فقد تبيف  أف تعرض الخنازير لحكالي )

متقطعة مف ىذه المكسيقى الصاخبة قد تصيب خبليا قكقعة األذف الداخمية بكثير 
مف التيتؾ كالضعؼ الشديد, كفي دراسة أخرل قاـ بيا العالـ )صمكيؿ ركزف( عمى 

ي مناطؽ نائية كىادئة في صحراء مصر الغربية, أحدل الجماعات التي تعيش ف
تبيف منيا أف أفراد ىذه الجماعة تتمتع بقكة سمع عالية تفكؽ نظائرىا مف سكاف 

 َٕالمدف األمريكية, فقد أكتشؼ أف قكة السمع عند الشخص الذم يبمغ عمره )
عامان( مف  جماعات المناطؽ اليادئو في صحراء مصر الغربية تكاد تعادؿ قكة 

سنة( كعمؿ ذلؾ بيدكء بيئة  ِٓمع الشاب األمريكي الذم ال يتعدل عمره )س
 الصحراء كشدة ضكضاء المدينة.
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:. يزداد التمكث Sound intensity and unity)شدة الصكت كحدتو ) - ب
الضكضائي بزيادة شدة الصكت أم أف العبلقة طردية فكمما أزدادت شدة الصكت 

مف مستكياتو, أما حدتو فيي االخرل تختمؼ سجؿ الضكضاء تمكثان كبيران كأرتفعت 
 حيث أف األصكات الحادة تككف أكثر تأتيران مف االصكات الغميضة.

(: فالصكت المفاجى أكثر تأثيران مف Sudden soundفجائية الصكت)  - ت
 الضجة المستمرة.

كحدكده القائمة لو دكر  (The amount of space) مساحة المكاف - ث
 مف التاثير الضار  )صدل األصكات( كالذم يزيد

:. تؤثر بعد أك قرب مصدر الضكضاء عمى المتمقي (Distance)المسافة  - ج
, فعمى الرغـ مف كجكد فركؽ معنكية بيف تأثير مستكياتيا, فقد أظيرت تخفيضان 
تدريجيان بزيادة البعد عف المصدر كيعكد السبب  إلى تشتيت مكجات الصكت كمما 

. لمفتكحة مما يقمؿ الضرر المتكقع حدكثةزادت المسافة خاصة في الفضاءات ا
كتعني المسافة )الحد الفاصؿ بيف مصدر الضكضاء كالمستمـ لمضكضاء( أم كمما 

( ٓقمت المسافو بيف المستمـ كمصدر الضكضاء أزداد معدؿ الضكضاء شكؿ)
 فضبلن عف زيادة الضرر المترتب عمييا كالعكس صحيح.
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 (0شكل)

 تضاعف المسافة واألبتعاد عن مصدر الصوتتناقص الضوضاء بفعل 

 متر َْ              

 متر َِ               
 متر  َُ                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
, دراسو قياسو طرؽ الحد منوالتمكث الضكضائي اثاره عمي بف احمد بف عمي الحميد , المصدر: 

 .ُُ, صََِٖحالة محطة التكليد الثانية ببرده , الشركة السعكدية لمكيرباء, 
 
( :. يختمؼ التركيب العمرم بيف السكاف مابيف )الطفكلة, (Ageالعمر  - ح

الشباب, أك الشيخكخة(, كتختمؼ في أستقباليا لمصدر الضكضاء أم تتبايف حسب 
ليس كالفئة الشابة , كاألخيرة, تختمؼ عف مرحمة العمر  إذ أف صغار السف 

 الشيخكخة, إذ كمما أزداد عمر االنساف  أزدادت حدة التأثير مف جراء الضكضاء.
(:. تختمؼ الحالة السمعية مف شخص Audio caseالحالة السمعية)   - خ

ألخر, فالذم يعاني أساسان مف ضعؼ قكة السمع ليس كما ىك الحاؿ مف شخص 
معية جيدة كبذلؾ يزداد تأثير التمكث الضكضائي كمما كانت الحالة يتمتع بحالة س

 السمعية سميمة.  

 13 ديسيبل 22 ديسيبل 21
 ديسيبل
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(:. تختمؼ مستكيات الضكضاء  (Employ ment Typeنكع العمؿ - د
حسب طبيعة العمؿ الذم يمارسو األنساف فاألعماؿ التي تحتاج لتركز شديد غير 

نع عنيا في الدكائر األعماؿ العادية  لذلؾ فاف مستكل الضكضاء يختمؼ في المصا
 كالمؤسسات كغيرىا في المناطؽ الترفييية حسب طبيعة العمؿ كغيرىا.

 
 ثانّآ :مصادر التلُث الضُضائْ

 تتضمف مصادر الضكضاء عمى أنكاعان متعددة منيا:. 
 المصادر الطبيعية -ُ

 كتعد مف مصادر الضكضاء التي تنشئ دكف تدخؿ االنساف فييا كتتمثؿ في:.
ينشأ نتيجة تفريغ الشحنات الكيربائية العالية جدان مما تكلد خكؼ الرعد كالذم  - أ

  .كىمع لمكثير مف السكاف
ىبكب الرياح  التي تسبب أثارة كتحريؾ صكت ما مما يكلد أصكاتان مدكية فضبل  - ب

 عف دكرىا في نقؿ المكجات الصكتية.
 المصادر البشرية -ِ

 كتعد أحد أىـ مصادر الضكضاء كتقسـ الى:.
العامؿ في مكاف ثابت كبمستكل ثابت اليتغير  ايتعرض لي ي التيكى الثابتو: -ُ

 مثؿ صكت التكربينات كمضخات الماه.
العامؿ في مكاقع عمؿ متفرقة كبمستكيات ليا يتعرض  كىي التي :المتغيرة -ِ

متغيرة كالتنقؿ بيف مجمكعة كرش الصيانة المختمفة في فترات متقاربة مع كجكد 
 عدة اصكات متفاكتو المستكل.

خميط مف االصكات المندفعة في زمف أقؿ مف الثانية مثؿ  كتعد: المتقطعة -ّ
 صكت مطارؽ النجارة مكائف دؽ المسامير كمكائف التخريـ كغيرىا.
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ـــــواع  وتشـــــمل مصـــــادر الضوضـــــاء البشـــــرية  عمـــــى عـــــدد مـــــن االن
 المختمفة مثل.

 ضوضاء وسائط النقل- أ
المزعجة كىي تتبايف حسب  الضكضائيتعد كسائط النقؿ مف مصادر التمكث 

النكعية كاالستخداـ كتشمؿ ضكضاء الطرؽ كالشكارع كىي تأتي مف السيارات 
كاالكتكبيس كالعربات كالدراجات النارية , ككذلؾ تشمؿ ضكضاء السكؾ الحديدية 
)القطارات( التي الينزعج عدد مف االشخاص بالضكضاء المنبعثة عنيا بقدر 

زعج اشخاص  خركف كخاصة الذيف يعيشكف بجكار انزعاجيـ مف السيارة كقد ين
القطارات فضآل عف ذلؾ ماتقـك بو الطائرات في نقؿ الركاب كالبضائع  كىي تسيـ 
بارتفاع مستكل الضكضاء كيعد المحرؾ التكربيني كالعادـ النفاث مصدر الضكضاء 
في الطائرات اذ يسيـ في انبعاث الضكضاء كخاصة  مف المحرؾ التكربيني 

كالعناصر الدكاره فيو, ك اما العادـ النفاث فاف الضكاء تنتج فيو نتيجة  توكمركح
 االختبلط المضطرب كالسريع لمغازات الخارجة مع اليكاء الجكم. .

 الضوضاء الصناعية والمولدات الكيربائية: - ب
كتشمؿ المصانع كالمعامؿ  كالكرش عف اماكف العمؿ كتعد ىذه المكاقع مف اشد  

سبب كجكد عدد كبير مف االالت كالمعدات الثقيمة التي تصؿ مصادر الضكضاء ب
مستكياتيا حد االلـ ,كتسبب فقداف السمع لبلشخاص العامميف بالقرب منيا كزيادة 
تكرار حدكث االخطاء المتكررة في العمؿ, فضآل عف المكلدات الكيربائية  التي 

عينات عشرات انتشرت في العراؽ كخاصة في السنكات االخيرة منذ منتصؼ التس
االالؼ مف مكلدات الطاقو الكيربائية  االىميو في المدف كحتى في االرياؼ حتى 
اليكاد يخمك ام شارع اك منزؿ  اك محؿ تجارم مف كجكد مكلد كيربائي يسيـ في 

 .حدكث التمكث الضكضائي
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 ضوضاء األحياء االسكنية:.
ك المكلػػدات الكيربائيػػة  كتشػػمؿ عمػػى السػػكاف كنشػػاطاتيـ مثػػؿ كرش الحػػدادة كالنجػػاره

كأفػػػراف الصػػػػمكف  الكبيػػػرة ك محػػػبلت التصػػػػميح كالػػػكرش الصػػػغيرة كبعػػػػض المطػػػاعـ
 . كمعامؿ الثمج

 ضوضاء األسواق التجارية والشعبية:. - ت
ينشط ىذا النكع مف التمكث الضكضائي كفؽ األكقات التي تفتتح بيا المحبلت    

كأف مف جممة األسباب التي تقع كراء أرتفاع مستكيات , ألستقباؿ المتبضعيف
كجكد عدد مف  آلت الطرؽ كالسحب كأجيزة القطع كالمحـ,ككذلؾ الطرؽ لالضكضاء 

ينجـ عنيا أصكات مدكية ,فضبلن عف أستعماؿ  كالذم عمى األكاني كعمؿ الصفيح
 تكلدا المكلدات أثناء انقطاع التيار الكيربائي لغرض انجاز العمؿ اليكمي ,مم

 ارتفاع مستكيات الضكضاء.
 ضوضاء المؤسسات الصحية)المستشفيات والمراكز التخصصية( :. - ث
تختمؼ مستكيات ضكضاء المستشفيات عنيا في المراكز التخصصية, كذلؾ     

ألختبلؼ أعداد المراجعيف كالمرضى ,ككذلؾ أختبلؼ مستكيات الضكضاء داخؿ 
 ,ت الصحية )المستشفيات( ككذلؾ خارج مبنى المؤسسا كساحتوالمبنى 
المراكز التخصصية( ككثير  ماترتقع مستكيات ضكضاء كتزداد بشكؿ كاضح ككذلؾ)

عدد كبير خارج مبنى المستشفيات في حيف تنخفض داخمو, كىذا ينطبؽ تمامان مع 
 مستشفيات.ال مف
 ( :. المدارس,المعاىد,الكميات)ضوضاء المؤسسات التعميمية - ج

تتبايف مستكيات الضكضاء في المؤسسات التعميمية سكل كمية, أعدادية , متكسطة 
أك ابتدائية كىي تختمؼ تبعان ألعداد الطبلب كتركيبيـ العمرم كالنكعي, كمساحة 
المكاف كمكقعو الجغرافي ككجكد الغطاء النباتي أك كقكعو بالقرب مف صناعة أك 

يترتب عميو أختبلؼ مستكل الضكضاء طريؽ نقؿ أك تقاطع احد الشكارع , كبذلؾ 
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داخؿ القاعة الدراسية)الصؼ( عف المحيط الداخمي)ساحتيا( كمحيطيا الخارجي 
 أيضان. 

 ضوضاء المناطق الترفييية:.  -ن
المناطؽ الترفييية في زيادة كارتفاع مستكيات الضكضاء التي عادة ما تككف  تسيـ 

في عدد مستكل الضكضاء كترتفعكاليدكء, متنفسان لمعكائؿ كألكقات الراحة كالطمأنينة 
بسبب زيادة منيا نيار  كخاصة المقاىي كااللعاب أعمى  ليآل مف المناطؽ الترفيييو

بعض كتككف ركاد ىذه المناطؽ ليبلن مقارنتان مع النيار بفعؿ طبيعة المناخ السائد 
صخب  بعيديف عف يـكىذا يثبت حقيقة أن,  أقؿ كقعان عمى السكاف ليبلن المناطؽ 

 .العمؿ
 ضوضاء األجيزة المنزلية :. -م

ال يخمك أم منزؿ مف كجكد عدد مف أك  إذ ,تعد المنازؿ أحد مصادر الضكضاء
جميع األجيزة المنزلية الكبيرة كالمتكسطة كالصغيرة الحجـ , كالتي تسيـ بشكؿ أك 

ضكضاء المنزؿ الذم يعد استقرار اإلنساف كمأكاه مف الضكضاء  حدكثبأخر في 
 سيما كأنيا تختمؼ في منازؿ االغنياء عنيا في الفقراء .

 ثالجآ:األثار البّئّٕ للتلُث الضُضائْ
اليقؿ التمكث الضكضائي عف خطر تمكث اليكاء اك الماء اك التربة , كبحسب    

تعريؼ منظمة الصحة العالمية فاف الصحة السميمة تعني التبلئـ بيف جسـ االنساف 
(, فقد ٔالضكضاء عمى جسـ االنساف كبمختمؼ اعضائو شكؿ) تأثركالبيئة  اذ 

.لذا تتضح التؤدم كؿ اعضائو كأجيزتو كظائفيا بكفاية كأنسجاـ تاـ مع ىذه البيئو
 األثار البيئية لمتمكث الضكضائي عمى النحك التالي:.
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 (2شكل )
 أثر الضوضاء عمى جسم االنسان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
عمى, عمي حسن موسى, التموث البيئي, دار الفكر المعاصر, بيروت,  المصدر: باالعتماد
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 اآلثار النفسية والعصبية - أ
The psychological and neurotoxicity influences)        ): 

يؤدم استمرار الضجيج الى ارتفاع الصكت عف المعدؿ الطبيعي كحدكث نقص  
في النشاط الحيكم كالقمؽ كعدـ االرتياح الداخمي كاالرتباؾ كعدـ االنسجاـ عند 

ثانية. فضآل عف  َّتقمؿ مف التركيز لمدة  كاحدةالتعرض لمضكضاء لمدة ثانية 
ذلؾ تسبب الضكضاء التكتر العصبي كالشعكر بالضيؽ كاالصابة بالصداع ك الـ 

كتتعقد المشكمة عند النساء كالمكاتي الرأس كفقداف الشيية كعدـ القدرة عمى التخاطب 
يككف أستعدادىف ثبلث أضعاؼ الرجاؿ لئلستيقاظ مف النـك بسبب الضكضاء 

 ف الجياز العصبي مشحكنان باليركماف.ككك 
 :(Influence the hearing)  عمى السمع التأثير - ب

تسبب المستكيات المرتفعو مف الصكت  بحدكث الصدمو في  تركيب قكقعة االذف 
الداخمية  االمر الذم ينتج عنو فقداف السمع كيمكف  لمصكت المرتفع جد  في مدل 
ترددم معيف اف يقـك بتدمير الخبليا الشعرية لقكقعة االذف الداخمية  فضآل عف ذلؾ 

االذف بحيث يحدث تمفت لقدرة االنساف  فأف  تركز مكجات صكتيو بقكه معينو عمى
ديسبؿ( يبدأ باالنزعاج  َٕيتعرض االنساف الى صكت شدتو ) فعندماالسمعية , 

ديسبؿ( يبدا بالتأثير عمى الجسـ , تتعرض االذف لمتمؼ  َٗكعند شدة صكت )
عادة نتيجة تكرار سماعيا أصكات مزعجة كعالية بحيث تؤثر عمى االجيزة 

عند ترددات معينة كيبدأ االمر بضعؼ  الشعرية التي تتضررالعصبية كالخبليا 
 حاسة السمع.

 :(Effect on the circulatoryالتأثير عمى الدكرة الدمكية)-ت
بأف التعرض طكيؿ األمد  ُٗٗٗإستنتجت منظمة الصحة العالمية في عاـ 

ديسبؿ( يؤدم الى ارتفاع ضغط الدـ , كاشارت  َٕالى  ٕٔلمضكضاء )اعمى مف 
احدل الدراسات الى اف الضكضاء تعمؿ عمى تدفؽ  الدـ كمف ثـ االصابة بضغط 
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األكعية الدمكية الدـ عند االنزعاج الناتج عف الصكت ,كتسبب الضكضاء أنقباض 
المحيطية في أصابع اليديف كالقدميف كأعضاء البطف كالجمد كتقمصات األكعية 
بحيث تسبب أشارات في الجياز العصبي )السمبثاكم( كتقمص األكعية الدمكية ىي 

  رد فعؿ مف الجسـ كما تتقمص األكعية الدمكية في المخ
تشير عدد مف الدراسات :. (impact on productivity)التأثير عمى االنتاجية- ت

العممية الى تأثير الضكضاء عمى عماؿ المصانع تبيف نقص أنتاجية العماؿ كزيادة 
أخطائيـ نتيجة تأثير الضكضاء في قكة أنتباىيـ, كفي قدرتيـ عمى التركيز الذىني 

. فمف الثابت أف الضكضاء تسبب ,كما تؤثر الضكضاء عمى النمك الفكرم لؤلطفاؿ
األخطاء في الدراسات الميكانيكية,فضآل عف ذلؾ تحدث %( مف َٓحكالي )

الضكضاء عيكب عند الكالده أذ تككف االميات المنتظرات مكاليدىف معرضات 
لمستكيات مرتفعة مف الضكضاء كحدكث تشكىات خمقية في العمكد الفقرم  كالشفاه 

 كالحنؾ . 
 لبّئّٕ.رابعًا:  معاجلات التلُث الضُضائْ َطرائق احلذ مو تأثرياتٌ ا

كحسب ماذكر مف مصادر لمتمكث الضكضائي ستككف المعالجات عمى النحك الذم 
 تظمنتو الدراسة كحسب التالي:.

 أواًل:. معالجة الضوضاء )الصناعية(
إصدار تشريعات تمـز أصحاب المصانع بتزكيد العماؿ بكاقيات االذف  -ُ

المصنكعة مف القطف أك الشمع أك المطاط , ألنيا تتميز بصغر حجميا كخفتيا 
كيمكف أرتدائيا مف قبؿ جميع العامميف فضبل عف تغطية األذف كتعد أكثر كفاءة 

ات يخفض مف مستكل مف السدادات, إذ اثبتت التجارب أف إرتداء مثؿ ىذه الكاقي
 ( ديسبؿ كمف ثـ يمنع مف االصابة بفقداف السمع. ِّالضكضاء بما يعادؿ )

إستعماؿ ككاتـ الصكت لؤلالت كالمعدات قدر االمكاف كأف يطبؽ فعميت في كؿ  -ِ
 الحي الصناعي .مف محطات الكيرباء كمعامؿ التصنيع الكبيرة 



  ( 159)  ........................................... الضىضائٌالفصل اخلامس: التلىث  

 

أصبحت تتداخؿ مع  منع التكسع المساحي بأتجاه المناطؽ الصناعية التي -ّ
االحياء السكنية, كأحاطة المناطؽ الصناعية باألحزمة الخضراء كالتي تقـك 
بأمتصاص جزء كبير مف المكجات الصكتية كتقميؿ مف شدتيا داخؿ كخارج المكقع 

 الممكث. 
تقميؿ ساعات العمؿ كالتناكب بيف العماؿ كالمكظفيف قرب األماكف التي تشكؿ  -ْ

ساعات(, ٖضكضائي, كيفضؿ أف ال تتجاكز مدة العمؿ )تيديد  خطر بتمكثيا ال
كذلؾ لما تسببو الضكضاء المستمرة مف مشاكؿ صحية قد تؤدم سمبت عمى أداء 
 العماؿ كمف ثـ عمى العممية األنتاجية,كأخذ  فترات مف الراحة بعيدان عف الضكضاء.

الكشؼ الدكرم مف قبؿ ميندسيف مختصيف في معالجة الخمؿ كتحديد مصادر  -ٓ
أنبعاث الضكضاء كاجراء الصيانة الدكرية لمعالجة تمؼ العكازؿ القديمة 
كأستبداليا,فضآل عف تثبيت االىتزاز في المعدات الدكارة , كتغميؼ السقكؼ 

 كالجدراف كاألرضية بمكاد أمتصاص لتخيؼ الضكضاء.
 ثانيآ:. معالجة ضوضاء وسائط النقل.

بدالن النقؿ الخصكصي مع الفحص تفعيؿ كتطكير كسائؿ النقؿ العاـ  في المدف  -ُ
 الدكرم  لمف يقكد ىذه  المركبات.

معالجة األزدحاـ في التقاطعات العامة  خاصة مف خبلؿ القياـ بأنشاء مجسرات  -ِ
 تستكعب العدد الكبير مف كسائط النقؿ المارة خبللو .

انتاج نكع مف االسفمت يعمؿ عمى أمتصاص الضكضاء الناتجة مف المركر  -ّ
 ديسبؿ فقط كما أشارت اليو البحكث العممية.( ٓبحكالي )

منع مركر المركبات كمنيا مركبات الحمكلة الثقيمة كالشاحنات الكبيرة الحجـ ,  -ْ
في الطرؽ القريبة مف مراكز المدف خبلؿ ساعات معينة مف النيار تحاشيان لما 

 تصدره مف أصكات مزعجة , أك أنشاء طرؽ خارجية ليا.
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  التفرض غرامات مالية عمى سكاؽ السيارات أك المركبات عند أستعماليـ  -ٓ
التنبيو عمى نحك غير عقبلني مف قبؿ المسؤليف كفرض عقكبات صارمة أسكة   

 بالمخالفات المتعمقة بالسرعة.
أنشاء كراجات خاصة لكقكؼ السيارات القادمة الى مراكز المدف بدالن مف تكقفيا   -ٔ

تكلد أزدحاـ ,كسحب تراخيص السيارات المتيالكة أك التي  عمى جانب الطريؽ مما
 التتطابؽ مع الشركط البيئية األمنة كالمزعجة.

كـ كبناء َّأبعاد المطارات عف المدف كالمناطؽ االىميو بالسكاف مسافة التقؿ  -ٕ
 حكائط صكتيو مدرعة حكؿ ميابط الطائرات.

ىك الحاؿ بمترك معالجة عجبلت القطارات مف خبلؿ طبلئيا بالمطاط كما  -ٖ
 االنفاؽ التي تسير تحت سطح االرض.

 ثالثآ:. معالجة ضوضاء )األحياء السكنية, واألسواق التجارية والشعبية(.
منع إستعماؿ مكبرات الصكت كاجيزة التسجيؿ في شكارع المدف, كفصؿ  -ُ

المقاىي كالمحبلت العامة كاألسكاؽ عف األحياء االسكنية أك كقؼ نشاطيا مف 
 صباحت.  ٔمساء  الى  َُالساعة 

تكفير حدائؽ محكمة كأماكف لعب لؤلطفاؿ بعيدة لتقميؿ المعب أماـ الدكر  -ِ
 السكنية . 

ؾ غرؼ النـك المطمة عمى مركر كثيؼ كخاصة قرب يجب أف تككف شبابي -ّ
التقاطعات المركرية مزدكجة التزجج كمحكمة السد كالشبابيؾ المطمة عمى شارع 

 فرعي تككف مفردة التزجج.
حؿ أزمة السكف فيما تعانيو المدف مف خبلؿ  تكزيع قطع سكنية عمى األحياء  -ْ

مف قبؿ  مديرية البمديات  التي تعاني مف كثافة حجـ العائمة كالمراقبة الدكرية
سد الطرؽ ببعض مكاد البناء مف ب قياميالؤلحياء التي تتياكف في القانكف مف خبلؿ 

 غير عمد اك عف عمد.
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منع االصكات العالية التي تصدر مف خبلؿ مكبرات الصكت التي تستعمؿ في  -ٓ
ترغيب المشترم ككضع لكحات لتسعير بدآل عف ذلؾ اماـ الخضر كالفكاكية بدؿ 

لصياح بأصكات عالية كغيرىا كأيجاد مكاف معزكؿ لنقؿ سكؽ الخضارة بعيد  عف ا
 األحياء السكنية.

 رابعآ:.معالجة ضوضاء )المؤسسات الصحية والتعميمية(
فتح طرؽ مخصصة لدخكؿ سيارات األسعاؼ الى المؤسسات الصحية  -ُ

 ككراجات خاصة لمكقكؼ بعيد  عف مكقع المستشفى بمسافو معمكمو كأحاطتيا
بغطاء نباتي يقمؿ مف شدة الضكضاء كخاصة التي تقع بالقرب مف الشكارع الرئيسة  

 كتتعرض لمركر سيارات النقؿ الداخمة كالخارجة لممحافظة .
العمؿ عمى معالجة المناطؽ التي تعاني مف أزدحاـ في عدد السيارات  التي  -ِ

يجاد كا   المستشفياتتجاكر مبنى المستشفيات أك ايجاد طرائؽ بديمة تبتعد كثير  عف 
 قاعات أنتضار المراجعيف كبمستكل عالي مف األىتماـ كصيانة المصاعد. 

كضع محددات ىندسية كأنشائية ألختيار المكقع المناسب لمكميات كالمدارس  -ّ
 كتكفير المعالجات الصكتية داخؿ القاعات الدراسية .

الن مف أنشاء كراجات مخصصة لكقكؼ السيارات في الجامعات ككمياتيا بد -ْ
 الدخكؿ الى ساحاتيا كالكقكؼ قرب القاعات الدراسية. 

 خامسًا:. معالجة ضوضاء) المناطق الترفييية والمنزليو(.
األىتماـ بالمتنزىات كمدف االلعاب بأدخاؿ المعاب جديدة كأكشاؾ لمطعاـ,  -ُ

 فضآل عف زراعة عدد مف األشجار كنباتات الزينو.
جغرافيان لتخفيؼ الضغط  عمى المدف, فضآل فتح مدف العاب متعددة كتكزيعيا  -ِ

 عف التقيد باكقات الدخكؿ الى المناطؽ الترفييية كااللتزاـ بجدكؿ زمني.
تحديد عدد القادميف لممناطؽ الترفييية كمدف االلعاب كأف يككف ذلؾ ضمف   -ّ

 الطاقة االستيعابية كاف يأخذ في  الحسباف األعياد كالمناسبات.
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االلعاب بعيدة نسبيت عف مركز المدينة كمغمقة قدر مراعاة اف تككف قاعات  -ْ
 المستطاع ككضع قيكد فعالة. 

الكعي البيئي الذم يجب اف يككف حاضر  بحيث يفيـ الشخص بأنو ليس  -ٓ
الغرض مف األلعاب أطبلؽ أصكات عالية كأحداث الضجة كخاصة في األلعاب 

كقضاء كقت ممتع اليكائية مثؿ لعبة )المقص( كغيره, بؿ اليدؼ الرئيس المتعة 
 التأثير عمى األخريف.عدـ بعيد  عف صخب المدينة ك 

 خامسًا:احملذدات البّئّٕ للتلُث الضُضائْ
تتبايف معايير مستكيات الضكضاء زمانيان كمكانيان , بمعنى أف محددات     

الضكضاء تختمؼ كفؽ طبيعة النشاط كبيئة العمؿ كساعات العمؿ ليبلن عنيا نياران, 
بايف  مستكل الضكضاء داخؿ كخارج المكاقع الممكثة كداخؿ المدف عف فضبلن عف ت

خارجيا, تتبايف المحددات البيئية المسمكح بيا لمستكيات الضكضاء )مكانيان ك 
(, حددت في المناطؽ التجارية Whoزمانيان( كالصادرة مف منظمة الصحة العالمية )

 ٔصباحان الى  ٕالساعة )ديسبؿ( نياران مف  ٓٔ-ٓٓكاألدارية كسط المدف بيف )
ليبلن(   ضمف المحدد  َُمساءان الى  ٔمساءان(, في حيف مساءان مف الساعة )

صباحان(  ضمف المحدد  ٕمساءان الى  َُديسبؿ( أما ليبلن  مف ) َٔ-َٓالبيئي )
-َٓديسبؿ(, كبمعدؿ يكمي ألكقات القياس التي ذكرت اعبله ) ٓٓ -ْٓالبيئي  )

دات البيئية المسمكح بيا لمستكيات الضكضاء في المناطؽ ديسبؿ( , أما المحد َٔ
السكنية عنيا في المناطؽ الصناعية كنطاقات أماكف الصناعية الثقيمة , اذ أف الحد 
المسمكح بو في المناطؽ السكنية التي تنتشر فييا عدد مف الكرش الصناعية 

 ٔحان  الى صبا ٕديسبؿ( مف الساعة ) َٔ-َٓكاالعماؿ التجارية ضمف المحدد )
ديسبؿ(, في حيف أف المناطؽ الصناعية مف  ٓٓ -ْٓمساءان( كبمعدؿ يكمي )

-ٓٓمساءان (  كبمعدؿ يكمي ) ٔصباحان الى  ٕديسبؿ( مف الساعة )  َٕ-َٔ)
 (. ِٖديسبؿ(, مع كجكد إختبلؼ في استعماالت االرض االخرل  جدكؿ) ٓٔ
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 (62جدول)

 (المسموح بو لشدة الضوضاء في المناطق المختمفةWHOالحد االقصى لمنظمة الصحة العالمية)
المعدؿ اليكمي  الحد المسمكح بو لشدة الصكت/ديسبؿ نكع المنطقة

المسمكح بو لشدة 
 الصكت/ديسبؿ

نيار :مف 
صباحت ٕ

 ٔحتى 
 مساء 

مساء : مف 
مساء   ٔ

 َُحتى 
 ليآل

ليآل: مف 
َُ 

مساء  
 ٕحتى 
 صباحت

المناطؽ التجارية كاالدارية 
 المدينةككسط 

ٓٓ-ٔٓ َٓ-َٔ ْٓ-ٓٓ َٓ-َٔ 

المناطؽ السكنية كبيا 
بعض الكرش أك االعماؿ 
التجارية اك عى الطريؽ 

 العاـ

َٓ-َٔ ْٓ-ٓٓ َْ-َٓ ْٓ-ٓٓ 

المناطؽ السكنية في 
 المدينة

ْٓ-ٓٓ َْ-َٓ ّٓ-ْٓ َْ-َٓ 

الضكاحي السكنية مع 
 كجكد حركة ضعيفة

َْ-َٓ ّٓ-ْٓ َّ-َْ ّٓ-ْٓ 

الريفية المناطؽ السكنية 
 ,مستشفيات كحدائؽ

ّٓ-ْٓ َّ-َْ ِٓ-ّٓ َّ-َْ 

المناطؽ الصناعية 
كنطاقات االماكف 
الصناعية كالصناعات 

 الثقيمة.

َٔ-َٕ ٓٓ-ٔٓ َٓ-َٔ ٓٓ-ٔٓ 

المصدر: محمد أحمد خميؿ, مبلحؽ اليندسة البيئية كالصحية, دار الكتب العممية لمنشر كالتكزيع, 
 .ّٖ, صََُِعابديف , القاىرة, 
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تختمؼ محددات شدة الضكضاء كالضرر البيئي الناجـ عنيا بيف المتكسطة االزعاج 
ديسبؿ( تترؾ أثران نفسيان عمى  َٕ-ّٔكالمؤلمة ,أذ تعد متكسطة االزعاج بيف )

ديسبؿ( ألنيا تترؾ َُّ-ٔٗالسكاف في حيف تعد الضكضاء شديدة االزعاج بيف )
الخبليا الشعرية , في حيف تعد   ثاران نفسية كضرران عمى الجممة العصبية كتمؼ
ديسبؿ( يترتب عمييا  َُٓ-ُِٔالضكضاء غير محتممة  عندما تسجؿ بيف )

 (. ِٗضرر جراحي كألـ دائـ جدكؿ )
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 (63جدول )

 السمم التدريجي لمستويات الضوضاء وأثاره البيئية
القياس 
 )ديسبؿ(

 الضرر البيئي شدة الضكضاء مصادرىا

 - عتبة السمع حفيؼ أكراؽ األشجار َ
  ىدكء مطبؽ ستكديك اذاعي َُ
 - أصكات مركبة ىمس َِ
غرفة طعاـ,مكتبة,ىمس  ّٓ-ُِ

 ـ ٓعمى بعد 
خفيفة)مريحة 

 نسبيت(
- 

غسالة ,مكنسة  ٕٓ-ّٔ
 كيربائية,صبلة في كنيسة

 تترؾ  ثار نفسية متكسطة األزعاج
 

حركة مركر شديدة األزدحاـ,  ٓٗ-ٕٔ
ـ(, ٖنارية عمى بعد)دراجة 

 خبلط عصائر

يشكؿ تيديدان,  مزعجة
 ٖٓكضكضاء فكؽ 

ديسبؿ قد يسبب 
 ضررانصحيت مستديمان.

طائرة نفاثة عمى  َُّ-ٔٗ
متر,جرار ََّبعد

 كيربائي,دراجة نارية

 ثار سيئة عمى الجممة  شديدة االزعاج
العصبية,تمؼ الخبليا 

 الشعرية
َُْ-
ُِٓ 

منشار كيربائي,حاممة 
 أسمحة

إنخفاض حاسة  مزعجة جدان 
السمع,أضرار عمى 
 الجياز السمعي

ُِٔ-
َُٓ 

 ضرر جراحي,ألـ داـئ غير محتممة طائرة عند األقبلع

المصدر:عباس زغير محيسف المرياني , دراسة بيئية لتراكيز الغازات الممكثة لميكاء كالتمكث 
 .َُِٓلمبنات , قسـ الجغرافيا,الضكضائي في مدينة الناصرية,اطركحة دكتكراه,كمية التربية 
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كتتبايف محددات الضكضاء ألستعماالت االرض في المدينة سكاء أكانت )سكنية , 
تجارية , صناعية, تعميمية, صحية, منزؿ, كعمـك المجتمع(, فأنيا محدداتيا البيئية 

ديسبؿ( لممناطؽ  َٔ -َْديسبؿ( لممناطؽ السكنية كبيف ) َْ-ِٓتتراكح بيف )
نياران  ٓٓديسبؿ( كعمـك المجتمع بيف ) ّٓ-َِ, أماالمستشفيات بيف )الصناعية 

 (َّليبلن( جدكؿ) ْٓك
 (41جدول )

 الحد األقصى المسموح بو لشدة الضوضاء لخارج أستعماالت المدينة وعموم المجتمع.
 dBالمستويات المقبولة لمضوضاء  المنطقة

 31-60 السكنية خارج
 21-41 التجارية خارج

 21-31 خارج الصناعية
 31-41 التعميمية خارج

 40-61 المستشفيات خارج
 ليال 40 -نيارا 30 المنزل

 ليال 30-نيارا 00 عموم المجتمع
 

كتكجد عدد مف المحددات البيئية لممؤثرات التصميمية لمصكت تختمؼ تبعان  لنكع 
 ْٓديسبؿ نياران الى  ٓٓالبناء كالمكقع الجغرافي, يبمغ المعيار البيئي نياران بيف )

ديسبؿ ليبلن( أذا كانت منطقة )سكف دائـ( في حيف محددات المناطؽ الريفية بيف 
 ٓٔمحددات المنطقة  المينية التجارية  تتراكح بيف ) ليبلن( , أما َٓنياران الى  َٔ)

 (.  ُّليبلن( جدكؿ) ٓٓديسبؿ نياران ك
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 (47جدول)

 الصناعية.في البيئة الحضرية -محددات المؤثرات التصميمية لمصوت في المناطق السكنية
 (A)لقيمة التصميمية لمصكت بالديسبؿ ا نكع منطقة البناء

 ليآل نيار
 دائـمنطقة سكف 

 منطقة استجماـ)ايـا عطؿ(
 منطقة سكف عمكمية
 منطقة سكنية صغيرة

 
 
ٓٓ 
 

 
 
ْٓ 

 مناطؽ سكنية ريفية
 مناطؽ ممختمفة

 
َٔ 

َٓ 

 ٓٓ ٓٔ مركز المدينة
 منطقة مينية تجارية

 
ٔٓ ٓٓ 

 مناطؽ خاصة تبعت لنكع االستخداـ
 

ْٓ-َٕ ّٓ-َٕ 

 
كتختمؼ المحددات البيئية داخؿ كخارج  المؤسسات التعميمية تبعان  ألختبلؼ 
صفكؼ الدراسة عنيا في ساحة المدرسة اك الكمية عف اركقتيا فضبلن عف كجكد 
المساحات الخضراء, كأعمار الطبلب, كطريقة التدريس, كالمكقع الجغرافي, 

كد المسمكح بيا  في صفكؼ كتختمؼ في النيار عنيا في اكقات الميؿ, أذ تبمغ الحد
 َّديسبؿ(, أما الحدكد المسمكح بيا في قاعة المحاضرة نياران ) ْٓالدراسة نياران )

 َٔديسبؿ( نياران ك) َٕديسبؿ( كعند تكاجد المناطؽ الصناعية  ضمف المعيار )
ديسبؿ( ليبلن , في حيف المناطؽ السكنية المزدحمة التي تحيط بالمؤسسات التعميمية  

ديسبؿ ليبلن(,  كلما لمحدائؽ   ّٓديسبؿ نياران الى  َٓلمعيار البيئي بيف )ضمف ا
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 ْٓمف أىمية ككنيا تقمؿ مف مستكل الضكضاء ك ضعت ضمف المحدد البيئي )
 (ِّديسبؿ( ليبلن جدكؿ ) ّٓديسبؿ( نياران )

 
 (46جدول )

لمناطق لياًل محددات الضوضاء داخل المؤسسات التعميمية وأروقتيا وخارجيا وفي عدد من ا
 ونياراً.

 ليآل نيار  المكقع
 - ْٓ صفكؼ الدراسة
 - َّ قاعة المحاضرة

 ّٓ َٓ المناطؽ السكنية المزدحمة
 َٔ َٕ الصناعات الثقيمة 

 ّٓ ْٓ الحدائؽ
 
كتكجد عدد  مف المعايير البيئية المسمكح بيا خبلؿ يـك مف العمؿ كألكقات   

تعرضيـ لمختمؼ الضكضاء, عند تعرض الشخص لمستكل ضكضائي داخؿ كرش 
ديسبؿ(,  َٗساعات (, فأف الحد المسمكح بو ) ٖالعمؿ الصناعية كلفتر تعرض)

ؿ(, في حيف ديسب َُِدقيقة( فأف الحد المسمكح بو ) َّكعند تعرض الشخص)
 (.ّّثانية( جدكؿ) َّديسبؿ(  لمدة تعرض ) َُِيبمغ الحد المسمكح بو )
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 (44جدول)

ألقصى مدة مسموح فييا لمتعرض محددات الضوضاء لبيئة العمل وساعات التعرض اليومي 
 لمضوضاء داخل الورش الصناعية

 
أقصى مدة لمتعرض خبلؿ اليـك  (dBAمستكل الصكت)

 الكاحد
 

 ساعة ٖ َٗ
ِٗ ٔ 
ّٗ ْ 
ٗٔ ِ 
ٗٗ ُ 
 دقيقة َّ َُِ
َُٓ ُٓ 
َُٖ ٕ 
ُُُ ْ 
ُُْ ِ 
ُُٕ ُ 
 ثانية َّ َُِ

 
المصـدر: دكـس, ج, م, التمــوث البيئـي, ترجمــة كـوركيس عبــد آل آدم, دار الحكمـة لمطباعــة 

 . 477, ص7322والنشر, جامعة البصرة, 
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 السادس لالفص
 التلــىث اإلشعاعٌ

 اواًل:مفهىمه
 ثاىًًا: مصادسه

 ثالجًا:آثاسه
 سابعًا:معاجلاته

 خامظًا:ذلذداته البًئًُ
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 املقذمٕ :.   
التقدـ العممي كالتكنكلكجي في الكقت الحالي بالتكسع في االعتماد  عمػى مػكاد إرتبط 

مشػػعة فػػي مجػػاؿ السػػمـ كالعمميػػات العسػػكرية كالتطػػكر فػػي البحػػث العممػػي ممػػا تزايػػد 
 كبشكؿ غير طبيعي في كمية االشػعة الضػارة سػكاء بشػكؿ طبيعػي كغيػر طبيعػي, أ

يػػػػة اك الصػػػػناعية كفػػػػي عػػػػاـ مػػػػف خػػػػبلؿ اسػػػػتعماؿ االنسػػػػاف لممػػػػكاد المشػػػػعة الطبيع
طبيعة بأجراء تجربػة عمػى  ـ( قاـ العالـ الفرنسي )"ىنرم بككيريؿ"( كىك عالُٖٔٗ)

عػػدد مػػف المػػػكاد الفسػػفكرية اكتشػػؼ بطريػػػؽ المصػػادفو انػػو عنػػػدما كػػاف يتػػكىج ممػػػح 
, فانػو ال يبعػ الضػكء فقػط  ثاليكرانيـك الفسفكرم الذم يحتكم عمػى عنصػر اليكرانيػـك

ان مػػف الطاقػػة يسػػمى اإلشػػعاع ,كبعػػد ذلػػؾ اكتشػػفت العالمػػة )مػػػارم كانمػػا يبعػػث نكعػػ
كػػكرم( عناصػػر أخػػرل ليػػا الخاصػػػية االشػػعاعيو لميكرانيػػـك إذ أكتشػػفت إف عنصػػػر 
الثكريـك يطمؽ مثؿ اليكرانيػـك  أشػعاعان دكف أف يتطمػب تعرضػو لؤلشػعة الشمسػيو أك 

 مصدر أخر.  أمإلى 
 اَاًل: مفًُم التلُث االشعاعْ

كث االشػعاعي بأنػو )إنبعػاث إشػعاعات خطيػرة نتيجػة حػكادث تحصػؿ فػي يعرؼ التم
المفػػػاعبلت النككيػػػة اك مػػػف النفايػػػات المشػػػعة أك أم مصػػػدر يسػػػتعمؿ فػػػي االشػػػعاع 
بجرعات ضارة تعمؿ عمى تػدمير خبليػا الكػائف الحػي عنػد التعػرض لئلشػعاع بشػكؿ 

ة أك الغذاء( أك ىك مباشر أك غير مباشر خبلؿ تركيزىا في اليكاء أك الماء أك الترب
)عبػػارة عػػف مكجػػات تختػػرؽ الجسػـػ عمػػى مسػػتكيات مختمفػػة فتػػؤثر فػػي خبليػػاه عمػػى 
اخػػػػػتبلؼ انكاعيػػػػػا كيتػػػػػدرج مسػػػػػتكل التػػػػػأثير بػػػػػأختبلؼ المكجػػػػػات كاخػػػػػتبلؼ الجػػػػػرع 

أزداد األثػػػػر الحػػػػادث كلنقػػػػؿ  مدتػػػػواإلشػػػػعاعية مػػػػف حيػػػػث التركيػػػػز(, ككممػػػػا إزدادت 
مػػػف الكفػػػاة السػػػريعة الػػػى تمػػػؼ الخبليػػػا  الضػػرر الحػػػادث كتتػػػراكح شػػػدة ىػػػذا الضػػػرر

 بمختمؼ اشكالو ك ثارة مف عقـ كسرطانات كتشكىات كالى الكفاة السريعة.
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 ثانّآ:مصادر التلُث االشعاعْ
 المصادر الطبيعية -7

االشعة الككنية:. تختمؼ االشػعاعات الككنيػة بػأختبلؼ ارتفػاع المكػاف عػف سػطح  - أ
قػػدارىا فػػي االمػػاكف القريبػػة مػػف االرض كبػػاختبلؼ المكقػػع الجغرافػػي حيػػث يصػػؿ م

سػػطح البحػػر, كيعػػد الغػػبلؼ الجػػكم كاقيػػان مػػف االشػػعة الككنيػػة كيتكػػكف فػػي الغػػبلؼ 
الجػػػػكم بعػػػػض المػػػػكاد المشػػػػعة نتيجػػػػة تفاعػػػػؿ مػػػػكاد اخػػػػرل مػػػػع مككنيػػػػا ,اذ يتكػػػػكف 

كتػػزداد كممػػا  .ُْالمشػػع نتيجػػة تفاعػػؿ االشػػعة الككنيػػة مػػع النتػػركجيف  ُْالكػػاربكف
غامػػػا كالسػػينية ك)الفػػػا بيتػػا( تختمػػػؼ بػػاختبلؼ المكقػػػع الجغرافػػػي ارتفعنػػا عنػػػو اشػػعة 

 كـ تستمـ ضعؼ العركض االستكائية. ٓ,ُعند ارتفاع  االعركض العمي

كيتعػرض اإلنسػػاف كالكائنػػات الحيػػة األخػػرل إلػػى أنػػكاع معينػػة مػػف األشػػعة أىػـػ ىػػذه 
                                                                                       -األنكاع ىي :

ىيميػػػـك ذات شػػػػحنة مكجبػػػة تبمػػػػغ سػػػػرعتيا  تكىػػػي أشػػػػعة نككيػػػػا -أشػػػعة الفػػػػا: -ُ
ف قػدرتيا ضػعيفة عمػى اختػراؽ األجسػاـ أال أف قػدرتيا عمػى كـ/ثانية بالرغـ مف أَِ

 التأيف عالية لذلؾ تمحؽ األذل بالخبليا الحية.

اشعة بيتا عبػارةعف سػيؿ مػف االلكتركنػات ذات شػحنة سػالبة كىػي اصػغر مػف  -ِ
جسيمات ألفا كاخؼ منيا كزنا كأكثػر قػدرة عمػى النفػاذ داخػؿ األجسػاـ الحيػة كأحػداث 

كتككف أشػعة خطػرة جػدا إذا دخمػت إلػى الجسـػ عػف طريػؽ  الضرر في ىذه األجساـ
 الجركح.

كىي عبارة عف أمكاج كيركمغناطيسية صغيرة تنطمؽ مف نكيات  -اشعةغاما : -ّ
بعػض العناصػػر المشػػعة كسػػرعتيا تسػػاكم سػرعة الضػػكء , كمػػدل تأثيرىػػا عػػاؿ جػػدا 

                حيث ال يمكف إيقافو أال بدرع رصاصي أك خرسانة.                       
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,ِّٖمثػؿ الصػخكر كالتربػة كتحػكم عمػى )يكرانيػـك قشرة االرض:. - ب  ِِّ,الراديػـك
(,كقػػػد تزيػػػػد الجرعػػػة التػػػي تعطييػػػا ىػػػذه القشػػػػره ّْ.... الػػػخ( جػػػدكؿ)ِِٔالراديػػػـك 

االرضػػية عمػػى االشػػعة الشمسػػية كتختمػػؼ كميػػػة االشػػعاع مػػف عضػػك الخػػر بجسػػـػ 
العظػػاـ االنسػػاف فمػػثآل تػػزداد كميػػة االشػػعاعات الطبيعيػػة فػػي الرئػػة عنيػػا فػػي نخػػاع 

كتجدر األشارة الى اف رئة المدخنيف تحتكم عمى قدر اكبر مف المكاد المشعة كذلؾ 
نسػػبة المػػػكاد المػػكاد المشػػػعة فػػي رئػػػة  ترتفػػع لػػػذلؾ المػػدخنيف غيػػػر بالمقارنػػة برئػػات 

 السرطانية.ثـ اإلصابة باألمراض كمف المدخنيف 

 
 (ّْجدكؿ )

 األرضية كاليامة بيئيان.يبيف أىـ المكاد المشعة المكجكدة في القشرة 
 المادة المشعة اإلشعاع الصادر نصف العمر
    x     

 
 ألفا
 

    uيورانيوم 

 
     
 

 جاما -ألفا 
 

    ra راديوم
 

    x     
 

 ألفا
 

    thثوريوم 
 

    x     بوتاسيوم  جاما -بيتاk   
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 الماء والطعام:. - ت

كالبكتاسػػيكـ  ُْأشػػعاعيان فػػي الكػػاربكف تكجػػد عػػدد مػػف العناصػػر الممكثػػة 
كتختمػػػػػؼ كميػػػػة االشػػػػػعاع مػػػػػف عضػػػػك ألخػػػػػر بجسػػػػػـ  ِِٔكالراديػػػػكـ  َْ

 (.ّٓجدكؿ) االنساف مع تبايف طرائؽ أنتقاليا
مصػدر اإلشػعاع فػي جسػػـ اإلنسػاف تبعػان إلخػتبلؼ مصػدر كجػػكده يختمػؼ 

كطرائػؽ دخكلػو عبػر األكػؿ كالشػرب تقػػدر كميػة ألشػعة الككنيػة فػي نخػػاع 
كػػذلؾ  االنتاجيػػة( مػػف عمػػى كىػػي نفسػػيا فػػي الخبليػػا مػػؿ ريػػـ ّّظػػـ )الع

مػؿ  َُُعنػد صػخكر القشػرة األرضػية بينمػا بمػغ المجمػكع الكمػي ) الحػاؿ
 .االنتاجية( في الخبليا َُٓيـ( في فراغ العظـ ك )ر 
 

 (40جدول)
 مصدر اإلشعاع عن طريق ماء الشرب والغذاء كما في البوتاسيوم

 في السنة )مؿ ريـ(الجرعة  مصدر االشعاع
 الخبليا االنتاجية نخاع العظـ

 ّّ ّّ اشعة ككنية
 ْْ ْْ صخكر تربة
 ِٖ ِْ داخؿ الجسـ

 َُٓ َُُ المجمكع

 .الريـ.كحدة قياس الجرعة الممتصة لبلنساف مف االشعة كالمؿ ريـ جزء مف االلؼ مف الريـ
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 المصادر البشرية -6

 المفاعالت والتفجيرات النووية: - أ

كصكؿ المكاد المشعة الى تمؼ الخبليا التناسمية مما يؤدم الى حدكث الطفػرات يعد 
الكراثيػة كتكػػكيف االكراـ كمنيػػا سػػرطاف الثػػدم كالغػػدد الممفاكيػػة كسػػرطاف الػػدـ السػػيما 
عندما تخترؽ دقائؽ العناصر المشعة جدراف الشراييف كالكصكؿ الى الدـ الى جانب 

فػاع حػاالت االجيػاض لػدل الحكامػؿ كالػكالدات ظيكر حاالت التشػكىات الكالديػة كارت
الميتة. كيتـ اسخبلصػيا بطرائػؽ فنيػة خاصػة مػف الخرسػانات المسػمحة تحػت سػطح 
االرض كمػػف االمثمػػة عمػػى التسػػرب االشػػعاعي خػػبلؿ الحػػرب العالميػػة االكلػػى التػػي 
كبدت الكاليات المتحدة التي دخمت الحرب بعػد إف إزداد إسػتخداـ السػبلح الكيميػاكم 

ا كنكعػػػػان كتطػػػػػكرت اسػػػػاليب كطػػػػػرؽ اسػػػػتخدامو, إذ بمػػػػغ عػػػػػدد القتمػػػػى كالجرحػػػػػى كمػػػػ
( مػػػػػػػػػػػػف األصػػػػػػػػػػػػابات بالعكامػػػػػػػػػػػػؿ الكيمياكيػػػػػػػػػػػػة  َِٕٖٕ( كبمجمػػػػػػػػػػػػكع) ُِِّٖٕ)

( ََّٕٔٔٔ%(, فػػػي حػػػيف بمػػػغ عػػػدد القتمػػػى كالجرحػػػى فػػػي ركسػػػيا)ٖ,ِٔكبنسػػػبة)
%( مػػػػػف ٓ,ٕ( مػػػػف األصػػػػػابات بالعكامػػػػؿ الكيمياكيػػػػػة كبنسػػػػبة)َّْْٕٓكبمجمػػػػكع)
(. كماحدث في المفاعبلت النككيػة ماحػدثت فػي احػدل ّٔإلصابات جدكؿ)مجمكع ا

,ككجػػػدت العناصػػػر المشػػػعة فػػػي حميػػػب ُٕٓٗالمحطػػػات النككيػػػة فػػػي انكمتػػػرا عػػػاـ 
كػػـػ كماحػػػدث فػػػي تسػػػرب مفاعػػػؿ تشػػػرنكبؿ ََٓاالبقػػػار التػػػي  تبعػػػد عػػػف المحطػػػة 

 .َََِلممحطات النككية كالذم ادل الى اغبلقة عاـ 

, كقػد قتػؿ نحػك  ُْٓٗمدينتي ىكريشيما كنازاكي في الياباف عاـ كظير بعد تفجير 
% مػػف السػػكاف َٖنسػػمة بالتشػػكه ك َََََُفػػي لحظػػة كاحػػدة كاصػػابة  َََُٕ

 الؼ نسمة. َْٓالبالغ عددىـ 
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 خسائر الحرب العالمية االولى جراء استخدام العوامل الكيمياوية السامة
كع االصابات بالعكامؿ مجم مجمكع القتمى كالجرحى الدكلة

 الكيمياكية السامة
النسبة 
 المئكية

الكاليات 
 المتحدة

ُِِّٕٖ َِٕٖٕ ِٔ,ٖ 

 ٓ,ٕ َّْْٕٓ ََّٕٔٔٔ ركسيا القيصرية
 ّ,ٕ َُٕٖٖٔ ََِٗٓٗٓ انكمترا
 ْ,َ ََََٔ ََُْٖٖٓ ايطاليا
 ٓ,ّ ََََُٗ ََّٕٓٗٓ فرنسا
 ٓ,ّ َََََِ َْٖٓٗٓٓ المانيا
 ِ,ِ َََََُ ََِْْٔ النمسا-ىنغاريا

 ٔ,َ ََََُ َُُّٖٖٔ البمداف االخرل
 ٗ,ْ ُِّٖٓٔٗ َُِِّّٕٖ المجمكع

 

ـ االشعة كخاصة السينية في االغراض الطبية مثؿ االستخدامات الطبية: - ب تستخد
التصػػكير االشػػعاعي لمكشػػؼ عػػف الكسػػكر كاالكراـ كما,تسػػتخدـ االشػػعة فػػي عػػػبلج 

الطػػػب النػػػككم لكشػػػؼ االمػػػراض امػػػراض السػػػرطاف كتسػػػتخدـ النظػػػائر المشػػػعة فػػػي 
 .كمعالجتيا السرطانية

 النظائر المشعة والتجارب البحثية: - ت

تعػػػد النظػػػػائر المشػػػػعة المسػػػػتخدمة فػػػي الصػػػػناعة اك الزراعػػػػة اك الطػػػػب  مػػػػف      
مصػادر الممكثػات االشػػعاعية الخطػرة ,كقػػد تتحػكؿ النظػػائر مػف مسػػتقرة  الػى نظػػائر 

م مناسػب فػي المفػاعبلت النككيػة كىنػاؾ غير مستقرة كذلؾ بعد معالجتيػا بشػكؿ نػكك 
عدة انكاع مف مصادر االشعاع في العراؽ نتيجة إلختبلؼ المجػاالت التػي تسػتعمؿ 



  ( 179)  ............................................اإلشعاعٌ  الفصل السادس: التلىث

 

فييػػػػػػا فضػػػػػػآل عػػػػػػف مخمفػػػػػػات الحػػػػػػركب مػػػػػػف االالت العسػػػػػػكرية كبقايػػػػػػا الصػػػػػػػكاريخ 
خطػػكرة االشػػعاعات الذريػػة   َُْٗ(.كلقػػد اكتشػػؼ البػػاحتكف كاألطبػػاء عػػاـ ٕصػػكر)

بػػيف التشػػكىات الخمقيػػة كتعػػرض النسػػاء لؤلشػػعة السػػينية كيعػػد عنػػدما كجػػدكا عبلقػػة 
البدايػة الحقيقيػة لتمػكث البيئػػة  ُِْٗاألنشػطار النػككم كأنشػاء المفاعػؿ النػككم عػاـ 

باألشعاعات النككية كذلػؾ فػي نيايػة الحػرب العالميػة الثانيػة كمػا أعقبيػا مػف حػركب 
نطاقػػت كاسػػعت   ُّٔٗالػػى  ُْٓٗكأنفجػػارات نككيػػة أذ شػػيد العػػالـ فػػي الفتػػرة مػػابيف 

مػػف التجػػارب كاالنفجػػػارات الذريػػة كلعػػػؿ انفجػػار قنبمػػة ىيركشػػػيما كنجػػازاكي كالغبػػػار 
الذرم المصػاحب ليػا خيػر دليػؿ عمػى ذلػؾ. فضػآل عػف ذلػؾ مػاتقـك بػو الريػاح بنقػؿ 
النظػائر المشػػعة فيستنشػؽ االنسػػاف اليػػكاء الممػكث كاالبخػػرة المشػعة كتػػأتي االمطػػار 

%( مػػػف التمػػػكث االشػػػعاعي كالمحمػػػكؿ فػػػي الريػػػاح كىػػػذه ٓٗيػػػا)فتغسػػػؿ عنػػػد ىبكط
االمطار االشعاعية يتسرب منيا لبلنسػاف مباشػرة كعػف طريػؽ غيػر مباشػر مػف ميػاه 
سػػػطحية كميػػػاه جكفيػػػة كتسػػػتقر فػػػي التربػػػة كمػػػف ثػػـػ النبػػػات الػػػذم يتناكلػػػو االنسػػػاف 

ربائيػة انبعػاث كالحيكاف ممكثان ايضان.كأسيمت التجارب البحثية فػي مجػاؿ الطاقػو الكي
اشػػعاعات كمػػف الصػػعب التعامػػؿ معيػػا بػػؿ كحتػػى النفايػػات التػػي تػـػ دفنيػػا اسػػيمت 
ايضػػت فػػي تمػػكث البيئػػة المحيطػػة بيػػا كخاصػػة االطعمػػة التػػي تػـػ زراعتيػػا. كبمػػركر 
الػػزمف كسػػباؽ التسػػمح كمنػػذ بديػػة األربعينػػات مػػف القػػرف الماضػػي بػػدأت الػػدكؿ القيػػاـ 

( ّٕاع فػػي صػػناعة االسػػمحو الحربيػػة  جػػػدكؿ)بعػػدد مػػف التجػػارب باسػػتخداـ اإلشػػع
ككانػػت أكؿ الػػػدكؿ البادئػػو بالقيػػػاـ بالتجػػارب كصػػػنع االسػػمحة المشػػػعة ىػػي الكاليػػػات 

كعنػػدما تنطمػػؽ أشػػعة ألفػػػا مػػف الشػػظايا المتطػػايرة مػػف األسػػػمحة  ة,المتحػػدة االمريكيػػ
 كالػػدبابات كغيرىػػا مػػف األسػػمحة فأنيػػا تػػؤدم إلػػى أحػػداث تأينػػات فػػي الجسػـػ كتػػدمير
مسػامات الجمػػد اإلنسػاني الػػذم يمسػؾ بيػػا أك يممسػيا كمنػػذ ذلػؾ شػػيد العػالـ تػػأثيرات 
االسػمحو عمػى الكائنػات الحيػة كغيػػر الحيػة فظيػر إلػى الكجػػكد نػكع معػيف مػف أنػػكاع 

 التمكث البيئي كىك التمكث اإلشعاعي.
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 عدد من المواد المصادرالمصنعة وأعمار أنصافيا ومصادر تكونيا 
 

 المادة المشعة الرمز نصؼ العمر المصدر
تجارب األسمحة النككية , مانع 
األسمحة النككية ,مصانع إعادة 

 معاممة المكاد المشعة

 
 سنة     

 

 
H  

 
 التريتيـك

نكاتج انشطا ر األسمحة النككية 
أك المفاعبلت النككية , 
االستعماؿ ألغراض طبية 
 لمعالجة الغدد الدرقية

 
 يـك     

 
I    

 
    -اليكد

 

نكاتج التجارب النككية كحكادث 
 المفاعبلت النككية

 
 سنة      
 

 
Cs    
 

 
    -السيزيـك

نكاتج التجارب النككية كحكادث 
 المفاعبلت النككية

 
 سنة      
 

 
Sr   

 
   -الستركنيـك

كيستعمؿ  نكاتج انحبلؿ اؿ 
 اإلغراض طبية

 
 ساعة     

 

 
Te   

 
   -التكنيشيـك 
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 الحربية من آالت عسكرية وصواريخ غير منفجرة المخمفاتبقايا 

 
 
 
 
 
 
 

 
 األشعاعات غير المؤينة)التموث الكيرومغناطيسي( - ث

يحػػػػدث ىػػػػػذا النػػػػػكع بسػػػػػبب االشػػػػػعاعات مػػػػػف خػػػػػبلؿ تشػػػػػغيؿ االجيػػػػػزة     
انكاعيػػػػػػػػػػا , اذ يتكلػػػػػػػػػػد مجػػػػػػػػػػاؿ  الكيربائيػػػػػػػػػػة كاالسػػػػػػػػػػمكية عمػػػػػػػػػػى اخػػػػػػػػػػتبلؼ

كيركمغاطيسي كىذا المجاؿ يككف ذا قيمة عالية بالقرب مف ىذه االجيزة 
كلكنة يقؿ بصكرة سريعة عند االبتعاد عف الجياز كتختمؼ ىػذه الممكثػات 
مف منطقة الى اخرل كفقت لطبيعة الخصائص المناخية السائدة التي تؤثر 

جػرت العديػد مػف الفحكصػات فػي في قيمػة كشػدة كتػردد ىػذه االجيػزة لػذا ا
العراؽ لؤلجيزة المختبرية لتحديد قيـ التمكث االشعاعي الكيركمغناطيسي 

  .الصادر عنيا
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 ثالجآ:االثار البّئّٕ للتلُث االشعاعْ.
الػػذم  (DNA) يػؤدم التمػػكث االشػػعاعي تحطػػيـ جزيئػػات المػػادة الحيػػة كجزيئػػات -ُ

أك يجعػػؿ الخميػػة  ,ككسػػجيفىػػك عبػػارة عػػف الحػػامض النػػككم الريبػػكزم المنقػػكص األ
تنقسـ انقساما سريعا كغير محكـ كىذا ما يعػرؼ بػالنمك السػرطاني أك يػؤثر اإلشػعاع 
عمػػػى الجينػػػات الكراثيػػػة ممػػػا يسػػػبب تغيػػػرا فػػػي تركيبيػػػا كبالتػػػالي حػػػدكث التشػػػػكىات 

 الخمقية.
التقػػػدـ العممػػػي كالتطػػػكر التكنكلػػػكجي يػػػؤدم الػػػى تفػػػاقـ مشػػػكمة النفايػػػات الممكثػػػة  -ِ

 مما يجعؿ التخمص منو امر غاية في الصعكبة. اشعاعيت

تعػػد المكاقػػع االشػػعاعية بػػراكيف مييئػػة لبلنفجػػار سػػكاء الطبيعػػي اك البشػػرم ممػػا  -ّ
 تسبب قمؽ لمكثير مف االشخاص كخاصة العامميف فييا.

تعػػػاني اغمػػػب بمػػػداف الناميػػػة نتيجػػػة الحػػػركب التػػػي شػػػيدتيا مػػػف انتشػػػار مكاقػػػػع  -ْ
نفس الدكؿ مف قمػة رؤكس المػاؿ لمػتخمص منيػا  يوفاالشعاع في الكقت الذم تعاني 

 اك كجكد اجيزة متطكرة لمكشؼ عنيا.

 مػػػػفتخػػػتمط تمػػػؾ الممكثػػػات البيئيػػػة بشػػػكؿ خفػػػػي احيانػػػان ممػػػا تسػػػبب عػػػدد كبيػػػر  -ٓ
 االمراض.

انتشار الكثير مف االمراض السرطانية كخاصة لؤلشخاص الذيف يعيشكف بالقرب  -ٔ
 اشعاعيت )المخمفات الحربية(. مف المفاعبلت النككية كالمناطؽ الممكثو

تنتقػؿ المػكاد المػكاد الممكثػة إشػعاعيت الػػى جسـػ األنسػاف عػف طريػؽ تمػكث الغػػذاء  -ٕ
كالماء كالنظائر المشعة الى الجسـ كالغبار الذرم المتساقط عمى النباتات كالحيكانات 

 اء.كالماء اك عف طريؽ استنشاؽ المكاد الممكثة المشعة اك الغبار الذرم الممكث لميك 
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 رابعآ: معاجلات التلُث اإلشعاعْ َطرائق احلذ مو تأثرياتٌ البّئّٕ:
 الفحص الدكرم كالمتكرر لممكاقع الممكثة اشعاعيت مف قبؿ مختصيف. -ُ

سػػػف قػػػانكف يمنػػػع مػػػف السػػػكف بجػػػكار الممكثػػػات االشػػػعاعية اك العبػػػث  -ِ
 بالمخمفات الحربية.

 كضع ادلة كشكاخص تحدد مكاقع التمكث االشعاعي. -ّ

دراسات معمقة كشاممة لبلفراد المصابيف نتيجة االشػعاع ككضػع عمؿ  -ْ
 الخطط الناجعة لمحيمكلة دكف اصابة االخريف منيـ.

 
 خامسآ:َحذات َحمذدات قّاس التلُث االشعاعْ

البكريػػؿ : يسػػاكم البكريػػؿ الكاحػػد مقػػدار المػػكاد المشػػعة التػػي تحػػدث فييػػا تفككػػان  -ُ
محؿ كحدة قياس النشػاط االشػعاعي القديمػة كاحدان في الثانية .كقد حمت ىذه الكحدة 

 ( الؼ مميكف بكريؿّٕكىي الككرم التي تساكم )
مف الغرام امػا  َُ,َالراد كالركنتجف:الراد جرعة ممتصة مف االشعاع كتساكم  -ِ

 الركنتجتف تبيف مقدار حركة االشعاع.
, كحدة النظاـ الدكلي لمجرعة الممتصة التي حمت محؿ الػراد  الغرام كالكيكدم: -ّ

كىػػي تماثػػؿ امتصػػاص طاقػػة مقػػدارىا جػػكؿ كاحػػد لكػػؿ كيمػػك غػػراـ مػػف االنسػػجة امػػا 
 .حدة تبيف فعالية فعالية االشعاعالكيكدم ك 

لقياس الجرعات في  ُٖٔٗكىك النظاـ الذم استحدث في العاـ    Ds:.ؽ ج  -ْ
 T  Dىيركشيما كناكازاكي , كقد حؿ محؿ النظاـ السابؽ 

ريـ  ََُكحدة قياس دكلي لمجرعة المكافئة كالسيفرت الكاحد =   (Sv)السيفرت -ٓ
ريـػ فػالمكت مؤكػد ,أمػا إذا تعػرض َََُفإذا تعرض الجسـ البشرم لجرعة إشػعاع 
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ريـ فأنيا تؤدم إلى انخفاض كريات الدـ البيضػاء كتكػكف احتماليػة  ََٔإلى جرعة 
ذا انخفضت جرعة اإلشعاع الى  َٖالمكت بنسبة) % احتمالية المكت ريـ فََِ( كا 

ريػـػ فتكػػكف احتماليػػة  ََِ-ََُ( ,أمػػا الجرعػػات التػػي تتػراكح بػػيف  َٓتكػكف) % 
ذا كانت الجرعة اإلشػعاعية اقػؿ مػف  االصابو باألمراض السرطانية بنسبة عالية , كا 

 ريـ فاف األعراض تتراكح بيف اإلصابة بالصداع كالغثياف كالقيئ.ََُ
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 مقذمٕ:
ف تباينػػت فػػي خصائصػػيا ا  ك  ,التعقيػػد الكثيػػر مػػفكتحػػكم ظػػاىرة مركبػػة تعػػد  التربػػة 

 األرضالفيزياكية كالكيمياكية , فالتربة ىي الطبقة اليشة كالرقيقة التي تغطي سػطح 
  كأف متػػاراأل د مػػفتكجػػد بسػػمؾ يتػػراكح مػػا بػػيف بضػػع سػػنتمترات إلػػى عػػد ,اذاليػػابس

 مف مسببات التمكث . الصيانو كالحمايو يتطمبالتربة مكرد طبيعي متجدد 
 أَاًل: مفًُم تلُث الرتبٕ 

الػػػى افسػػػاد  فػػي التربػػػة كبشػػػكؿ غيػػػر متػػكازف يػػػؤدم الفضػػػبلت العضػػػكية يعػػد كجػػػكد
 ,مركباتيا الطبيعية كيؤدم تجمع العناصػر الكيمياكيػة الثقيمػة كالرصػاص الػى تمكثيػا

عمػى مػف المسػػتكل أحتػكت عمػى مػكاد معينػػة بمعػدؿ إ مػػا ذاإممكثػة بأنيػا كتعػد التربػة 
ك مػػكاد غريبػػة ال تػػدخؿ فػػي تركيبيػػا , فالمػػاء يعػػد ممكثػػا لمتربػػة أالطبيعػػي لمككناتيػػا 

كيقصػد ىنػا بتمػكث التربػة  ,الى التربػة بكميػات تحػؿ محػؿ اليػكاء فييػا  إضيؼذاما إ
بأنػػو )خمػػؿ ذك طبيعػػة فيزيائيػػة أك كيميائيػػة أك حيكيػػة بسػػبب النشػػاط اإلنسػػاني ممػػا 

كتمكث التربة ىك حدكث أم ة االتزاف القائـ بيف مككنات التربة. يؤدم إلى كسر حال
تغييػػر سػػيء فػػي التركيػػب الطبيعػػي لمتربػػة بسػػبب تػػاثير كاحػػد اك اكثػػر مػػف العكامػػؿ 

, كيعرؼ تمكث التربة أيضان بأنو )إضافة أك فقد الفيزياكية اك الكيمياكية اك البيكلكجية
ية أك الحيكية كيؤثر بشكؿ مباشر أك أك خمؿ يغير مف خكاصيا الطبيعية أك الكيميائ

كيرجػع سػػبب تمػػكث  غيػر مباشػػر فػي مػػف يعػػيش فػكؽ سػػطحيا مػف إنسػػاف أك نبػػات(
التربػة الػػى مػػا تطرحػػو الصػػناعات مػػف مخمفػات صػػمبة بشػػكؿ مسػػتمر كغيػػر نظػػامي 
يػػؤدم الػػى تفسػػخيا . لتعرضػػيا الػػى مػػؤثرات بيئيػػة بحيػػث تػػؤدم الػػى تشػػكيو كتمػػكث 

 .المناطؽ المكجكدة فييا 
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 ثانًّا: مصادر تلُث الرتبٕ
 تتنكع مصادر تمكث التربة ك ثارىا البيئية بشكؿ يمكف تقسيميا الى مايمي:.

 مصادر طبيعية  -أ
تتمثؿ الممكثات الطبيعية التي تنتج مف مككنات البيئة ذاتيا دكف تدخؿ االنساف    

رغـ قمة تكرارىا قياسان بالعكامؿ االخرل, كتسيـ بشكؿ أك كىي يصعب التحكـ بيا 
الختبلؼ طبيعة الممكث  تبعان بتخر في تمكث التربة كيتبايف ذلؾ التأثير البيئي 

مف المصدر كتشتمؿ المصادر الطبيعية عمى  كقربوكالمادة المسببة لو  كنشاطو
 مجمكعة الممكثات البيئية كمنيا:

 الحمم البركانية: -7
البراكيف  مجمكعة مف الممكثات التي تختمؼ في كميتيا كنكعيتيا كحجـ تنبثؽ مف  

المقذكفات التي تتساقط عمى  التربة أكالتي تثيرىا  الرياح فمنيا عبارة عف غازات اك 
متساقطات يسيـ كبلىما في تمكث التربة كتدمير خصكبتيا كاختبلؼ نسجتيا, 

ي بعض االحياف لتغيير كتعرضيا لمتدىكر مما يجعمو غير صالحة لمزراعة ف
 مساميتيا .

تختمؼ الكثباف الرممية مف حيث الحجـ كالطكؿ كالحركة فمنيا  الكثبان الرممية : -ِ
مايككف نجمي اك ىبللي اك صغير الحجـ اليترؾ اثران بيئيان كمنيا مايككف طكيؿ , 
مما يغطي مساحة اكبر , اما مف ناحية الحركة فينالؾ الكثباف الثابتو  كالمتحركة 

قد  لمحركة وبب العكامؿ التي تدفععمى التربة النو بس كقعان كقد يككف اثر الثابت اشد 
يغطي مساحة كبيرة مف الترب الصالحة لمزراعة كيجعميا عبارة عف بحر مف الرماؿ 

 والكقت الكبير الذم تحتاج بطرائؽ صعبة فضبلن عفكىنا اليمكف التخمص منيا اال 
 لكي تتـ المعالجة.

كؿ الطبقة يعد اإلنجراؼ ظاىره طبيعية تتمثؿ في تعرية كتأ انجراف التربة: -ّ
السطحية مف التربة كنقميا بفعؿ العكامؿ المناخية كاىميا الرياح كالمياه كيمكف 
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تقسيمة الى انجراؼ ىكائي ك خر مائي كىما مف اخطر العكامؿ التي تيدد الحياة 
 ,النباتية كالحيكانية كيترتب عمى التعرية انجراؼ المكاد الخصبة االزمة لنمك النباتات

د العاصفة اليكائية كالمطرية كاف اعادة التكازف الى التربة يتـ ببطئ كيزداد التأثير عن
 .ان طكيبلن كيتطمب زمن

 مصادر بشرية : -ب
كتتمثؿ بالممكثات التي تتككف نتيجة ما أستحدثو اإلنساف في البيئة مف تقنيات   

منيا كتتضمف بالتالي:.  كمبتكرةحديثة    

جكانػػػب الطريػػػؽ بسػػػبب  فػػػيتسػػػيـ كسػػػائط النقػػػؿ كخاصػػػة وســـائط النقـــل:  -7
ممػا يسػيـ فػي تمػكث  الطبقػة العميػا مػف  ,ماتطمقة مف ممكثات نتيجة الحتػراؽ الكقػكد

أنيـ أستطاعكا مف كثمة تجربة عممية اجراىا فريؽ مف الباحثيف  ,االرض بالرصاص
كقد تبيف ليـ بأف تركيػز ,في النباتات المجاكرة لمطريؽ العاـ  ,نسبة الرصاص قياس

في انسجة النباتات مف حيث قربيا لممصدر الممكث كتقؿ باالبتعاد الرصاص مرتفع 
م كمما زادت المسػافة  زاد التركيػز العكػس صػحيح,كاعدت ىػذه التجربػة دلػيآل أعنو 
ف الرصاص المنطمؽ مػع غػازات العػادـ يترسػب مػف اليػكاء فػي التربػة كينتقػؿ أعمى 

 بعد ذلؾ الى النباتات فيمكثيا.

تسػيـ ىػذه المصػادر فػي تمػكث التربػة بعػدد ق :. الصناعة ومعامل الطابو  -ِ
(, ممػػا ٖمػف العناصػر الثقيمػة نتيجػة  اسػتعماؿ الكقػكد اك الخمػيط )المػازكت( صػكرة)

دخػكؿ  نتيجػةمنيا الى الجك ثـػ يترسػب عمػى سػطح االرض اك تتمػكث التربػة  ينبعث
الممكثة التربة في العمميات األنتاجية كمنيا معامؿ الطابكؽ التي تعد مف الصناعات 

  لمتربة مف خبلؿ مظيريف أساسييف.

ستنزاؼ جميع مككنػات التربػة عنػدما يتعػدل ذلػؾ الػى  - أ األكؿ يتمثؿ في تخريب كا 
التجاكز عمى األراضي الزراعية المجاكرة كتشكيو شكميا العػاـ السػيما أف التربػة ىػي 
المادة األساسية في عممية صنع الطابكؽ, كخاصة عندما تككف ترب غنية كخصػبة 
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كمنيػػػا تػػػرب كتػػػكؼ األنيػػػار التػػػي تكػػػػكف خاليػػػة مػػػف األمػػػبلح كمخصصػػػة لئلنتػػػػاج 
الزراعي كصالحة إلنتاج الطابكؽ في نفس الكقت, كىنا تكمف خطكرة ىذه الصناعة 
بسػػبب زحفيػػا عمػػى األراضػػي الزراعيػػة كالمتمثمػػة بعمميػػات الحفػػر الكاسػػعة كالمفرطػػة 

مناطؽ حفر كمستنقعات مممكءة متران( كالتي تتحكؿ الى  ْ,ٕالتي يصؿ عمقيا مف )
(, بعػػػدىا تتحػػػكؿ الػػػى منػػػاطؽ ترسػػػبات ٗبالميػػػاه الجكفيػػػة أك بميػػػاه األمطػػػار صػػػكرة)

ممحيػة أك ميػاه  سػػنة بسػبب تبخػر المػػاء المكجػكد فييػا نظػػران إلرتفػاع درجػات الحػػرارة 
 السيما في فصؿ الصيؼ.

الطػابكؽ  كالثاني يتمثؿ في تمكث التربة بالمكاد الصمبة التي تطرحيػا معامػؿ - ب
كىي عمى نكعيف األكؿ ىك األطراؼ أك الحكاشي التالفة كالناتجة عف عمميػة القػص 

%( مػػػف اإلنتػػػاج, لكػػػف فػػػي بعػػػض األحيػػػاف يعػػػاد مباشػػػرة الػػػى َُكالبػػػالغ نسػػػبتيا )
العجانة إلعادة كبسو كتقطيعو كفي أحياف اخرل ينقػؿ الػى المقمػع بكصػفو جػزءان مػف 

المػػبف بسػبب نقمػػو عػدة مػػرات كتقميبػو لغػػرض تربػة المقمػػع, فضػبل عػػف مػا يتمػػؼ مػف 
تجفيفو كعمميات التحميؿ كالنقؿ كىذا يجمع كينقؿ الى المقمع إلجػراء عمميػة التػدكير 

%( مف اإلنتػاج, أمػا النػكع الثػاني ىػك مػا َُعميو لمسنة القادمة التي تتراكح نسبتو )
مػو الػى المقػالع يطرح بعد عممية الحرؽ مف مادة الكسر )الكردة(, إذ يػتـ تجميعػو كنق

القديمػة مػػف أجػػؿ ردـ الحفػػر كىػي الحػػؿ األمثػػؿ لتعػػكيض التربػة المفقػػكدة مػػف مقػػالع 
 معامؿ الطابكؽ.
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 ( 3(                                          صورة )2صورة )                

 زيوت ودىون المصانع                             ترسبات الممحية والمياه اآلسنة مخمفات

 
 
 
 
 
 
 

بعد حرقيا اك  ىذه المصادر كتأثيراتيا تنعكس :  )الصمبة والسائمة( النفايات -ّ
أثار سمبية عمى صحة اإلنساف كبيئتو كمنيا امراض الحساسية كالربك تحمميا 

ضافةيترتب عمى ارتفاع الكثافة السكانية في المناطؽ السكنية الحضرية ,ك   كا 
المخمفات مثؿ المحبلت التجارية كالمعاىد كالمؤسسات  إلنتاجمصادر جديدة 

التكيؼ مع تراكـ ىذه المخمفات داخؿ المناطؽ  الصعكبةكالمصانع , كلقد كاف مف 
تمكث التربة ككذلؾ تمكث سكاء أكانت منزليو أك صناعية فيي تسيـ  ,السكنية 

المياه الجكفية كالنبات الطبيعي الف عدد منيا يتحمؿ  الىكائيان بكاسطة الكائنات 
الحية كالبكتريا  فينتج عنيا كميات كبيرة مف غاز ثاني أككسيد الكاربكف كغاز 
الميثاف فمف الممكف اف تتسرب تمؾ الغازات الى الجك اك تحت سطح االرض,  

كتشكؿ ىذه النفايات بأنكاعيا المختمفة  بيئيان عمى التربة كتمكيثيا فينتج عنيا خطران 
االمطار اك تعرضيا الى ام مصدر مائي  سقكطذ اف إعمى الصحة ,  ان كبير  ان خطر 

في االجكاء الحارة تنشط الميكركبات كالجراثيـ مطمقة نكاتجيا في اليكاء ممكثة اياه , 
ؿ عمى تسربو ضمف التربة اك الى المياه كمحممة المياه ما يمكف تحميمو منيا لتعم

تعد التربة التي تمقى فييا مياه الصرؼ الصحي تربة غير , ك السطحية كالجكفية 
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صالحة لمزراعة  بالنسبة لكثير مف المحاصيؿ خصكصان الخضراكات كالفكاكو , 
الف ىذه التربة ستحتكم بمركر الزمف عمى تراكيز عالية مف بعض العناصر مثؿ 

الثقيمة ذات التأثير الساـ كالتي تدخؿ الى المحاصيؿ الزراعية مف ىذه الفمزات 
فمثبلن تتبايف كمية  الترب الممكثة كتصؿ الى االنساف عف طريؽ السمسمة الغذائية

كمحتكل القمامة إذ تختمؼ الخضركات في المدينة االسيكية عنيا في المممكة 
ي الخضركات لمممكة المتحدة كفي الشرؽ األكسط , بمغت محتكل القامة ف

كغـ( أما قي  ٕٓكغـ( بينما  تزداد في المدينة أسيكية كتصؿ الى) ِٖالمتحدة)
كغـ(  ٗكغـ( في حيف بمغت كمية المعادف في المممكة المتحدة) َٓالشرؽ االكسط)

 ٓكغـ( أما في الشرؽ االكسط فتصؿ الى ) ُ,َتنخفض في أسيا  كتصؿ الى )
 (.ّٖكغـ(, جدكؿ)

 (42جدول)
 نة بين محتوى القمامة في ثالث مدن عالميةمقار 

مدينة في المممكة  خضركات
 المتحدة

مدينة في الشرؽ  مدينة اسيكية
 االكسط

 َٓ ٕٓ ِٖ خضركات
 ُٔ ِ ّٕ كرؽ
 ٓ ُ.َ ٗ معادف
 ِ ِ.َ ٗ زجاج

 ّ ّ ّ منسكجات
 ُ ُ ِ ببلستيؾ
 ِّ ٕ.ُٖ ُِ مكاد اخرل

 كجـ ٔ.َ كجـ ُْٓ.َ كجـ ْٖٓ.َ الكزف لمفرد /يـك

 .713, ص6112المصدر: عصام الصفدي ونعيم الظاىر / صحة البيئة وسالمتيا , البازوري, 
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 ,كالكالسػيـك المغنيسػيـكتقـك االمطار الحامضية في اذابػة :  االمطار الحامضية -ْ
مػػػر الػػذم يػػػؤدم الػػى اخػػػتبلؿ التػػػكازف كىمػػا معػػػدناف ضػػركرياف لنمػػػك االشػػجار , األ

 عمييػا مػع الكقػتيقضػي  فضػبلن عػف أنػوكيعيػؽ نمػك االشػجار فييا, ,الطبيعػي لمتربػة
فضػػآل عػػف ذلػػؾ يػػذيب المطػػر حػػامض االلمنيػػـك المكجػػكده فػػي التربػػة فيحركػػو مػػف 
حالتػو المحايػػدة الػى حالػػة نشػػطة قػادرة عمػػى تسػميـ الجػػذكر ,كمػػا حصػؿ فػػي المانيػػا 

التربػػو مميػػكف( ىكتػػار ,كػػذلؾ ماتعرضػػت لػػو  ٓ,ِ( مػػف تػػدمير حػػكالي)َُٗٗعػػاـ) 
مطػػػار ممػػا أدل الػػى تػػػدىكرىا كالغابػػات فػػي السػػكيد كالنػػػركيج الػػى التمػػكث بسػػبب اال

 .بيئيان 
تسػػػيـ فػػػي تمكيػػػث التربػػػة بالعناصػػػر مثػػػؿ الرصػػػاص كالزئبػػػؽ  المعـــادن الثقيمـــة: -ٓ

,كىذه المعادف سامة كتتركز في انسجة النباتػات كفػي الثمػار ثـػ  كالكادميـك كااللمنيـك
تنتقػؿ عبػر السبلسػػؿ الغذائيػة الػػى اإلنسػاف كتصػػؿ ىػذه المعػػادف الػى التربػػة امػا مػػع 

ف ذلػؾ قػد تتسػاقط مػػع النفايػات التػي تطمػر أك مػع المػاء عنػد رم التربػة , فضػآل عػ
 المركبات العالقة في اليكاء.

ية مادة قادرة عمػى أيطمؽ عمى  بأنو  المبيد مصطمحيعني المبيدات الحشرية:   -2
بادة الحشرات كالفطريات كالحيكانات االخرل التػي تعتمػد عمػى مصػادر الغػذاء التػي إ

ؼ تػأثير يتكقػ يستخدميا االنساف كيمكف تصنيؼ المبيدات الى ثبلث اصناؼ رئيسػة
 :تمكث المبيدات عمى عدة عكامؿ اساسية منيا

 

 نكعية المبيد -

 درجة ذكباف المبيد -

 كمية المذيب كاسمكب استخدامة -

 حرث التربة  -

 رطكبة التربة -
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 درجة حرارة التربة  -

 العكامؿ الجكية -

ىـ كأخطر ىذه المبيػدات أذ تفيػد فػي مكافحػة الحشػرات أ( , مف D.D.Tكتعد مادة) 
الضػػارة , إال أنيػػا ذات تػػأثير قاتػػؿ عمػػى البكتريػػا المكجػػكدة فػػي التربػػة , التػػي تقػػػـك 
بتحميؿ المكاد العضكية إلى مركبات كيميائية بسيطة يمتصيا النبات , كبالتػالي تقػؿ 

مػا دات , كخاصػة إذا خصكبة التربة عمى مر الزمف مع استمرار استخداـ ىذه المبي
أضفنا الى ذلؾ المناعة التي تكتسبيا الحشرات نتيجػة السػتخداـ ىػذه المبيػدات التػي 
تػػؤدم إلػػػى تكاجػػػد حشػػرات قكيػػػة ال تبقػػػى كال تػػذر أم نبػػػات أخضػػػر إذا ىاجمتػػػو أك 
 داىمتو,كىناؾ مبيدات القكارض كالديداف كالحيكانات الرخكية  القراد كالفئراف كغيرىا.

 : رئيسيف في الزراعة إلى نكعيف عمموالمستتنقسـ االسمدة    األسمدة  -1

كىي تمؾ الناتجة مف مخمفات الحيكانات كالطيكر كاإلنساف , : األسمدة العضوية - أ
, أف ىذه األسمدة تزيد مف قدرة التربة عمى االحتفاظ بالماءبكمما ىك معركؼ عمميان 

كبيػػرة منيػػا لغػػرض زيػػادة  أذ يمجػػأ عػػدد مػػف الفبلحػػيف فػػي زيػػادة إعطػػاء التربػػة كميػػة
االنتػاج ممػا يػؤدم الػى االخػبلؿ كعػدـ التػكازف فػي العناصػر الغذائيػة داخػؿ النباتػػات 
يسيـ ذلؾ في زيادة تراكـ النترات في أكراقيػا كليػا اثػر بيئػي عمػى تمػكث اليػكاء النػو 

 . ينبعث منيا غاز الميثاف الى الجك
مف مركبات كيميائية فإنيا  كىي التي يصنعيا اإلنساف : األسمدة غير العضوية - ب

تؤدم إلى تمكث التربة بالرغـ مف أف الغرض منيا ىك زيادة إنتاج األراضي 
أف زيادة بفي بريطانيا  عدد مف المختصيف في الزراعة الزراعية , كلقد كجد

محصكؿ الفداف الكاحد في السنكات األخيرة ال تزيد عمى الرغـ مف الزيادة الكبيرة في 
مسامية أثناء سقكط  غيرة الكيميائية يؤدم إلى تغطية التربة بطبقة استعماؿ األسمد

األمطار الغزيرة , بينما تقؿ احتماالت تككف ىذه الطبقة في حالة األسمدة 
 .العضكية
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 فيتسيـ الممكحة في تمكث التربة كخاصة  . مموحة التربة وقطع األشجار: -ٖ
البيئات التي تعاني مف قمة تصريؼ المياه الزائدة السباب تتعمؽ بمستكل سطح 

ك كجكد الممكحة في مياىيا كارتفاع درجات الحرارة مما تنشط الخاصية أاالرض 
كيتصاعد الماء الجكفي مف االسفؿ الى االعمى لتبايف الضغكط كيظير   ,الشعرية

مف تمؾ المشكمة  لعراؽ كالتي تعانيفي المنطقة الجنكبية مف اكخاصة  ان ذلؾ كاضح
, كتزداد نسبة  التممح بسبب زيادة نسبة كمكريد الزراعةعمى  ان سمبي تمما انعكس

الصكديـك ككبريتات الصكديـك اك االمبلح القمكية ككربكنات الكالسيـك التي تعمؿ 
كذلؾ يسيـ قطع االشجار  عمى ايقاؼ نمك أك تمؼ النباتات كالمحاصيؿ الزراعية ,

الشجيرات بسبب التدخؿ المباشر مف االنساف اك مف قبؿ الرعي الجائر بتعجيؿ ك 
تدىكر التربة كتعرضيا الى االنجراؼ كفقداف المادة العضكية كانكشاؼ الطبقة العميا 

في الكقت الذم تعمؿ فيو األغطية  الى نشاط التعرية الريحية كالمائية االكتساحية
كث كالتدىكر البيئي ,إذ تختمؼ فعالية النباتات في النباتية في حماية التربة مف التم

حماية التربة فالنبت الدائـ أكثر فعالية في حماية التربة مقارنة مع المراعي المؤقتو 
كالبقكليات كالنجميات, في حيف عدد منيا يزرع لبذكرىا مثؿ )فكؿ الصكيا, فستؽ 

 .(ّٗالعبيد,كالبازالء( جدكؿ)
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 (43جدول)

 األغطية النباتية المختمفة, مرتبة تنازلياً من حيث مدى حمايتيا لمتربة من اإلنجراففعالية 
 امثمة نكع الغطاء النباتي ت
 مركج -مراع مستديمة-غابة كقائية النبت الدائـ ُ
 فصة,برسيـ,نجيميات مراع مؤقتو,بقكليات كنجيميات ِ
 برسيـ ابيض,فصة بقكليات صغيرة البذكر عمفية ّ
 شيمـ,قمح,شعير,شكفاف نجيميةحبكب  ْ
 فكؿ الصكيا,فستؽ العبيد,البازالء بقكليات كبيرة البذكر)تزرع لبذكرىا ٓ
 القطف, البطاطا,التبغ,الصكيا,الذرة الصفراء محاصيؿ تزرع عمى خطكط كتباعدة 

ندسـة المـدن وعمـوم البيئـة, المجمـد ىالمصدر: عادل رفيقي عوض, ومحمد توفيق أبـو العـال, 
الثاني, المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـوم, إدارة بـرامج العمـوم والبحـث العممـي, تـونس, 

 .102, ص6114
 

 ثالجآ: اآلثار البّئّٕ  لتلُث الرتبٕ.
تتضػح اثػػار تمػكث التربػػة كانعكاسػاتيا السػػمبية عمػى عناصػػر البيئػة االخػػرل الناجمػػة 

 عف ذلؾ مف خبلؿ الحقائؽ االتية :
يترتػب عمػى تمػكث التربػة مشػاكؿ بيئيػػو خطيػرة منيػا ضػعؼ خصػكبة التربػػة  -0

كانخفاض أنتاج المحاصيؿ الزراعية كيؤثر تمػكث التربػة فػي تكػكيف النبػات الطبيعػي 
كيترتب عمى تمكثيا أيضػا لحجػز جػزء  منيػا عػف التطػكر ككػذلؾ  تغيػر خصائصػيا 

كالمسػامية كالتكصػيؿ الكيربػائي الفيزيائيػة كالكيميائيػة  كالبايمكجيػة كمػا فػي التركيػب  
كلبليكنػػػػات المكجبػػػػة كالسػػػػالبة, فضػػػػبل عػػػػف الكائنػػػػات الحيػػػػة المكجػػػػكدة فػػػػي التربػػػػة 
كالمسؤكلة عف تحطيـ كىضـ لمبقايا النباتية كبالتالي تحدد نسب المادة العضكية فػي 

 التربة. 
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تشير الدراسات العممية الى أف مناطؽ في العػالـ كخػبلؿ العقػديف مػف القػرف  -5
بميكف( طف مػف السػطح َْٖ( فقد فقدت حكالي)َُٗٗ-َُٕٗشريف لممدة مف )الع

العمكم الخصب لمتربة كىك مايعادؿ ماتمتمكو اليند بأكمميا مف تربتيا الزراعية ككاف 
  َلتمكث التربة الدكر األكبر في ذلؾ إف لـ يكف لو الدكر كمو

كاالغنػػاـ  يػؤدم تمػكث التربػة بالكيمياكيػات الػػى حػدكث أضػرار عمػى الماشػية -0
كالطيػػكر كالػػدكاجف بػػأمراض يسػػيـ فػػي إنخفػػاض اإلنتػػاجي الحيػػكاني  كمػػا يػػؤثر فػػي 
النبػػات كتككينػػو الطبيعػػي ممػػا يػػؤدم الػػى إنخفػػاض قيمتػػو الغذائيػػة , كتصػػنؼ االمػـػ 

%( مػػػف االراضػػػي الزراعيػػػة المترديػػػة فػػػي العػػػالـ عمػػػى اسػػػاس انيػػػا ٔ.ُٓالمتحػػػدة )
دمرت كظائفيا البايمكجية االصػمية أم قػدرتيا متردية جدان, كىذه ىي االراضي التي ت

 عمى تحكيؿ المغذيات الى شكؿ ممكف استعمالو مف قبؿ النبات الى حد كبير. 
نقػػص المػػػكاد الغذائيػػػة الؤلزمػػػة  لنمػػػك اإلنسػػاف كمسػػػئكلو عػػػف حياتػػػو عمػػػى   -4

م قد تتسبب فػي  تسػمـ النباتػات كالحيكانػات كالنظػاـ البيئػي كاختفػاء أسطح االرض 
نباتية كحيكانيػة أك بمعنػى انقراضػيا مػع مػركر الػزمف ,كيكجػد فػي اليابػاف  مجمكعات

(دكنـ مف األراضي الزراعية ممكثة بدرجة ال تسمح بأنتاج الرز, كما بمغ ُٕٓٔنحك)
ما فقد مف األراضي الزراعية بسبب صير الفمزات في المممكة المتحدة منػذ العصػر 

 ( دكنـ.ََََََُالركماني)
لعممية أيضان الى اف ماأستعمؿ مف مكاد كيمياكية  خبلؿ  تشير الدراسات ا   -2

الحػػرب الكيميائيػػة فػػي حػػرب الينػػد الصػػينية الثانيػػة الحقػػت الضػػرر بػػالترب كبالبيئػػة 
بصفة عامة , فقد تـ رش مبلييف المترات مف مختمؼ مبيدات االعشاب فكؽ مساحة 

(ممػػا ُُٕٗ-ُُٔٗ(( دكنػـػ فػػي الينػػد الصػػينية فػػي المػػدة مػػف عػػاـََََّٓتبمػػغ)
اسػػفر عػػف تػػػدمير كاسػػع النطػػاؽ لممحاصػػػيؿ كاألحػػراش كأدل ذلػػؾ إلػػػى تأكػػؿ كاسػػػع 

 النطاؽ لمتربة كالقضاء عمى الحياة البرية االرضية .
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%( مػف كميػة المبيػدات التػي َٓاثبتت البحكث العممية أيضان, بػأف نسػبة )  -0
شرة كىذه يتـ رشيا  لممحاصيؿ تصؿ إلى التربة الزراعية بطرائؽ مباشر اك غير مبا

البقايا مف المبيدات ليا تاثير مباشػر عمػى الكائنػات الحيػة المكجػكدة فػي التربػة التػي 
تمعػػب دكران ىامػػان فػػي خصػػكبتيا فيػػي المسػػؤكلة عػػف ىػػدـ المػػكاد العضػػكية اك تثبيػػت 
االكزكف الجكم كانتاج النشادر كالنترات كالنتريت كام اخبلؿ في نشاط ىذه الكائنات 

 ؿ خصكبة التربة التي انعكست عمى كمية االنتاج.ىك في الحقيقة تقمي
أسػػػػيمت عمميػػػػة رش االراضػػػػي الزراعيػػػػة بالمبيػػػػدات فػػػػي جميكريػػػػة مصػػػػر  -5

( َّٓ(التربػة الزراعيػة بكميػات ىائمػة مػف المبيػدات ال تقػؿ عػػف  فػي تمكيػثالعربيػة 
الػػؼ طػػف كتشػػير بعػػض الدراسػػػات الػػى انػػو لػـػ تبػػػؽى بقايػػا المبيػػدات الممكثػػة لسػػػطح 

( يكمان نجد اف نفس المبيد يبقى في التربة الزراعية عػدة ُِال تقؿ عف ) النبات مدة
( ال يبقى عمى سطح النبات اكثر D.D.Tاشير اك سنكات فعمى سبيؿ المثاؿ مبيد )

سػنة  ُّعامان كيبقى مبيد المنديف كالديمػدريف  َْيكمان بينما يبقى في التربة  ُِمف 
 سنة. ُٓكاالندريف كالييتاكمكر 

مػػػػكث التربػػػػة كالميػػػػاه عمػػػػى نػػػػكع ككػػػـػ الكائنػػػػات الحيػػػػة فػػػػي النظػػػػاـ كيػػػػؤثر ت -0
( نػػػكع مػػػػف ََٔاأليكمػػػكجي, فقػػػد أشػػػػارت أحػػػد التقػػػارير الػػػػى أف ىنػػػاؾ أكثػػػر مػػػػف )

 ََُٓالحيكانات كالطيكر معرضة لخطػر االنقػراض بسػبب تمػكث البيئػة كأكثػر مػف 
 . ضنكعا مف النباتات النادرة أخذت باالنقرا

امضػػية عمػػى التػػرب الجيريػػة إلػػى إذابػػة عنصػػر تػػؤدم سػػقكط األمطػػار الح  -9
الكالسػػيـك كالمغنيسػػيـك فتحػػدث تأكػػؿ  فػػي التربػػة, كتحمػػؿ معيػػا ىػػذه العناصػػر الػػى 
االنيػػار كالميػػاه الجكفيػػة كمػػا تػػؤدم اإلمطػػار الحامضػػية إلػػى زيػػادة ذكبػػاف كثيػػر مػػف 

الكالسيـك العناصر الغذائية لمنبات في التربة مثؿ الحديد كالمنغنيز كالزنؾ كالنحاس ك 
كالمغنيسػيـك كتصػػبح ىػػذه العناصػرغير متيسػػرة فػػي التربػة ك البعيػػدة عػػف امتصػػاص 
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جذكر النباتات فيقؿ انتاج المحاصيؿ الزراعية  كذلؾ تػؤثر عمػى الكائنػات   الدقيقػة 
 في التربة.

نتيجة ألنفجار المفاعؿ النككم في )تشرنكبؿ( في االتحاد السكفيتي السابؽ   -04
لزراعية في المناطؽ الزراعية كاكد البركفسكر ))جركدزنسكي(( اف فقد تأثرت التربة ا

نحك مميكني ىكتار مف االراضي الزراعية في اككرانيا كبيمكركسيا قد اصبحت ممكثة 
باالشعاع نتيجة تساقط السحب المشعة مػع االمطػار فػكؽ ىػذه التربػة كجعػؿ التمػكث 

 غذاء.الكيميائي في بكلندا ربع التربة غير صالح النتاج ال
يؤدم تمكث المحاصيؿ الزراعية بالكيمياكيػات الضػارة إلػى إصػابة اإلنسػاف   -00

باإلمراض فضبلن عف إصػابة األغنػاـ كالػدكاجف بػاإلمراض التػي تػؤدم إلػى انخفػاض 
 اإلنتاج الحيكاني.

يسػػيـ الرعػػي الجػػائر خاصػػة فػػي المنػػاطؽ الجافػػة كشػػبو الجافػػة الػػى تقميػػؿ  -05
 اكثر عرضو لتأثير الرياح. كيجعمياطحية الغطاء النباتي كيفكؾ التربة الس

الصداع المزمف لئلنساف كاإلرىاؽ العاـ كتمؼ الكمى تسبب العناصر الثقيمة  -32
رتفػػاع ضػػغط الػػدـ كأمػػراض فػػي الجيػػاز العصػػبي, أذ تػػدخؿ العناصػػر الثقيمػػة الػػى  كا 
نساف( كعند دخكليػا إلػى  جسـ اإلنساف ضمف الدكرة الطبيعية )تربة كنبات كحيكاف كا 

حمقػػػات الػػػدكرة الطبيعيػػػة تػػػؤدم إلػػػى إنييػػػار الحمقػػػات البيئيػػػة نتيجػػػة لسػػػميتيا  إحػػػدل
 المتزايدة.

 

 رابعًا: معاجلات تلُث الرتبٕ َطرائق احلذ مو تأثرياتًا البّئّٕ.
ككفػػػؽ ماتقػػػدـ مػػػف مصػػػادر لتمػػػكث التػػػرب كمايرافقػػػو مػػػف أمػػػكر متعػػػددة لتمكثيػػػا أكالن  

كمػػارافؽ ذلػػؾ مػػف تنػػاقص فػػي المسػػاحات التػػي كانػػت تشػػكميا التػػرب الحقيقيػػة ثانيػػان 
 كتناقص األنتاج الزراعي ثالثان فاف ذلؾ يتطمب معالجة بالكسائؿ كالطرائؽ الثانية:. 
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لمكثبػػػاف الرمميػػػة كتحديػػػد كرصػػػد حركتيػػػا  الكشػػػؼ عػػػف مكاقػػػع التكزيػػػع الجغرافػػػي -ُ
مقاكمػة لمجفػػاؼ كحػزاـ اخضػػر يحػػيط  نباتػػاتكالعمػؿ الجػػاد عمػى تثبيتيػػا ام بزراعػة 

 بيا اك عف طريؽ السكاتر الترابية كايصاؿ الرطكبة كالمشتقات النفطية اك التزفيت .
تخمػيص التربػة مػف النفايػػات التػي تنقػؿ لمكاقػع الطػػر الصػحي كاف تكػكف ضػػمف  -ِ

 ابط كالمحددات البيئية لكي التنتقؿ الى التربة كتمكث المياه الجكفية كالنبات.الضك 
األعشػػاب بالمبيػػدات المتخصصػػة فػػي حقػػكؿ القمػػح عنػػدما تبمػػغ مرحمػػة  ةكافحػم -ّ

ىذه المبيدات في مكافحػة الشػكفاف البػرم كمجمكعػة  عماؿكيمكف است ,النمك النشطة
 .بية بتف كاحد األعشاب عريضة األكراؽ التابعة لمعائمة الصمي

 فػي عمميػة المكافحػػة عمموكالجػرع المسػتضػركرة معرفػة المبيػدات  التػي تسػتعمؿ  -ْ
 مف أجؿ المحافظة عمى التربة.

ان بشػػكؿ تخمػيص التربػة مػف الممكحػة امػا عػف طريػؽ غسػميا اك معالجتيػا كميائيػ  -ٓ
 اليترؾ اثران بيئيان عمييا.

بسػػبب انتقػػاؿ  غذائيػػةبحاصػػيؿ المجػػاكرة لكسػػائط النقػػؿ  االراضػػيتجنػػب زراعػػة  -ٔ
كالعمػؿ عمػى االكثػار مػف  الرصاص الى جسـ االنسػاف عػف طريػؽ السمسػمة الغذائيػة

 .زراعة االشجار كالشجيرات التي تمتص الممكثاث كتحافظ عمى البيئة
دفػف المخمفػػات الصػمبة ضػػمف التربػة بحفػػر خاصػة بعيػػد  عػف النطػػاؽ العمرانػػي  -ٕ

 ربة لتجنب تمكيث المياه الجكفية.لممدف كتغطيتيا بالتربة مع تسكية سطح الت
زراعػػػة عبػػػاد الشػػػػمس النػػػو يمتمػػػػؾ القػػػدرة عمػػػى امتصػػػػاص المعػػػادف الثقيمػػػػة أك  -ٖ

 المعادف المشعة كتركيزىا في اكراقيا لذلؾ يستعمؿ في تخميص التربة كتنظيفيا. 
 ,عدـ االفراط في قطع النباتػات التػي تعمػؿ عمػى تماسػؾ التربػة لغػرض حمايتيػا -ٗ

الجزء الذم يحتفظ بالقسـ االكبر مف المػكاد كلو دكره في كم منيا كخاصة الجزء العم
 الغذائية الضركرية لمنبات.
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تحسػػيف بنيػػة التربػػة بأضػػافة المػػادة العضػػكية الييػػا كحرثيػػا مػػع النباتػػات التػػي  -َُ
تعيش فييا كحراثػة االرض فػي اكؿ فصػؿ االمطػار فضػآل عػف التكقػؼ عػف التكسػع 

 اعي الطبيعية .في الزراعة المطرية عمى حساب المر 
كضع محددات بيئة لغرض عدـ االسراؼ في استغبلؿ الترب كمادة اكليػة فػي  -ُُ

صػػناعة الطػػػابكؽ امػػا البحػػػث عػػف بػػػديؿ اك ضػػمف المحػػػددات كعػػدـ القػػػاء النفايػػػات 
السائمة المتخمفة مف المصانع كالمعامؿ كتركيا في العػراء كخاصػة الشػحـك كالػدىكف 

 خمص منيا بشكؿ منتظـ.ام كضعيا في اماكف مبلئمة لغرض الت
ضػػػركرة التأكيػػػد عمػػػى دكر الػػػكعي البيئػػػي عنػػػد إسػػػتعماؿ االسػػػمدة كالمبيػػػدات   -ُِ

بكميات تتبلئـ مع خصائص التربػة دكف االضػرار بيػا ,اك تػدىكرىا كاالخػبلؿ بنظػاـ 
 االيككلكجي لمككناتيا.

 
 خامسآ: احملذدات البّئّٕ لتلُث الرتبٕ.

لتراكيػػز المعػػادف الثقيمػػة فػػي التربػػة كمػػدل تحمميػػا تكجػػد عػػدد مػػف المحػػددات البيئيػػة 
( بأف تراكيز الكػادميـك َْلمعناصر المككنو ليا, أذ يتضح مف البيانات في الجدكؿ)

((Cd ( (, أمػا النيكػؿ ) ّ-ُبػيف -َّ( تبمػغ القيمػة المحػددة لػو بػػيف )Niممغـ/كغـػ
(, فػػػػي حػػػػيف أف النحػػػػاس  بػػػػيف ) ٕٓ (,  كعنصػػػػر  َُْ-َٓممغـ/كغػػػـػ ممغـ/كغػػػـػ

 (. ََّ-َٓ( بيف )Pdكالرصاص )
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 (31جدول)

 المحددات البيئة لتراكيز المعادن الثقيمة في التربة)ممغم/كغم(
 القيم المحددة)ممغم/كغم( العناصر

 ّ-ُ (Cd) الكادميـك
 ٕٓ-َّ (Ni) النيكؿ
 َُْ-َٓ (Cu) النحاس
 ََّ-َٓ (Pd)  الرصاص
 - (Co) الككبمت

 
 
 
 

أيضان مف بمد ألخر كفؽ محددات التحميؿ االقصى التراكمي كتتبايف المعايير 
(  ْ,ٓمعياره بيف ) Cd)لممعادف في االرض الزراعية )كغـ/ىكتار( فمثبلن الكادميـك

) َُِ( )Cuكغـ/ىكتار( في فرنسا, كالنحاس)  َّٔ( )Crكغـ/ىكتار( كالكرـك
ىكتار( كغـ/ ْ,ٖكغـ/ىكتار(, في حيف المانيا ) َٕٓ()Hgكغـ/ىكتار( كالزنؾ)

( ,  كيتشابو المحدد البيئي لعنصرم )الكرـك كالرصاص( في ألمانيا Cd)لمكادميـك
كغـ/ىكتار( , أما المحددات  َٕٓ( )Hgكغـ/ىكتار( , اما الزنؾ) َُِكالبالغ )

كغـ/ىكتار(  ُٓ( )Cuكغـ/ىكتار( في السكيد, كلمنحاس) َٕٓ,َالبيئية لمكرـك )
( كغـ/ىكتار( اما بريطانيا فأف  َٓ( )Hgزنؾ )كغـ/ىكتار( بينما ال ٓ( )Crكلمكرـك

كغـ/ىكتار( , في حيف ىكلندا  فأف محدد  َََُ()Pdالمحدد البيئي لمرصاص )
 (.ُْكغـ/ىكتار( جدكؿ) ََُ( )Pdالرصاص)
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 (37جدول)

 محددات التحميل االقصى التراكمي لممعادن في االرض الزراعية )كغم/ىكتار(
 الكادميوم البمد

(Cd) 
 النحاس
(Cu) 

 الكروم
(Cr) 

 الرصاص
(Pd) 

 الزئبق
(Hg) 

 النيكل
(Ni) 

 الزنك
(Zn) 

 َٕٓ َٔ ٕ.ِ َُِ َّٔ َُِ ْ.ٓ فرنسا
 َٕٓ َٔ ٕ.ٓ َُِ َُِ َُِ ْ.ٖ المانيا
 ََْ َِ ِ ََُ ََُ َُِ ِ ىكلندا
 َٓ ٓ.ِ َْ.َ ٓ.ُ ٓ ُٓ َٕٓ.َ السكيد
 َٔٓ َٕ ِ َََُ َََُ َِٖ ٓ بريطانيا

 
عكض, كمحمد تكفيؽ أبك العبل, ىندسة المدف كعمـك البيئة, المصدر: عادؿ, فيفي 

, إدارة بػػرامج العمػػـك كالبحػػث  المجػد الثػػاني, المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة كالثقافػة كالعمػػـك
 .ْٖٖ, صََِّالعممي, تكنس, 
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 الفصل الثامن

 التلــــــىث البصرٍ

 
 أواًل:مفهىمه 

 ثاىًًا: مصادسه  
 ثالجًا:آثاسه

 سابعًا:معاجلاته 
 خامظًا:ذلذداته البًئًُ
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  املقذمٕ:
يعد التمكث البصرم  مف كجية اإلنساف بأنو إتجاه مايراه كينطبع عمى إحساسو عند 
رؤية االشياء في البيئة, سكاء كاف )منظران ,شارعان, بيتان, حديقة , لكحة, الفتو( 
كغيرىا, قد يككف لو أثره  في الراحة النفسية اك العكس, بمعنى أف الشخص الذم 

كؿ حالة ميمة يراىا كيعتده أخركف احساسان بالمنظر اليتقبؿ منظران ما اك اليراه يش
الجيد اك المكاف المبلئـ أك حالة تمفت االنتباه  كالدىشة ,لذلؾ تكجد عدد مف 
االشياء التي تحيط بنا في كؿ يـك , كعدد منيا متغير تدريجيان أك سريعان كقد تترؾ 

كخاصة إذا كاف عدد مف المكاقع تمكثان بصريان كتسبب حالة مف عدـ االرتياح, 
ىنالؾ تباينان كبيران كخاصة في الكقت الحاضر الذم تعقدت فيو خصائص البيئة 

 كازدات مع التطكر الصناعي كالتكنكلكجي.  
 أَآل مفًُم التلُث البصرٓ
ألم منظر تقع عميو عيف االنساف عند النظر  وتشكي)يقصد بالتكث البصرم ىك 

مف أنكاع  انعداـ التذكؽ  نكعه )يضت بأنو , كيمكف كصفو ا (اليو بعدـ ارتياح نفسي
الفني, اك اختفاء الصكرة الجمالية لكؿ شي يحيط بنا مف أبنية  الى طرقات اك 

 (ارصفة كغيرىا
كىك تغير غير مرغكب فيو  في عناصر البيئة العمرانية مف اضافات اك تشكىات 

 اقضة معافة متنضإأك كتؿ بنائية غير قانكنية اك فراغات غير مصممة اك ام 
البيئة  الطبيعية اك الكضيفية اك القيـ الدينية اك الحضارية اك الجمالية اك المعمارية 

عمى  ان جسيم ان يشكؿ تمكث البيئة خطر ,ك يتياؤ التي تؤدم الى النفكر اك االذل فكر ر 
حياة اإلنساف بصفة عامة, كخاصة إذا كاف يعيش في ىذه البيئة. كمف أىـ مظاىر 
تمكث البيئة التي يمكف رصدىا كثرة القمامة كالقاذكرات في الشكارع كما يرتبط بيا 
مف مظاىر قمة النظافة العامة, ككذلؾ تمكث المياه, كتمكث اليكاء كعدـ كجكد 
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أيضا أحد مظاىر التمكث  داء التي تعأماكف خضراء, باإلضافة إلى الضكض
البيئي, كتختمؼ أشكاؿ تمكث البيئة العمرانية في البيئة العمرانية الحضرية في المدف 
عنيا في البيئة العمرانية الريفية. فباإلضافة لتمكث اليكاء كالضكضاء الذم تعانى 

بيا يظير عمى شكؿ تنافر في استخداـ األشكاؿ  التمكث البصرممنو المدف فاف 
المعمارية كاأللكاف كمكاد البناء كتراكـ المخمفات في الشكارع كعمى أسطح البيكت 
كفى الشرفات كعمؿ إضافات كتغييرات تشكه مف شكؿ المباني كالبيئة العمرانية 

 ,التجارية كالدعائية بشكؿ يشكه الشكؿ العاـ لممدينة البلفتات فضبلن عف إستعماؿ
كقد تأثرت العديد مف المباني األثرية كالتاريخية بتمؾ الظاىرة كتراكمت عمييا 
االستخدامات كاإلضافات كالتغييرات التي تسئ كتدىكر األثر التاريخي ك يظير 

دخنة مصانع التمكث البيئي في المناطؽ الريفية في صكرة تمكث ىكائي ناتج عف أ
نتقمت مف الحضر إلى الريؼ أك تمكث مصادر مياه نتيجة ممارسات ضارة مثؿ أ

إلقاء المخمفات كالصرؼ الصحي باإلضافة لمتمكث البصرم الناتج عف تنافر 
قامة المباني اماـ إعف  فضبلن  ,األشكاؿ كاأللكاف كمكاد البناء كتراكـ مخمفات البناء

 . البحر اك ام مكاف تكجد بو مياهختفائيا مثؿ ا  ر الجميمة ك ظالمنا
 ثانّآ:مصادر التلُث البصرٓ 

مف  عددما باالعجاب أك الرفض عف طريؽ أالصكرة البصرية عمى المشاىد  تؤثر
ف منيا ما ىك خاص بالمشاىد نفسو كحالتو النفسية أعناصر االدراؾ البصرم, ك 

الصكرة البصرية كدرجة ثقافتو كادراكو لمجماؿ ... الخ, ك خر يتكقؼ عمى طبيعة 
كمدل تفاعميا كجذبيا النتباه المشاىد كتمييز شكميا العاـ كتكافقيا فيما بينيا كمع 

 .البيئة المحيطة بيا
  :تقسـ مصادر التمكث البصرم الى مايمي

التمكث الذاتي : يككف مصدر التمكث ذاتيان عندما يتسبب  الشي ذاتو في إحداث  -ُ
 طة.اك لمبيئة المحي والتمكث سكاء لنفس

http://kenanaonline.com/users/YasserMahgoub/tags/110902/posts
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 التمكث المحيطي: يحدث في البيئة المحيطة بالعمؿ المعمارم. -ِ
التمكث المتبادؿ: كيككف مصدر التمكث  متبادالن كتتحرؾ فيو القكه المسببة لو في  -ّ

اتجاىيف مف الداخؿ الى الخارج  كمف الخارج الى الداخؿ, كيتدرج تحت ىذا  
حضارم مختمؼ, كيعد  قديمة اك لو طابع بيئةالتصنيؼ كجكد مبنى حديث جد  في 

التمكث البصرم في البيئة الحضرية المعاصرة عممية تأثير معقدة لنشاط ديناميكي 
منظكر يعتمد عمى المفاىيـ  السايككفيزيائية لتفسير أثر ىذا النشاط عمى تدىكر 
الحالة النفسية كالسمككية لمشخص المتمقي كاف ىذا الشعكر تحكمة عبلقة طردية مع 

ثير الذم يمكف التصدم لو مف خبلؿ المعالجة البصرية الجمالية , زيادة ذلؾ التأ
 مكر منيا:.أكتشير الخريطة الذىنية لممكاف في المدف خاصة عمى 

المسارات: كىي قنكات الحركة الرئيسة التي تدرؾ مف خبلليا المكقع كقد تككف  -ُ
 طرؽ رئيسة اك ممرات مشاة اك مجارم مياه ...الخ.

االحياء بحدكد تميزىا كتفصميا عف غيرىا كتكتسب تمؾ الحدكد: كىي تزكد  -ِ
 الحدكد تأكيدان كقكة حينما يسيؿ تمييزىا اك رؤيتيا عف بعد.

العقد:كىي نقاط ميمة بطكؿ المسار مثؿ  تقاطعات الطرؽ كالمياديف كنقط  -ّ
 تجمع االنشطة.

االحياء:كىي مناطؽ ذات طابع متجانس كالتي يمكف تمييزىا مف خبلؿ التجانس  -ْ
 االستمرارية اكقراءة االجزاء جميعت ككأنيا شي كاحد متكامؿ.ك 

العبلمات المميزة:ىي العناصر الساكنة التي يمكف تمييزىا كالتعرؼ عمييا كالتي  -ٓ
 عميو مف خبلؿ ما يمي:تستخدـ ألعطاء احساس بالمكاف كالتعرؼ 

 مظاىر ذات الكاف متناقضة كصارخة. -ُ

 مظاىر مشكىة الشكؿ كغير متناسقة. -ِ

 مظاىر نقيض مظيرىا الطبيعي. -ّ

 مكاد غير مكقعيا االصمي. -ْ
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كتختمؼ مصادر التمكث البصرم تبعان ألختبلؼ اإلستعماؿ داخؿ المدف كخارجيا 
 كتتضمف تمؾ  المصادر بالتالي:.

 : تبعاً لمتناشز الموني وتقسم الى مايمي. -7
عبلنات كتشمؿ عمى صكر اال, لكاف االعبلنات التجارية كالسياسيةأالتمكث بفعؿ  - أ

الطباء كتتركز تمؾ الحاالت خاصة في مراكز المدف التي تعد مركزان ميمان لعيادات ا
 صكرة  كمنطقةعف بؤرة التجمع السكاني  كالمحاميف كالصيدليات فضبلن 

(َُ) 

 (71صورة)
 التناشز الموني لالعالنات التجارية
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 بفعؿ طبلء المباني )بالمكاف كاألصباغ( - ب

تمثؿ ىيكؿ كحكائط المدينة التي يجب اف تطمى عدد مف المباني بألكاف كاصباغ  
مع البيئة  إكسائياتككف ذات طراز معمارم مميز بحيث يتناسب تصميميا كمكاد 

المحيطة بيا, كالشكارع كالمياديف كممرات المشاة كالمساحات المفتكحة التي تمثؿ 
يف الكتؿ المبنية كتعتبر عنصران بالغ الحياة العامة لممدينة كتعمؿ عمى الربط ب

مف االصباغ  ألكاف  صارخةمايستعمؿ  ان األىمية بالنسبة لمصكرة البصرية فكثير 
(. التي تمفت االنتباه كخاصة في البنايات المطمة عمى الشكارع اك ُُصكرة)

التقاطعات كحتى حاالت التغميؼ الخارجي لعدد مف البنايات الحككمية خاصة فيي 
 مختمفة المعة. بألكاف 

 (77صورة)
 االلوان والزخرفة في عدد من واجيات وداخل البيوت
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 تشكيو األلكاف الطبيعة)نفايات ماء كصمب(  - ت

عدد مف الحاالت التسي تسيـ في كجكد التمكث البصرم كخاصة عندما تغير  تنتشر
 ان تجعميا غير متكافقة لمناضر كتسبب تمكث بحيثالشكؿ العاـ لخصائص البيئة 

كتظير ىذه الحاالت عند برؾ المياه كالنفايات كالقاذكرات كاالكياس  ان مزعج
لكاح التغميؼ التي غالبت ماتترؾ بعد ساعات العمؿ في االسكاؽ أكالكارتكنات كبقايا 

 (.ُِكقرب المحبلت التجارية صكرة)
 
 (76صورة)

 النايمون واالوراقبرك المياه المموثة واكياس 
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 تبعًا  لمتباين العمراني:-6
يختمؼ التمكث البصرم  الناجـ عف التبايف العمراني تبعان  لمجمكعة مف المصادر  

 منيا:.
غياب التصميـ الحضرم المتكامؿ لمشكارع تككف االبنية المصممو بصكرة  -ُ

الشكارع فاقدة لمغة مستقمة كعبلقتيا ببعض مدخبلت المشيد الحضرم ليذه 
 (.ُّصكرة) ممكث ان بصري ان المشتركة مما يجعميا مشيد

 
 (74صورة )

 التموث البصري بسبب التباين العمراني
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عدـ تناسؽ المباني )صكر بناء كبير كصغير أك قربة بركة ماء أك  -ِ
نفايات أك بيت قديـ مجاكر بيت جديد أك بناء حديث مجاكر بيت طيف( 

 (ُْصكرة)
 (73صورة)

 عدم التناسق في البناء  بين الجيد والرديء

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

خر كاجيات المباني التي ازدادت بمختمؼ الطرز العمرانية فيذا حديث كاآل -ّ
زجاجي كذلؾ قديـ ككانيا بيرجة كتنافس البراز اكبر مجمكعة مف الطرز  

تعترؼ بالقكانيف كال المعمارية المتنافرة فضآل عف التفاكت في ارتفاع البنايات التي ال
 (.ُٓتحتـر االسس التنظيمية اك عرض  الشكارع المنظمة صكرة)
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 (70صورة)
 واجيات مباني وتشكيالت مثيرة

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

عرض السمع كالبضائع: يتبايف عدد مف السمع المعركضة داخؿ االسكاؽ  -ْ
الضركرية مف ألسباب ترجع الى التنافس عمى  سعر االرض ككذلؾ حاجة االفراد 

السمع اك نتيجة لتخطيط البمديات اال أنو يحدث أحيانان تبايف في السمع المعركضة 
في نفس المكاف, فمثبلن تعرض خزانات ماء بجكار بيع أقمشة ,مطاعـ, فضآل عف 
بيع الشبابيؾ كأبكاب مقابؿ محبلت الصياغة كالذىب  , كبيع الكتب في الشارع 

 (.ُٔدكف أف يخصص مكاف ليا صكرة)
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 (72صورة)

 عدم التناسق في المعروض من السمع والخدمات

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

تكدس القمامة كتشكه المنظر الطبيعي) كتشمؿ عمى انكاع عديدة مف  -ٓ
سيارات سكراب,خردة,نفايات  عف اككاـ اليشيـ, فضبلن  النفايات الطبية, كالمدنية,

كتسبب تمكثان بصريان مثؿ  كقتيةحيكانات ميتو كيكجد مف الممكثات الطارئة التي تعد 
 .( ُٕار كفترات حدكث الضباب صكرة)كقات سقكط االمطأخاصة الشكارع الترابية 
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 (71صورة)

 التموث البصري بالنفايات ومواضع سقوط االمطار والشوارع الترابية وتكدس القامة.
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 التمكث بسبب االسبلؾ الكيربائية كابراج اليكاتؼ النقالة كاالنترنت.  -ٔ

نظران لمتطكر السريع  في الجكانب العممية كمايعكسو ذلػؾ فػي األكضػاع االقتصػادية 
لعدد كبير مف دكؿ العالـ فقد رافؽ ذلؾ إنتشار عدد  مف أبراج اليكاتؼ النقالػة التػي 

مى سػطكح المبػاني كبأحجػاـ مختمفػة فػي لـ تختصر تنصيبيا في االرض بؿ ثهبتت ع
تسػػيـ بشػػكؿ أك بػػأخر فػػي تمػػكث البصػػرم لمبيئػػة العمرانيػػة , كيظيػػر نػػكع  خػػر مػػف 
الممكثػػػات البصػػػرية كخاصػػػة اسػػػبلؾ المكلػػػدات الكيربائيػػػة التػػػي تظيػػػر بشػػػكؿ يثيػػػر 

 ( .ُٖاالستغراب كيكحي بصكره غير جيدة لمناضر صكرة)
 

 (72صورة)
 الكيربائية وأبراج اليواتفالتموث باالسالك 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أجيزة التكييؼ في الكاجيات. -ٕ

يعػد إنتشػار عػدد مػف أجيػزة التكييػػؼ فػي الكاجيػات مػف أسػباب التمػكث البصػػرم, إذ 
تعمؿ عمى تشكيو المظير الخارجي لمبناية بشكؿ عاـ كتعطي صكره مشكىو لمناظر 
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ىدة مثػؿ ىػذه المكاقػع كخاصة اذا كانت تمػؾ االجيػزه تتػكزع بعػدد كبيػر, كيمكػف مشػا
 (.ُٗ) خاصة في الدكائر الحككمية كفي مراكز المدف صكرة

 
 (73صور)

 أجيزة التكييف في احد واجيات المباني والمطمو عمى شوارع المدن.

 
 
 
 
 
 
 

 ثالجًا:اآلثار البّئّٕ للتلُث البصرٓ
االنساف كفقان لما تقدـ مف عكامؿ مسببو لمتمكث البصرم فأف تأثيرات ذلؾ عمى 

 منيا تدخؿ في جكانب متعدده
 عدـ االرتياح النفسي كالضجر عند رؤية مكاقع ممكثة بصريان. -ُ

 عدـ التركيز كفقداف جمالية المكاف لتبايف األلكاف كتغيرىا كتشتتيا . -ِ

 يترؾ أنطباع خاطئ كيقكد الى عدـ مراعاة البيئة كاالىتماـ بيا. -ّ

 ا المعمارية كاليندسية. يؤدم الى أخفاء سمات المدينة كتشكيش صكرتي -ْ
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 رابعًا: معاجلات التلُث البصرٓ َطرائق احلذ مو تأثرياتٌ البّئّٕ.
أثر كيؤثر التمكث البصرم عمى األنساف في فقدانو أىـ سمو في الطبيعة كىي 
تشكيو صكر عناصرىا مما يؤثر عمى الحالة النفسية  لؤلنساف مما يتطمب ذلؾ 

 أعتماد عدد مف الطرائؽ في معالجة تمؾ التأثيرات كالحد منيا كىي:. 
 .ةى راغات المترككفالتخطيط العمراني لبعض االبنية كمعالجة ال -ُ
 الشكارع عرض رتفاعات مناسبة تتناسب معإكضع اعمدة االنارة ب -ِ

 .كاتجاىاتيا
 خارج حدكد التخطيط العمراني كنقمياختيار مكاقع مبلئمة لجمع القمامة إ -ّ

 .لممدف كمعالجتيا مف خبلؿ اختيار مكقع لطمرىا
التنظيـ كالترتيب في استخداـ اصباغ المباني بشكؿ متناسؽ يبعث اليدكء  -ْ

 ة.كالراح
التخمص مف المباني الميدمة كالعمارات المتيرئو حسب الضكابط كالقكانيف  -ٓ

 البمدية.
ماـ المناظر الجميمة مثؿ أالبنايات الشاىقة قكانيف تضع حدان ألنتشار سف  -ٔ

 .المساقط المائية كالمساحات الخضراء
 خامسًا:احملذدات البّئّٕ للتلُث البصرٓ

 مف أجؿ أضافةسس ثابتة يمكف تطبيقيا أمما ال شؾ فيو بانو ال تكجد 
 عمى ذلؾنو ال تكجد معايير محددة لمحكـ أ, كما لمطبيعة الجماؿ صفة

ف ىناؾ قكاعد عامة لـ تستنتج مف عمـ أال إ, أجماليكتقييمو مف منظكر 
الجماؿ كفمسفتو, بؿ انيا استنبطت مف اعماؿ تـ تنفيذىا كاقعيان, بمعنى 

ممارسة كالتجربة كمما سبؽ فاف الشيء اف تمؾ االسس استنتجت مف ال
الجميؿ ليس بنمكذج ابدم اك قانكني قائـ يتـ تطبيقو لمكصكؿ الى شيء 
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جميؿ, كاذا ما سمطنا الضكء عمى خصائص الصكرة البصرية كالمعايير 
العامة لتقييميا, فاف الصكرة البصرية تتككف مف عنصر كاحد أك 

ص المميزة كالتي ال يمكف مجمكعة مف العناصر المرتبطة, ذات الخصائ
 ككفؽ اآلتي: دراكيا بصريان إذا تـ إال إتقييميا 

 
 وتشمل ما يأتي: القانونية -7

تشريع عدد مف القكانيف التي تضع ظكابط في عدد مف البلفتات   -ُ
 كاألعبلنات التجارية حسب احجاميا كانكاعيا كالغرض منيا كالمكاف المبلئـ ليا.

بفرض غرامات عمى مف يسيـ في تشكيو التنسيؽ مع الجيات المختصة  -ِ
صكرة المدينة عند ترؾ اككاـ البناء مف الرمؿ كالحصى كاالسمنت بعد االنتياء مف 

 العمؿ.

المتابعة الدكرية مف قبؿ الجيات ذات العبلقة لغرض سبلمة كحماية كرعاية  -ّ
 البيئة كالحفاظ عمييا كخاصة عند التجاكز عمى االرصفة الخاصة بمركر  العامة.

الرقابة مف قبؿ البمديات عمى المقاكليف كالمبلؾ بضركرة االلتزاـ بتنفيذ ماتـ  -ْ
اعتماده مف مخططات ككاجيات كااللكاف فضبلن عف رفع المستكل الفني لمميندسيف 
المعمارييف المسؤكليف عف إجازة التصاميـ المعمارية كخاصة فيما يتعمؽ في 

دعـ قسـ فسكحات البناء بكفاءات تصامييـ الكاجيات كألكانيا كمكاد تشطيبيا ك 
 معمارية متميزة كعمميت ينعكس ايجابيت عمى مايقكمكف بأجازتو مف تصاميـ.

إلزاـ مقاكلي أعماؿ البناء أك االصبلح أك الترميـ بعمؿ كاجية مف  -ٓ
الببلستؾ, مثبلن اماـ الكاجيات المراد القياـ بأعماؿ البناء اك الترميـ ليا كتبعد مسافة 

مف الكاجية الرئيسة مع رسـ الشكؿ النيائي لمكاجية بألكاف كظبلؿ  ثبلثة امتار
 تذكر عمى الكاجية   التي كجميع التفاصيؿ 
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 وتشمل ما يأتي: التوعوية -6
ضركرة نشر الكعي البيئي الذم يكضح لؤلشخاص بضركرة اإلبتعاد عف  -ُ

 التبايف في إرتفاع البناء كالزخرفة كاأللكاف .

كالتترؾ  في اليكاء الطمؽ ألنيا تسيـ في رفع معالجة النفايات بأنكاعيا  -ِ
 حاالت التمكث البصرم الى نسبة عالية لعدـ اإلرتياح منيا.

فصؿ االسكاؽ حسب االستعماؿ اليكمي لمسمع المعركضو كاالبتعاد عف  -ّ
بعيدة عف  تككف بحيثالتداخؿ بينيا, فمثبلن أسكاؽ بيع الخضركات كالمرطبات 

 كالسحب كالتصنيع اليدكم.أسكاؽ التصميح كأعماؿ الطرؽ 

كضع أماكف مخصصة لؤلسبلؾ الكيربائية التي إزدادت في الفترة االخيرة  -ْ
إستعماؿ بعد االنقطاع في التيار الكيربائي كخاصة في البمداف التي ازدات فييا 

المكلدات الكيربائية مما تسبب ذلؾ في حدكث تمكث بصرم عند رؤيتيا معمقة 
 كبشكؿ غير منتظـ.
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 املقذمٕ :
يككف لتركيب اليكاء بنسب مككناتو الطبيعية عامبلن ميمان في عممية االتزاف الطاقي 
لكككب األرض كىذا يعني أف كمية إشعاع السماء التي تدخؿ إلى الغبلؼ الجكم 
تساكم تماما كمية الطاقة إلشعاع األرض كالمتشتت مف الغبلؼ الجكم إلى الفضاء 

خاصة في  -ز غازات الغبلؼ الجكمالخارجي, كيسيـ الخمؿ الحادث في تركي
جزء مف  إحتباستركيز غاز ثاني أكسيد الكربكف  بسبب فعاليات اإلنساف في 

الطاقة داخؿ الغبلؼ الجكم مما تسبب عنو التغيير في معدالت درجة حرارة سطح 
كلما كانت مقدرة ىذه الغازات الحرارم,  اإلحتباساألرض كتككيف ما يعرؼ بظاىرة 

 بكمية ىذا الغاز في اليكاء فإف ترتبطرة داخؿ الغبلؼ الجكم عمى حجز الحرا
قدرة ىذا  أحداث خمؿ في نسبة مككنات الغبلؼ الجكم يؤدم إلى  الخمؿ في

انخفاضان مف جية, كمف جية رتفاعان أك إالغبلؼ عمى حفظ درجة حرارة األرض 
ذ لـ ينحصر أخرل يعد التصحر أحد المشاكؿ البيئية المعقدة كالمتعددة األسباب, أ

تأثيرة عمى المناطؽ الجافة كشبة الجافة فقد تدىكرت المناطؽ شبة الرطبة أيضان, 
كبناءان عمى ماسبؽ سيتـ دراسة االحتباس الحرارم كالتصحر بشيء مف التفصيؿ 

  كما يمي:.  
 أَاًل: مفًُم االحتباس احلرارٓ  

مػػا يحكيػػػو عمميػػػة التبػػادؿ االشػػعاعي بػػػيف )يعػػرؼ االحتبػػاس الحػػػرارم بأنػػو 
الغػبلؼ الجػكم مػف غػازات كمػكاد عالقػػة كبػيف سػطح االرض اذ تسػمح ىػذه الغػػازات 
المكاد االخرل بمركر االشعاع الشمسي باتجاه االرض كلكنو في الكقت نفسو يحبس 

كىػك الزيػادة  (عػامبل عمػى رفػع حػرارة جػك االرضفيكػكف االشػعاع االرضػي الحػرارم 
بلؼ الجػػكم نتيجػػة غػػالتدريجيػة فػػي درجػػة حػػرارة الطبقػػات كالمسػتكيات السػػفمى مػػف ال

ألنبعػػاث مجمكعػػة مػػف الغػػازات كالتػػي ازدادت بشػػكؿ كبيػػر عقػػب الثػػكرة الصػػناعية, 
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أدل إلى ارتفػاع نسػبة ىػذه مما نتيجة لزيادة إستيبلؾ أنكاع الكقكد التقميدية المختمفة 
نتج عنة ارتفاع في متكسط درجػة حػرارة األرض جػدكؿ ك جكم الغازات في الغبلؼ ال

( يكضح أىـ الغازات التي يتسبب زيادة تركيزىا في الغبلؼ الجػكم إلػى ظػاىرة ِْ)
االحتبػػاس الحػػرارم كىػػػي المسػػؤكلة عػػػف مكاسػـػ الشػػػتاء األكثػػر دفئػػػان كمكاسػـػ الربيػػػع 

نصػؼ الشػمالي المبكػر عػف مكعػدىا خػبلؿ العقػكد األخيػرة مػف القػرف العشػريف فػي ال
كأيضان يكضح الجدكؿ النسبة المئكية المشاركة كؿ نكع مف ىػذه  ,مف الكرة األرضية

الحػػرارم, إذ يتصػػدر غػػاز ثػػاني أكسػػيد الكربػػكف ىػػذه  االحتبػػاسالغػػازات فػػي مشػػكمة 
% مػف انحبػاس إشػعاع األرض مػف األشػعة تحػت َٔالمجمكعة كيتسبب بأكثر مػف 
االحترار العالمي أذ جاء  تسميتو الىيف استخداـ كيتبا ,الحمراء في طبقة التربكسفير

)االحترار العالمي( تارة كالحبس الحرارم تارة اخرل, كذلؾ بأسـ ظاىرة  تحت عنكاف
الدفيئػػة الجكيػػة كميمػػا تعػػددت تمػػؾ المسػػميات فأنيػػا تشػػير الػػى دالئػػؿ كمفيػػـك كاحػػد 

 (Climate Change)التغير المناخي مفيـك  أما يدخؿ تحت عنكاف دؼء حرارم,
فيحػدث عنػػدما يتغيػػر المعػػدؿ العػػاـ , كتصػػبح قػػيـ العناصػػر المناخيػػة تتذبػػذب حػػكؿ 
معدؿ جديد يختمؼ عف المعدؿ السابؽ. حيث ينشأ ىذا التغير عف عمميات طبيعيػة 

) البػػراكيف( أك تػأثيرات خارجية)اإلشػعاع الشمسػي( , ككػػذلؾ  داخػؿ الغػبلؼ الجػكم 
 .ي ترتبط بتغير نسب مككنات الغبلؼ الجكمعف تغيرات سببيا النشاط البشرم كالت
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 (36جدول)
 نسبة مساىمة الغازات في ظاىرة االنحباس الحراري.

 النسبة المئوية )%( الغاز
 Co  46%ثاني أكسيد الكربكف 

 CH  91%الميثاف 

 CFCs 99%الكمكركفمككاربكنات 

 N O 4% ثاني أكسيد النيتركجيف

 
 
 

كأظيػػرت دراسػػة التفػػاعبلت بػػيف المحيطػػات كالتيػػارات اليكائيػػة أف التيػػارات اليكائيػػة 
بقػػكة  تتحػرؾ الػػدنيا المسػتكياتالجكيػة العميػا إلػػى  المسػػتكياتالقطبيػة التػي تتجػػو مػف 

كبػر فػكؽ المحيطػات الحػارة ناقمػة بػػذلؾ الريػاح الحػارة كالرطبػة إلػى أمريكػا الشػػمالية أ
ربيػع مبكػر فػي القسـػ الشػمالي كقػدـك  اسـ شتاء اكثر دفئان كأكربا ك سيا متسببة في مك 

 .مف األرض
معػػدالت حػػرارة سػػطح األرض فػػي النصػػؼ الكػػرة الشػػمالي  كتشػػير الدراسػػات الػػى أف

خػبلؿ األعػكاـ الثبلثػيف األخيػرة  (خمػس درجػات مئكيػة)شػير الشػتاء أرتفعػت خػبلؿ أ
ثػػػر دفئػػا سػػػيؤدم إلػػػى أف الشػػتاء األك. أم اكثػػر بعشػػػر مػػرات مػػػف االرتفػػاع العػػػالمي

كثػػر رطكبػػة فػػي أكربػػا كفػػي غػػرب الكاليػػات المتحػػدة كسػػتككف أكربػػا أظػػركؼ مناخيػػة 
كأشػار البػاحثكف األطمسػي. كثر المنػاطؽ تعرضػا لمعكاصػؼ التػي تيػب مػف أالغربية 

المقبمػػػة  (َّالػػػػ )إلػػػى أف ىػػػذا التكجػػػو إلػػػى ارتفػػػاع الحػػػرارة سيتكاصػػػؿ فػػػي األعػػػكاـ 
 . غازات االحتباس الحرارم في الجك تكثيؼبالتزامف مع تزايد 
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 : مصادر االحتباس الحراري :. -7
تكجد عدد مف المصػادر المسػببة فػي حػدكث االحتبػاس الحػرارم الػى ثػبلث مصػادر 

 كما يأتي:.  رئيسة كذلؾ كفؽ لمصدر كطبيعة الممكثات كىي
 المصادر الطبيعية :. - أ
تعد المصادر الطبيعية في ىذا النكع مف التمكث الذم ىك ناتج عػف أشػعة الشػمس  

مثػػؿ األكزكف ك الغبػػػار كالشػػػكائب الناتجػػػة عػػػف العكاصػػػؼ ك الغػػػازات الناجمػػػة عػػػف 
البػػراكيف ك اإلشػػعاعات المنطمقػػة مػػف التربػػة ك كػػذلؾ مػػا ينػػتج عػػف حبػػكب المقػػاح ك 

 ركسات.الميكركبات مثؿ البكتيريا ك الفطريات ك الفي
 المصادر الثابتة لمتموث: . - ب
ك ىػػي الناجمػػة عػػف المصػػانع ك المنػػازؿ كغيرىػػا مػػف األمػػاكف الثابتػػة فعمػػى سػػبيؿ  

المثاؿ تؤدم صناعة النفط إلى تمكث اليكاء بغازات  أكسيد الكبريت ك النيتركجيف ك 
ك  االمكنيا كأكؿ أكسيد الكربكف ك كبريتيد الييدركجيف, كما ك تنبعث غػازات الميثػاف

أكؿ أكسػػػيد الكربػػػكف ك االمكنيػػػا ك كبريتيػػػد الييػػػدركجيف مػػػف النفايػػػات العضػػػػكية, ك 
تنبعػػػث أكاسػػػيد الحديػػػد مػػػف مصػػػانع الحديػػػد ك الصػػػمب كغيرىػػػا الكثيػػػر مػػػف األمثمػػػة 

 لصناعات تؤدم إلى إنبعاث غازات ضارة بالبيئة ك اإلنساف.
 المصادر المتحركة لمتموث:.  - ت

ات ك مركبػػػات ك طػػػائرات ك قطػػػارات ف سػػػيار كتتضػػػمف مػػػاينتج مػػػف كسػػػائؿ النقػػػؿ مػػػ
سفف كغيرىا حيػث تطمػؽ ىػذه الكسػائؿ العديػد مػف الغػازات الضػارة مثػؿ أكؿ أكسػيد ك 

 الكربكف ك أكاسيد النيتركجيف كالكبريت كأكاسيد ك كمكريدات الرصاص كغيرىا.
كتنبعػػػث مجمكعػػػة مػػػف الغػػػازات المسػػػببو لؤلحتبػػػاس الحػػػرام مػػػف سػػػكاء أكانػػػت مػػػف 

 ية أك بشرية أىميا:مصادر طبيع
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 ( Co)ن غاز ثاني أكسيد الكربو -7
اسػػتخداـ أنػػكاع الكقػػكد االحفكريػػة المختمفػػة مػػف فحػـػ ناتجػػة عػػف يعػػد أحػػد الغػػازات ال

كمف تخمر المػكاد السػكرية سػكاء مػف الكائنػات الدقيقػة أك بػالطرؽ الكيميائيػة  كبتركؿ
كتػػػػػؤثر كسػػػػػائط النقػػػػػؿ  كمػػػػػف تػػػػػنفس النبػػػػػات ك الحيػػػػػكاف كمػػػػػف تحمميػػػػػا بعػػػػػد مكتيػػػػػا.

كالمكاصػػػبلت كمصػػػانع اإلنتػػػاج المختمفػػػة دكر أساسػػػي فػػػي زيػػػادة  نسػػػبة غػػػاز ثػػػاني 
أكسػيد الكربػػكف فػي جػػك المػدف تتزايػػد تراكيػز غػػاز ثػاني اككسػػيد الكػاربكف, كاف تزايػػد 

نبعاثػػػػات البشػػػرية التػػػػي تقػػػػدر % سػػػػنكيان بسػػػبب االٓ,َتراكيػػػز الغػػػػاز بمغػػػت بحػػػػدكد 
مميار( طف بسبب ازالة عدد  ٓ,َك ٔ,َسنة فضآل عف )مميار طف في ال ِْبنحك)

مف الغابات, أسيمت الثكرة الصػناعية فػي زيػادة تراكيػز غػاز ثػاني اككسػيد الكػاربكف 
ككفػػؽ مرصػػد )مكنػػالك( فػػي ىػػاكام أذ تبػػيف بػػأف تراكيػػز غػػاز ثػػاني أككسػػيد الكػػاربكف 

ل, فقػػد بمػػغ تشػػيد زيػػادةن مػػف جانػػب  كتذبػػذبان  سػػنكيان مػػف جانػػب  خػػر بػػيف مػػدة كأخػػر 
جزء بػالمميكف(, فػي حػيف بعػد قيػاـ  َِٖ( حكالي )ََُٖ-َُٕٓتراكيزه مف عاـ )

جػػزء بػػالمميكف( ىػػذا مػػف جانػػب , أمػػا التذبػػذب فػػي  ّّٓالثػػكرة الصػػناعية  سػػجؿ )
تراكيز غاز ثاني أككسيد الكاربكف فأنو يرجع الى كجكد عدد مف النباتات التػي تنمػك 

تقـك بأمتصاص جػزء كبيػر مػف تراكيػز غػاز ثػاني  كتزداد كثافو في فصؿ الربيع مما
 أككسيد الكاربكف كأطبلؽ نسبة مف األككسجيف في الجك . 

درجة  رتفاعأإلى  مالجك  الغبلؼ  كيز غاز ثاني أكسيد الكربكف فياتر  كيشكؿ أرتفاع
ذا , المػػػدف المزدحمػػػػة بكسػػػائؿ المكاصػػػػبلتجػػػك  ك خصكصػػػان فػػػػي  األرضحػػػرارة  كا 
كقػد ينػػتج  األرضػيةحػػرارة الكػرة  ارتفػاعالغػاز سػػيؤدم ذلػؾ إلػى الزيػادة ليػذا  اسػتمرت

ك خمػػؿ فػػي  فيضػػاناتمسػتكل المحيطػػات كحػػدكث  ارتفػػاععػف ذلػػؾ ذكبػػاف الجميػػد ك 
تمػكث اليػكاء بغػاز ثػاني  تشػيدالرطبػة  األمػاكف , فضػبلن عػف ذلػؾ فػأفالنظاـ البيئي 

تكػػػػكيف رذاذات حمضػػػػية كربكنيػػػػة تمحػػػػؽ أضػػػػرار ممػػػػا يػػػػؤدم الػػػػى أكسػػػػيد الكربػػػػكف 
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كربكنػػػات  االتػػػي تبنػػػى بػػػالحجر الجيػػػرم مككنػػػ األبنيػػػةبالنباتػػػات ك الحيػػػاة المائيػػػة ك 
 الكالسيـك التي تتفتت بسيكلة.

 غاز الميثان   -6
( مميػػكف طػػف , أذ يعػػد مػػف  َٓٓيقػدر انتػػاج  غػػاز الميثػػاف فػػي العػػالـ سػػنكيان بنحػػك )

( مميكف طف, كىك نتاج لمتفاعبلت َُٔالجكل بنحك ) الغازات الطبيعية في الغبلؼ
البلىكائيػػػة فػػػي الغابػػػات ك البػػػرؾ كالمسػػػتنقعات فضػػػبلن عػػػف  ؼالكيماكيػػة فػػػي الظػػػرك 

خركجو مع غازات البراكيف ك مف حقكؿ الغار الطبيعي. ك نتيجة لنشاطات اإلنساف 
 المختمفػػة بػػدأت كميػػات إضػػافة مػػف ىػػذا الغػػاز تصػػؿ إلػػى الجػػك خاصػػة النشػػػاطات
المتعمقػػة بتربيػػة الحيػػكاف فػػي الحظػػائر ك محطػػات معالجػػة الميػػاه العادمػػة ك مكبػػات 

مميػػكف طػػػف  ِْٓالنفايػػات الصػػمبة كيقػػدر مػػػاينطمؽ لمغػػبلؼ الجػػكم سػػػنكيان بحػػكالي 
/سنكيان ,يتميز غاز الميثاف بأنػو لػو القػدرة عمػى أمتصػاص كميػة كبيػرة مػف األشػعاع 

الكػاربكف ,أم أف جػػزئ كاحػػد مػػف  األرضػي أقػػكل مػػف أمتصػاص غػػاز ثػػاني أككسػػيد
ضػػعفان( مػػف الحػػرارة التػػي يحػػتفظ  بيػػا ثػػاني أككسػػيد الكػػاربكف ,   ِّالميثػػاف يعػػادؿ )

كأزداد تركيػػػز غػػػاز الميثػػػػاف عقػػػب الثػػػػكرة الصػػػناعية نتيجػػػة لمزيػػػػادة فػػػي اإلسػػػػتعماؿ 
جػػػزء مػػػػف البميػػػكف قبػػػػؿ الثػػػػكرة  ََٕالصػػػناعي كالتقػػػػدـ التكنكلػػػكجي بعػػػػد اف سػػػػجؿ 

(  كاشػػار عػػدد مػػف البػػاحثيف انػػو ِٕ,ُبحػػدكد ) ُْٗٗؿ فػػي العػػاـ الصػػناعية كصػػ
 .ََُِ-ََِٓ( في العاـ ْ-ِسيرتفع الى )

ينػتج غػاز النيتػركز مػف مصػادر متعػددة , أمػا نتيجػة لحػرؽ  غاز النيتروز: -ّ
األحفػػػكرم كالخشػػب كفضػػػبلت المحاصػػيؿ  , كتقػػػدر الزيػػادة السػػػنكية حػػػكالي  الكقػػكد

جػزمء( مػف  َِٓالنيتػركز يعػادؿ فعاليػة حػكالي )%( كأف الجزمء الكاحد مف ّ,َ)
ثػػاني أككسػػيد الكاربكف,كيقػػدر العممػػاء أف مػػدة بقػػاءه فػػي الغػػبلؼ الجػػكم تتػػراكح بػػيف 

التػػي يشػػػيدىا العػػػالـ,  ء%(فػػػي ظػػاىرة الػػػدؼٓسػػنة( كتسػػػيـ بحػػكالي ) َُِ-ُُْ)
 % مف مقدار تركيػزهُٖأككسيد النيتركز أعمى بحكالي  كأشار عدد مف الباحثيف بأف
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, قبؿ الثكرة الصناعية ) حسب  خػر البيانػات الصػحفية لمنظمػة األرصػاد العالميػة (
جزء مف المميكف مف حيث الحجـ كازداد في  ِٖٗكصؿ تركزه الى  َُٕٗففي عاـ 

جزء مف المميكف مف حيث الحجـ كتزداد ىذه النسبة  بمقدار  ُّٗالى  ََِٓعاـ 
 % سنكيان.ّ-ِ
 الكمور فمور كربون   -3

ركبػػػات الكمكرفمككربػػػكف فػػػي التبريػػػد ككػػػذلؾ عطػػػكر السػػػبرام كىػػػي نػػػكاتج تسػػػتعمؿ م
مصػػػػػػنعة كليسػػػػػػت طبيعيػػػػػػة  فػػػػػػي تمػػػػػػكث البيئػػػػػػة كفقػػػػػػان لمػػػػػػدة  بقاءىػػػػػػا فمػػػػػػثبلن بقػػػػػػاء 

عامػان   َُُ(تصػؿ الػى ُِعامػت امػا مػد بقػاء )  ٕٓ( مايقارب ُُالكمكرفمكركربكف )
 طبقػةعػاؿ فػي تتكػؿ كيندرج تحت ىذه المجمكعة العديػد مػف الغػازات التػي ليػا دكر ف

األكزكف باإلضػػافة إلػػى دكرىػػا فػػي اإلحتبػػاس الحػػرارم كتعػػد ىػػذه المركبػػات ىػػي مػػف 
صنع اإلنساف ك لـ تكجد فػي الطبيعػة قبػؿ قيػاـ الثػكرة الصػناعية ك قػد ازداد إنبعػاث 
ىػػػذه الغػػػازات فػػػي اليػػػكاء حتػػػى سػػػنكات التسػػػعينات ك لكػػػف ىنػػػاؾ ثبػػػات تقريبػػػان فػػػي 

 نيف السيطرة عمى انبعاث ىذه الغازات.مستكياتيا بعد تطبيؽ قكا
 ( O)غاز األوزون التروبوسفيري   -0

يعػػػد األكزكف التركبكسػػػفيرم  أحػػػد الممكثػػػات البيئيػػػة التػػػي تسػػػيـ فػػػي حػػػدكث ظػػػاىرة 
 أماألحتبػاس الحػرارم  بسػبب تراكيػزه فػي المسػتكيات السػفمى مػف الغػبلؼ الجػكم , 

في ىذه المسػتكيات كيػزداد باألرتفػاع نحػك طبقػات الجػك العميػا , كيػنجـ عػف  يتناقص
كالحيػكاف عمػى حػد  لئلنسػاف لجمػدانقص تركيزه في ظيكر حاالت األصػابة بسػرطاف 

سػػػكاء, كمػػػايعكس تػػػأثيره عمػػػى عمميػػػات البنػػػاء الضػػػكئي لمنباتػػػات أم تتكػػػكف نتيجػػػة 
ربكنات البتركليػػة باألضػػافة إلػػى لمتفاعػؿ الكيميػػائي بػػيف أكاسػػيد النتػػركجيف كالييػػدركك

 تأثير اشعة الشمس  كالتي تتزايد مع مكجات فصؿ الصيؼ الجاؼ.
 : االثار البيئية لألحتباس الحراري:. -6

 تتضمف األثار البيئية بعدد مف التأثيرات المباشرة كالغير مباشرة عمى النحك التالي:.
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عمػػى نطػػاؽ كتمػػكث اليػػكاءالسػػاخنة لممكجػػاتنتيجػػة  كيحػػدثالتػػأثير المباشػػر  -أ
  .كاسع كالككارث الجكية الطبيعية

التػػػأثيرات التػػػي تحػػػدث نتيجػػػة لمتغيػػػرات المناخيػػػة المتعمقػػػة بػػػالنظـ كالعبلقػػػات  -ب 
 .لبيئة كاإلنتاج البحرمالمحاصيؿ الزراعية كعمـ ا كتتضمفالبيئية 

)غير المباشرة( المرتبطة باإلفقار كالنزكح كالصػراع عمػى  ران التكابع األكثر انتشا  - ج
 (المياه كمشكبلت الصحة العقمية التالية لمككارث كمنياالمكارد )

كيمكػػػف تمخػػػيص أىػػـػ اآلثػػػار البيئيػػػة لظػػػاىرة االحتبػػػاس الحػػػرارم كمايترتػػػب عمييػػػا  
 بالتالي:. 

 البحر وارتفاع منسوب سطح  حرارة االرض -7

(Earth heat and the rise of sea level ) 
تشػير الدراسػات بػػأف القػرف العشػريف قػػد سػجؿ أعمػػى إرتفػاع فػي درجػػات الحػرارة منػػذ 
حػػكالي مائػػة عػػاـ ك قػػد ثبػػت بػػأف ىنػػاؾ عبلقػػة ك ثيقػػة بػػيف إزديػػاد نسػػبة غػػاز ثػػاني 

أف حرارة االرض مف الممكف أف  أكسيد الكربكف ك االنحباس الحرارم, يعتقد العمماء
ترتفػػع  أك تػػنخفض حسػػب مكقػػع االرض بالنسػػبة لمشػػمس ففػػي القسػـػ الشػػمالي مػػػف 
الكرة األرضية قد ترتفػع الحػرارة أكثػر مػف المعػدؿ الطبيعػي كفػي القسـػ الجنػكبي أقػؿ 

مف منطقة ألخرل حيث سيحدث  ؼمف المعدؿ الطبيعي ك ىذا سيككف لو أثر مختم
فػػي منػػاطؽ أخػػرل ك يػػدخؿ ضػػمف تػػأثير إرتفػػاع  فيضػػانات التصػػحر فػػي منػػاطؽ ك

ـ  َُٖٖفػي درجػات الحػرارة لكككػب االرض مقارنػة بعػاـ  كيظيػر التغييػرالحػرارة , 
كيسبب األرتفاع في درجات الحرارة  في ذكباف كمرجع لمتغيير بالزيادة أك النقصاف, 

الػدنيا يسػيـ ذلػؾ  الجميد في المناطؽ القطبية مما يؤدم الى ذكبانيا بأتجػاه العػركض
فػي ارتفػاع منسػكب الميػاه فػي البحػػار كالمحيطػات كغػرؽ المنػاطؽ السػاحمية كالجػػزر 
كتكػرار مكجػات المػػد كالجػزر ممػػا يسػيـ فػػي غػرؽ المػػدف  كالمنشػأت التػػي تقػع عمػػى 
رتفػاع درجػة حػػرارة االرض  سػكاحميا ,كتؤكػد الدراسػات بػأف أكؿ نػػاتج لتمػكث اليػكاء كا 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
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اء فػػي الجػػك ك بالتػػالي زيػػادة  كميػػة األمطػػار السػػاقطة  التػػي يرافقػػو زيػػادة لبخػػار المػػ
ف طبيعػة تػأثيرات إرتفػاع ك  ستؤدم إلى رفع منسكب المياه في البحار ك المحيطات, ا 

كىػػذا سػػببو  ,تختمػػؼ مػػف مكػػاف إلػػى  خػػر كمػػف بمػػد إلػػى  خػػر مسػػتكل البحػػر سػػكؼ
الجيكلػػكجى الػػذل , مثػػؿ إرتفػػاع األراضػػى كاالنخسػػاؼ التبػػايف فػػي العكامػػؿ الجغرافيػػة

ممػا يظيػر أف بعػػض األمػاكف تكػكف أكثػر تػأثيراي مػف أمػػاكف  لؤلراضػى حاليػان, يحػدث
ك قد ترتفع مياه البحر بمقدار متػران أك متػريف بحمػكؿ نيايػة ىػذا القػرف ك ىػذا , أخرل

عمكمػػان أف  , كيتكقػػعسػػيؤدم إلػػي تػػدمير مسػػاحات كبيػػرة مػػف األراضػػي المنخفضػػة. 
األنيار الكبرل  اقعة فى مناطؽ مرتفعة, بينما يميؿ التدفؽ مفيزداد تدفؽ األنيار الك 

 فى الشرؽ األكسط كأكربا كأمريكا الكسطى إلى اإلنخفاض, 
كتعػػػد بمػػػداف العػػػالـ الثالػػػث مػػػف اكثػػػر منػػػاطؽ العػػػالـ تعرضػػػان لمثػػػؿ ىػػػذه  المخػػػاطر 
خصكصػان فػػي  سػػيا حيػػث ىنػػاؾ المبليػيف يعيشػػكف ك يزرعػػكف فػػي دلتػػات األنيػػار ك 

ك مػف المتكقػػع أف تػتقمص المسػػاحات األرضػية بعػػدة كيمػػكمترات  ,لفيضػػاناتسػيكؿ ا
ممػػا سػػػيغطي الكثيػػػر مػػف القػػػرل السػػػاحمية ك يحػػػـر سػػكاف عديػػػديف مػػػف أراضػػػييـ ك 

عنػد ارتفػاع مسػتكل سػطح ُٖٗٗىذا ما أكده مجمكعة مػف الخبػراء سػنة  ,مصادرىـ
% ُٗتشػريد % مػف اراضػي بػنغبلدش ك ُِـ( سيؤدم الػى اختفػاء ُالبحر بمقدار )

% مػػف اراضػػييـ الزراعية,فضػػآل عػػف ذلػػؾ فقػػداف مايقػػارب ُُمػػف سػػكانيـ كتػػدىكر 
ـ (  ممػا يضػطرىا ُ% مف اراضي الكاليات المتحدة عنػد ارتفػاع منسػكب الميػاه)ْٔ

ذلػػؾ الػػى انفػػاؽ مبليػػيف الػػدكالرات فػػي تحسػػيف اإلمػػداد بالمػػاء كالسػػيطرة عميػػو حيػػث 
ادات ستتدىكر عندما يدفأ المناخ فعمى سبيؿ كما أف اإلمد عمى الماء سيزداد الطمب

 مػفالمثاؿ في ميامي المستصمحة أصبل مف البحر لف تنجح حتى الحمايػة بالسػدكد 
حماية أماكف الماء األرضي العذب الذم يغذم المدينة كسكؼ تزيد الفيضػانات كلػف 
 يككف ىناؾ مفر مف إنفاؽ عػدد كبيػر مػف االمػكاؿ ألحتػكاء المشػكمة, كمػف االخطػار
الكبيرة التي يسببيا ارتفاع منسكب المياه تغمغؿ المياه المالحة في عمؽ المياه العذبة 
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%  كىجػػرة عػػػدد مػػف السػػكاف مايقػػػارب ّممػػا يػػؤدم الػػى تمكثيػػػا كتغيػػر خصائصػػيا 
مميكف نسمة. كسػيحدث تغيػر فػي أمػاكف تكاجػد األسػماؾ حيػث سػتتغير عمييػا  ََٕ

حرارة سترفع منسكب مياه البحر ك بالتالي بيئتيا فتمجأ إلى أماكف أخرل ك كما أف ال
لئلنقػػػراض مثػػػؿ بػػػنغبلدش الميػػػددة بػػػالغرؽ نتيجػػػة  معرضػػػةستصػػػبح ىنػػػاؾ منػػػاطؽ 
 إلرتفاع منسكب البحر.

 (The influence on agriculture)            التأثير عمى الزراعية -6
يعتقػػد بػػأف اإلرتفػػاع فػػي درجػػات الحػػرارة سػػكؼ يكػػكف لػػو تػػأثيران خطيػػران عمػػى جميػػع  

أنحاء العالـ كسكؼ تتضاعؼ حدة التقمبات الجكيػة كخصكصػان األعاصػير كالجفػاؼ 
كتبايف تساقط األمطار,مما يزيد مف متاعب البيئة كالمحاصيؿ الزراعية مثؿ )الشام 

غير في كميػة كنكعيػة األمطػار السػاقطة, ,كالبف( بسبب أختبلؼ درجات الحرارة ك ت
 فضبلن عف تغير الحياة البرية. 

في تزايد حجـ النبات كنمكه فضبلن عف تزايػد سػطح  ( Co) يسيـ ارتفاع تراكيز غاز
(,كانتشار زراعة عدد مف ّْاكراقو كتزايد قكتة كمقاكمتو لمضركؼ المناخية  جدكؿ)

في مناطؽ جافػة كشػبة جافػة , فضػبلن  النباتات في مناطؽ لـ تكف مبلئمة  لزراعتيا
عػػف تكسػػع مسػػاحة زراعػػة الػػرز عمػػى حسػػاب محاصػػيؿ اخػػرل كػػذلؾ زراعػػة القمػػح 
سينتشر في كندا كسيكؿ ركسيا  كفي مكاقع اخرل تعمؿ الحرارة العاليػة عمػى إعاقػة 
تمقػػيح النبػػات خػػبلؿ فتػػرة اإلخصػػاب كىػػذا سػػيؤثر سػػمبان عمػػى جػػكدة القمػػح ك كميتػػو. 

رجػات فػي إحػداث تغيػرات فػي خصػائص المنػاخ مػف شػدة الحػرارة ك كيعمػؿ أرتفػاع د
قمة األمطػار, فمػثبلن المنػاطؽ الرئيسػة لزراعػة الحبػكب فػي أمريكػا الشػمالية أذ يتكقػع 
أف تصبح أكثر حرارة ك جفاؼ كالمحتمؿ أيضان أف تقؿ األمطار في تمػؾ المنطقػة ك 

تعاني مػػف عجػػز فػػي ىػػذا سػػيؤثر سػػمبان عمػػى الزراعػػة بشػػكؿ عػػاـ. كىنػػاؾ منػػاطؽ سػػ
الميػاه عنػػد إرتفػػاع درجػػة الحػػرارة ك إنخفػػاض سػقكط الػػثمج شػػتاءن كمػػا ىػػك متكقػػع فػػي 
كاليفكرنيػػا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ  كىػػذا سػػيؤدم إلػػى زيػػادة فتػػرات الجفػػاؼ ك إضػػطراب 
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الزراعػػة فييػػا, كيتكقػػع عػػدد مػػف العممػػاء بػػأف األرتفػػاع فػػي درجػػات الحػػرارة سيسػػبب 
ربع أنتاجيا في المكاد الغذائية تقريبان, السيما األقػاليـ التػي تقػع فقداف األقاليـ الفقيرة ل

فػػي المنػػاطؽ المداريػػة كشػػبو المداريػػة , كفػػي الجانػػب اآلخػػر فػػأف  التغيػػر المنػػاخي 
تحسيف أحػكاؿ األنتػاج الزراعػي  فػي أقمػيـ سػيبريا  كشػماؿ كنػدا كسػيككف  يعمؿ عمى

قػاليـ أك األراضػػي التػػي كانػػت بكسػع تمػػؾ األقػػاليـ أسػتغبلؿ مسػػاحات شاسػػعة مػػف األ
 َُّمتجمػػدة فػػي الماضػػي كمػػا ينػػتج عنيػػا زيػػادة فػػي االنتػػاج الزراعػػي بمػػا يعػػادؿ )

 مميكف( طف سنكيان.
 (34جدول)                                       

 عمى انتاج المحاصيل الزراعية ( Co)تأثير تزايد تركيز 
 الزيادة % المحصكؿ
 ٗ األرز
 ّٖ القمح
 ّٔ الشعير
 ُٔ الذرة
 َُْ القطف

 ُٕ فكؿ الصكيا
 ُّ البندكرة
 ْ البرسـي

المصػػػػػدر:عمي احمػػػػػد غانـ,المنػػػػػاخ التطبيقػػػػػي, الطبعػػػػػة االكلػػػػػى, دار المسػػػػػيرة لمنشػػػػػر كالتكزيػػػػػع 
 .ّٕٓ,صََُِكالطباعة,

 
 تك أجريت دراسات أخرل عمى تأثير درجة حرارة األرض عمى غابػات شػرؽ الكاليػا

المتحػدة ك المتكقػػع أف تصػبح األنػػكاع الميمػػة مثػؿ الػػزاف ك القيقػػب غيػر قػػادرة عمػػى 
التكػػػاثر فػػػي غضػػػكف بضػػػعة عقػػػكد ك بعػػػد بضػػػعة عقػػػكد أخػػػرل ستصػػػبح األشػػػجار 
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الضػػخمة مجيػػدة ك ضػػعيفة ك معرضػػة لممػػرض ك الحشػػرات ك سػػتأتي الحرائػػؽ فػػي 
 النياية عمى الغابات الكاىنة.

 :الجفاف و التنوع الحيوي -4
                         (The dryness and biodiversity )   

أصبحت ظاىرتي الجفاؼ ك التصحر تيدداف البشرية نتيجة لئلرتفاع المتكقع لدرجة 
الحرارة المذاف كانا في  الماضي يحػدثاف فػي عػدد مػف الػدكؿ نتيجػة لتغيػرات الطقػس 

عكامؿ أخرل فزيادة الحرارة الطبيعية أما اآلف فأصبحت المشكمة أكبر نتيجة لتدخؿ 
تعمؿ عمى نقص رطكبة التربة بدرجة كبيرة مما سيؤدم إلى قحػط شػديد خاصػة فػي 
الدكؿ النامية كيترتب عمى ذلؾ تدني الناتج المحصكلي, ىذا مػف ناحيػة كمػف ناحيػة 
أخرل فإف استعماؿ األراضػي الزراعيػة لمرعػي ك القيػاـ بقمػع كأزالػة األشػجار سػيؤدم 

تأكؿ التربة كزيادة التصحر الذم لػو اكبػر األثػر فػي معانػاة الكثيػر مػف إلى تعرية ك 
الشعكب ك خاصة في أفريقيا الذيف سيعانكف مف الجكع ك سكء التغذية مما سيدفعيـ 

 إلى ترؾ أماكف عيشيـ ك اإلنتقاؿ إلى أماكف أخرل بحثان عف الغذاء
نػػاؾ  دراسػػات تشػػير كبػالرغـ مػػف عػػدـ تػػكفر إحصػػائيات دقيقػة ليػػذه األزمػػة إال أف ى

 ْمميكف شخص يعانكف مف المجاعات ك سكء التغذية ك ىناؾ  َُٓإلى أف حكالي 
مبليػػيف مػػػف البلجئػػيف ك العائػػػديف ك عػػدد غيػػػر محػػدد مػػػف األشػػخاص الػػػذيف تركػػػكا 

أفريقيػا ىػػي أكثػر الػػدكؿ تػأثران بيػػذه الظػػاىرة مػػثبلن أمػاكف عيشػػيـ إلػى أمػػاكف أخػرل.  
ارة ك الجفػاؼ ك بالتػالي التصػحر س حيػث سػتزداد الحػر كىػذا مػا أظيرتػو خػرائط الطقػ

 خصكصان المناطؽ الشرقية منيا. ك 
كأظيرت عدد مف الدراسات بأف مايشيده العالـ مف أحتباس حرارم أدل الى تكسع 
ظاىرة التصحر , إذ تقدر مساحة األراضي الصالحة لمزراعة كالتي تعتمد عمى 

مميكف دكنـ( متأثرة بالتصحر الشديد ,  ِْمميكف دكنـ( منيا ) ّٔالرعي بحكالي )
مميكف دكنـ(  ِ,ٗ%( مف قدرتيا األنتاجية , في حيف أف )ِٓكقد فقدت حكالي )
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 %( مف قدرتيا اإلنتاجية,َٓمتأثرة بحاالت التصحر المتكسطة كقد فقدت حكالي )

زيادة متكقعة في عدد الحرائؽ كنسبة األماكف  اتالدراسعدد مف كأظيرت نتائج 
ة في القرف الكاحد كالعشريف, كلكف مع مركر الزمف سجؿ تناقص في خطر المحترق

كضرر الحرائؽ نتيجة تناقص الكقكد الحيكم الناتج مف نقص إنتاجية الغطاء 
النباتي بشكؿ عاـ, كما كسجؿ تناقص في جرياف المياه السطحي في كافة أرجاء 

مف نقص في  عمى الرغـ مف تناقص الغطاء النباتي كما يصحبوك  ,(األردف)
امتصاص المياه كزيادة ظاىرية في الجرياف السطحي, باستثناء منطقة جنكب البحر 

 .زيادة طفيفة في الجرياف السطحي التي شيدتالميت 

 (Human Health and Nutrition)وغذاءه  صحة االنسان -3
يظير بأف أكثر المجمكعات تضػرران مػف تػأثير اإلحتبػاس الحػرارم تمػؾ التػي تعػاني  

أصػػػػبلن مػػػػف ضػػػػغكطات اجتماعيػػػػة ك إقتصػػػػادية ك ظػػػػركؼ مناخيػػػػة صػػػػعبة ك ىػػػػذه 
ستشػػػمؿ دكؿ العػػػالـ الثالػػػث ك المجمكعػػػات ذكم الػػػدخؿ المحػػػدكد ك سػػػكاف المنػػػاطؽ 

فػػػة ك يػػػزداد خطػػػر السػػػاحمية المنخفضػػػة ك الجػػػزر ك سػػػكاف األراضػػػي العشػػػبية الجا
التعرض لمفيضانات النيرية أك الساحمية ك الجفاؼ ك العكاصؼ ك األعاصػير. كمػا 
أف إرتفاع درجات الحرارة سيؤدم إلػى إنتشػار العديػد مػف األمػراض اإلسػتكائية فمػثبلن 
سػػكاف بعػػض منػػاطؽ فػػي الكاليػػات المتحػػدة سػػيعانكف مػػف البعكضػػة اإلسػػتكائية التػػي 

 عف ذلؾ فأف اإلرتفاع في درجات الحرارة سيسػفر عػف تسبب مرض المبلريا, فضبلن 
إنخفاض الكفيات ذات الصمة بالبرد كحدكث زيادات في اإلنتقاؿ المحتمػؿ لؤلمػراض 
المعديػػػػة التػػػػي تحمميػػػػا النكاقػػػػؿ مثػػػػؿ )المبلريا,الضػػػػنؾ,كالحمى الصػػػػفراء(, كسػػػػييدد 

كبيػرة  التػي تقػع اإلرتفاع المتكقع لمنسكب مياه البحر الكثيػر مػف الػدكؿ الصػناعية ال
فػػػػي منػػػػاطؽ منخفضػػػػة ك مسػػػػاحات كبيػػػػرة مػػػػف أراضػػػػي ىػػػػذه الػػػػدكؿ ذات الثػػػػركات 

كمػػف المػػرجح أف تتسػػبب تغٌيػػرات المنػػاخ فػػي إطالػػة فصػػػكؿ  اإلقتصػػادية الضػػخمة,
كمػػػف  ,انتقػػػاؿ األمػػػراض اليامػػػة المحمكلػػػة بالنكاقػػػؿ, كفػػػي تغييػػػر نطاقيػػػا الجغرافػػػي
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كبير في مساحة المنطقة التي تحدث فييا  أف يؤدم تغٌير المناخ إلى اتساع المتكقع
أف ترتفػع  المحتمػؿ, كمػف  اإلصابة بداء البميارسيات الذم تنقمو القكاقػع فػي الصػيف

 ُِـ( كلمػػدة )ّٖالحػػرارة كفػػؽ تقػػديرات) منظمػػة الصػػحة العالميػػة( الػػى أكثػػر مػػف )
ر يكمػػان( األمػػر الػػذم يسػػيـ فػػي زيػػادة تكػػرا ٖٓـ( لمػػدة )ِّيكمػػان( كالػػى أكثػػر مػػف )

بػػيف  عبلقػػة كطيػػدةىنػػاؾ مكجػػات الحػػر كمػػا يرافقيػػا مػػف زيػػادة فػػي عػػدد الكفيػػات, ك 
سػكاء بصػكرة مباشػرة أك بػذلؾ  تتػأثرفالزراعػة ,تقمبات المناخ كتغيراتو كبػيف الزراعػة

مباشػػػرة, مػػػف خػػػبلؿ انبعاثػػػات غػػػازات االحتبػػػاس الحػػػرارم, كانقطػػػاع الػػػدكرات غيػػػر
بب تػدىكر األراضػي كقطػع األشػجار كغيػر مف العناصر كالمياه, بسالطبيعية لكثير

أف تػػدريجيا, فػػإف تغيػػر المنػػاخ يمكػػف تحػػدثنظػػرا ألف أنمػػاط تقمبػػات المنػػاخ , ذلػؾ
نما بالضركرة في حد ذاتو, تقمب المناخ ليس مؤذيان ك  ,يحدث دكف أف يمحظو أحد كا 

تنشػػػػػأ المشػػػػػكمة مػػػػػف األحػػػػػداث العنيفػػػػػة, كمػػػػػف االضػػػػػطراب النػػػػػاجـ عػػػػػف صػػػػػػعكبة 
تقمػػب المنػػاخ عمػػى جميػػع أشػػكاؿ , كأف  بػػاألحكاؿ الجكيػػة ألكثػػر مػػف أسػػبكعالتنبػػؤ

% مػػػف  ََُك % َُمػػا بػػيف  ,اإلنتػػاج الزراعػػي معركفػػة جيػػدا.  يمكػػف أف يعػػزل
المرتبطػػػػة اإلنتػػػاج فػػػي األجػػػؿ القصػػػير إلػػػػى تقمبػػػات الطقػػػس. أمػػػا الخسػػػائر تفػػػاكت

ككارث بالتقمبػػػػػػػات األساسػػػػػػػية فػػػػػػػي المنػػػػػػػاخ فيػػػػػػػي أكثػػػػػػػر مػػػػػػػف تمػػػػػػػؾ المرتبطػػػػػػػة بػػػػػػػال
أيػػػػػا كانػػػػػت  كالمحميػػػػػة المرتبطػػػػة بػػػػػالطقس مثػػػػؿ األعاصػػػػػير كالفيضػػػػاناتاليائمػػػػة

التغييػػػرات التػػػي سػػػتحدث, فإنيػػػا ستسػػػتمر لعقػػػكد أك قػػػركف, حيػػػث أف المنػػػاخ يتسػػـػ 
 بقصكر ذاتي كاضح

المنػاخ فػي إف التأثيرات المحتممة لتغير المناخ عمى اإلنتاج الزراعي لف تعتمد عمى
ن الزراعيػػة عمػػى التكيػػؼ مػػع المحاصػػيؿ عمػػى قػػدرةمػػا سػػتعتمد حػػد ذاتػػو فحسػػب, كا 

 . المناخية التغيرات
, مممكسة في التكزيع الجغرافي لؤلقاليـ المناخية كما يرتبط بيا مف أنماطالتغييرات ال

ؤدم إلػػػى تعػػػػديؿ التػػػكازف الجغرافػػػي لممحاصػػػػيؿ, بمػػػا فػػػػي تػػػاسػػػتخداـ األراضػػػي قػػػػد 
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اإلنتػػاج فػػي البمػػداف المتقدمػػة فػػي  حػػدكث تػػأثير إيجػػابي صػػافي محتمػػؿ عمػػىذلػػؾ
 .كتأثير سمبي عمى البمداف النامية في المناطؽ المداريةالمناطؽ المعتدلة

 

 (The hol and Deplrtion of Ozone) ثقب وتدني األوزون  -0
يسيـ أرتفاع درجات الحرارة الناجـ عف تمكث اليكاء بصكر مباشرة في تدني مستكل 

 (CFCs)  كثافة غاز االكزكف الجكم اذ تعمؿ غازات كمركبات )كمكرفمكرككربػكف( 
التػػي تسػػتخدـ فػػي صػػناعات متعػددة منيػػا رغكيػػات البػػكلي بركنيػػاف فضػػبلن الفريكنػات 

تصػػاعد  ىػػذه المركبػػات فػػي طبقػػات عػػف العطػػكر السػػبرام كالمشػػكمة تكمػػف فػػي أف 
الؼ جزء منو , كتعمؿ الطائرات  ََُالجك العميا يسيـ في تدمير االكزكف كتحطيـ 

في أنخفاض مستكيات االكزكف النيا تحمؽ عادة في طبقة الستراتكسفير الذم يتركز 
معظػـػ االكزكف فييػػا, ممػػا تتػػرؾ أثػػران سػػمبيان عمػػى صػػحة االنسػػاف كاصػػابتو بػػأمراض 

الػذم يسػتخدـ   (HFCs)ك الييػدركفمككاربكف  (HCFCs)ك يعد ايضان غاز متعددة 
عػػػف تبريػػػد السػػػيارات  فضػػػبلن عمػػى نطػػػاؽ كاسػػػع فػػػي المكيفػػػات اليكائيػػػة فػػػي المنػػػازؿ 

لمشػػػػكمة  االحتبػػػاس الحػػػػرارم نظػػػػران لقػػػػدرتيا عمػػػػى  يشػػػػكؿ مصػػػػدران إضػػػػافيان  كبالتػػػالي
 اإلحتفاظ بالحرارة ك أيضان لمستكياتيا المتزايدة في الغبلؼ الجكم.

 

معالجات ظـاىرة االحتبـاس الحـراري وطرائـق الحـد مـن تأثيراتـو : -4
 البيئية:.

الحػرارم مشػكمة عالميػة فأنػو ال يمكػف الحػد منيػا إال  األحتبػاسنظران ألف ظاىرة     
الفػػػػػردم كالمؤسسػػػػػاتي  لالمسػػػػتك  عمػػػػػىريػػػػػؽ تظػػػػافر جميػػػػػع الجيػػػػػكد الدكليػػػػة عػػػػف ط

كالحككمي. كلقد تبيف مف العرض السابؽ إف الدكؿ الصناعية كالتي تتميز بمعدالت 
عاليػػػة السػػػتيبلؾ الطاقػػػة مقارنػػػة بالػػػدكؿ الناميػػػة ىػػػي المصػػػدر الرئيسػػػي النبعاثػػػات 
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ر فػػػي اتخػػػاذ اإلجػػػراءات ىػػػذا فعمييػػػا الػػػدكر األكبػػػ كعمػػػىالحػػػرارم  اإلحتبػػػاسغػػازات 
الضركرية لمحد مػف انبعػاث ىػذه الغػازات الضػارة كالتػي يمكػف حصػرىا فػي اتجػاىيف 

 أساسييف:
الحػػد مػػػف انبعػػػاث غػػػازات االنحبػػػاس الحػػرارم مػػػف خػػػبلؿ االعتمػػػاد عمػػػى أنػػػكاع  .ُ

 الطاقة البديمة كتحسيف كفاءة االستفادة مف الكقكد.

المتصػػاص غػػاز ثػػاني أكسػػيد  زيػػادة المسػػاحات الخضػػراء التػػي تعتبػػر األساسػػي .ِ
 الكربكف.

الدراسػة المحميػة لقيػاس مسػػتكم تراكيػز غػازات االحتبػػاس إحػػدل لقػد أكضػحت نتػائج 
تسػخيف  عمىالحرارم في )غزة (عمى أنيا في مستكاىا الطبيعي كال تشكؿ أم خطر 

التػػي يمكػػف اتخاذىػػا لمحػػد مػػف انبعػػاث الممكثػػات االرض إال أف اإلجػػراءات الكقائيػػة 
خفػض نسػبة التمػكث  الىأف تؤدم حماية البيئة األرضية مف التسخيف لرؽ عمى الط

فػػػي البيئػػػة المحميػػػة كبالتػػػالي المحافظػػػة عمػػػى الصػػػحة العامػػػة. عػػػبلكة عمػػػى الفكائػػػد 
األخػػػرل التػػػي تتمثػػػؿ فػػػي ترشػػػيد اسػػػتيبلؾ الطاقػػػة كتػػػكفير المػػػاؿ ك تحسػػػيف الحالػػػة 

  .مايمي:, كتتضمف طرائؽ الحد مف األحتباس الحرارم عمى الصحية
 مات متعمقة بالحكو طرائق   7

كالبيئػػة مػف الممكثػػات عمػػى اخػتبلؼ مصػػادرىا مػػف  السػػكافيعػد الحفػػاظ عمػػى صػحة 
أىـ األدكار المنكطة بالحككمة ممثمة بمؤسساتيا المختمفة فػي شػتى مجػاالت التنميػة 

 -مف اإلحتباس كما يأتي:فانو يتعيف اتخاذ اإلجراءات التالية لمحد 
إنشاء محطػات ثابتػة ك متحركػة لقيػاس مسػتكل التمػكث مػف الغػازات العمؿ عمى  -ُ

 كالجسيمات المنبعثة مف كسائؿ النقؿ المختمفة كبصكرة دكرية.

 تحديد معدالت تركيز االنبعاثات "الناجمة عف المركبات" المسمكح بيا محميان. -ِ

ف سػف القػػكانيف كالتشػػريعات البيئيػة الخاصػػة بتمػػكث اليػكاء كتفعيميػػا فػػي القطػػاعي -ّ
 العاـ كالخاص.
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 عالية. بكفاءةتخفيض الضرائب عمى شراء المركبات الحديثة التي تتميز  -ْ

كضػػع تعميمػػات صػػارمة بشػػأف المركبػػات القديمػػة مػػف ناحيػػة اسػػتيرادىا ك تجديػػد  -ٓ
 تراخيصيا كصيانتيا.

دخػػاؿتفعيػػؿ نظػػاـ الفحػػص السػػنكم لممركبػػات  -ٔ فحػػص نسػػبة الغػػازات العادمػػػة  كا 
 المنبعثة مف المركبة.

 يد المعايير الخاصة بأنكاع الكقكد المختمفة المستعممة في المركبات.تحد -ٕ

 العمؿ عمى تخفيض أسعار الكقكد ذك الجكدة العالية لتشجيع استعمالو. -ٖ

 تشجيع استبداؿ المصادر المعتادة لمكقكد بأخرل نظيفة كالغاز الطبيعي. -ٗ

ميػع تعبيد كرصؼ الطرؽ غير المعبدة كالعمؿ عمى إنشػاء شػبكة طػرؽ تشػمؿ ج -َُ
 التجمعات السكنية ك الصناعية.

 إنشاء شبكة مكاصبلت عامة منتظمة ك فعالة. -ُُ

 تشجير المناطؽ خاصة عمى جانبي الطرؽ. إعادة -ُِ

دعػػـػ كتشػػػػجيع البػػػرامج التػػػػي مػػػف شػػػػأنيا رفػػػع مسػػػػتكل الػػػكعي لػػػػدل المػػػػكاطنيف  -ُّ
بخصػػػكص مخػػػػاطر زيػػػػادة االنبعاثػػػػات الناتجػػػػة مػػػػف كسػػػػائؿ النقػػػػؿ محميػػػػا ك عالميػػػػا 

 بالفكائد التي تعكد عمييـ مف تقميصيا.كتبصيرىـ 
   بالمؤسسات والجمعيات طرائق متعمقة  -6

أصبح دكر المؤسسات ك الجمعيات بارزا كمؤثرا عمى نطاؽ عالمي في تكجيو الرأم 
العاـ إلى القضايا اليامة مثػؿ قضػية البيئػة كالمحافظػة عمييػا, ك التػأثير أيضػا عمػى 
 صانعي القرار كلذلؾ فاف تكامؿ األدكار ك تفعيميا يتطمب القياـ باإلجراءات التالية: 

ف بكاسػػػػطة كسػػػػػائؿ اإلعػػػػبلـ باإلضػػػػػافة إلػػػػػى تنفيػػػػذ بػػػػػرامج تكعيػػػػة لممػػػػػكاطني -ُ
 الممصقات كالنشرات لتكضيح مخاطر زيادة التمكث عمى البيئة المحمية ك العالمية.
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تبنػػي برنػػامج المػػدف النظيفػػة الػػذم يشػػجع المػػكاطنيف عمػػى اسػػتخداـ البػػدائؿ  -ِ
المتاحػػػة مثػػػؿ المكاصػػػبلت العامػػػة ك الػػػدراجات اليكائيػػػة ك المشػػػي ك إظيػػػار الفكائػػػد 

 ة كالصحية التي تعكد عمييـ مف ذلؾ.المالي

التشػجير لتنقيػة اليػكاء فقػد أكضػحت البحػكث العمميػة  إعػادةالتكعية بأىميػة  -ّ
مف اليكاء فيما يقػـك بعضػيا اآلخػر بيػدميا فضػبلن عػف قياميػا  ََُأنو يجب زراعة

دكرىػا اليػاـ فػي تعػديؿ المنػاخ  إلػي باإلضػافةبتصفية اليكاء مف الممكثات العالقة بو 
 قـك بخفض درجة الحرارة كخفض سرعة تيارات اليكاء الصاعدة كاليابطة. إذ ت

العمػؿ عمػى تغييػػر أنمػاط السػػمكؾ المجتمعػي مػػف حيػث قبػػكؿ ظػاىرة ركػػكب  -ْ
الدراجات مف جميػع الفئػات العمريػة ك الكظيفيػة ك الػتخمص مػف االرتبػاط الشخصػي 

 بالسيارة في إنجاز أقصر التنقبلت.
ف مثؿ دكرات تدريبية أك تكزيع نشرات خاصػة القياـ بحمبلت خاصة لمسائقي -ٓ

تتضمف إرشادات حكؿ أىمية الصيانة الدكريػة لممركبػة ك اختيػار الكقػكد المناسػب ك 
 أمكر أخرل.

تشجيع استعماؿ المركبات التي تتطمب أنكاع خاصػة مػف الكقػكد مثػؿ الغػاز  -ٔ
 اليكاء. المضغكط  أك الكيرباء ككنيا تقمص انبعاثات غازات الدفيئة ك تحسف جكدة

تشػجيع الشػركات عمػى تقمػيص نفقاتيػػا بكاسػطة اسػتخداـ الػدراجات اليكائيػػة   -ٕ
 في التنقبلت الفردية القصيرة.

طػرح األفكػػار ك المشػاريع الجديػػدة التػػي مػف شػػأنيا تقمػيص انبعػػاث غػػازات   -ٖ
الدفيئػة مثػػؿ اسػػتخداـ الشػػرطة لمػػدراجات اليكائيػػة خصكصػػا لمعناصػػر المتكاجػػدة فػػي 

 ة كاألسكاؽ أك ألداء ميمات فردية قصيرة. األماكف المزدحم
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 -ثانًّا: التصخر :
يقصد بالتصحر بأنو تناقص قدرة االنتاج البيكلكجي لؤلراضي اك التدىكر خصكبة 

ظركؼ تشبو االحكاؿ المناخية الصحراكية ,  يسببيااالراضي المنتجة بالمعدؿ الذم 
لذلؾ فأف التصحر يؤدم الى انخاض انتاج الحياة النباتية, كلقد بمغ مجمكع 

مميكف متر مربع يخص الكطف العربي  ْٔالمساحات المتصحرة في العالـ حكالي 
% مف جممة المناطؽ المتصحرة ِٖم حكالي أ (مميكف متر مربع ُّ) حكالي منيا

 , كتكجد عدد مف حاالت التصحر كىي كما ياتي:.في العالـ
كىك حدكث تمؼ اك تمؼ كمي كنكعي طفيؼ جد  في تصحر طفيف. - أ

 %.َُالغطاء النباتي كالتربة كاليؤثر عمى القدرة البيكلكجية لمبيئية بتمؼ أقؿ مف 

كيدخؿ ضمف حدكث تمؼ اك تدمير بدرجة متكسطة لمغطاء  تصحر معتدل. - ب
النباتي كتككيف كثباف رممية صغيرة اك اخاديد صغيرة في التربة ككذلؾ تممح لمتربة 

 %َٓ-َُمما يقمؿ االنتاج بنسبة مف 

في المرعى  ةشار الحشائش كالشجيرات غير المرغكبتكىك ان تصحر شديد. - ت
ة ككذلؾ بزيادة نشاط التعرية مما يؤثر عمى عمى حساب االنكاع المرغكبة كالمستحب

 %.َٗ – َٓكتقمؿ مف نسبة االنتاج بنسبة  الغطاء النباتي

كىك تككيف كثباف رممية كبيرة عارية كنشطة كتككيف تصحر شديد جدآ. - ث
 .% كأكثرَٗاخاديد عميقة كنشاط التعرية الريحية كالمائية االكتساحية كبنسبة 

 مصادر التصحر -7
 ادر الرئيسية لمتصحريمكف تصنيؼ المص

 أواًل : المصادر الطبيعية :وتشمل مايمي :.
 االمطار كقيمتيا الفعمية: - أ

تعد االمطار مف العناصر الميمة لحدكث التصحر كمايترتب عمييا مف ضرر بيئي 
مميمتر(, في  ََٔ-ََِينتيي بحدكث حاالت التصحر ,بأف  قمة االمطار بيف)
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مميمتر( في مناطؽ المطر الشتكم,  ََّ -ََُكبيف) مناطؽ المطر الصيفي,
فضآل عف أرتفاع درجات الحرارة  كزيادة معدالت التبخر بشكؿ يزيد عف معدالت 
سقكطيا اضافة الى تعرض المناطؽ الى نكبات الجفاؼ بصكرة تكرارية اك غير 

ة في المناطؽ الجافة كشبة الجفاف كتعميقومنتظمة مما يترتب عمييا حدكث التصحر 
 مما يؤدم الى زحفيا نحك المناطؽ شبة الرطبة كمنيا الى الرطبة.

تؤدم سرعة الرياح الى جفاؼ النباتات كذبكليا الداـئ  التعرية الريحية : - ب
خاصة اذا استمرت لفترة طكيمة فضبلن عف انيا تخترؽ النباتات كتقتمعيا مف جذكرىا 

 كث التصحر.الضحمو منيا مما يؤدم الى ازالة الغطاء النباتي  كحد

تحدث بسبب المياه السطحية الجارية ككذلؾ بفعؿ  التعرية المائية: - ت
االمطار الغزيررة اك السيكؿ مما تسبب في جرؼ الطبقة السطحية كتعميقيا 

تفقدىا مجمؿ عناصرىا الغذائية  مف )الكالسيـك كالبكتاسيـك  كالفسفكر ك بأستمرار 
لتي تيدد الحياة النباتية كالحيكانية في كيعد انجراؼ التربة مف العكامؿ ا كالكبريت(

مختمؼ بقاع العالـ الذم يزيد مف خطكرتو اف عمميات تككيف التربة بطيئية جد  فقد 
 سنة. َََٕ-ََُْسـ مابيف  ُٖيستغرؽ تككيف طبقة مف التربة سمكيا 

سباب التصحر كخاصة عندما تتكاجد أزحؼ الرماؿ: يعد زحؼ الرماؿ مف  - ث
طكبة كينعدـ فييا الغطاء النباتي مما يترتب عمييا تكرار حدكثيا في مناطؽ قميمة الر 

كتعميؽ اثرىا عمى البيئة كمككناتيا كتنتشر مثؿ ىذه الحاالت في العراؽ كمصر 
الى طمر مساحات كاسعة مف االراضي الزراعية كيصؿ البعض  ما تؤدم سنكيان م

ية بشكؿ حكائط منيا طمر الطرؽ الخارجية كخاصة عندما تتحرؾ الكثباف الرمم
 كبكميات كبيرة .
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 ثانيآ: العوامل البشرية وتشمل مايمي:.
 الــــنمو السكاني - أ

يستعمؿ مصطمح نمك السكاف عكضان عف تغير السكاف كذلؾ ألف شعكب العالـ 
يزداد سكانيا مف حيث الحجـ, كمع ىذا فاف مصطمح النمك السكاني يككف سالبان 

( أماـ -السكاف كعمى ىذا فاف عدـ كجكد عبلمة )أم انو يشير إلى تناقص نمك 
العدد يشير إلى الزيادة أك النمك االجتماعي لمسكاف, فأف أم زيادة سكانية يصاحبيا 
في الغالب زيادة عمرانية,ككفؽ ذلؾ فأف الزيادة السكانية مف شأنيا أف تؤدم إلى 

ة كىذا راجع بطبيعة زيادة المساحات السكنية, إذ أنيا تندفع بأتجاه المناطؽ الريفي
الحاؿ إلى زيادة كثافة السكاف في المدف كذلؾ ألف الزيادة في أعداد السكاف مف 
شأنيا أف تسبب ضغطان كبيران عمى المكارد الطبيعية داخؿ البيئة في منطقة ما خبلؿ 

مما تمتيـ مساحات كاسعة مف الغطاء النباتي مما يعجؿ بتدىكر  السنكات القادمة
كذلؾ سيزداد حجـ الممكثات التي تطرح لمكسط البيئي كما  ,ا البيئة كتصحرى

 كتتضاعؼ حجـ النفايات الصمبة مع مضاعفة النمك السكاني.

 النشــــاط السكانـــــــــــــــي : - ب

يسيـ االنساف مف خبلؿ كجكده في البيئة  في المحافظة عمييا  اال انو في عدد مف 
المكاقع  ينجـ  عنو بعض التدخبلت  غير المدركسة كمنيا زيادة كميات المياه 
لمنبات كقمة تخميصيا مف المياه الزائدة مما يترتب عمييا تممح التربة كتغدقيا, اك 

زاعية مما تفقد خصكبتيا كتصؿ الى مرحمة تبكير مساحات كاسعة مف االراضي ال
العقـ ام تربة اشبو بالترب الميتة , كأسيـ االنساف في تجريؼ المساحات الخضراء 
بقطع الغابات كتجريؼ البساتيف اما لبنائيا اك لزراعتيا اضافة الى قطع االشجار 
ا الستغبلؿ نكعيتيا الف بعض االشجار يمكف استعماليا في البناء اك لتصديرى
كيصؿ في بعض االحياف الى مايسمى التحطيب دكف الحدكد كتقيقر التربة 

الرئيسة, كيعد الرعي الجائر مف انشطة االنساف  خطكطياكتدىكرىا كقد تمجأ خمؼ 
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التي تأثر بشكؿ مباشر كخاصة اذا كانت البيئة تعاني مف تدىكر نظاميا 
 ف جذكره . االيككلكجي كتسيـ عدد مف الحيكانات في اقتبلع النبات م

 تمويل المشاريع والوعي البيئي . - ج
تعد االمكاؿ لتنفيذ المشاريع مف أكلكيات الحد مف مظاىر التصحر فقد طرحت عدد 

مكاؿ قمة األ بسببمف المشاريع  لتقميؿ التصحر, اال انيا  بقيت حبر  عمى كرؽ 
ا حالت دكف تحقيقيا , كتعد مشكمة التمكيؿ مشكمة الدكؿ النامية باالخص, ام
الكعي البيئي  يعرؼ عمى انو إلماـ المتعمميف بقدر مناسب مف المعمكمات البيئية 
كالقدرة  عمى التصرؼ الصحيح في مكاجية بعض المشكبلت البيئية كمايظيره 
ىؤالء المتعمميف مف اتجاىات لمقضايا البيئية المختمفة, ليذا يعد مف ضركريات 

كاؿ فأف الغاية المرجكه كالمحافظة م بمعنى حتى لك رصدت االمأتنفيذ المشركع 
عمى ام مشركع التستمر دكف الكعي البيئي كالشعكر بالمسؤلية الف تجاىؿ  

 االشخاص لمبيئة عف عمد اك غير عمد يترؾ ضرر  بيئيت عمى البيئة كمككناتيا,  
 تكمف اآلثار البيئية لمتصحر فيما يمي:.   -: : األثار البيئية لمتصحر -ِ
مف التربػة جرؼ التربة السطحية:  كخاصة عندما تنجرؼ الطبقة السطحية  -ُ

تػػدىكرىا النيػػا تحتػػكم عمػػى مجػػؿ العناصػػر الغذائيػػة التػػي يحتاجيػػا  ممػا تػػؤدم الػػى 
النبػػات فػػي نمػػكه, كيسػػتمد نمػػكه منيػػا فعنػػد تػػدىكرىا كتصػػحرىا تتػػدىكر التربػػة ,ممػػا 

مجمػؿ العناصػر الغذائيػػة  يضػعؼ النمػك اك عػدـ االنبػات فػي المنػػاطؽ التػي تنجػرؼ
تسيـ التعرية الريحية كالمائيػة  إذكخاصة في المناطؽ المتمكجو كالشديدة التضرس, 

 العناصر الغذائية كتدىكر نكعيتيا. فقدافاالكتساحية في 

تكرار تجمع كتحرؾ الكثباف الرمميػة: يكجػد نكعػاف مػف الكثبػاف الرمميػة منيػا  -ِ
لمتحرؾ يككف ضػرره قميػؿ عمػى البيئػة, اال ماىك ثابت كمنيا ماىك متحرؾ رغـ اف ا

انػو يسػيـ بشػكؿ اك بػػأخر فػي تػدىكر البيئػػة كتصػحرىا امػا النػػكع الثػاني مػف الكثبػػاف 
الرممية الثابت  فأنو يسيـ في تدىكر البيئة كعندما تتحػرؾ ىػذه الكثبػاف فػأف  ىنالػؾ 
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يػػػا خطػػػران ينػػػذر بػػػأف بيئتيػػػا تػػػدىكرت الػػػى حػػػدما ممػػػا جعميػػػا  بػػػأف تتحػػػرؾ مػػػف مكان
 كبالنتيجة تترؾ اثران سمبيان عمى البيئة كخصائصيا.

زيػػادة الغبػػار فػػي الجػػك:  تسػػيـ ظػػاىرة  حػػدكث التصػػحر كمػػف خػػبلؿ تفكػػؾ  -ّ
التربػػة فػػي نشػػاط تكػػرار ظػػكاىر الجػػك الغباريػػة سػػكاء أكانػػت عالقػػة أك متصػػاعدة أك 
ف العكاصؼ الغبارية مما  تختفي زرقة السماء كيميؿ لكنيا الػى االصػفر فػي عػدد مػ

 .  بامراض الجياز التنفسي كالحساسيةالحاالت مما تترؾ اثران صحيان عمى المصابيف 

تمػػػؼ الغطػػػاء النبػػػاتي كتػػػدىكر نكعيتػػػو: يػػػؤدم التصػػػحر الػػػى تمػػػؼ الغطػػػاء  -ْ
النبػػاتي كنمػػك نباتػػات غيػػر مستسػػاغة بسػػبب تػػدىكر خصػػائص البيئػػة جعميػػا تكػػكف 

ى الضػركؼ الصػحراكية , اقرب الى الصػحراكية  كفػي االخػر تنمػك نباتػات اقػرب الػ
كيسػػػبب التصػػػحر فػػػي تمفيػػػا كاالخػػػبلؿ بنظاميػػػا االيككلػػػكجي ممػػػا يتػػػرؾ اثػػػر   عمػػػى 

المػاء فػي  بخػارخصائص المناخ كارتفاع درجات الحرارة  كنشاط حركة الرياح كقمػة 
 الجك .

ممكحػػة التربػػػة كتغػػدقيا : يسػػػيـ التصػػػحر فػػي حػػػدكث تممػػح التربػػػة كتغػػػدقيا  -ٓ
المدركس في عدد مف الحاالت  مما ترتفع الممكحة نحك بسبب التدخؿ البشرم غير 

السطح عف طريؽ الخاصية الشعرية كيتزامف ذلػؾ  مػع االرتفػاع الكبيػر فػي درجػات 
الحػػػرارة كقمػػػة سػػػقكط االمطػػػار ممػػػا يػػػؤدم الػػػى ىجػػػرة عػػػدد مػػػف الفبلحػػػيف اراضػػػييـ 
كالبحث عف أراضي اخرل كخاصة عندما تصبح االرض مغطاة بطبقة مف الممكحة 

 يمكف معالجتيا كاف حدث كتـ ذلؾ فأنو يحتاج الى كقت كبير كتمكيؿ ايضان.ال
 : معالجات التصحر وطرائق الحد من تأثيراتو البيئية. -4

ككفؽ ماتقدـ فقد تتخذ عدد مف الطرائؽ كالمعالجات التػي تقمػؿ مػف حػدكث التصػحر  
 كتتضمف بالتالي:.   

اك معالجتيػػػا ميكانيكيػػػان,  معالجػػػة المنػػػاطؽ المتممحػػػة أمػػػا عػػػف  طرائػػػؽ غسػػػميا  -ُ
 كعدـ تركيا ألنيا يترتب عمييا خسارة كبيرة لبلراضي الزراعية كىجرة مف الفبلحيف.
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كقػػؼ زحػػػؼ الرمػػػاؿ مػػف خػػػبلؿ انشػػػاء مصػػدات ليػػػا كذلػػػؾ عػػف طريػػػؽ الحػػػزاـ  -ِ
االخضر عف طريؽ التخطػيط العممػي المػدركس كمراعػات اتجاىػو كامتػداده كايصػاؿ 

 المياه لو .

ئر كتقػػدير الحمكلػػػة الرعكيػػة لمعرفػػة طاقػػة المرعػػى كتحممػػػو ضػػبط الرعػػي الجػػا -ّ
بنكعية كعدد مف الحيكانات كحساب كقت إطبلؽ الحيكانات الف بعض النباتات بعػد 

 اف تنمك يتـ اقتبلعيا مف الحيكانات دكف اعطائيا كقت كافي لئلنبات.

ات سف عدد مف القكانيف كالتشريعات البيئية التي تحد مف التجاكز عمى المساح -ْ
الخضػػراء مثػػؿ البسػػاتيف عػػف طريػػؽ تحكيميػػا لمبنػػاء, أم منػػع التكسػػع عمػػى حسػػاب 
 االراضي الزراعية, كالعمؿ عمى تشجيع البناء العمكدم عمى حساب البناء االفقي.

تشجيع الباحثيف النتاج بحػكث عمميػة رصػينة كميدانيػة تعػالج مشػكمة التصػحر  -ٓ
جديدة مف النباتات مقاكمة لمجفاؼ مف حدكث الممكحة كقطع النبات كانتاج سبلالت 

 تسيـ في تثبيت التربة.
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 الفصل العاشر 
 التصريعات البًئًة يف العراق

 أوال:التؼشيعات البًئًُ اخلاصُ باهلىاء والضىضاء
 ثاىًآ: التؼشيعات البًئًُ اخلاصُ بتلىث املًاه

 ثالجآ: التؼشيعات البًئًُ اخلاصُ بتلىث الرتبُ
 سابعآ: التؼشيعات البًئًُ اخلاصُ بأدسَ املىاسد واليفايات اخلطشَ.

 خامظآ: التؼشيعات البًئًُ اخلاصُ بالتيىع األحًائٌ .
اطتلؼاف التلىث الياجه عً بطادطآ: التؼشيعات البًئًُ اخلاصُ 

 واطتخشاج الجشوَ اليفطًُ والػاص الطبًعٌ.
 طابعآ: التؼشيعات البًئًُ اخلاصُ بأىؼاء املؼاسيع

 )معامل الطابىق(
 )احملطات اللهشوحشاسيُ لتىلًذ الطاقُ اللهشبائًُ(

 )مىاقع طنش اليفايات اخلطشَ(
 )مصاىع احلذيذ والصلب واالمليًىو(

 )مؼاسيع الصشف الصخٌ(
 الػزائًُ اللربى()الصياعات 

 )دلاصس اللخىو احلنشاء والبًضاء(
 احملطات الػاصيُ لتىلًذ الطاقُ اللهشبائًُ

 )مىاقع الطنش الصخٌ لليفايات البلذيُ(
 )مؼاسيع الذواجً(

 )مصاىع الجلج(
 مصاىع احلًاكُ واليظًج واخلًاطُ

 )كشاجات الػظل والتؼخًه(
 ()ذلطات تعبئُ الىقىد وطاحات بًع الػاص واليفط

 )مؼاسيع مًاه الؼشب(
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 مقذمٕ:
تعد التشريعات البيئيػة ىػي أحػد الظػكابط الرئيسػة التػي تسػيؿ كتقػـك أم عمػؿ 
يػراد منػػو تحقيػػؽ المنفعػػة دكف األضػػرار بمككنػػات البيئػػة, كىػػك اداة ميمػػة فػػي اجػػراء 

ة البيئػػػػة كالمحافظػػػػة عمػػػػى مككناتيػػػػا إذ اف الػػػػنقص فػػػػي مكافحػػػػة جانػػػػب مػػػػف يػػػػحما
المشػكبلت البيئيػػة يػػأتي مػػف خػػبلؿ الػػنقص أك القصػػكر فػػي التشػػريعات البيئيػػة عمػػى 
 النطاقات االقميمية كالعالمية, كتكجد عدد مف التشريعات البيئية في العراؽ منيا:. 

 ضاء أَآل:التصرِعات البّئٕ اخلاصٕ باهلُاء َالضُ  
)ُٓجػػاء فػػي المػػادة) ( لسػػنة ِٕ( مػػف قػػانكف حمايػػة كتحسػػيف البيئػػة فػػي العػػراؽ رقػـػ

 (  يمنع مايمي .ََِٗ)
انبعاث االدخنة اك الغازات اك االبخرة اك الػدقائؽ الناتجػة مػف عمميػات انتاجيػة  أواًل:

اك حػػرؽ كقػػكد الػػى اليػػكاء إال بعػػد إجػػراء المعالجػػات البلزمػػة بمػػا يضػػمف مطابقتيػػا 
 عات البيئية  كالكطنية.لمتشري

يمنػػػع إسػػػتعماؿ محركػػػات أك مركبػػػات ينػػػتج عنيػػػا عػػػادـ اعمػػػى مػػػف الحػػػػدكد  ثانيـــًا:
 المسمكح بيا في التشريعات البيئية الكطنية .

يحدد حرؽ المخمفات الصمبة بأف تككف في األماكف المخصصػة مػف الجيػات  ثالثًا:
 ذات العبلقة كفؽ اسمكب  مف بيئيان.

التنقيػػب أك الحفػػر اك البنػػاء اك اليػػدـ التػػي ينػػتج عنيػػا مػػكاد اكليػػة كمخمفػػات   رابعــًا:
 كاتربة اال بعد اتخاذ االحتياطات االزمة لمتخزيف كالنقؿ االمف لمنع تطايرىا.

ممارسة النشاطات الباعثة لبلشعة الكيركمغناطيسية غير المؤينة كالمنبعثة  خامسًا:
اليكائيات الخاصة باليكاتؼ النقالة  كغيرىا اال مف محطات البث الرئيسية كاالبراج ك 

 في نطاؽ التعميمات كالضكابط التي تصدرىا الكزارة ليذا الغرض.
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يمنع تجاكز الحدكد المسػمكح بيػا لمضكضػاء عنػد تشػغيؿ االالت كالمعػدات  سادسًا:
لمنشػػػاطات كافػػػة كعمػػػى الجيػػػات مانحػػػة االجػػػازة   الصػػػكتكاالت التنبيػػػة كمكبػػػرات 

تككف نسبة الضكضاء  المنبعثة في منطقة كاحدة ضمف الحدكد المسمكح مراعاة اف 
 بيا في تعميمات يصدرىا الكزير.

( تػـػ  َُِِ/ُُ/ِٕكالمنعقػػد بتػأريخ  َُِِ( لسػنة ُْٕفضػآل عػف ذلػػؾ قػرار رقػـػ
نظػػػاـ حمايػػػة اليػػػكاء المحػػػيط مػػػف التمػػػكث ,  َُِِ( لسػػػنة ْاصػػػدار النظػػػاـ رقػػـػ )

/البنػد ثالثػت( مػف َٖ, استنادان الى احكاـ المادة )المدقؽ مف قبؿ مجمس شكرل الدكلة
/البنػػد اكآل( مػف قػػانكف حمايػة كتحسػػيف البيئػة رقػـػ ّٖ( كالمػادة)ُٓالدسػتكر كالمػػادة )

 . ََِٗ( لسنة ِٕ)
 مايمي  -(ٖكجاء في المادة ) 
يشػػػترط عنػػػد تصػػػميـ المػػػداخف كتحديػػػد ارتفاعاتيػػػا لتصػػػريؼ ممكثػػػات اليػػػكاء  -اوالً  

 راعاة مايمي:.المنبعثة عنيا م
 الخصائص الكيمياكية كالفيزياكية لممكاد المنبعثة. - أ

 حجـ كسرعة انبعاث المكاد كدرجة حرارتيا. - ب

 القطر الداخمي كالخارجي كمادة البناء المستعممة. - ت

الحالة الجكية السائدة مف سرعة كاتجاه الرياح كشدة السطكع الشمسي كدرجة  - ث
 الحرارة كنسبة الرطكبة في اليكاء المحيط.

 ارتفاع المنشأت المحيطة بيا. - ج

طبكغرافية المكقع لتحديد مدل القرب مف المسطحات المائية اك الجباؿ اك  - ح
 الكدياف.

يجػػب أف اليقػػؿ ارتفػاع المػػداخف التػي تسػػتخدـ فػػي االمػاكف العامػػة كالمطػػاعـ  ثانيـًا:
( ثبلثة أمتار عف مستكل اعمى المباني ّالحرفية االخرل عف ) كاألغراضكالفنادؽ 
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قريبة مف المبنى الذم يقاـ فيو النشاط الحرفي اك المبػاني المجػاكرة لػو اييمػا اعمػى ال
 ( ثبلثيف متر .َّضمف دائرة نصؼ قطرىا)

الػى اليػكاء المحػيط  إنبعاثػان ( يشترط في المصادر الثابتة التػي تكلػد ٗاما في المادة )
 مايمي
 .* مراعات محددات نكعية )االنبعاث( اواًل:

تػػكفير اجيػػزة قيػاس كمراقبػػة الممكثػات المنبعثػػة كمنظكمػة المعالجػػة كاألعتمػػاد  ثانيـآ:
 عمى التقنيات المتجددة لمتقميؿ مف التمكث كفقان لمقانكف.

 
 (َُكجاء في المادة) 

يجػػب اف يكػػػكف االنبعػػػاث الصػػػادر عػػػف المصػػػادر المتحركػػػة مطابقػػػان لمحػػػددات اواًل:
 نكعية االنبعاث الخاصة.

قػؿ األ عمػىيجػب اف تخضػع تمػؾ المصػادر الجػراء فحػص العػادـ مػرة كاحػدة  ثانيـًا:
 كؿ سنة.

ــًا: يتحمػػؿ مػػكرد اك مصػػنع المصػػدر المتحػػرؾ قبػػؿ إسػػتخدامو فػػي العػػراؽ كمفػػة  ثالث
 فحص العادـ التي تحددىا الجية التي تقـك بالفحص.

ة يمنػػػع اسػػػتخداـ المصػػػدر المتحػػػرؾ اذ تبػػػيف اف نتػػػائج الفحػػػص غيػػػر مطابقػػػ رابعـــًا:
 لمحددات االنبعاث الخاصة بالمصدر.

                                           
األنبعاث :ىك عممية أطبلؽ مكاد )غازية, أك دقائقية(أك طاقة )ضكضاء, حرارة,أشعاع,  *

كيركمغناطيسية( مف المصانع كعكادـ األليات كمحركات كسائط النقؿ إلى البيئة مما يكلد تأثيران 
 :دات بيئية لؤلنبعاث تختمؼ مف بمد الى اخر لممزيد االطبلع عمىسمبيان عمى نكعيتيا كىناؾ محد

, ترجمة مظر خميؿ العمر, جامعة البصرة, تخطيط المدف كالسيطرة عمى التمكثكرستكفر ككد, 
 .ُٓ, صُْٖٗ
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 ( ُُ) ةكتنص الماد
عمػػى مالػػؾ المصػػدر الثابػػت الػػذم يطمػؽ انبعاثػػان الػػى اليػػكاء المحػػيط اف يراعػػي بأنػو 

عنػػد حػػرؽ ام نػػكع مػػػف انػػكاع الكقػػكد الييػػػدرككربكني الغػػراض الصػػناعات النفطيػػػة 
,  خػرجػارم كالصناعات االخرل كمحطات تكليد الطاقة الكيربائيػة اك الم غػرض ت

اف يككف الدخاف كالغازات كاالبخرة الناتجة ضمف محددات نكعية االنبعاث الخاصػة 
 بو.

 (ُِ) كجاء في المادة
تتضمف أنو في حالة تجػاكز االنبعاثػات المحػددات الخاصػة بيػا فعمػى مالػؾ مصػدر 
االنبعػاث الممػكث اتخػاذ جميػع االحتيطػات الممكنػة لتقميػؿ كميػة الممكثػات مػف نػػكاتج 

 حتراؽ كبما يتبلئـ مع محددات نكعية االنبعاث الخاصة بيا ككما يأتي.اال
السػػعي الػػػى تقمػػيص االعتمػػػاد عمػػى الػػػنفط الخػػاـ كزيػػػت الكقػػكد )الػػػنفط االسػػػكد( اواًل:

ككقػكد لمحػػرؽ كتقمػيص نسػػبة انتػاج زيػػت الكقػػكد مػف خػػبلؿ تطػكير عمميػػات التكريػػر 
 بنسبة قميمة.كبناء المصافي المعقدة كالتي تنتج زيت الكقكد 

 استبداؿ اك تحسيف منظكمات الحرؽ بمنظكمة حرؽ  لي حديثة.ثانيًا:
السػػيطرة عمػػى ظػركؼ االحتػػراؽ كاسػػتخداـ اجيػػرة كمعػػدات تحكػـػ حديثػػة كبمػػا  ثالثــًا:

 يضمف اف تككف االنبعاثات كالممكثات االخرل كفقت لممحددات.
 (ُْكجاء في المادة )

النفايػات الصػمبة بػالقرب مػف المنػاطؽ السػكنية اك يحظر حػرؽ كمعالجػة تجميػع اواًل:
التجاريػػػة اك الصػػػناعية اك الزراعيػػػة اك الصػػػحية اك البيئػػػة المائيػػػة كيجػػػب تجميعيػػػا 

 كمعالجتيا مف مكاؽ مخصصة ليذا الغرض بعيد  عف تمؾ المناطؽ.
يجػػكز عنػد الضػػركرة حػػرؽ النفايػػات الصػػمبة فػي محطػػات حػػرؽ خاصػػة تنشػػت  ثانيــًا:

فقػػت لمشػػركط المعتمػػدة عمػػى اف اليزيػػد االنبعػػاث الصػػادر عنيػػا عمػػى ليػػذا الغػػرض ك 
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المحددات الخاصػة بيػذا النشػاط اك بأسػتخداـ المػكاد التقنيػات الحديثػة المبلئمػة بيئيػت 
 لمتخمص منيا اك معالجة النفايات بأنكاعيا.

 (ُٓكالمادة) 
تكػكف فػي  أنو في حالة حػرؽ النفايػات الخطػرة كمنيػا النفايػات الطبيػة أف عمىتنص 

لمشركط المعتمدة لحػرؽ  رىا الجيات المخمفة لمنفايات كفقان محارؽ نظامية خاصة تكف
ىذا النكع مف النفايات عمى اف اليتجاكز االنبعاث الصادر عنيا لممحددات الخاصة 

 بيذا النشاط.
 ثانًّا:التصرِعات البّئٕ اخلاصٕ بتلُث املّاٍ .

)( مػػف قػانكف حمايػػة كتحُْ) جػاء فػػي المػػادة ( لسػػنة ِٕسػػيف البيئػػة فػي العػػراؽ رقػـػ
 (  يمنع مايمي .ََِٗ)

تصػػػريؼ أيػػػة مخمفػػػات سػػػائمة منزليػػػة اك صػػػناعية اك خدميػػػة اك زراعيػػػة الػػػػى  اواًل:
المكارد المائيػة الداخميػة السػطحية اك الجكفيػة اك المجػاالت البحريػة العراقيػة اال بعػد 

كاصػػػػفات المحػػػػددة فػػػػي اجػػػػراء المعالجػػػػات االزمػػػػة عمييػػػػا بمػػػػا يضػػػػمف مطابقتيػػػػا لمم
التشريعات البيئية الكطنية كاالتفاقات الدكلية ذات العبلقػة الممزمػة بجميكريػة العػراؽ 
كيشػػػمؿ ذلػػػؾ التصػػػػاريؼ كافػػػة سػػػػكاء اكانػػػت مسػػػتمرة اـ متقطعػػػػة اـ مؤقتػػػو كاتخػػػػاذ 
التدابير االزمة لمنػع كصػكؿ التمػكث مػف البػر الػى المنطقػة البحريػة سػكاء أكػاف عػف 

 ليكاء اـ الساحؿ مباشرة اـ مف السفف كالطائرات.طريؽ الماء اـ ا

ربػػػط تصػػػريؼ مجػػارم الػػػدكر كالمصػػانع كغيرىػػػا مػػػف النشػػاطات الػػػى شػػػبكات ثانيــًا:
 تصريؼ مياه االمطار.

رمػػػي النفايػػػات الصػػػمبة اك فضػػػبلت الحيكانػػػات اك اشػػػبلئيا اك مخمفاتيػػػا الػػػى  ثالثـــًا:
 المكارد المائية.

ضػركرة منػع أسػػتعماؿ المػكاد السػامة كالمتفجػرات فػػي صػيد االسػماؾ كالطيػػكر  رابعـًا:
 كالحيكانات المائية.
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تعرؼ كالتي تصريؼ المخمفات النفطية اك بقايا الكقكد اك )مياه المكازنة(  خامسًا:
عمى أنيا )المياه التي يتـ التخمص منيا بألقائيا في البحار كالمحيطات بعد الذىاب 

%( عندما يستفاد منيا في تحقيؽ ٕٓ% الىَٔدير كتتراكح بيف)الى مكانئ التص
, لمناقبلت النفطية الى المياه (التكازف أتناء االبحار كغالبان ماتككف ممكثو لممياه

السطحية الداخمية اك المجاالت البحرية سكاء أكاف التصريؼ مف محطات ثابتو ـا 
 لتحميؿ.محطات متحركة اـ مف التسريبات الناتجة مف عمميات ا

تؤدم أية أعماؿ الى تمكث المكارد المائية السطحية نتيجة استغبلؿ ضفافيا  سادسًا:
 إال بعد مكافقة الجيات المعنية .

اية أعماؿ تؤدم الى تمكث المنطقة البحرية نتيجة إستكشاؼ اك إستغبلؿ قاع سابعًا:
الت التمػػػكث بمػػا فييػػا مكاجيػػة حػػا البحػػر االقميمػػي كتربتػػو التحتيػػة )الجػػرؼ القػػػارم(

الطارئة التي يترتب عمييا االضرار  بالبيئة البحريػة بمػا يضػمف االلتػزاـ بالتشػريعات 
 الكطنية كمبادل كاحكاـ القانكف الدكلي.

 

 ثالجًا:التصرِعات البّئّٕ اخلاصٕ بتلُث الرتبٕ 
)ُٕجػػاء فػػي المػػادة) ( لسػػنة ِٕ( مػػف قػػانكف حمايػػة كتحسػػيف البيئػػة فػػي العػػراؽ رقػـػ

 ع مايمي .(  يمنََِٗ)
ام نشاط يؤدم بطريؽ مباشر أك غير مباشر الى االضرار بالتربة اك تدىكرىا  أواًل:

اك تمكثيػا عمػػى نحػػك يػػؤثر فػػي قػػدرتيا االنتاجيػػة كعمػػى )السمسػػمة الغذائيػػة( كالنػػكاحي 
 الجمالية اال كفقت لمتشريعات النافذة.

كحمايػػة االراضػػي مػػػف عػػدـ اإللتػػػزاـ بالتصػػاميـ األساسػػية لممنػػاطؽ الحضػػػرية ثانيــًا:
 الزحؼ العمراني.
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ام نشاط مف شأنو االضرار بمساحة اك نكعية الغطاء النباتي فػي ام منطقػة  ثالثًا:
يؤدم الى التصحر اك تشكية البيئة الطبيعية اال بعد استحصاؿ مكافقة الجيات ذات 

 العبلقة.

ىدـ اك االضرار باالماكف التراثيػة الطبيعيػة كالثقافيػة المػذككرة فػي سػجؿ تعػدة  رابعًا:
 الكزارة ليذا الغرض بالتعاكف مع الجيات المعنية االخرل.

 اال في االماكف المخصصة ليا.  رمي المخمفات الصمبة عشكائيان  خامسآ:

 رابعًا:التصرِعات البّئٕ اخلاصٕ بأدرٔ املُارد َالهفاِات اخلطرٔ.

( ِٕ( مف قانكف حماية كتحسيف البيئة في العراؽ رقـ)َِ( ك)ُٗجاء في المادتيف)
 (  .ََِٗلسنة )

 (73وجاء في )المادة 
بػػػالمكاد الكيمياكيػػػة  تعػػػاكف مػػػع الجيػػػات ذات العبلقػػػة سػػػجبلن كطنيػػػان تػػػنظـ الػػػكزارة بال

 الخطرة المتداكلة في جميكرية العراؽ كاخر لمنفايات الخطرة .

 يمنع مايمي:. (61ة وجاء في )الماد
رش كاستخداـ مبيدات االفات اك اية مركبات كيمياكية اخرل الغراض الزراعة  أواًل:

اك الصػػحة العامػػة اك غيػػر ذلػػؾ مػػف االغػػراض اال بعػػد مراعػػاة الشػػركط كالضػػكابط 
بصكرة مباشرة  البيئة االخرل المعتمدة بيئيت كبما يكفؿ عدـ تعرض االنساف كعناصر

 آلثارىا الضارة. اك غير مباشرة  نيان كمستقببلن 

نقؿ أك تداكؿ أك ادخاؿ أك دفف أك اغراؽ أك تخزيف أك التخمص مػف النفايػات  ثانيًا:
الخطػػػػرة أك االشػػػػعاعية إال باسػػػػتخداـ الطػػػػرؽ السػػػػميمة بيئيػػػػان كأستحصػػػػاؿ المكافقػػػػات 

 الجية المعينة.الرسمية كفؽ تعميمات يصدرىا الكزير بالتنسيؽ مع 

ـــًا: أنتػػػاج أك نقػػػؿ أك تػػػداكؿ أك اسػػػتيراد أك تخػػػزيف المػػػكاد الخطػػػرة االبعػػػد اتخػػػاذ  ثالث
االحتياطات المنصكص عمييػا فػي القػكانيف كاالنظمػة كالتعميمػات النافػذة بمػا يضػمف 
عدـ حدكث ام أضرار بيئية, كعمى صػاحب ام منشػأة اك نشػاط اخبػار الػكزارة عػف 
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ىر الػى البيئػة لمػكاد اك منتجػات خطػرة كاتخػاذ التػدابير ام تصريؼ يحدث بسػبب قػا
 االزمة لتفادم ماينتج عف ذلؾ مف اضرار.

ادخػاؿ كمػركر النفايػات الخطػرة كاالشػعاعية مػف الػدكؿ االخػرل الػى االراضػي  رابعـًا:
اك االجػػػػػػكاء اك المجػػػػػػاالت البحريػػػػػػة العراقيػػػػػػة اال بعػػػػػػد اشػػػػػػعار مسػػػػػػبؽ كالمكافقػػػػػػات 

 المستحصمة الرسمية.

م نشػاط لغػرض معالجػة النفايػات الخطػرة اال بتػرخيص مػف الجيػػات أاقامػة سـًا:خام
 التػػي كالمعػػاييرلمشػػركط  م الػكزارة كيكػػكف الػػتخمص منيػػا طبقػان أالمختصػة بعػػد اخػػذ ر 

 ضرار بالبيئة.أحددىا تعميمات تصدر ليذا الغرض بما يضمف عدـ حدكث ت
( ََِٖ( لسػػنة )ّٕقػـػ )ئػػة ر ( مػػف قػػانكف كزارة البيُْكاسػػتنادان الػػى احكػػاـ المػػادة )

( لسػػػنة ِٕ( مػػػف قػػػانكف حمايػػػة كتحسػػػيف البيئػػػة رقػػـػ )ّٖمػػػف المػػػادة ) كالبنػػػد ثانيػػػان 
( ِالتعميمػات رقـػ ) ياذ اكػدتإ( الخاصة بحماية البيئة مف المخمفػات البمديػة ََِٗ)

 . َُِْلسنة 
 ( تتكلى الجيات المعنية مايمي:.ِككرد في المادة)

مػاكف المحػددة ليػا لمعالجتيػا كالػتخمص منيػا بمدية الى األجمع كنقؿ مخمفات ال اواًل:
 بطرؽ فنية حفاظت عمى الصحة العامة كسبلمة البيئة.

يػػاـ المنصػكص عمييػػا فػي البنػػد زمػػة لتنفيػذ المتييئػػة المسػتمزمات كالمعػدات األثانيـًا:
 ( مف ىذه المادة.)اكالن 

مخمفات البمدية مف منتجييا ماكف مبلئمة ككضع حاكيات مناسبة لرمي أتحديد ثالثًا:
 كعدـ تغيير مكقعيا.

 تحديد مكاعيد جمع المخمفات البمدية. رابعًا:
ذا اقتضت الحاجػة تخصيص محطات كسطية مؤقتو لجمع مخمفات البمدية اخامسًا:

 الى مكاقع الطمر الصحي. ذلؾ كنقميا يكميان 
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ستفادة منيا كالػتخمص إختيار الطريقة المناسبة لمعالجة مخمفات البمدية كاال سادسًا:
 مف النفايات الناجمة عنيا بطريقة الطمر الصحي.

 تخصيص مكاقع لمطمر الصحي.سابعًا:
 كياس خاصة بجمع مخمفات البمدية لمنتجي المخمفاتأميف كتكزيع أتثامنًا:
كضع ضكابط خاصة بالتنسيؽ مع كزارة البيئة لجمع مخمفػات البمديػة الناتجػة تاسعًا:

عمػػى الصػػحة  حفاظػػان مػػف المنػػاطؽ الصػػناعية الحرفيػػة كالػػتخمص منيػػا بطريقػػة فنيػػة 
 العامة كسبلمة البيئة.

ستحصاؿ مكافقة كزارة البيئة عمى اماكف المحطات الكسيطة كمكاقع الطمر أ عاشرًا:
 قد تنشت لؤلستفادة مف مخمفات البمدية.الصحي كالمشاريع التي 

 ( فقد كرد فييا:.ّكأما المادة)
تمتػػػػـز الجيػػػػات المنتجػػػػة  لمخمفػػػػات البنػػػػاء كاالنقػػػػاض التػػػػي يزيػػػػد كزنيػػػػا عمػػػػى  اواًل:
الػػى االمػػاكف المخصصػة ليػػا مػػف الجيػػات المعينػة كماقػػؿ عػػف ذلػػؾ  (خمسػيف كغػـػ)

 ينقؿ الى الجيات المعينة ذاتيا.
نشػػػطة الزراعيػػػة بػػػالتخمص مػػػف مخمفاتيػػػا ك المػػزارع كمسػػػتثمرك األيمتػػػـز مػػػالك ثانيـــًا:

 بالطرؽ الفنية حفاظان عمى الصحة العامة كسبلمة البيئة.
يمتـز اصحاب المحبلت كشاغمك االماكف العامة بتييئة الحاكيات االزمة لرمي  ثالثًا:

 المخمفات.
 ( تتضمف منع مايأتي:.ْكالمادة )

 غير االماكف المخصصة مف الجيات المعينة رمي مخمفات البمدية في اواًل:
الت اسػتخداـ االكيػاس الخاصػة بػذلؾ بأسػتثناء الحػأرمي مخمفات البمديػة دكف  ثانيًا:

 التي اليمكف استخداـ االكياس فييا.
 رمي مخمفات البمدية في المكارد المائية اك عمى ضفافيا. ثالثًا:
 رمي المكاد المشتعمة في الحاكيات الصغيرة المخصصة ألستخداـ المارة. رابعًا:
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 رمي أك حرؽ االطارات المستعممة في الحاكيات اك االماكف العامة  خامسًا:
 العبث بمخمفات البمدية في الحاكيات كأماكف تجميعيا. سادسًا:
سػبة لمنػع تسػاقط نقػؿ مخمفػات البمديػة بأليػات التتػكفر فييػا االحتياطػات المنا سابعًا:

 ىذه المكاد عمى الطرؽ.
 خامسًا:التصرِعات البّئّٕ اخلاصٕ بالتهُع األحّائْ .

)ُٖجػػاء فػػي المػػادة) ( لسػػنة ِٕ( مػػف قػػانكف حمايػػة كتحسػػيف البيئػػة فػػي العػػراؽ رقػـػ
 (  يمنع مايمي :.ََِٗ)

 االضرار بالمجمكعات االحيائية في مكائميا. أواًل:

كالحيكانػػػات البريػػػة كالمائيػػػة الميػػػددة كشػػػبة الميػػػددة صػػػيد االسػػػماؾ كالطيػػػكر  ثانيـــًا:
 باالنقراض اك االتجار بيا.

صػػػيد أك قتػػػؿ اك مسػػػؾ أك حيػػػازة اك نقػػػؿ الطيػػػكر كالحيكانػػػات البريػػػة كالمائيػػػة ثالثـــًا:
المحػػػددة مػػػف الجيػػػة المعنيػػػة بمػػػا فييػػػا الطيػػػكر الميػػػاجرة التػػػي تتخػػػذ مػػػف االراضػػػي 

 ؾ مكائميا كاماكف تكاثرىا.العراقية محطة لمراحة اك التفريغ ككذل

االبػػػػادة كاالضػػػػرار بالنباتػػػػات النػػػػادرة كالطبيػػػػة كالعطريػػػػة كالبريػػػػة كتػػػػتـ عمميػػػػة رابعــــًا:
اسػػػػتخداميا لؤلغػػػػراض العمميػػػػة كالطبيػػػػة كالصػػػػناعية بيػػػػا اك ببػػػػذرىا كفػػػػؽ تعميمػػػػات 

 تصدرىا الجيات المعنية.

بػأذف مػف رئػيس  قطع االشجار المعمرة فػي المنػاطؽ العامػة داخػؿ المػدف إالخامسًا:
)مجمس حماية كتحسيف البيئة في المحافظة( كيقصد باالشجار المعمرة ليذا الغرض 

 فأكثر. (ثبلثيف سنة)التي يصؿ عمرىا 

قطػػػػع اشػػػػجار الغابػػػػات اال بعػػػػد اتحصػػػػاؿ مكافقػػػػة الجيػػػػات المعنيػػػػة بمػػػػنح سادســــآ:
 التراخيص كفؽ معرفة االنتاج السنكم لمدكنـ الكاحد.

نباتية اك حيكانية بأنكاعيا كافة الى البيئة اال بأذف مف الجيات ادخاؿ احياء  سابعآ:
 المعنية.
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 إجراء بحكث اليندسة الكراثية بما يضر بالبيئة كاألحياء.:ثامناً 
سادسآ:التصــرِعات البّئــٕ اخلاصــٕ بــالتلُث الهــاجم عــو  ستكصــا   

 َ ستخراج الجرَٔ الهفطّٕ َالغاز الطبّعْ.

)( مػػف قػػانكف ُِجػػاء فػػي المػػادة) ( لسػػنة ِٕحمايػػة كتحسػػيف البيئػػة فػػي العػػراؽ رقػـػ
 (  القياـ بما يمي .ََِٗ)

اتخاذ االجراءات الكفيمة لمحد مف االضرار كالمخاطر التي تترتب عف عمميات  أوال:
االستكشافات كالتنقيب عف النفط كالغاز كاتخاذ االحتياطات كالتػدابير االزمػة لحمايػة 

 لجكفية مف التمكث كالتدمير.كاالحكاض ا كالمياه االرض كاليكاء 

منػػع سػػػكب الػػنفط عمػػى سػػػطح االرض اك حقنػػو فػػي الطبقػػػات التػػي تسػػػتخدـ  ثانيــآ:
 لؤلغراض البرية كالزراعية.

سػػباب حػػكادث الحرائػػؽ كاالنفجػػارات كالكسػػكر أتزكيػػد الػػكزارة بمعمكمػػات عػػف  ثالثــآ:
ت المتخػػذة كتسػػرب الػػنفط الخػػاـ كالغػػاز مػػف فكىػػات االبػػار كانابيػػب النقػػؿ كاالجػػراءا

 لممعالجة.

 سابعًا:التصرِعات البّئّٕ اخلاصٕ بأنصاء املصارِع .
كالتػي شديدة التمكث لمبيئة الصناعات الىي  الصناعات المموثة لمبيئة صنف )أ(أ. 
بعادىػػػا مسػػػافات بعيػػػدة عػػػف التصػػػاميـ األساسػػػية إ متعػػػددة ممػػػا يتطمػػػبتػػػأثيرات  ليػػػا

المرشحة لمتطكير, مع شرط تكفير كافة  كتكسعاتيا لممدف كاألقضية كالنكاحي كالقرل
المعالجات التي تكفر حماية كافية لمبيئة. كمف أبرز ىذه الصناعات صناعة السكر 
كصػػناعة الػػكرؽ, كالبترككيمياكيػػات, مصػػافي الػػػنفط, اسػػتخراج الػػنفط كالغػػاز, تكليػػػد 
الطاقػة الكيربائيػػة, صػناعة االسػػفمت صػناعة الطػػابكؽ, اسػتخبلص كتكريػػر الزيػػكت 

 (. ْْباتية, فضبلن عف مكاقع الطمر جدكؿ)الن
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 (33جدول)

 عدد من المشاريع  من نوع)أ(
 المقالع كالمناجـ مصانع البركتيف الحيكاني

 الزجاج كالخزؼ انتاج الخيكط الصناعية

 محطات لتكليد الطاقة الكيمياكية كالبركتككيمياكية

 الطمر الصحي الصناعات الدكائية

 الككنكريتانتاج  معامؿ الدباغة

 الحديد كالصمب كااللمنيكـ مصانع االسمنت

 الصرؼ الصحي الجص كالجبس

 المقالع كالمناجـ مصانع الكرؽ

 الزجاج كالخزؼ مصانع الحرير

  محطات لتكليد الطاقة

 
يعػد ىػذا النػكع ذات أثػر أقػؿ مػف سػابقو, الصناعات المموثة لمبيئة صنف )ب( ب. 

كينتج عنو تمكث مكقعي يمكف السيطرة عميو لذا يمكف إقامتيا داخؿ حدكد التصاميـ 
األساسػػية لممػػدف بشػػرط تػػكفير كحػػدة معالجػػة لتقميػػؿ محتػػكل الكائنػػات الحيػػة كالمػػكاد 

القػة كأزالػػة العضػكية كأزالػػة البكتريػا كالفيركسػػات كالمػكاد الكيمياكيػػة السػامة كالمػػكاد لع
, ككرش  مسػػػببات التأكػػػؿ مػػػف المػػػػاء, كمػػػف أبػػػرز ىػػػػذه الصػػػناعات, مجػػػازر المحػػػػـك

 (.ْٓمصانع الثمج جدكؿ)ك الحدادة, مصانع تعبئة الغاز, 
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 (30جدول)

 عدد من المشاريع من نوع )ب(
 مخازف المبيدات الغذائية

 الجمكد مجازر المحـك الحمراء كالبيضاء

مخازف المركبات كاالدكات االحتياطية  الكيرباءالمحطات الغازية لتكليد 
 ككرش الصيانو

 مخازف المبيدات الطمر الصحي لمنفايات البمدية
 الجمكد مشاريع الدكاجف

مخازف المركبات كاالدكات االحتياطية  تربية الحيكانات
 ككرش الصيانو

 انتاج الثمج تربية الثركة السمكية

 كالرمؿغربمة الحصى  الصناعات النسيجية

 تصنيع الزفت كالقير كالماستؾ كالمباد الحرفية كالكيمياكية

 صناعة الفخار كاالكاني الخزفية الحجر كالمرمر كالصكاف

 التبكغ كالسكائر انتاج الكتؿ الخرسانية كالشتايكر كالكاشي

مصػػػػػػػػػػػانع صػػػػػػػػػػػير المعػػػػػػػػػػػادف كالسػػػػػػػػػػػباكة 
 الستخدامات متنكعة

 تنقية الزيكت النفطية

 المحطات التحكيميةلمطاقة اليندسيةالصناعات 

  االسمدة العظكية كالكيمياكية

 
الصػػناعات الممكثػػة لمبيئػػة صػػنؼ )جػػػػ( يػػنجـ عػػف ىػػذا النػػػكع تمػػكث بسػػيط كيمكػػف معالجتػػػو ج. 

بسػيكلة, كمثػؿ ىػذه الصػناعات يمكػػف إقامتيػا داخػؿ التصػميـ األساسػػي لممدينػة, كمػف أبػرز ىػػذه 
األفراف كالمخابز, المشركبات الغازية, المرطبات المثمجة, الصناعات مطاحف كمجارش الحبكب, 

 (.ْٔتحمية المياه, الكاشي كالبمكؾ كاالشتايكر, النجارة, گراجات الغسؿ كالتشحيـ جدكؿ)
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 ( 32جدول)

 عدد من المشاريع من نوع )ج(
مصانع انتاج غاز ثاني اككسيد  الغذائية

 الكاربكف
 مشاريع مياه الشرب مخازف المكاد الغذائية المبردة

 احكاض تغطيس الحيكانات الكرش الزراعية
 تقطيع االسفنج الحياكة كالنسيج كالخاطة
 مستكدعات الكقكد المستحضرات الكيمياكية

 مصانع الحدادة الكرش الزراعية.
 مصانع المناديؿ الكرقية كالحفاظات ككالة بيع المكاد االنشائية
 تثبيت الزجاجمعجكف  صناعة تشكيؿ الزجاج
 المحطات التحكيمية لممخمفات البمدية كراجات الغسؿ كالتشحـي

مصانع انتاج  مياه الشرب بطريقة  محطات تعبئة الكقكد كساحات بيع الغاز
 التنافذ العكسي

 المياه المقطرة قطع الخشب كاعماؿ النجارة
 المياه الطبيعية. مصانع الشمع -

 
اإلىتمػػاـ )المحػػددات المكقعيػػة , كالمتطمبػػات البيئيػػة(, دراسػػة تمػػؾ المشػػاريع يتطمػػب 

في اختيار مكقػع ام مشػركع  تكافرىابالمحددات المكقعية: )المعايير الكاجب  كيقصد
لتحديد مدل صبلحيتو مف الناحيػة البيئيػة(. فػي حػيف تعػرؼ أف المتطمبػات البيئيػة: 

)االسػػػاليب كالكسػػػائؿ الكاجػػػب تكافرىػػػا فػػػي المشػػػركع كجػػػزء مػػػف مككناتػػػو كفػػػي  بأنيػػػا
العممية االنتاجية مما يؤمف الحد مف التمكث الناجـ عف المشركع كفقان لممعػايير التػي 

 تعتمدىا الكزارة.
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( لسػنة ّٕ( مف قػانكف كزرارة البيئػة رقـػ )ْأستناد  الى احكاـ البند )ثالثان(مف الماده)
( مػػف قػانكف حمايػة كتحسػػيف البيئػة رقػـػ ّٖالبنػد )ثانيػػان( مػف المػادة ) كاحكػاـ ََِٖ

) ََِٗ( لسػػنة ِٕ) الخاصػػة بالمحػػددات البيئيػػة    َُُِ( لسػػنة ّكتعميمػػات رقػـػ
ألنشاء المشاريع كمراقبة سبلمة تنفيذىا كبالنسػبة لعػدد مػف المشػاريع مػف نػكع)أ( فقػد 

يػػػة لػػػذلؾ سػػػيتـ دراسػػػتيا كفػػػؽ كردت عػػػدد مػػػف المحػػػددات المكقعيػػػة كالمتطمبػػػات البيئ
 المشاريع التالية:.  

 
 )معامل الطابوق( -7

( لغرض انشاء مصانع الطابكؽ الفخارم بكاسطة عممية الشػكاء َُجاء في المادة )
 في افراف مخصصة ليذا الغرض كيمـز ألنشائيا أعتماد مايمي:.

يػػػة كعػػػف اكالن: اقامتيػػا بمسػػػافة التقػػػؿ عػػػف  )خمسػػػة كيمػػك متػػػرات( خػػػارج حػػػدكد البمد
 التجمعات السكانية عمى اف يككف مكقعيا مناسب.

 اف تبعد مسافة التقؿ عف ) كيمك متر( عف محرمات الطرؽ العامة ثانيًا:
اسػػػتخداـ كقػػكد مناسػػػب كمنظكمػػات حػػػرؽ  ليػػة لضػػػماف االحتػػراؽ الكامػػػؿ بمػػػا ثالثــًا:

 يضمف مطابقتيا لممعايير الكطنية لممكثات اليكاء.
السػػػائمة بمػػػا يضػػػمف مطابقتيػػػا لنظػػػاـ الحفػػػاظ عمػػػى المػػػكارد  معالجػػػة النفايػػػاترابعـــًا:
 المالية.
 التخمص مف المخمفات الصمبة بنقميا الى مكاقع الطمر الصحي. خامسًا:
 احاطة المصنع بما اليقؿ عف حزامييف مف االشجار دائمة الخضرة.  سادسًا:

 
 )المحطات الكيروحرارية لتوليد الطاقة الكيربائية( -6
محطات الكيركحرارية لتكليد الطاقة الكيربائية التي تستخدـ المشتقات ال (ُْالمادة )
 السائمة ككقكد كيمـز ألنشائيا اتباع مايمي:. النفطية
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اقامتيا بمسافة التقؿ عف ) خمسة كيمكمترات( خارج حدكد البمدية كمسافة التقؿ اواًل:
كيمػك متػر(  عف  )ثبلثة كيمػك متػرات( عػف التجمعػات السػكانية كمسػافة التقػؿ عػف )

 عف محرمات الطريؽ العاـ كاف تككف بمكقع مناسب.
ـــًا: تػػػكفير كسػػػائؿ المعالجػػػة لمغػػػازات كالػػػدقائقيات المنبعثػػػة بمػػػا يضػػػمف مطابقػػػة  ثاني

 االنبعاثات لممعايير الكطنية لممكثات اليكاء.
معالجػػة الميػػاه الصػػناعية المتخمفػػة بمػػا يضػػمف مطابقتيػػا لنظػػاـ الحفػػاظ عمػػى  ثالثــًا:
 المائية. المكارد
 التخمص مف زيكت المحكالت بنقميا الى مكقع طمر النفايات الخطرة. رابعًا:

 
 )مواقع طمر النفايات الخطرة( -4

( كالخاصة بمكاقع طمر النفايات الخطرة كالسامة المتخمفػة مػف المشػاريع ُٓالمادة )
 المتنكعة كيمـز ألنشائيا اتباع مايمي:.

 
خمسػة عشػر كيمػك( متػر خػارج حػدكد البمديػة كعػف اقامتيا بمسافة التقؿ عف )  اواًل:

 التجمعات السكانية.
 اف تبعد عف المكارد المائية مسافة التقؿ عف ) خمسة كيمكمترات(. ثانيًا:
اف يككف مستكل الماء الجكفي منخفضت كأف تككف طبيعة التربة غير مسامية  ثالثًا:

 صماء.
 .المنطقةمراعات طبكغرافية كجيكلكجية  رابعًا:

العمؿ كفؽ االسس العممية كالمكاصفات العالمية في مكاقع كعمميات الطمر  خامسًا:
لمنفايػػات الخطػػػرة كتبطػػػيف المكقػػع بمػػػاده التسػػػمح بتسػػرب النفايػػػات كخاصػػػة السػػػائمة 

 منيا.
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إنشػػػاء سػػػياج حػػػكؿ مكقػػػع المػػػكاد األنشػػػائية بأرتفػػػاع اليقػػػؿ عػػػف ) متػػػريف(  سادســـًا:
 كيستدؿ عميو بعبلمة مميزة.

تػػكفير جميػػع المسػػتمزمات االمنيػػة لغػػرض السػػيطرة عمػػى الحػػكادث المفاجئػػة  :ســابعاً 
 التي مف الممكف اف تحصؿ في المكقع كتؤدم الى تمكيث المنطقة المجاكرة.

 حفر  )أربعة  بار( مراقبة مغمقة في االقؿ. ثامنًا:
 

 )مصانع الحديد والصمب وااللمنيوم( -3
كااللمنيػـك التػي تػتـ فييػا عمميػػات  ( بػأف مصػانع الحديػد كالصػمبُٗكتػنص المػادة )

 تنقية المكاد مف خاماتيا كالتقطيع كالتشكيؿ كيمـز ألنشائيا اتباع مايمي:.
كـ( خػارج حػدكد البمديػة كعػف التجمعػات السػكانية ٓاقامتيا بمسافة التقؿ عف ) اواًل:

 كـ( عف محرمات الطريؽ العاـ كاف يككف مكقعيا مناسب. ُكبمسافة التقؿ عف )
تكفير كسائؿ سيطرة عمى ممكثات اليكاء بمايضمف مطابقتيا لممعايير الكطنية  :ثانياً 

 لممكثات اليكاء .
معالجة المياه الصناعية المتخمفة عف العمميػة االنتاجيػة بمػا يضػمف مطابقتيػا  ثالثًا:

 لنظاـ الحفاظ عمى المكارد المائية.
 طمر الصحي.التخمص مف المخمفات الصمبة بنقميا الى مكاقع ال رابعًا:

 احاطة المكقع بحزاميف مف االشجار دائمة الخضرة. خامسًا:
 

 )مشاريع الصرف الصحي( -0
( مشػػػػػػاريع معالجػػػػػػة ميػػػػػػاه الصػػػػػػرؼ الصػػػػػػحي الناتجػػػػػػة عػػػػػػف َِجػػػػػاء فػػػػػػي المػػػػػػادة)

 االستعماالت البشرية كيمـز النشائيا اتباع مايمي 
( خػػػارج حػػػدكد البمديػػػة كعػػػف الِاقامتيػػػا بمسػػػافة التقػػػؿ عػػػف ) اوالص: تجمعػػػػات كػػـػ

متػران( عػف محرمػات الطػرؽ العامػة, كيفضػؿ اف  ََٓالسكانية كبمسافة التقؿ عػف )
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تكػكف جنػػكب المدينػػة بأسػػتثناء المعالجػػة الصػغيرة كالتػػي تعمػػؿ بنظػػاـ معالجػػة مغمػػؽ 
 كالتي تخدـ تجمعات سكانية محدكدة.

 تصريؼ مياه المشركع كفقت لنظاـ الحفاظ عمى المكارد المائية. ثانيًا:
 معالجة الركائح المنبعثة مف المشركع. :ثالثاً 

 احاطة المشركع بمااليقؿ عف حزاميف مف االشجار دائمة الخضرة. رابعًا:
اف تبعػد نقطػػة تصػػريؼ النفايػػات السػػائمة الػى المػػكارد المائيػػة مسػػافة التقػػؿ  خامســًا:

عف )ثبلثة كيمك مترات( أعمػى مػف مكقػع اقػرب نقطػة تجييػز لميػاه الشػرب كبمسػافة 
 عف ) كيمك متر كاحد( عف اسفميا. التقؿ
 

كالخاصة بالمحددات البيئية ألنشاء المشػاريع   َُُِ( لسنة ّكتشير تعميمات رقـ)
 كمراقبة سبلمة تنفيذىا كبالنسبة لعدد مف المشاريع مف نكع)ب( الى مايمي:.

 
 )الصناعات الغذائية الكبرى(  -7
( بػأف الصػناعات الغذائيػة الكبػرل أم الصػناعات ذات العمميػات ُِكرد في المادة) 

االنتاجيػػة المتكاممػػة التػػي تبػػدأ مػػف المػػكاد االكليػػة مػػركران بالمراحػػؿ التحكيميػػة كانتيػػاء 
بالتعبئػػة كالتسػػكيؽ كتشمؿ,صػػناعات االلبػػاف كتعميػػب الفكاكػػو كالخضػػر كاسػػتخبلص 

لسكر, كالصناعات الكحكلية كغيرىا كيمـز ألنشائيا كتكرير الزيكت النباتية كمصانع ا
 اتباع ماياتي:

( ُاقامتيا خارج حدكد البمدية كعف التجمعات السكانية بمسافة التقؿ عف )  اواًل: كـػ
 متران( عف محرمات الطريؽ العاـ. ََٓكبمسافة التقؿ عف )

خمفػات السػائمة انشاء محطة بيكلكجية متكاممة كذات كفػاءة عاليػة لمعالجػة كالمثانيًا:
 بما يضمف مطابقتيا لنظاـ الحفاظ عمى المكارد المائية.
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معالجػة االنبعاثػات الغازيػة كالعكالػؽ الصػمبة الػى اليػكاء بمػا يضػمف مطابقتيػا  :ثالثـاً 
 لممعايير الكطنية لممكثات اليكاء.

معالجة المخمفات الصمبة الناتجة عف العمميػات االنتاجيػة كمعالجػة المخمفػات  رابعًا:
 السائمة بنقميا الى مكاقع الطمر الصحي اك حرقيا.

 )مجازر المحوم الحمراء والبيضاء( -6
( مػػف المشػػػاريع التػػي يػػػتـ فييػػا ذبػػػح الحيكانػػات  كانػػػكاع الطيػػػكر ِِكتػػنص المػػػادة )

 مايمي:.كتنضيفيا كتييئتيا لمتسكيؽ , اتباع 
( ُاقامتيا خارج حدكد البمدية كعف  التجمعات السكانية بمسافة التقؿ عف ) اوآل: كـػ

 متران( عف سداد المصدر المائي. ََٓكبمسافة التقؿ عف )
 اقامتيا بعيدان عف المصانع التي تصدر عنيا كركائح كريية اك غازات سامة.ثانيًا:
 ارتفاعة عف  )متريف(. يقؿال احاطة المشركع بسياج مف مكاد صمدة ثالثًا:
لمضػػكابط المنصػػكص  كفقػػان معالجػػة المخمفػػات الصػػمبة كالسػػائمة الناتجػػة عنيػػا رابعــًا:

( الصػػػادرة بمكجػػػػب قػػػػانكف تنظػػػػيـ ذبػػػػح  َُٗٗ( لسػػػػنة ِعمييػػػا فػػػػي التعميمػػػػات رقػػػـػ
 .ُِٕٗ( لسنة ِِالحيكانات رقـ )

معالجػػػػة انشػػػػاء محطػػػػة معالجػػػػة بيكلكجيػػػػة متكاممػػػػة كذات كفػػػػاءة عاليػػػػة ل خامســــًا:
 المخمفات السائمة بما يضمف مطابقتيا لنظاـ الحفاظ عمى المكارد المائية.

 
 المحطات الغازية لتوليد الطاقة الكيربائية -4

( الخاصػػػػػة بالمحطػػػػػػات الغازيػػػػػة لتكليػػػػػػد الطاقػػػػػة الكيربائيػػػػػػة ِّجػػػػػاء فػػػػػي المػػػػػػادة )
ؿ ,كالمحطػػػات المكلػػػدة  لمطاقػػػة الكيربائيػػػة التػػػي تسػػػتخدـ الغػػػاز الطبيعػػػي فػػػي تشػػػغي

 التكربينات كيمـز ألنشائيا اتباع مايمي:
( ُاقامتيػػػا خػػػارج حػػػدكد البمديػػػة كالتجمعػػػات السػػػكانية بمسػػػافة التقػػػؿ عػػػف )اواًل: كػػػـػ

 متران( عف محرمات الطرؽ العامة كبمكقع مناسب. ََٓكبمسافة التقؿ عف )
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 اقامة المحطات التي تستخدـ الغاز الطبيعي ككقكد داخؿ حدكد البمدية. ثانيًا:
تػػكفير كسػػائؿ المعالجػػات لمغػػازات كالػػدقائقيات المنبعثػػة بمػػا يضػػمف مطابقتيػػا  ثــًا:ثال

 لممعايير الكطنية لممكثات اليكاء.
معالجػػة الميػػػاه الصػػناعية الناتجػػة بمػػػا يضػػمف مطابقتيػػا لمنظػػػاـ لمحفػػاظ عمػػػى رابعــًا:

 المكارد المائية.
 النفايات الخطرة. طمرالتخمص مف زيكت المحكالت بنقميا الى مكاقع  خامسآ:

 
 )مواقع الطمر الصحي لمنفايات البمدية( -3

( الخاصػػػة بمكاقػػػع الطمػػػر الصػػػحي لمنفايػػػات البمديػػػة أم المكاقػػػع ِْكتػػػنص المػػػادة)
المخصصػػػػة لمػػػػتخمص مػػػػف النفايػػػػات الصػػػػمبة غيػػػػر الخطػػػػرة كالمتخمفػػػػة مػػػػف جميػػػػع 

 االستعماالت , كيمـز انشائيا اتباع مايمي:
( ك) ِلبمديػة بمسػافة التقػؿ عػف )اقامتيا خارج حػدكد ا اواًل: ( مػف التجمعػات ُكـػ كـػ

 كـ( عف محرمات الطريؽ العاـ كبمكقع مناسب. ُالسكانية كبمسافة التقؿ عف ) 
 العمؿ كفؽ االسس العممية المتبعة بعمميات الطمر الصحي لمنفايات. ثانيًا:
تسييج المكاقع قبؿ المباشرة باالستغبلؿ مع ضركرة تشجير جكانب المكقع قدر  ثالثًا:

 المستطاع.
 خارج المكقع لتسييؿ حركة االليات.ك انشاء الطرؽ داخؿ رابعًا:

 تكفير المعدات كاالليات االزمة في عممية الطمر بالطريقة الصحيحة. خامسًا:
و بعد تسكية سطح التربػة كمنػاطؽ ترؾ المكقع بعد ممئو بالنفايات كاستخدام سادسًا:
 خضراء.
 معالجة انخفاض سطح التربة بعد مركر فترة مناسبة. سابعًا:
تجييز المكقع بأنابيب لتصريؼ الراشح المتككف مف تحمؿ النفايات مع تبطيف  ثامنًا:

 المكقع بمادة غير نفاذه ليذا الراشح.
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نػػاتج عػػف التحمػػؿ العضػػكم تجييػػز المكقػػع بانابيػب تنفػػيس الػػى الجػػك لمغػػاز التاســعًا:
 لمنفايات.

 
 )مشاريع الدواجن( -0

( مشػاريع الػدكاجف حقػكؿ تربيػة كتكثيػر الػدجاج كالطيػكر بمختمػؼ انكاعيػػا ِٓالمػادة)
 كيمـز النشائيا اتباع مايمي:.

كـ( كتبعد عػف التجمعػات السػكانية ُاقامتيا خارج حدكد البمدية بمسافة التقؿ ) اواًل:
 متران(. ََُان( كعف سداد اقرب مصدر مائي مسافة )متر  ََّبمسافة التقؿ عف )

بنػػاء سػػياج مػػف الطػػابكؽ اك الحجػػر اك الكتػػؿ الخرسػػانية اك المشػػبؾ السػػمكي  ثانيــًا:
 متران( . ِبأرتفاع اليقؿ عف )

انشػػاء محرقػػػة نظاميػػة تتناسػػػب كالطاقػػة كاالنتاجيػػة لممشػػػركع لحػػرؽ الػػػدكاجف  ثالثــًا:
 النافقة كالمخمفات الصمبة.

تصريؼ مياه غسؿ القاعات كاالرضيات الى خزانات ارضػية مناسػبة كسػحبيا  :رابعاً 
 بكاسطة  سيارات حكضية كرمييا في االماكف المحدده مف الجيات المختصة.

 أستخداـ الفضبلت الصمبة كسماد اك نقميا الى مكاقع الطمر الصحي.  خامسًا:
  

 )مصانع الثمج( -2
الثمج بأستخداـ مياه صالحة لمشرب كيمـز  ( المصانع التي يتـ قييا تصنيعَْالمادة)

 ألنشائيا اتباع مايمي:.
 ََٓاقامتيا خارج حدكد البمدية بعيػد  عػف الصػناعات كاف تبعػد مسػافة التقػؿ )اواًل:

متػػػران( خمسػػػمائة عػػػف التجمعػػػات السػػػكانية اك داخػػػؿ حػػػدكد البمديػػػة ضػػػمف المنػػػاطؽ 
 الصناعية.

 ء اك مف معامؿ تحمية المياه.تكفير مصدر المياه مف اسالة الما ثانيًا:
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( ثالثًا:  تكفير القكالب المصنعة مف مادة الحديد غير القابؿ لمصدأ)حديد مقاـك
 إجراء العممية االنتاجية في اماكف مغمقة. رابعًا:

 تكفير كسائؿ تيكية مناسبة. خامسًا:
تييئػػة مخػػزف خػػاص السػػطكانات غػػاز التبريػػد مػػزكد بكسػػائؿ تيكيػػة مناسػػبة سادســًا:
 در ماء عمى شكؿ رذاذ لمعالجة االسطكانات ذات الصمامات التالفة.كمص

:تصػػػريؼ ميػػػاه التبريػػد كالغسػػػؿ الػػػى شػػبكة المجػػػارم العامػػػة كفػػي حالػػػة عػػػدـ ســابعاً 
 كجكدىا تجمع المياه في خزاف مناسب كمف ثـ تسحب.

 
( الخاصػػة بالمحػػددات البيئيػػة ألنشػػاء المشػػاريع    َُُِ( لسػػنة ّأمػػا تعميمػػات رقػـػ

 كمراقبة سبلمة تنفيذىا كبالنسبة لعدد مف المشاريع مف نكع)ج( جاء مايمي:.
 
 مصانع الحياكة والنسيج والخياطة -7
( مصػػانع الحياكػػػة كالنسػػػيج كالخياطة:مصػػانع نسػػػيج كحياكػػػة ّٓ) ككرد فػػي المػػػادة 

كخياطػػة المنسػػكجات الصػػناعية كالطبيعػػة التػػي تخمػػك مػػف معػػامبلت كيمياكيػػة كيمػػـز 
 ع مايمي:ألنشائيا اتبا

 ةاقامتيػػػا خػػػارج حػػػػدكد البمديػػػة اك داخػػػػؿ حػػػدكد البمديػػػة فػػػػي المنػػػاطؽ الصػػػػناعياواًل:
 كيفضؿ في االماكف الخاصة بالصناعات النسيجية.

تكفير حاكيات لجمع المخمفات الصمبة كالتخمص منيا بنقميا الى مكاقع الطمر ثانيًا:
 الصحي.

كغسػؿ االرضػيات بتصػريفيا  التخمص مف الميػاه الثقيمػة عػف الصػرؼ الصػحيثالثًا:
 الى شبكة المجارم أك الى احكاض )تعفيف( في حالة عدـ كجكد شبكة مجارم.

 معالجة التمكث الضكضائي. رابعًا:
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 )كراجات الغسل والتشحيم( -6
المحػبلت التػي يػتـ فييػا بإف  الغسؿ كالتشحيـ بكراجات ةالخاص( ٕٓالمادة)تتضمف 

الى غسؿ كتشحيـ السػيارات يمػـز ألنشػائيا  تبديؿ دىكف محركات السيارات باالضافة
 اتباع مايمي:

 اقامتيػا داخػؿ حػػدكد البمديػة فػي جميػػع المنػاطؽ ماعػدا الزراعيػػة كالسػكنية منيػػا اواًل:
عف اقرب كحده سكنية كعف المدارس كرياض  ( خمسيف متران َٓبمسافة التقؿ عف )

لسػػػريع كالطػػػرؽ االطفػػػاؿ كالحضػػػانات كالمستشػػػفيات كاقامتيػػػا عمػػػى طريػػػؽ المػػػركر ا
بعد تزكيدىا بمقتربات كاستحصاؿ مكافقات المجيات  الرئيسةالخارجية كعمى الشكارع 

 ذات العبلقة في المكضكع.
تكفير قانصة لمدىكف بمكجب المخطط المعتمد مف أمانػة بغػداد كدكائػر البمديػة ثانيًا:

 في المحافظات كانشاء خزاف ترسيب يتناسب مع سعة الكراج.
قانصة الدىكف كخزاف الترسيب كشبكات مجرل المياه مف االطياف في  تنظيؼ ثالثًا:

اكقػػػات متقاربػػػة لضػػػماف عمميػػػػا بصػػػكرة جيػػػدة كتصػػػريؼ ميػػػػاه الغسػػػؿ بمػػػا يضػػػػمف 
 مطابقتيا لنظاـ  الحفاظ عمى المكارد المائية.

تػػكفير خزانػػات بسػػعة كافيػػة لجمػػع الػػدىكف المسػػتيمكة مػػف جػػراء تبػػديؿ دىػػكف رابعــًا:
 ف عدـ تسرب ىذه الدىكف مع مياه الغسؿ .المحركات مع ضما

 الطمر الصحي. مكاقعطياف بنقميا الى التخمص مف األ خامسًا:
 
 )محطات تعبئة الوقود وساحات بيع الغاز والنفط( -4

المكاقػػػع ك  ,محطػػػات تعبئػػػة الكقػػػكد كسػػػاحات بيػػػع الغػػػاز كالػػػنفطخاصػػػة ( ٖٓالمػػادة )
المخصصة لبيع كقكد السيارات كبيع قناني الغاز كالنفط لؤلستعماالت المنزلية كيمـز 

 تباع مايمي:.إألنشائيا 
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متػػران( عػف اقػرب كحػدة سػكنية كأقامػػة  َْاقامػة المحطػات بمسػافة التقػؿ عػف ) اواًل:
متران( عف اقرب كحدة سػكنية كبمسػافة التقػؿ عػف  َٓالساحات بمسافة  التقؿ عف )

 متران( لكؿ منيما عف المدارس كرياض االطفاؿ كالحضانات كالمستشفيات. ََُ)
متػران( بالنسػبة لسػاحات بيػع  ِبناء سياج مف مكاد أنشائية بأرتفاع اليقؿ عف ) ثانيًا:

 أسطكانات الغاز كالنفط.
 تكفير مستمزمات الخاصة بالسيطرة عمى الحرائؽ كالحدكادث الطارئة. ثالثًا:
كفػؽ التصػاميـ الخاصػة  ةحالناضػتكفير المستمزمات  الخاصة لجمع الػدىكف  رابعًا:

كالمعػػدة مػػف كزارة الػػنفط فػػي حالػػة كجػػػكد امػػاكف مخصصػػة فػػي سػػاحات بيػػع الػػػنفط 
 االبيض كالغاز كالنفط لبيع الدىكف كالفؿ.

يجػػػب أف تكػػػكف خزانػػػات المنتجػػػات النفطيػػػة فػػػي المحطػػػات تحػػػت سػػػطح   خامســـًا:
 التي تقع خارج حدكد البمدية. المحطاتزانات معمقة في االرض كيمكف إنشاء خ

 
 )مشاريع مياه الشرب( -3

المشػػاريع التػػي يػػتـ فييػػا معالجػػة الميػػاه الخػػاـ فػػي مراحػػؿ بػػإف  (ٓٔالمػػادة)تتضػػمف 
متعػػػددة كجعميػػػا ميػػػاه صػػػػالحة لمشػػػرب ضػػػمف المكاصػػػػفات القياسػػػية المعتمػػػدة يمػػػػـز 

 ألنشائيا أتباع مايمي:
 دكد  البمدية كيفضؿ اقامتيا في اعمى النير بالنسبة لممدينة.إقامتيا داخؿ ح اواًل:

اف تككف نقطة سحب المياه لممشركع عمى النير بعيدة عف التصاريؼ الممكثة  ثانيًا:
( فػػػي حالػػػة كػػػكف نقطػػػة السػػػحب اسػػػفؿ نقطػػػة التصػػػريؼ ّبمسػػػافة التقػػػؿ عػػػف ) كػػـػ

 كـ( في حالة ككف نقطة السحب اعمى نقطة التصريؼ.ُك)
تككف نقطة السحب بعيدة في حافة النير بمسافة مناسػبة كأف يؤخػذ بنظػر  اف ثالثًا:

 االعتبار ارتفاع كانخفاض مناسيب المياه في مكسـ الفيضانات كالصييكد.
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انشػػاء مختبػػر متكامػػؿ لمفحكصػػات الكيمياكيػػة كالفيزياكيػػة كالبكتريكلكجيػػة لكػػؿ  رابعــًا:
 مشركع ماء.

يػػاه لتجنػػب حػػكادث النضػػح فػػي حالػػة :تغطػػيس القنػػاني فػػي أحػػكاض مػػف المخامســاً 
 إستعماؿ الكمكريف المساؿ لمتعقيـ.
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 احلادٍ عصرالفصل 
 محاية البًئة من التلىثالىعٌ البًئٌ يف دور 

 
 

 

  الىعٌ األطشٍ:  اواًل
 التعلًنًُ            ات: املؤطظ ثاىًًا
 االعالمًُ          ات: املؤطظ ثالجًا

  الذييًُ               اتسابعًا : املؤطظ
 : الكاىىٌ  خامظًا
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 املقذمٕ: 
ال يقدر اإلنساف إف يعيش بمعزؿ عف مجتمعو, كال يستطيع أف يحيا في أم مجتمع 
دكف أف تربطػػو بػػو عبلقػػات إنسػػانية, كبقػػدر مػػا يجسػػد الفػػرد ىػػذه العبلقػػات بقػػدر مػػا 

كثػػر راحػػة كامنػان كاكثػػر تقػػدمان فػي الحيػػاة,تعرؼ التكعيػػة أيكػكف قػػادران عمػػى إف يعػيش 
ات التػػي تكجػػو لمنػػاس عامػػة أك لشػػريحة معينػػػة البيئيػػة بأنيا)كػػؿ البػػرامج أك النشػػاط

بيػػدؼ تكضػػيح كتعريػػؼ مفيػػـك بيئػػي معػػيف, أك مشػػكمة بيئيػػة,لخمؽ أىتمػػاـ كشػػعكر 
شػػػػػػراكيـ فػػػػػي إيجػػػػػػاد الحمػػػػػػكؿ  بالمسػػػػػؤكلية , كبالتػػػػػػالي تغييػػػػػر أتجػػػػػػاىيـ كنظػػػػػرتيـ كا 
المناسػػػبة(,أف حمايػػػػة البيئػػػػة كالمحافظػػػػة عمييػػػا كعمػػػػى مكاردىػػػػا اليمكػػػػف أف تػػػػتـ إال 

التي تنطمؽ في ذلؾ مف مبدأ تكافر  (التربية البيئية)البيئي الذم تعتمد عميو  بالكعي
القناعػػػة بػػػػأف العبلقػػػػة بػػػيف اإلنسػػػػاف كالبيئػػػػة تقػػػـك فػػػػي األصػػػػؿ عمػػػى مبػػػػدأ  الكفػػػػاؽ 
كاإلنسجاـ التاـ العمى التعدم كالسيطرة كالعبث كالتدمير, كالتكعية البيئية اليمكف أف 

 مى جانبيف رئيسيف ىما:.تحقؽ فائدتيا إال إذا أشتممت ع
التكعيػة عػف البيئػة: كتشػمؿ تزكيػد األفػراد كالمجتمعػات بكػؿ مايحتػاجكف اليػو مػف  -ُ

المعمكمػػػػات كالمعػػػػارؼ البلزمػػػػة لمتعػػػػرؼ عمػػػػى البيئػػػػة كطبيعتيػػػػا ,كأبػػػػرز مككناتيػػػػا, 
 كضركرة الحفاظ عمييا كعمى مكاردىا كعدـ اإلخبلؿ بتكازنيا.

القػيـ كاإلتجاىػات اإليجابيػة , عنػد األفػراد  التكعية مف أجػؿ البيئػة: كتشػمؿ تنميػة -ِ
كالمجتمعػػػات لتكػػػكف منطمقػػػان لسػػػػمككيـ كتعػػػامميـ المنضػػػبط مػػػػع البيئػػػة فػػػي مختمػػػػؼ 

 الظركؼ كاألحكاؿ. 
كبناءان عمى ماتقدـ تتضمف التكعية البيئية  مجمكعة مف األىداؼ في مجػاؿ التمػكث 

 البيئي كمف أىميا:
 خبلؿ تقميؿ أثر التمكث عمى صحتو.تحسيف نكعية المعيشة لؤلنساف مف  -ُ
تطكير االخبلقيات البيئية إذ تصػبح ىػي الرقيػب عمػى اإلنسػاف عنػد تعاممػة مػع  -ِ

 البيئة.
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 تفعيؿ دكر الجميع في المشاركة باتخاذ القرار بمراعاة البيئة المتكفرة. -ّ
يجاد الحمكؿ المناسبة ليا. -ْ  مساعدة الفرد في إكتشاؼ المشاكؿ البيئية كا 
 تعزيز السمكؾ اإليجابي لدل األفراد في التعامؿ مع عناصر البيئة . -ٓ
 اإلىتماـ العالمي بالتكعية البيئية.  -ٔ

عنػػد اإلنسػػاف ليسػت أمػػران فطريػػان فػػي  (الػػكعي البيئػي)كبنػاءان عمػػى ماتقػػدـ فػأف مسػػألة 
مسػػألة تكتسػػب تػػدريجيان كتنمػػى كتحتػػاج الػػى بػػذؿ الكثيػػر مػػف  كلكنػػوجميػػع األحػػكاؿ 

المشػػتركة لمختمػػؼ المؤسسػػات األجتماعيػػة,أما كيفيػػة تحقيػػؽ الػػكعي البيئػػي  الجيػػكد
مستحيبلن ,إذ يمكف أف يتحقؽ  أمران ليس باألمر السيؿ,  كلكنو في الكقت نفسو ليس 

 :تمت مراعاة مايميما الكعي البيئي عند اإلنساف  متى 
عمػػػى  التركيػػز عمػػى تنميػػة الجانػػب اإليمػػاني عنػػد اإلنسػػاف , مػػف خػػبلؿ التأكيػػد -ُ

ضػػركرة تعامػػؿ اإلنسػػاف مػػع البيئػػة مػػف منطمػػؽ إيمػػاني خػػالص يربػػي اإلنسػػاف عمػػى 
 اىمية إحتراـ ىذه البيئية كحسف التعامؿ مع مككناتيا.

غػرس الشػػعكر باالنتمػاء الصػػادؽ لمبيئػػة فػي النفػػكس, كالحػث عمػػى إدراؾ عمػػؽ  -ِ
كىػػذا بػػدكره العبلقػػة اإليجابيػػة بػػيف اإلنسػػاف كالبيئػػة بمػػا فييػػا مػػف كائنػػات كمككنػػات, 

كفيؿ بتكفير الدافع الفردم كالجماعي لتعرؼ كؿ مػا مػف شػأنو الحفػاظ عمػى البيئػة , 
 كعدـ تعريضيا ألم خطر يمكف أف ييددىا أك يمحؽ الضرر بمحتكياتيا.

يصػػػاليا  -ّ العنايػػة بتػػػكفير المعمكمػػػات البيئيػػػة الصػػحيحة , كالعمػػػؿ عمػػػى نشػػػرىا كا 
مية,كاإلعبلمية,كاإلرشػػػادية,لجميع أفػػػراد بمختمػػػؼ الطػػػرؽ كالكسػػػائؿ التربكيػػػة, كالتعمي

كفئػػػات  المجتمػػػع, حتػػػى تكػػػكف فػػػي متنػػػاكؿ الجميػػػع بشػػػكؿ مبسػػػط ,كصػػػكرة سػػػيمة 
 كميسرة.

إخضػاع جميػع العمػـك كالمعػارؼ ذات العبلقػػة بالنظػاـ البيئػي لتعػاليـ كتكجييػػات  -ْ
 الديف اإلسبلمي الحنيؼ كتربيتو اإلسبلمية الصػحيحة حتػى يكػكف أسػتعماليا أيجابيػان 

 كنافعان كمتفقان مع الصالح العاـ.
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 كمف أىـ كسائؿ كطرائؽ التكعية البيئية مايمي:. 
 (Family)سرٔ  َعْ األأَاًل : 

تعد اإلسرة  الركيزة االساسػية  كالعمػكد الفقػرم الػذم يشػكؿ المبنػات األكلػى فػي  
بث التكعية البيئية بكؿ جكنبيا خاصة  بسبب الكقت الطكيؿ الذم يقضية الفرد فػي 

لذلؾ يكتسب معمكمات كمكاضيع تشير الى أىميتيػا,  المنزؿ قياسان باكقاتو االخرل ,
ـ كاالخػػػكة كاالخػػػكات كفػػػؽ التحصػػػيؿ الدراسػػػي كيتبػػػايف دكر االسػػػرة بػػػيف االب كالػػػؤل

كمجػػاالت العمػػؿ, كيكػػكف ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تكجيػػو األفػػراد كتنبػػيييـ باسػػتعماؿ الطػػرؽ 
الصػػػػحيحة لمػػػػتخمص مػػػػف النفايػػػػات مػػػػثبل اك النظافػػػػة كاالسػػػػتحماـ كاختيػػػػار المكاقػػػػع 
المناسػػبة لمػػػتخمص مػػػف نفايػػػات المنػػزؿ كعػػػدـ العبػػػث بيػػػا فضػػبلن عػػػف ذلػػػؾ ماتتركػػػو 

ت كالتقاليػػػد  كالسػػػمكؾ عمػػػى تحصػػػيميـ البيئػػي كتكجييػػػاتيـ بمعنػػػى تييئػػػة بيئػػػة العػػادا
عػػداده لممشػػاركة فػػي حيػػاة المجتمػػع مػػع  صػػالحة لمطفػػؿ لتحقيػػؽ حاجاتػػو المتعػػددة كا 

 تزكيده بالكسائؿ التي تييىء لو تككيف ذاتو داخؿ المجتمع.
رات كيعكػػس المجػػاؿ التنمػػكم فػػي األسػػرة عمػػى األفػػراد مػػف خػػبلؿ تطػػكير القػػػد 

كالميارات البشرية النيا الكسيط األكؿ الذم يمكػف مػف خبللػو تكػكيف السػمكؾ البيئػي 
, كالنيػػا  كأسػػاليبالػػكاعي لػػدل افرادىػػا مػػف خػػبلؿ العمميػػات  التنشػػأه التػػي تقػػدميا ليػـػ

ايضا تتكلى نقؿ ثقافة المجتمػع كقيمػو االجتماعيػة كالنفسػية كاالقتصػادية الػى الطفػؿ 
حاجاتػػػو, قػػػد تبقػػػى االسػػػرة لعػػػدد مػػػف السػػػنكات بمثابػػػػة مػػػف خػػػبلؿ عمميػػػة االشػػػباع ل
حاجاتػػو الماديػػة كالمعنكيػة, كىػػذا االعتمػػاد يػػدفع  الطفػػؿالمصػدر الكحيػػد الػػذم يشػبع 

الطفػؿ الػى تفحػص قػيـ كاتجاىػات كالديو,فضػبلن عػف دكر األبػكاف فػي أشػراؾ األبنػػاء 
نػػػيف كجػػػزء مػػػف الحػػػؿ كلػػػيس جػػػزء مػػػف المشػػػكمة, مثػػػؿ تنظيػػػؼ خزانػػػات الميػػػاه ,كتق

اإلسػػػتخدامات المنزليػػػة لمميػػػاه , كالعنايػػػة بتكجيػػػػو الطفػػػؿ بممبسػػػو كمأكمػػػو كمسػػػػكنو, 
تباع السػمكؾ البيئػػي السػػميـ, كالمحافظػػة عمػػى  كالتكعيػة بالعػػادات الصػػحية السػػميمة,كا 
نظافة المنزؿ مف خبلؿ عمميػة كضػع النفايػات فػي أماكنيػا المخصصػة ,كعػدـ رمػي 
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أف تنشأة األطفاؿ عمى النظافة تختمؼ مف أسػرة القاذكرات في الطرؽ العامة, سيما ك 
الى اسرة أخرل, كبناءان عمى ذلؾ يمكف القكؿ أف كعي االسرة بعمميات التمكث يعتمد 
بالدرجػة االكلػػى عمػػى مسػتكاىا المعيشػػي ) االقتصػػادم(, فاالسػرة الفقيػػرة تكػػكف اكثػػر 

حيح, مػػػف غيرىػػػا عرضػػػػة لبلصػػػابة بػػػػأثر التمػػػكث بػػػالممبس كالماكػػػػؿ كالسػػػمكؾ الصػػػػ
 بالمقارنة مع االسرة الغنية.

 

 (Educational Institutions) ثانًّا : املؤسسات التعلّمّٕ

تتضػمف المؤسسػات التعميميػػة عمػى المػدارس كالمعاىػػد كالكميػات, اذ تمثػؿ حمقػػة 
ربط بيف االفراد كالبيئة مف خبلؿ مركز الثقؿ الذم تحتمو, كتسيـ في تكجيو شريحة 

طريؽ  المكاد الدراسية كالندكات كالمؤتمرات العممية, فضآل عف كبيرة مف االفراد عف 
الرسـك كالمختبرات, كتعد المؤسسات التعميمية سمسمو مترابطػة تبػدأ مػف قاعػده اليػـر 

إذ مف التعميـ االبتدائي الى الكميات كالمعاىد فضآل عف ذلؾ فيػي تنشػر  ة,الى القم
جزء مف ذلؾ المجتمػع لػذا فػأف اثرىػا افكارىا عمى المجتمع مف خبلؿ التبلميذ النيـ 

يككف طرديان في التاثير  عمى الكاقع البيئي اذا ما تـػ تكجيػو مسػار العمميػة التعميميػة 
 بشكؿ صحيح كىادؼ.      

فضػػبلن عػػػف تنػػػكع ضػػكابطيا ككسػػػائؿ اتصػػػاليا بػػالمجتمع كيعػػػد المعمػػـػ العنصػػػر 
البيئػػة كصػػيانتيا مػػف الػػرئيس الػػذم لػػو دكره الفاعػػؿ فػػي نشػػر الػػكعي البيئػػي كحمايػػة 

خبلؿ مايطرحو مف افكار سكاء أكانت نتيجة إطبلعو أك تجاربػو فػي الحيػاة اليكميػة 
التػي عاشػيا, كيقػـك بعػد ذلػؾ بتطبيقيػا مػف خػبلؿ بػث التكعيػة بطريقػة مباشػرة كغيػػر 
مباشػرة مػػف خػبلؿ المحاضػػرات كالػدركس كالحمقػػات النقاشػية ,كيكػػكف الطالػب كسػػيمة 

ؿ تمػػؾ الحقػػائؽ الػػى االسػػرة كثػـػ بعػػد ذلػػؾ سػػيككف كقػػع المػػادة ميمػػة ايضػػان النػػو ينقػػ
الدراسة ذات اثر كبير كخاصة عندما تككف ميتمو بالبيئة كتشريعاتيا كصػيانتيا مػف 
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التمػػكث مػػف خػػبلؿ إصػػدار القػػكانيف كالتشػػريعات ام مػػف االىميػػة بمكػػاف التخمػػك ام 
 مرحمة دراسية مف تكجييات حماية البيئة كرعايتيا.

قائؽ العممية بأنو كعمى مدل التاريخ فقد  كانت كستبقى المدرسة ليػا كتشير الح
الدكر األساسي في نقؿ التراث الثقافي مف جيؿ الى جيؿ, كيتجمى ذلؾ فػي كظيفتيػا 
التربكيػػػة التػػػي تكسػػػب االفػػػراد المنتمػػػيف الييػػػا الميػػػارات كالقػػػيـ كاالتجاىػػػات كانمػػػػاط 

ؿ مع البيئة االجتماعية التػي ينشػؤكف السمكؾ المختمفة, فيي تيسر ليـ عممية التعام
( التػػي تزكدىػػا المدرسػػة البنػػاء المجتمػػع ىػػي عمميػػة Educationفييػػا. ك التربيػػة )

سسػيكلكجية تيػػدؼ الػػى تطبػػع االفػػراد بقػػيـ كعػػادات المجتمػػع كبمبػػادئ الػػديف كانمػػاط 
 السمكؾ جميعيا. بما فييا سمكؾ االفراد اتجاه البيئة ككيفية التعامؿ معيا.

عػػف ككنيػػا مكػػاف الػػكعي البيئػػي لػػدل أبنػػاء المجتمػػع, كتجعميػـػ المدرسػػة  فضػػبلن 
عمى دراية بالمشاكؿ التي تكاجو المجتمع بمػا فييػا مشػاكؿ التمػكث البيئػي مػف خػبلؿ 

 المكاد الدراسية التي يتمقاىا اثناء الدراسة.
كبذلؾ فالمدرسة قادرة عمى إستكماؿ عممية التنشػئة بعػد االسػرة, مػف خػبلؿ بػث 

بية السمككية بيف ابنائيا, كمف كاجبيا اف تحؿ محؿ االسػرة الحديثػة التػي أصػبح التر 
االب كاالـ منيػػا منشػػغميف بعمميمػػا خػػارج البيػػت, كقػػػد ضػػاؽ كقتيمػػا فمػـػ يعػػد كافيػػػان 

 لبلجتماع بأكالدىما حتى يزكداىـ بالتربية الكاممة.
كيجب أف نكضح ىنا بأف المدرسة ليست مسؤكليتيا في تدريس مادة دراسية أك 
اخرل اك حتى مسؤكلية عدد مف المكاد الدراسية, كأنما مسؤكليتيا المكاد جميعيا كػؿ 
بالقدر الذم يناسب طبيعة كؿ مادة كامكاناتيػا كدرجػة كشػكؿ اتصػاليا بقضػايا البيئػة 

ي تكجيػػػو التبلميػػػذ لقػػػراءة عػػػدد مػػػف المكاضػػػيع كالتربيػػػة البيئيػػػة, فيػػػي ليػػػا القػػػدرة  فػػػ
سػػتغبلؿ مػػادة اإلنشػػاء فػػي التعبيػػر عنيػػا مثػػؿ )نظافػػة االرض,  كالقصػػص البيئيػػة كا 
كاىمية كفكائد النباتات, كالرفؽ بالحيكانػات, كنظافػة المنػزؿ( , أك مػف خػبلؿ تشػجيع 

ؿ مػػػا الزيػػارات الميدانيػػة لمتبلميػػذ ألحػػد المصػػانع أك المعامػػؿ كمبلحظػػة كتسػػجيؿ كػػ
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يكاجو التبلميذ مف ايجابيات كسمبيات خاصة بالمخمفات كالتمػكث البيئػي كالسػمككيات 
ال سػيما كاف ىػذا يػؤدم الػى  ,االيجابية كالسمبية التي تصدر عػف العػامميف بالمصػنع

كتعػػد الدراسػػة الجامعيػػة , تكػػكيف كتنميػػة الػػكعي البيئػػي كالسػػمكؾ الرشػػيد لػػدل االبنػػاء
لـ تعد مجرد مؤسسة تعميمية مختصرة عمى  عامةة ثقافية كبإعتبارىا مؤسسة أكاديمي

العمـك النظرية فقط بؿ أسيمت في عدد مف التجارب المختبريػة كالدراسػات الميدانيػة 
 فضبلن عف دكرىا في تشخيص مشاكؿ المجتمع ككضع الحمكؿ الناجعة ليا.  

 (Media Institutions) ثالجًا: املؤسسات االعالمّٕ 

يصػػػاؿ مباشػػػر بػػػالمجتمع سػػػكاء أكانػػػػت تعػػػد كسػػػائؿ  اإلعػػػبلـ عمميػػػة أتصػػػػاؿ كا 
مقػػركءه أك مسػػمكعة اك مرئيػػة فيػػػي تسػػيـ فػػي زيػػاده بػػػث الػػكعي البيئػػي مػػف خػػػبلؿ 
المقػػػاءات كالصػػػحؼ كالمػػػكاد االعبلنيػػػة. كيسػػػيـ اإلعػػػبلـ البيئػػػي فػػػي تنميػػػة القػػػدرات 

يػػان لممػػكاطنيف البيئيػػة كحمايتيػػا بمػػا يتحقػػؽ معػػو تكييػػؼ كظيفػػي سػػميـ إجتماعيػػان كحيك 
لممشػاركة  هينتج عنو ترشيد السمكؾ البيئػي فػي تعامػؿ اإلنسػاف مػع محيطػة كتحضػير 

حمايػة كالمحافظػػة عمػى المػكارد البيئيػػة,ال سػيما أف إتجاىػات الجميػػكر البمشػركعات 
تؤثر في الطريقة التي يعمؿ بيا افػراد المجتمػع فيمػا يتعمػؽ بالبيئػة مػف خػبلؿ تعزيػز 

 كحماية البيئة مف التمكث. المحافظة عمى الطاقة
كاىـ ما يمكف ذكره في ىذا المجاؿ, ىك أف كسائؿ االعبلـ العراقي كافة ماتزاؿ 
فقيػػرة المضػػمكف فػػي االسػػػياـ الفاعػػؿ لتنميػػة الػػػكعي بالبيئػػة كبمخػػاطر التمػػػكث, كأف 
كجدت مثؿ ىذه البرامج فيي قميمة كضعيفة التػاثير, كذلػؾ يرجػع لعػدد مػف األسػباب 

يػػا ىنػػا, كالىميػػة ىػػذه الكسػػائؿ فقػػد أكػػد مػػؤتمر )تبميسػػي( المنعقػػد فػػػي المجػػاؿ لطرق
(, عمى اىمية االعبلـ البيئي مف خبلؿ ُٕٕٗاالتحاد السكفيتي )ركسيا حاليا( عاـ)

كسػػائؿ االعػػبلـ كدكرىػػا فػػي نشػػر الػػكعي كالمعػػارؼ, لػػدل أبنػػاء المجتمػػع مػػف اجػػػؿ 
 ئط متعددة منيا مايمي:.حماية البيئة مف التمكث كتشتمؿ تمؾ المؤسسات عمى كسا
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: سػػكاء أكانػػت مسػػمكعة عػػف طريػػؽ الراديػػك الػػذم يعػػد اإلذاعيــة المســموعة -ُ
كسػيمة ميمػػة لنقػػؿ المعرفػػة كالتكعيػػة البيئيػة بشػػكؿ مباشػػر, كمػػف مميزاتػػو اليختصػػر 
عمػى طبقػة معينػة مػف النػػاس كأنمػا يتكاجػد بػيف عامػػة النػاس سػكاءان أكػانكا حضػػران اك 

لككف أىؿ الريؼ يعانكف مف قمة تقديـ الخدمات قياسان بسكاف ريفان كىنا تبرز اىميتو 
الحضر, كعدـ معرفة عدد كبير منيـ بأمكر البيئىة كممكثاتيا, مما يسيـ في ايصاؿ 
المعمكمػػة ليػـػ عػػف طريػػؽ االخبػػار كالبػػرامج  اك بػػث التكعيػػة فػػي الجكانػػب الزراعيػػة 

 كالصناعية.
ار تأثير الخبر األعبلمػي عمػى :. فأنيا تتمثؿ بعدـ أختصاإلذاعية المرئية  -ِ

نمػػا يشػػمؿ فػػي البيػػت افػػراد االسػػرة  أغمػػبيـ ككػػذلؾ الشػػباب فػػي  شػخص دكف  خػػر كا 
عف ذلؾ  إيصاؿ المعرفػة  كالتكعيػة  فضبلن مف االشخاص  كبيرالمقاىي كعمى عدد 

عػف  طريػػؽ المسمسػبلت كالبػػرامج كاالعبلنػات كاالناشػػيد  كالمقػاطع كالبػػرامج اليادفػػة 
الخ كىي ترغب المتابع كترسـ لو طريؽ الكقاية كحماية البيئية خاصة   كدكر السينما

عندما تككف تمؾ البرامج مف الركائز المرئية التي تعالج مشكمة فعمية كىادفة تخص 
 المجتمع. 

:كتتضػػػػمف الكتػػػػب كالمجػػػػػبلت كالصػػػػحؼ كالنشػػػػػرات المكتوبــــة المقـــــروءة  -ّ
عمى البيئػة   الحفاظؿ كبير في ككالتقارير,كالبحكث كالدكريات كغيرىا كىي تسيـ بشك

كمف مميزاتيا تخمؽ ركح المتابعة كتعد التكجييات الصادرة منيا في كضع تكجييات 
كمحددات كدراسات قد التختصر عمى منطقة معينة كأنمػا عػف طريقيػا يمكػف تجنػب 
الممػػكث فػػي ام منطقػػة كتشػػير ايضػػان الػػى منػػاطؽ مشػػابية شػػيدت تمكثػػان فػػي الكقػػت 

لسػػكاف فػػػي االىتمػػػاـ بيكػػذا مكاضػػػيع تبعػػػان الػػى العمػػػر كالتخصػػػص ,كيتبػػػايف ا نفسػػو
كالتكجيو كما أنيا متكفرة كتتيح فرصة كبيره لمرجكع ليا فػي أم كقػت  مضػى فضػبلن 
عػػف شػػبكة الممكمػػات العالميػػة االنترنػػت التػػػي تعػػد مػػف الكسػػائؿ الميمػػة فػػي الكقػػػت 
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االشػػخاص  لمػػا الحػػالي فيػػي تتػػيح فرصػػة المتابعػػة الفكريػػة عمػػى مسػػاحة اكبػػر مػػف 
 تحكيو مف مقاطع كنشرات كمقاالت كبحكث ككتب.  

 (Religious Institution)رابعًا: املؤسسات الذِهّٕ 
أرسػى االسػبلـ قكاعػد متينػة كظػكابط محكمػة رسػمت الخطػكط العريضػة ليتسػنى 
لمبشػػر فػػي حمايػػة كرعايػػة البيئػػة مػػف التمػػكث اذ أكػػد اإلسػػبلـ عمػػى النظافػػة كالطيػػارة 

كالحماية مف االصابة كاتخاذ التدابير الكقائية  البلزمة لمحيمكلػة دكف كقػكع كالكضكء 
كتقػػػـك عبلقػػػػة اإلنسػػػاف بالبيئػػػػة فػػػي المفيػػػـك اإلسػػػػبلمي عمػػػى أسػػػػاس أف , االخطػػػار

اإلنسػاف جػػزء مػػف البيئػة كمكػػكف رئػػيس مػػف مككناتيػا , كأف اإلنسػػاف كالبيئػػة كبلىمػػا 
مصير محتـك , كقػد شػاءت قػدرة اهلل  مخمكؽ بقدرة الخالؽ عز كجؿ  لغاية محدكدة ك 

أف يكػكف اإلنسػػاف ىػػك السػػيد المسػػيطر, كأف تسػػخر البيئػػة بكػػؿ مافييػػا مػػف مككنػػات 
كعناصػػػر لئلنسػػػاف يسػػػتثمرىا كيطكرىػػػا, فػػػأذا كانػػػت القػػػكانيف الكضػػػعية قػػػد إىتمػػػػت 
بالتجريـ كالعقكبة,فإف الشريعة اإلسبلمية قد إىتمت بالتربية كاإلصبلح,كمف ثـ بينت 

عػػاؿ المحرمػػة كبينػػت العقكبػػات المترتبػػة عمييا,فاإلسػػبلـ يبػػدأ بالتربيػػة التػػي ىػػػي األف
أسػػػاس بنػػػػاء الشخصػػػػية كسػػػياجيا كقاعػػػػدتيا الصػػػػمبة, اذ تتنػػػكع المؤسسػػػػات الدينيػػػػة 
ككسائؿ اتصاليا مع النػاس, فمػثبلن  المسػجد عنػدما يمقػي  الخطيػب محاضػرة تخػص 

لدينية, اذ تتنتقؿ مف خبلؿ الطبلب البيئية كالمحافظة عمييا أك مف خبلؿ المدارس ا
الى المجتمع, فضبلن عف الكتب المؤلفة التي ترشدىـ في ذلؾ, كيعد االسػبلـ أسػمكبان 
, كقػػد سػػخر أبنػػاء المجتمػػع  شػػامبلن لمحيػػاة منػػذ أيػػاـ النبػػي محمػػد )ص( كحتػػى اليػػـك
قػػدرتيـ الكتشػػػاؼ أسػػرار البيئػػػة الطبيعيػػة. كمػػػا كػػػاف نػػزكؿ القػػػراف الكػػريـ عمػػػى أمػػػة 

لعػػػرب اال دلػػػيبلن عمػػػى حضػػػارتيـ كبمػػػا يتضػػػمنو ىػػػذا القػػػراف مػػػف معمكمػػػات ككنيػػػة ا
كأرضػية كبشػرية, كفػػي عصػرنا الحػالي أزداد عػػدد السػكاف فػي عػػدد مػف البيئػات بمػػا 
يفػكؽ قػدرتيا عمػػى إعالػة الحيػاة, أك ألنػػو بػدء يسػػئ إسػتعماؿ مػكارد بيئتػػو بمػا يعجػػؿ 

ف االنساف كبيئتو الى عدد مف مظاىر بأستنزافيا ك تدىكرىا, فقد تعرضت العبلقة بي
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الخمؿ كالتدىكر االيككلكجي, كبدأت تبػرز الكثيػر مػف المشػكبلت البيئيػة التػي يعػاني 
منيا اليـك مثػؿ )التمػكث كالتصػحر( كغيرىػا,  كبالشػكؿ الػذم أكصػمنا حقػان الػى نقطػة 

يػؼ لننقػػذ أصػبحنا أحػكج مػا نكػكف فييػا الػى العػكدة اليادفػة لبللتػزاـ بتعػاليـ ديننػا الحن
 انفسنا مما نعانيو مف مشاكؿ عديدة.

كيمثؿ الديف أىـػ كسػيمة مػف كسػائؿ الضػبط االجتمػاعي كاكثرىػا تػأثيرا فػي حيػاة 
االفػراد, لمػا يؤديػو مػف كظػائؼ ميمػة تعمػؿ عمػى تػدعيـ كاسػتقرار الػنظـ االجتماعيػػة 

سػرتو في المجتمع بحكـ حياة كؿ فرد, كيحدد لو قكاعد سمككو ك كيفية معيشتو في ا
ككيفيػػػة اقامػػػة عبلقػػػات مػػػع االخػػػريف, عبلقػػػات قائمػػػة عمػػػى العػػػدؿ كالفضػػػيمة كاداء 
الكاجبػػات كالحقػػكؽ, كيعمػػؿ كػػذلؾ عمػػى كضػػع الحمػػكؿ التػػي تعػػالج القضػػايا العامػػػة 

 لممجتمع مف اقتصادية كسياسية كتربكية كاخبلقية.

 (The Law)خامسًا : القانُى   

لرئيسة التي تسف لحماية  البيئػة كتحقػؽ تعد التشريعات كالقكانيف مف الضكابط ا
حقػػػكؽ الفػػػرد فػػػي أخػػػذ مػػػايكفي منيػػػا كعػػػدـ تمكيػػػث البيئػػػة,كلكال التشػػػريعات كالقػػػكانيف 
البيئية لحدث الكثير مف الخمؿ كالتعدم عمى مكارد البيئػة  كالثػركات الطبيعيػة سػكاء 

خػػػبلؿ نفػػط , تربػػػة, نبػػات طبيعػػػي , مػػكارد مائيػػػة , كتتخػػذ التكجييػػػات البيئيػػة مػػػف  
اصدار حزمة مف القكانيف كالتعميمات كالتي عف طريقيا يتـ فرض غرامات ماليػة اك 
قد تصؿ الى الحبس اك منع حصكليا  قبؿ حدكثيا كيتـ ذلؾ أما مف خبلؿ الزيارات 
الميدانيػػة كالمتابعػػة كالمراقبػػة كنقػػاط التفتػػيش كمنػػع التجػػاكزات, ال سػػيما أف القػػكانيف 

البيئػػة ليسػػت قميمػة إال  أف جػػزء كبيػػر منيػا حبػػر عمػػى  التػي كضػػعتيا الػػدكؿ لحمايػة
كرؽ, فقػد تػؤدم  العبلقػات كالمجػامبلت كالتػػكاطئ دكرىػا السػمبي عمػى حسػاب البيئػػة 
كأىميتيػػا, فكػـػ مخالفػػة تحصػػؿ يكميػػان لحزمػػة القػػكانييف البيئيػػة مػػف دكف أف تجػػد ليػػا 

البيئػي الػػبلـز جػزاء, مثػؿ ىػذه التجػاكزات عمػى القػػكانيف يتطمػب ضػركرة خمػؽ الػكعي 
لدل المكاطف الذم اف حصؿ فأننا قد ال نحتاج الى القكانييف البيئيػة إال المامػان. كمػا 
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أبرمػت عػػدد مػػف اإلتفاقيػػات الخاصػػة بحمايػة البيئػػة مػػف التمػػكث منيا)اتفاقيػػة لنػػدف , 
فينا(, كغيرىا منيػا مػايخص تمػكث اليػكاء كالضكضػاء,  باريس, برككسؿ,كاشنطف, كا 

البحرية مف التمكث بػالنفط ,ككػذلؾ حمايػة التػراث الطبيعػي كالثقػافي, ك حماية البيئة 
كالتجارب النككية, كمف جممػة األىتمامػات فػي مجػاؿ البيئيػة ظيػر مططمػح )القػانكف 
البيئػػي( كيقصػػػد بػػو)القانكف الػػػذم يعنػػى أك يخػػػتص بالبيئػػة بيػػػدؼ المحافظػػة عمييػػػا 

 ضرار المترتبة عمييا(  كحمايتيا سكاء كانت بيئة طبيعية أك بشرية لتقميؿ األ
أما فيما يتعمؽ بػالمجتمع العراقػي, فقػد إزداد االىتمػاـ بالبيئػة مػؤخران كأقػرت عػدد 
مػػف القػػػكانيف كالتشػػػريعات فػػػي مقػػػدمتيا رفػػػع مػػػدل أىميػػػة كتحسػػػيف البيئػػػة الػػػى كزارة 
البيئة, فضبلن عف مايطبؽ حاليان مف تشريعات ستسيـ أف شاء اهلل في تحسيف كضع 

 ة في مجتمعنا العراقي مستقببلن.صكرة البيئ
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 قائمٕ املصادر َاملراجع
 

ـــريم ــ ـــ ــرآن الكـ ـــ ــ ــ  القـ

 

 الكتب -اوالً 

الجػػػزء االكؿ, مؤسسػػػة االىػػػراـ,  المكسػػػكعة الجغرافيػػػة )مكسػػػكعة الغػػػد(ابػػراىيـ, محمػػػد فػػػؤاد ,  -1
 .ََِٔالقاىرة, 

,الطبعػة االكلػػى, لبيئػي فػػي الػكطف العربػي كاقعػو كحمػكؿ معالجتواالتمػكث  أحمػد ,سػيد عاشػكر, -2
 .ََِٔمصر ,

 .ُٔٗٗ, الدار المصرية المبنانية , القاىرة , االنساف كتمكث البيئةأرنائكط ,محمد السيد ,  -3
 . ُٓٓٗ, المجمد األكؿ , دار بيركت لمطباعة كالنشر ,  لساف العربابف منظكر ,  -4
,كميػػػػػة االداب,جامعػػػػػة الجغرافيػػػػػة المناخيػػػػة كالنباتيةأبػػػػك راضػػػػػي ,فتحػػػػػي عبػػػػد العزيز,اسػػػػػس  -5

 .ََِْاالسكندرية,الطبعة االكلى لبناف ,
, الدراسػة الميدانيػة أسػس كتطبيقػات فػي الجغرافيػة البشػرية سريعي , البدكم ,احمد , محمد الت -6

 . ََِْدار الفكر العربي , القاىرة , 
,الطبعػػػػػػػة االكلػػػػػػى,دار النشػػػػػػر كالطباعػػػػػػػة الجغرافيػػػػػػا الحيكيػػػػػػة كالتربةأبػػػػػػك سػػػػػػمكر, حسػػػػػػػف,  -7

 .ََِٓ,المسيرة,
ر األكاديميػػة, , مكتبػػة الػػداجغرافيػػة اإلنسػػاف كالبيئػػةابػػك العينػػيف ,حسػػف سػػيد احمػػد ك خػػركف,  -8

 .ََِٔالطبعة األكلى,  الككيت, 
, ترجمة كتمخيص عصاـ عبد المطيؼ, المكسكعة الصغيرة, اإلنساف كالبيئةأـ.ىكلى ك خركف,  -9

 .ُٕٗٗ, دار الحرية لمطباعة, بغداد ّٗالعدد /
–, الطبعػة األكلػػى, عمػػاف  عمػػـ البيئػػةبػكراف,  عميػػاء حػػاتكغ كمحمػد حمػػداف أبػػك ديػة,  -11

 . ُْٗٗاألردف ,
,مكتبة المعػػارؼ الحديثة,الطبعػػة تمػػكث البيئػػة مشػػكمة عالميػػة تيػػدد البشػػربمبػع, عبػػد المػػنعـ , -11

 .ََِٗاالكلى,
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, ترجمػة: عبػد العزيػز عبػد المطيػؼ يكسػؼ, مكتبػة مناخ العالـ مف منظػكر بيئػي -ج–جكف  -12
 .ُُٗٗسعيد رأفت, جامعة عيف شمس, القاىرة, 

 .ََِّمركز االسكندرية لمكتاب, القاىرة,  البيئة كالتمكث,حسف ,محمد ابراىيـ ,  -13
الطبعة العربيػة دار اليػازكرم لمنشػر كالتكزيػع   , البيئة مشكبلت كحمكؿحسيف ,عادؿ الشيخ , -14
,ََِٗ. 

 . ُٕٗٗ, مؤسسة بحكث لمنشر, بيركت, الطبعة االكلى, , مكسكعة الطقسحكحك, أسامة  -15
, دار الثقافػة ,  , اسػتراتيجيات () مفػاىيـ , قضػايا الحفار ,سػعيد محمػد, نحػك بيئػة أفضػؿ  -16

 . ُٖٓٗالدكحة , الطبعة األكلى , 
,المكتػػػب الجػػػػامعي اإلحتبػػػاس الحػػػرارم المشػػػكمة كالحؿالحكيمي,إشػػػراؼ ىائػػػؿ عبػػػد الجميؿ, -17

 .َُُِالحديث ,االسكندرية ,
, سمسمة عالـ المعرفة , الككيت , المجمػس  البيئة كمشكبلتياسعيد صباريني , رشيد الحمد , -18

 .ُْٖٗ, ِِلمثقافة كاآلداب , عالكطني 
 .ََُِ,الطبعة العربية ,عماف.التمكث البيئيخنفر ,عايد راضي, -19
,الطبعػة األكلػػى ,دار  ,المناخ كاإلنسػافالخفػاؼ ,عبػد عمػي ,المينػػدس تعبػاف  كػاظـ خضػػير -21

 . ََِٕالمسيرة لمنشر كالتكزيع , األردف ,
 .َُٕٗ, دار المعارؼ, مصر, التفكير االجتماعيالخشاب ,احمد ,  -21
 .ََُِ, دار الشنيابي لمطباعة, تمكث األراضيالخطيب, السيد أحمد ,  -22
,ترجمػػة كػػكركيس عبػػد  ؿ  دـ,دار الحكمػػة لمطباعػػة كالنشػػر,جامعة التمػػكث البيئيدكس,ج,ـ, -23

 .ُٖٖٗالبصرة,
,مكتبػػػة المجتمػػػع العربػػػي  لمنشػػػر كالتكزيػػػع , الطبعػػػة  عمػػػـ البيئػػػةدىيبػػػة, محمػػػد محمػػػكد ,  -24

 . ََُِاالكلى,
 .َُُِ,الطبع كالنشر بيركتجغرافية االنسافدىيبة ,عبد الفتاح محمد, -25
, مكتبة المجمع العربي لمنشر كالتكزيع , الطبعة األكلى ,  عمـ البيئةدىيبو ,محمد محمكد ,  -26

ََُِ . 
,الطبعػػػػػة االكلى,مكتبػػػػػة المجتمػػػػػع العربػػػػػي لمنشػػػػػر التكعيػػػػػة البيئيةربيػػػػػع ,عػػػػػادؿ مشػػػػػعاف,  -27

 .ََِٗاالردف,-كالتكزيع,عماف
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,جامعة الكيميػػػػػػػػػاء الصػػػػػػػػػناعية كالتمػػػػػػػػػكث الصػػػػػػػػػناعيرمضػػػػػػػػػاف ,عمػػػػػػػػػر مكسػػػػػػػػػى ك خركف, -28
 .ُٖٗٗالمكصؿ,

, دار الكممػػة, المتغيػػرات المناخيػة العالميػػة كتأثيراتيػا عمػى الميػػاه العذبػةالربيعػي, صػاحب ,  -29
 .  ََِِدمشؽ, الطبعة االكلى, 

 .ُٖٖٗ,دار المعرفة الجامعية لمطباعة, جغرافية النقؿالزككة, محمد خميس  -31
 .ََِٔ, جامعة دمشؽ البيئة كالتنمية ,التمكث البيئيسمـك ,محمد غساف, -31
, الػػػدار  التمػػػكث البيئػػػي ) المصػػادر ك التػػػأثيرات ك المكافحػػػة كالػػػتحكـ (السػػركرم ,احمػػػد ,  -32

 .ََِٗالعالمية لمنشر كالتكزيع , القاىرة , الطبعة األكلى , 
, منشػػكرات مركػػز عمػػـك البحػػار, اليػػكائيالتمػػكث السػػعد ,حامػػد طالػػب كنػػادر عبػػد سػػمماف,  -33

 .ََِٔجامعة البصرة, الطبعة األكلى, 
, ترجمة محمػد السػيد غػبلب, مكتبػة كمطبعػة األشػعاع  الجغرافية الطبيعيةأسترييمر, أرثر ,  -34

 .ُٖٗٗالفنية , 
 .ََِٖ,عماف االردف, الطبعة االكلى , عمـ البيئةالسعدم ,حسيف عمي , -35
, مركػػز االسػػكندرية  ة كصػػحة االنسػػاف فػػي الجغرافيػػا الطبيػػةالبيئػػشػػرؼ عبػػد العزيػػز طريح, -36

 .ََِّلمكتاب,
, الطبعػة العربيػة, دار اليػازكرم لمنشػػر تمػكث التربػػةشػياب ,فاضػؿ احمػد كفريػػد مجيػد عيػد,  -37

 .ََِٖكالتكزيع, األردف, 
, منشكرات جامعة عمر المختػار البيضػاء, الطبعػة التمكث البيئيالشعبلف ,عصمت مكحد ,  -38

 .ُٔٗٗليبيا, األكلى, 
 .ُُٖٗ, مطبعة جامعة البصرة , البصرة ,جغرافية التربةالشمش ,عمي حسيف ,  -39
, الطبعػػػة  البيئػػة كالتمػػكث دراسػػػة لمتمػػكث البيئػػي فػػػي العػػراؽالشػػمرم ,عمػػاد مطيػػػر ك خركف, -41

 .َُِِاالكلى ,
 .ََِٓ,  بيئة االنسافالصابكنجي, أزىار عمي, عبد المجيد عمي الصابكنجي ,  -41
, الطبعػػة  عػػداء االنسػػاف لمبيئػػةسػػعدية عػػاككؿ كعبػػد العبػػاس فضػػيخ الغريػػرم,  الصػػالحي, -42

 . ََِٖاألكلى, دار صفاء لمنشر كالتكزيع ,عماف , 
 . ُٕٔٗ, بغداد,المكارد المائية في العراؽ كحمايتيا مف التمكثالصحاؼ ,ميدم ,  -43
 .ََِٖ,اليازكرم,صحة البيئة كسبلمتياالصفدم, عصاـ, كنعيـ الظاىر,  -44
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 .ُٖٗٗ, بيركت, اخطار البيئة كالنظاـ الدكليطراؼ ,عامر محمد ,  -45
, المكارد الطبيعيػة كالتمػكث, الجػزء االكؿ, اإلنساف كالبيئةالطرزم ,عبد اهلل , احمد الظاىر,  -46

 .ُٖٗٗدار الفرقاف, عماف, 
,دار المنػػػػػاىج لمنشػػػػػػر  كقايػػػػػة البيئػػػػػة مػػػػػف الممكثػػػػػات الصػػػػػناعيةالطحػػػػػاف, بػػػػػبلؿ منػػػػػاؼ,  -47

 . ََِٓطبعة االكلى,كالتكزيع,ال
, مكسػػػكعة اليمامػػػة التمػػكث البيئػػػيالطيػػب ,نػػػكرم بػػػف طػػاىر بػػػف بشػػػير بػػف محمػػػكد جػػػرار,  -48

 .ُْٗٗالصحفية, الرياض, 
, الطبعة الثالثة, دار كائؿ   أساسيات عمـ البيئةعابد ,عبد القادر ,غازم سفاريني كأخركف,  -49

 .ََِٖلمطباعة كالنشر, عماف, 
, الطبعػة االكلػػى  السػػمات األساسػية لمبيئػات المائيػةـ محمد,عمػي ,مقػداد حسػيف,خميؿ أبػراىي -51

 .ُٗٗٗ,دار الشؤكف الثقافية العامة,بغداد,
, مطبعة دار الحكمػة, جامعػة بغػداد, تمكث البيئة كالسيطرة عميوعبد الجبار, لطيؼ باسؿ ,  -51

َُٗٗ. 
يػػػة كم ,اساسػػػيات عمػػـ البيئػػةعبػػد الػػرزاؽ ,محمػػد سػػػعيد الديف,عبػػد الراضػػي حسػػف المراغي, -52

,  الجامعة االسكندرية. العمـك
, دراسػة فػي مشػكبلت االنسػاف مػع البيئػة, مركػز البيئة كاالنسػافعبد المقصكد, زيف الديف ,  -53

 .ُٕٗٗمعارؼ, االسكندرية, الدلتا لمجمع التصكيرم كالطباعة, منشأة ال
الممؾ , النشر العممي كالمطابع, جامعة التمكث البيئيعبد الكىاب , رجب ىاشـ بف صادؽ ,  -54

 .ُٕٗٗسعكد, الرياض, 
,المجمد الثاني,المنظمة ىندسة المدف كعمـك البيئةعكض,عادؿ رفيقي كمحمد تكفيؽ أبك العبل, -55

,إدارة برامج العمـك كالبحث العممي,تكنس,  .ََِّالعربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
كالتكزيػػع , , دار الشػركؽ لمنشػر  المػدخؿ الػى عمػـ البيئػػةغرايبػو , سػامح ك يحيػى فرحػػاف,  -56

 .ََِِعماف , 
, دار عيف الزىكر, البلذقية, التمكث البيئي ازمة العصرالعطكؼ ,عبد االلو عبد الحسيف ,  -57

 .ََِٔالطبعة االكلى, 
, دار كائػػؿ لمنشػػر كالتكزيػػع , عمػػاف , الطبعػػة  التمػػكث البيئػػيالعمػػر ,مثنػػى عبػػد الػػرزاؽ ,  -58

 . ََُِالثانية , 
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 –, دار المسػيرة لمنشػر كالتكزيػع كالطباعػة , عمػاف  ناخيػةالجغرافيػة المغانـ ,عمي احمد ,  -59
 .ََِٕاألردف , الطبعة الثانية , 

,العمـك التمكث البيئػػي مفيكمػػػة كاشػػكالةككيفية التقميػػػؿ مػػف خطكرتػػػوغرايبػػة ,خميػػؿ مصػػػطفى, -61
 .ََُِاالساسية جامعة البمقاء االردف,

, الطبعػة االكلػى, دار بلميةالبيئػة كاالنسػاف رؤيػة اسػغنيمػي , زيػف الػديف عبػد المقصػكد  ,  -61
 .ُٖٔٗالبحكث العممية, الككيت, 

 . ََُِ,الطبعة االكلى مكتبة المجتمع العربي , مشكبلت البيئةحسف , فتحية محمد,  -62
, مكتبة ابػف سػينا  البيئة مشاكميا كقضاياىا كحمايتيا مف التمكثالفقي, محمد عبد القادر ,  -63

 .ُّٗٗلمطبع كالنشر كالتكزيع , القاىرة , 
 .ََِٖكاتكت, سحر أميف ,عمـ المياه , دار دجمة , عماف , االردف ,  -64
 .ُٖٗٗ,المكتب الجامعي الحديث, التمكث البيئيكامؿ ,مختار محمد ,  -65
 . َُٗٗ, جامعة دمشؽ,الطبعة الثانية, المناخ كاالرصاد الجكيةمكسى, عمي حسف ,  -66
لمنشػػػػر كالتكزيػػػع , دمشػػػػؽ, , دار الفكػػػر الػػػكجيز فػػػي المنػػػػاخ التطبيقػػػي............ ,  -67

ُِٖٗ. 
, الطبعػػػػػػػػة االكلػػػػػػػػى,دار الفكػػػػػػػػر لمنشػػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػػع, التمػػػػػػػػكث الجػػػػػػػػكم.............,  -68

 .ُٔٗٗبيركت,
 .ُٕٖٗ, دار الفكر لمنشر كالتكزيع,الطبعة الثانية,الجك كتقمباتو.............,  -69
 .ََِٔ  , الطبعة الثانية,دار الفكر المعاصر , دمشؽ التمكث البيئي.............,  -71
 .ََِٕ,الطبعة الثانية,دار دمشؽ لمنشر كالتكزيع,األحتباس الحرارم............. ,  -71
, كزارة  عمـ المناخ التطبيقيالمكسكم ,عمي صاحب طالب  كعبد الحسف مدفكف أبك رحيؿ ,  -72

التعميـ العالي كالبحث العممي , جامعة الككفة , دار الضياء لمطباعة كالنشر , النجؼ االشرؼ , 
 .َُُِالطبعة األكلى , 

, مؤشراتو,انعكاسػػاتو,في  االحتػػرار العػػالميالمكسػػكم ,عمػػي صػػاحب طالػػب كمحمػػد زنكنػػة ,  -73
 .َُِٓظؿ التغيرات المناخية, الطبعة االكلى , مكتب الضمأف,

سمسمة كتب تقافية  مقدمة في عمـ التبيؤ البشرم )األيكمكجيا البشرية(,راياتي ,كامؿ جاسـ, الم -74
 .ََِٗيصدرىا بيت الحكمة العراقي,الطبعة الثانية, بغداد,
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, ترجمػة كمػاؿ ميػدم التميمػي , الطبعػة األكلػى , بغػداد ,  بيكلكجيا التمػكثميممني ,كينيث ,  -75
 . ُْٗٗدار الشؤكف الثقافية العامة , 

,مكافحتو,دار اليػازكرم العمميػة لمنشػر التصحر,مفيكمة,أسبابو,مخاطرهالييتي, صبرم فارس, -76
 .َُُِكالتكزيع,األردف,عماف,الطبعة األكلى ,

, ,مكتبػػة االسػػد  لمنشػػر كالتكزيػػع , الطبعػػة االنسػػاف كالبيئػػة كالتمػػكث البيئػػيكىبػػي, صػػالح  ,  -77
 .ََُِاالكلى,
 يةالرسائل واالطاريح الجامع –ثانياً 
تأثير العكامؿ المناخية عمى الصناعات األساسية في األسدم , كاظـ عبد الكىاب حسف, -1

, أطركحة دكتكراه, )غير منشكرة( , كمية محافظة البصرة كأنعكاسيا عمى تمكث البيئة
 .ُٖٗٗاألداب,جامعة البصرة,

الحػرارم كتأثيراتيػا فػي درجػة الحػرارة كأمطػار  اإلحتبػاسظػاىرة األلكسي,صاحب أحمد ابراىيـ, -2
ابػػف رشػػد, -رسػػالة ماجسػػتير)غير منشػػكرة( كميػػة التربيػػة العػػراؽ )دراسػػة فػػي الجغرافيػػة المناخيػػة(

 .ََِِجامعة بغداد,
,رسػالة تحميؿ جغرافي لتمػكث التػرب فػي محافظػة البصرةالبراؾ, أماني حسيف عبد الرزاؽ,     -3

 .ََُِتربية,جامعة البصرة,ماجستير,)غير منشكرة(,كمية ال
مسػػتكل الػػكعي بمخػػاطر التمػػكث البيئػػي لػػدل معممػػي المرحمػػة األساسػػية فػػي  البنا,أيػػاد شػػكقي, -4

 .َُُِغزة,-,رسالة ماجستير, )غير منشكرة(, كمية التربية,الجامعة اإلسبلمية,قطاع غزة
نيػػة ألثػػار اآلثار األجتماعيػػة لمتمػػكث البيئػػي دراسػػة ميدابشػػير نػػاظر حميػػد شػػرقي, الجحيشػػي, -5

, رسػػالة ماجسػػتير )غيػػر منشػػكرة(كمية اآلداب ,جامعػػة الحػػرب عمػػى البيئػػة فػػي المجتمػػع العراقػػي
 .ََِْبغداد,

 , أطركحػة دكتػكراه,)غير منشػكرة(,التمػكث البيئػي فػي مدينػة البصػرةالحسف , شػكرم ابراىيـ, -6
 .َُُِكمية األداب,جامعة البصرة,

رسػػالة  ,اتجاىػػات كسػػرع الريػػاح السػػطحية فػػي العػػراؽ الحسػػيناكم ,عزيػػز كػػكطي حسػػيف,  -7
 ,.ََِِكمية التربية , جامعة البصرة , (, غير منشكرةماجستير ,)

, رسػالة  تقيػيـ تمػكث اليػكاء فػي محطػة كيربػاء الػدكرةالخالػدم ,محمػد شػبيب عبػد رمػيض ,  -8
 .ََِٔماجستير ,)غير منشكرة( , كمية العمـك , الجامعة المستنصرية ,, 
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, رسػالة ماجسػتير,)غير الجكانب القانكنيػة لتمػكث البيئػة البحريػة بػالنفطباس أبراىيـ,دشتي,ع -9
 .ََُِمنشكرة(, كمية الحقكؽ,جامعة الشرؽ األكسط,عماف األردف,

 التحميؿ المكاني لتمكث اليكاء في محافظة النجؼ األشرؼالدحيدحاكم ,فارس جكاد كاظـ ,  -11
 . َُِٓاآلداب , جامعة الككفة , , أطركحة دكتكراه , )غير منشكرة(,  كمية 

اثر المناخ عمػى صػحة كراحػة اإلنسػاف فػي العػراؽ دراسػة فػي الدليمي ,ميدم حمد فرحاف ,  -11
 .َُٗٗمية اآلداب, قسـ الجغرافية, , رسالة ماجستير,)غير منشكرة(, كالمناخ التطبيقي الطبي

,رسػػالة  قػػار,بيئػػي لتمػػكث ميػػاه نيػػر الفػػرات فػػي محافظػػة ذم سػػدخاف ,احمػػد ميس,تحميػػؿ  -12
 .ََِٕماجستير, )غير منشكرة(, كمية التربية , جامعة البصرة, 

األثار المناخيةلتمكث ىكاء مدينػة بغػداد بعػكادـ السػيارات لممػدة السعدم , ميسكف طو محمكد, -13
, رسػػػػالة ماجسػػػػػتير, )غيػػػػر منشػػػػػكرة(,كمية التربيػػػػة أبػػػػػف  Gpsبأسػػػػػتخداـ  ََِٔ-ُٔٗٗمػػػػف 
 .ََِٖرشد,
منطقػػة  -دراسػػة تحميميػػة لمتمػػكث البصػػرم فػػي مدينػػة غزة)حالػػة دراسػػة شػػامية ,احمػػد جميػػؿ, -14

 .َُِّرسالة ماجستسر, )غير منشكرة(,كمية اليندسة الجامعة االسبلمية, الجندم المجيكؿ(
 تكرار بعض الضكاىر الجكية القاسية في العراؽالشعباف ,سعكد عبد العزيز عبد المحسف ,  -15

 .ُٔٗٗيو االداب , جامعة البصره , , اطركحة دكتكراه , )غير منشكرة( ,كم
,رسالة اآلثار البيئية لمممكثات الصناعية في محافظة ميسافالصرائفي ,عمي ناصر عبد اهلل, -16

 .ََِٗماجستير ,)غير منشكرة( ,كمية التربية,جامعة,البصرة, , 
عزؿ كتشخيص الفطريات المحمكلػة بػاليكاء الخػارجي كالػداخمي فػي عدالف ,منيرة منصكر ,  -17
, رسالة ماجستير, )غير منشكرة(, كمية التربية ,  رة كدراسة قدرتيا إلفراز االنزيمات كالسمـكالبص

 . ََِٗ, بصرة جامعة ال
دراسػة الجيكلكجيػا اإلشػعاعية لمصػحراء الغربيػة فػي العػراؽ مػع التركيػػز عمػي, كمػاؿ كػريـ ,  -18

, أطركحة دكتكراه, )غير منشكرة( , كمية العمـك , قسـ عمـك ارض  عمى الجانب البيئي اإلشعاعي
 .ََِْ, جامعة بغداد , 

الخصػػائص الفيزيائيػػة كالكيميائيػػة لتربػػة محافظػػة ذم قػػار العبػػد اهلل ,نجػػـ عبػػد اهلل رحػػيـ ,  -19
ة , دراسة في جغرافية التربة , أطركحة دكتكراه , )غير منشكرة(, كمي كتأثيرىا في اإلنتاج الزراعي
 .ََِٕاآلداب , جامعة البصرة , , 
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تحميؿ مكاقع الصناعات الممكثة في مدينة بغداد بأستخدـا نظـ العنبكي , رقية مرشد حميد, -21
 .ََِٗبف رشد,أكمية التربية  , اطركحة دكتكراه,)غير منشكرة(,المعمكمات الجغرافية

محافظتي كاسط ك ذم التحميؿ المكاني لصناعة الطابكؽ  في العنزم, أنكر ساـل رمضاف , -21
 .َُِْابف رشد,-, أطركحة دكتكراه,)غير منشكرة( كمية التربيةقار
برنػػامج محسػػكب كدكره فػػي تنميػػة مفػػاىيـ التربيػػة الفرع,صػػبلح الػػديف عبػػد الكػػريـ عبػػد اهلل, -22

,رسػػالة ماجسػتير)غير منشػػكرة( كميػػة الكقائيػة فػػي التكنكلكجيػا لػػدل طمبػػة الصػؼ التاسػػع األساسي
 .ََِٖغزة,-عة األسبلمية,التربية ,الجام

,  تحميؿ جغرافي لمشكمة تمكث اليكاء في مدينة الزبير كتأثيراتيا الصحيةقاسـ ,مؤيد حسف,  -23
 . َُُِ رسالة ماجستير ) غير منشكرة ( , كمية اآلداب , جامعة البصرة , 

التنميػػة االقتصػػادية كمشػػكمة التمػػػكث البيئػػي فػػي البمػػػداف الكبيسػػي ,لػػكرنس يحيػػى صػػػالح ,  -24
 .َََِ, رسالة ماجستير,)غير منشكرة( كمية االدارة كاالقتصاد, جامعة بغداد, ناميةال

تمكث اليػػكاء كالميػػاه كالضكضػػاء داخػػؿ المسػػكف كخارجػػة فػػي الكبلبػي , انػػكر صػػباح محمػػد, -25
 .َُِِ,أطركحة دكتكراه,)غير منشكرة(,كمية االداب جامعة البصرة,مدينة السماكة

ارم بسػػػػػبب الطاقػػػػػة كمشػػػػػكمة بيئيػػػػػة كجيكبكلتيكيػػػػػة اإلنحباس الحػػػػػر ديػػػػػارم صػػػػػالح, مجيػػػػػد, -26
 .ََُِ,رسالة ماجستير,)غير منشكرة(,كمية التربية ابف رشد ,جامعة بغداد,معاصرة

دراسػػػة بيئيػػػة لتراكيػػػز الغػػػازات الممكثػػػة لميػػػكاء كالتمػػػكث المريػػػاني ,عبػػػاس زغيػػػر محيسػػػف ,  -27
التربيػػػة لمبنػػػات جامعػػػة ,اطركحة دكتػػػكراه,)غير منشػػػكرة(,كمية الضكضػػػائي فػػػي مدينػػػة الناصػػػرية

 .َُِٓالككفو,
التبايف المكاني لمتمكث الضكضائي في مدينة النجؼ المظفر , صفاء مجيد عبد الصاحب,  -28

 .َُُِ,أطركحة دكتكراه, )غير منشكرة(,  كمية اآلداب, , جامعة الككفة, األشرؼ
كانعكاسػػاتو  التكزيػع المكػاني لمتمػكث البيئػي فػي قضػاء الزبيػرالميػاحي, ايمػاف كػريـ عبػاس ,  -29

, اطركحػة دكتػكراه ) غيػر منشػكرة ( , كميػة التربيػة لمعمػـك االنسػانية , جامعػة البصػرة ,  الزراعية
َُِّ. 

, دراسة التمكث االشعاعي باليكرانيـك المنضب لبيئة محافظة البصرةكارتاف ,خاجاؾ فركير ,  -31
  . ََِٔرسالة ماجستير, كمية التربية, جامعة البصرة, )غير منشكرة(, 
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تكػػرار المنظكمػػات الضػػغطية المختمفػػة كأثرىػػا فػػي تبػػايف قيمػػة اليػػذاؿ ,يكسػػؼ محمػػد حػػاتـ ,  -31
, رسػػػالة ُٖٗٗ-َُٖٗاإلشػػػعاع الشمسػػػي الكمػػػي كشػػػفافية اليػػػكاء فػػػي العػػػراؽ خػػػبلؿ السػػػنكات 

 .ََُِماجستير, )غير منشكرة(, كمية التربية, ابف رشد, جامعة بغداد, 
تغير المناخي في تغير مكاقع التيارات النفاثة فكؽ العراؽ أثر الالكائمي,عبد العباس عكاد لفتو, -32

 .َُُِ,رسالة ماجستير )غير منشكرة( كمية التربية,جامعة البصرة,كأنعكاساتو المناخية
 البحوث والدوريات –ثالثاً 
 ظاىرة األحتباس الحرارم ك ثارىا البيئية الحالية كالمحتممةأبك رحيؿ,عبد الحسف مدفكف, -1

,بحث مقبكؿ لمنشر في النكة العممية التغيرات المناخية كتأثيراتيا البيئية عمى العراؽ ,كمية 
 .ََُِ/ُُ/ِْالتربية,جامعة الككفة ,

تكرار منخفض اليند المكسمي فكؽ العراؽ كأثره في األسدم , كاظـ عبد الكىاب حسف,  -2
 .ُٖٖٗ(, ّٕد),مجمة الجمعية الجغرافية, العدتحديد أتجاىات الرياح السطحية

,  تمكث البيئة اإلشعاعيالبغدادم عبد الصاحب ناجي كعبد الحسف مدفكف أبك رحيؿ , , -3
 .ََِِ,  ْمجمة البحكث الجغرافية , كمية التربية بنات , جامعة الككفة, العدد 

 .ََِٖ, الككيت, ِ, العدد ّٕ, مجمة عالـ الفكر, المجمد االحتباس الحرارمالتؿ, سفياف,  -4
دراسػػة بحثيػػة مقدمػػو لبلشػػتراؾ فػػي جػػائزة مجمػػس التعػػاكف الخميجػػي د الػػرحمف, جسػػتنيو ,عبػػ -5

,  السػعكدية, انتاج الطاقة الكيربائية كتمكث اليكاء بػدكؿ الخمػيج العربػي, الفضؿ االعماؿ البيئية 
ُٓ/ٖ/ََِٔ. 
تقييـ مشكمة التمكث الضكضائي ك ثارىا الصحية فػي بعػض مػدارس الحسف ,شكرم أبراىيـ ,  -6

, جامعػة B.ْ( الجزء ّٗ, مجمة أبحاث البصرة )العمميات(, العدد ) بصرة جنكبي العراؽمدينة ال
 . َُِّالبصرة , 

التمكث الضكضائي اثاره قياسو طرؽ الحد منو, دراسو حالة الحميد ,عمي بف احمد بف عمي ,  -7
 .ََِٖ, الشركة السعكدية لمكيرباء,  محطة التكليد الثانية ببرده

ظاىرة استقرار كسككف اليكاء )دراسة تطبيقية عمى شرل احمد جكاد, الدزم ,ساالر عمي كب -8
 .ِمجمة كمية التربية , الجامعة المستنصرية , العدد مدينة بغداد(

, مجمػػة جمعيػػة اليػػػبلؿ  التعريػػؼ بالبيئػػة كتمكيثيػػػا كاسػػباب التمػػكثالػػراكم ,جػػابر ابػػراىيـ ) -9
 .َُٗٗ,  ُْٖالعراقي , العدد 
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, مجمػػة دراسػػة جغرافيػػة–ألحتبػػاس الحػػرارم كالتغيػػرات المناخيػػة االركابي,ناصػر كالػػي فريح, -11
 .ََِْ, ُٖديالى ,العدد 

, مجمة البحكث الجغرافية , أثر العناصر المناخية في التمكث اليكائي......, ناصر كالي , -11
 .ََِٖ,   ٗكمية التربية لمبنات , جامعة الككفة, العدد,

يػػة الميندسػيف المصػػرييف , كقػائع مػػؤتمر , جمعالتمػكث البصػػرم كأسػبابو عامر,اسػماعيؿ,  -12
 .ُٖٗٗمارس,

, العناصػر الرئيسػة المػؤثرة فػي النقػؿ كالحػكادث المركريػػةعبػد العػاؿ ,جمػاؿ عبػد المحسػف ,  -13
 .ََِٓ, الرياض, َّ, العدد ُْجمد مجمة البحكث االمنية, الم

, العناصػػر الثقيمػػة مصػػادرىا كاضػػرارىا عمػػى البيئػػة عبػػد المػػنعـ ,عصػػاـ محمػػد كاخػػركف ,  -14
 . َُِِجامعة القصيـ , المممكة العربية السعكدية , 

, جامعػة اإلمػاـ )مشػكمة التمػكث البيئػي( حجميػا, أسػبابيا, أثارىػاالعممي, بميي إبراىيـ احمد  -15
 . ََِٕمحمد بف سعكد اإلسبلمية, الطبعة األكلى,

, ىيئػة ليػكاء بػالعكالؽ كالعناصػر الثقيمػة فػي مدينػة حمػبتمػكث امحمد , كاخركف,  العكدات , -16
 .ُٔٗٗالطاقة الذرية, قسـ الكقاية كاالماف, دمشؽ, 

, جامعػػة الممػػؾ سػػعكد, كميػػة العمػػـك برنػػػامج  التمػػكث الضكضػػائيالفيفػػي ,حسػػف بػػف يزيػػد,  -17
 الماجستير لمعمـك البيئية  ببل تأريخ.

, مجمػػة الػػنفط كالتنميػػة, العػػدد مػػكث البيئػػةالعكامػػؿ الطبيعيػػة كتكمكنػػة, حيػػدر عبػػد الػػرزاؽ ,  -18
 .  ُٕٖٗالسادس, بغداد, 

", مجمػػة العربػػي , التمػػكث البيئػػي كاألبعػػاد البيئيػػة كاالقتصػػاديةالكنػػدكرم ,عبػػداهلل رمضػػاف ," -19
 .ُّٗٗ, بَْٓالككيت ,ع

دراسػػػػة أثػػػػر الضكضػػػػاء فػػػػي تخطػػػػيط المدينػػػػة لتحديػػػػد اسػػػػتعماالت مجيػػػػد ,نػػػػداء نعمػػػػاف,  -21
 .ََِٖ( ِ( العدد)ُلمعمـك اليندسية,المجمد ) ,مجمة االنباراالرض

, مجمة أسػيكط لمدراسػات البيئيػة , العػدد  الضكضاء مرض العصرمرسي, ممدكح سبلمة ,  -21
(ّٔ, )َُِِ. 

سػػػػػػبؿ تخفيػػػػػػؼ العمػػػػػػارة عنػػػػػػد تخطػػػػػػيط كتصػػػػػػميـ المدينػػػػػػة مصػػػػػطفى, محمػػػػػػكد حسػػػػػػيف ,  -22
 .َُِِ,بحث مقدـ الى اقميـ كردستاف العراؽ, العراقيةالمعاصرة
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التمػػكث البيئػػي بالضكضػػاء كأنعكاسػػاتو عمػػى العػػامميف فػػي سػكم ,عمػػي صػػاحب طالػػب, المك  -23
 . ََِِ(, َٓ,مجمة الجمعية الجغرافية العراقية, العدد)البيئة الصناعية

مسػػتكل الػػكعي البيئػػي لػػدل طمبػة كميػػة التربيػػة فػػي ضػػكء  بعػػض المكلى,مػأرب محمػػد أحمد, -24
 .ََِٗ(, المكصؿ,ّدد)(,العُٔمجمة التربية كالعمـ,المجمد)المتغيرات,

, ترجمػػة مظػػر خميػػؿ العمػػر, جامعػػة تخطػػيط المػػدف كالسػػيطرة عمػػى التمػػكثككد, كرسػػتكفر,  -25
 .  ُْٖٗالبصرة, 

عمى سمككيات االنساف  كتأثيرهالتمكث البصرم يكىانسف عيد كعمر محمد الحسيني, يحيى , -26
/دمشؽ( كمية اليندسة,جامعة عيف )بحث تحميمي مقارف القاىرة كاستيعابو لمفراغات العمرانية العامة

 الشمس.
 .الجيات الرسميةالحكومية, وشبكة المعمومات العالمية –رابعاً 

 (ََِٕ-ََِٔ, كزارة البيئة العراقية )قسـ نكعية اليكاءتقارير كاقع الحاؿ,   -ُ
التشريعات البيئية, قسـ العبلقػات جميكرية العراؽ ,كزارة الصحة, دائرة حماية كتحسيف البيئة, -ِ

 .ُٖٗٗ, كالتكعية البيئية
جميكريػة العػػراؽ, كزارة الداخمية,ككالػة الػػكزارة لشػػؤكف االمػف االتحػػادم مديريػة الػػدفاع المػػدني  -ّ

 .َُِْ,االسعاؼ كالتطيير(-الكقاية-مخاطرىا -العكامؿ الكيمياكية السامة,انكاعياالعامة,
, العػػػدد  ََِٗسػػػنة ( لِٕقانكف حمايػػػة كتحسػػػيف البيئػػػة)جميكريػػػة العراؽ,الكقػػػائع العراقيػػػة, -ْ

 .ََُِ/ُ/ِٓ, بتأريخ ,ُِْْ
/ ُ/ٗ,بتاريخ,ِِْٓ, العدد َُُِ( لسنة ّتعميمات رقـ )جميكرية العراؽ,الكقائع  العراقية, -ٓ

َُِِ. 
/ ُ/ُْ, بتػأريخ ,ِّْٔ,العدد َُِِ( لسنة ُْٕقرار )جميكرية العراؽ,الكقائع  العراقية,  -ٔ

َُِّ. 
 .َُِْ/ٕ/ٕ, بتأريخ, ِّْٖ(, العدد ِمات رقـ)تعميجميكرية العراؽ,الكقائع  العراقية,  -ٕ
,بحث منشكر عمى األنترنت التغير المناخي في العالـ حقيقة ـأ خياؿالدراجي ,سعد عجيؿ,  -ٖ

  -,عمى المكقع:
http  // factulty.ksu.edu.s 

 -بحث منشكر عمى األنترنت ,عمى المكقع: -ٗ
http://www.almashary.com    . Php ?p =/vb/ show thread   

http://www.almashary.com/
http://www.almashary.com/
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 -بحث منشكر عمى االنترنت,المكقع: -َُ
http://www.rezgar.com.     d=/debat/show.art.asp?ai    

 -بحث منشكر عمى األنترنت عمى المكقع: -ُُ
http://www. Ktaland . com / Degazage / Dossier / Dossier / Dossier    
P  – html  

 -بحث منشكر عمى األنترنت عمى المكقع: -ُِ
                               asp.   http://www. greenlin. Com.kw./env/pol/ 

 -بحث منشكر عمى األنترنت عمى المكقع:-ُّ
food and Agriculture/and Documents/ www. ksu.sa/ sitec /colleges/ 

. doc .   P 
 -بحث منشكر عمى األنترنت عمى المكقع:-ُْ

                               .htm.  / /arrad Doat / www.saaid.net http:                                                           
 خامسًا : المصادر بالمغة االنكميزية

". Engineering Introduction to Environmental Davis and D. A. " - 
Cornewll th edition / McGraw hill , New York (    ) . 

, seminal , Development and problems of pollution in IraqG.G Martin- 
on industrial development and environ mental pollution, Iraqi Federation 
of industries, nor.    . 

.    ) (  , (Environmental pollutionGlenn W. C.,  -  
(snsn ,  In physical Geography of NorthernN. J. The Aral sea ,  - 

Edanora , m. Ed. Loxford : Oxford university press ,      
.APPIphysiol. the carboxy.Jpredicting -stewartperson, J.E and R.D. - 

hemoaglobin level resulting  from carbon monoxide exposure  ( ) 
 
 
 
 

http://www.rezgar.com/
http://www.rezgar.com/
http://www/


  ( 313)  ........................................................ قائنة املصادر واملراجع
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