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  االحبر البيئية للنشبط الصنبعي يف ريف قضبء الرمبدي
 امحذ حسني حممذ الشجريي حممذ طه نبيل احليبني. د.أ

كلية الرتبية للعلوم  –جبمعة األنببر 
 اإلنسبنية 

 

 املستخلص
شاط الصناعي في ريؼ قضاء عف الن التموث الناتج في ىذا  البحث تـ دراسة

وث التي , حيث اشتممت الدراسة عمى التموث البيئي والتموث الصناعي, وأنواع التمالرمادي
)تموث اليواء, تموث المياه, تموث التربة, التموث الضوضائي(,  خمفتيا المنشآت الصناعية

المنشآت  لميدانية التي أجراىا الباحث عمى مف خالؿ الدراسة افضال عف اآلثار المترتبة عمييا 
الصناعية في ريؼ قضاء الرمادي, وأختتـ البحث بأىـ االستنتاجات والتوصيات فضاًل عف 

 قائمة بالمصادر التي أعتمد عمييا البحث.
Abstract 

In this research was the study of pollution caused by industrial activity in 
the countryside of Ramadi District, where the study included environmental 
pollution, industrial pollution, and the types of pollution caused by the industrial 
facilities (air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution), as well as the 
implications of during the field study by a researcher at industrial plants in the 
countryside of Ramadi District, and conclude Find the most important conclusions 
and recommendations as well as a list of sources relied upon search. 

 املقذمة
واجو اإلنساف المعاصر ىي حاالت التموث البيئي, ومع تزايد مف المشاكؿ التي بدأت ت

حاالت التموث واتساع نطاقيا أصبحت الحالة عاماًل مباشرًا وأحيانًا غير مباشرًا في تيديد 
النظاـ البيئي لإلنساف خصوصًا ولمكائنات األخرى عمومًا, فيناؾ بعض الصناعات التي 

أضرار بيئية وصحية عمى اإلنساف والمواد  ثتساعد عمى التموث البيئي, وليذا التمو 
والممتمكات الخاصة والعامة, متمثمة باألمراض المختمفة التي تصيب اإلنساف والتكاليؼ 
اإلقتصادية التي يتحمميا المجتمع مف خالؿ تراجع إنتاجية العامميف المصابيف بيذه األمراض 
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راعية, وتيرؤ األبنية واآلثار كذلؾ تكاليؼ العالج, فضال عف تراجع إنتاجية األراضي الز 
 التاريخية والفنية القريبة مف ىذه المنشآت الصناعية.   

ساعد عمى إيجاد الحموؿ ليا وثـ يبذاتيا  يالصناعمة التموث إف الوقوؼ عمى مشك
 مف دوف ضرر. تطوير اإلقميـ في شتى مجاالت الحياة عمىزيادة فاعمية الصناعة وقدرتيا 

  مشكلة البحج:
 لنشاط الصناعي في بيئة ريؼ قضاء الرمادي؟اما مدى تأثير 

 فرضية البحج:
لما يحدثو مف آثار عمى  لمنشاط لصناعي اثر كبير في بيئة ريؼ قضاء الرمادي

 .االنساف وممتمكاتو
  :هذف البحج

ييدؼ البحث إلى الكشؼ عف اآلثار البيئية لمصناعات المموثة في ريؼ قضاء 
يجاد الحموؿ المناسبة لمحد الرمادي ومعرفة نوع ا لصناعة المموثة وحجـ التموث الناتج عنيا, وا 

 مف آثارىا.
 حذود البحج )الزمبنية واملكبنية(

يقع قضاء الرمادي في الجزء االوسط مف العراؽ, ويبعد عف العاصمة بغداد مسافة 
موقعا  (, ويحتؿ الجزء الشرقي مف محافظة االنبار اذ يشغؿ1) ( كـ, انظر الخريطة(100

اما الحدود  ,(2) الخريطة , انظرعمى جانبي نير الفرات مكونا واحدا مف اقضيتيا الثمانية
الزمنية فقد اقتضت اف تكوف مركزه عمى واقع حاؿ موضوع الدراسة في ريؼ قضاء الرمادي 

, معتمدة قدر اإلمكاف عمى احدث البيانات وآخر اإلحصائيات المتوفرة (2013لسنة )
 الدوائر الرسمية ذات العالقة ومشكمة الدراسة.والصادرة مف 

 البيئة:
ينظر إلى البيئة عمى أنيا الوسط المحيط باإلنساف, والذي يشمؿ كافة الجوانب 

, وىذا يعني إف البيئة ىي كؿ ما ىو خارج عف المادية, والبشرية وغير البشرية المادية وغير
, فاليواء الذي يتنفسو اإلنساف والماء الذي شاممة كؿ ما يحيط بو مف موجودات كياف اإلنساف,

يشربو واألرض التي يسكف عمييا ويزرعيا ويعيش منيا, والتي تعتبر اإلطار الذي يمارس فيو 
 , وقد برز التعريؼ القانوني لمبيئة مف خالؿ عقد العديد مف (1)حياتو ونشاطاتو المختمفة
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 ضاء الرمادي( مف العراؽالموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة )ق: (1خريطة رقـ )

 
, لسنة , مديرية المساحة العامة, خريطة العراؽ االداريةجميورية العراؽ, وزارة الموارد المائية :المصدر
 (.1:1000000) , مقياس2010

 
 الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة )قضاء الرمادي( مف محافظة االنبار: (2خريطة رقـ )

  
, مديرية المساحة العامة, خريطة محافظة االنبار االدارية, وزارة الموارد المائية, المصدر: جميورية العراؽ

 (.1:500000, مقياس ) 2010لسنة
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المؤتمرات والمعاىدات المعنية بحماية البيئة مف التموث واالستنزاؼ فظير ىذا المصطمح في 
حيث استخدـ مصطمح  1972مؤتمر االمـ المتحدة االوؿ لمبيئة والذي عقد في استكيولـ عاـ 

 .(5)البيئة
 التلوث )التلوث البيئي(:اوال: 

تتبايف تعاريؼ التموث البيئي بيف عمماء البيئة في وضع تعريؼ موضوعي يتسـ 
بالدقة والموضوعية ويتماشى مع المفيـو العممي لمبيئة, رغـ اجماعيـ بأف قضية التموث 

  .(3)البيئي مرتبطة اساسا بالنظاـ االيكولوجي برمتو
ويعرؼ بأنو التغير الكمي والكيفي العارض والمقصود الذي يطرأ عمى عنصر او 
اكثر مف عناصر البيئة ويكوف مف شأنو االضرار بحياة الكائف الحي, ويضعؼ مف قدرة 

عمى انو  ( Tj. Mclughlin) روعرفو البروفسو  ,(4)األنظمة البيئية عمى مواصمة انتاجيا
إلى البيئة المحيطة بو, والتي تسبب األذى لو ولما يحيط بو الفضالت التي يطرحيا االنساف 

 .(5)بشكؿ مباشر أو غير مباشر
 Industrial Pollution : التلوث الصنبعي: حبنيب: 

يعد التموث الصناعي مشكمة بيئية تزامف بروزىا مع بدأ ظيور الثورة الصناعية, إذ 
عكس تأثيرىا عمى اإلنساف والكائنات  ُعني بيا المعنيوف بالبيئة وأنصار حماية البيئة فقد

لمتموث إذ إف مفيومنا , الحية, فضال عف ما تعكسو تمؾ التأثيرات في اختالؿ التوازف البيئي
, ووفؽ ما توصمت لو الدراسة يعني: تغييرًا كميًا أو كيفيًا في مكونات البيئة والتي الصناعي

, (6)ؤدي إلى حدوث خمؿ في توازنيا البيئيمف خاللو ال تستطيع األنظمة البيئية تقمبيا والذي ي
إذ إف التغير الكمي والذي يكوف بزيادة عدد مف العناصر والمموثات لمبيئة سواء مف خالؿ 

, ذرات التربة, أما التغير النوعي فاع معدالت درجات الحرارة لممياهالحرائؽ, تسرب النفط, ارت
األنظمة البيئية والتي تتراكـ في  فيو زيادة مركبات صناعية غريبة عف تركيب أو خصائص

 .(7)اليواء والماء والتربة أو في مكونات الغذاء
 : انواع التلوث:حبلخب

  Air Pollution التلوث اهلوائي: أ.

يعد اليواء رغـ توفره مف اثمف موارد البيئة الطبيعية اذ ال يستطيع اف يستغني عنو أي 
, وىذه نعمة كبيرة ميداة مف اهلل سبحانو وتعالى لمبشرية حي ولو لمحظات معدوداتكائف 
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( قدـ مكعب مف اليواء يوميًا ولنا 230العتباره مصدرًا مف مصادر الحياة فاإلنساف يستنشؽ )
( قدـ مكعب يحوي مميار ُجسيـ اذا كاف 1اف نتصور حجـ التموث اليوائي اذا عممنا اف )

ء نتيجة اطالؽ كميات كبيرة مف العناصر الغازية ىناؾ خمؿ في النظاـ االيكولوجي في اليوا
فيتحوؿ الكثير  والصمبة  مما يؤدي الى حدوث تغير كبير في خصائص وحجـ عناصر اليواء

منيا مف عناصر مفيدة وصانعة لمحياة الى عناصر ضارة )مموث( تحدث الكثير مف األضرار 
شخص سنويًا في العالـ  (50.000)والمخاطر, اذ تتسبب مموثات اليواء في موت حوالي 

  (.1) , انظر الجدوؿ(8)% مف السبب االجمالي لمموت في العالـ2وتمثؿ ىذه النسبة حوالي 
 تركيب وصفات اليواء اثناء التنفس :(1جدوؿ )

, مرجػػػػع العمػػػػـو البيئيػػػػة لمتعمػػػػيـ العػػػػالي  المصػػػػدر: اإلنسػػػػاف والبيئػػػػة, المنظمػػػػة العربيػػػػة لمتربيػػػػة والثقافػػػػة والعمػػػػـو
 والجامعي.

 
عرؼ خبراء منظمة الصحة العالمية تموث اليواء بأنو الحالة التي يكوف فييا الجو 
خارج أماكف العمؿ محتويًا عمى مواد بتركيزات تعتبر ضارة باإلنساف أو بمكونات بيئتو, وعمى 

, ولفترة زمنية قد مموث أو عدة مموثات بكميات مؤثرةذلؾ يقصد بتموث اليواء احتوائو عمى 
ير عمى صحة اإلنساف أو الحيواف أو النبات, أو المحيط الحيوي الذي يعيش فيو يكوف ليا تأث

 .(9)اإلنساف
 مصبدر التلوث اهلوائي )الصنبعي( يف منطقة الذراسة:

اف أبرز ما يحدد قياـ الموقع الصناعي ألي منطقة ىو دراسة الرياح واتجاىاتيا, الف 
وغازات مموثة واالغبرة الضارة الناتجة مف الرياح ليا دور كبير في نقؿ المموثات مف دخاف 

)الجص, البورؾ, االسفمت( فضال عف صناعة الفحـ  الصناعة ال سيما الصناعات االنشائية
تعد منطقة الدراسة مف  ,النباتي ومولدات انتاج الطاقة الكيربائية وحرؽ الجير بعد استخراجو

 ىواء الزفير % نسبتيا في اليواء % الغازات
 15.5-8 21 األوكسجيف
 5-2.5 4-3 غاز الفحـ
 مشبع نسب مختمفة بخار الماء
 37-35 مختمفة درجة الحرارة
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ا كاف لو اثر كبير في تموث البيئة, , ممزع فييا الصناعات بشكؿ غير منتظـالمناطؽ التي تتو 
فقد توطنت ىذه الصناعات المموثة بالقرب مف المناطؽ السكنية او بداخميا كما ىو الحاؿ 
بالنسبة لمولدات انتاج الطاقة الكيربائية التي اخذت تنتشر في كؿ انحاء منطقة الدراسة 

دات في تشغيميا عمى تعتمد تمؾ المول ,لتغطية االنقطاع المستمر ضمف المناطؽ السكني
الوقود السائؿ ال سيما واف البعض مف ىذه المولدات تستخدـ وقود النفط االسود وبالتالي ينتج 
عف ذلؾ كميات كبيرة مف االنبعاثات الدخانية تحمؿ معيا الكثير مف تراكيز المواد الغازية 

غازات سامة مف (, حيث يصؿ ما تنفثو ىذه المولدات مف دخاف و 1) المختمفة, انظر الصورة
والتي تكوف ليا القدرة العالية لالمتزاج مع اليواء والتي تخترؽ أنسجة  3( ـ110عوادميا الى )

, كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمنشآت صناعة االسفمت والتي تتوزع (12)الجسـ اثناء عممية التنفس
في مقاطعة ابو طيباف كما  ضمف مقاطعات )الجرايشي والبوعبيد وزنكورة( وصناعة البورؾ

, ال سيما واف ىذه المنشآت تقع في الجيات الشمالية والشمالية الغربية (2) ةموضح في الصور 
مف االحياء السكنية, وبذلؾ تقوـ الرياح الشمالية والشمالية الغربية في نقؿ المموثات الصناعية 

شآت استخراج وحرؽ الجير في المتصاعدة باتجاه المناطؽ السكنية, كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمن
 .مقاطعة ابو الجير ضمف ناحية الوفاء, اذ اف استغاللو يحتاج الى الصير باألفراف )الكور(

مولدات انتاج الطاقة الكيربائية في مقاطعة السورة  مفالناجمة  مموثات اليواء :(1) الصورة
 )ريؼ مركز القضاء(  والصوفية

    
 .13/12/2013التقطت الصورة بتاريخ                  

   
اف الطاقة المستعممة بالصير تعتمد عمى نوع الجير الصمب جدا والذي ينتج عف 
احتراقو كميات كبيرة مف االبخرة والغازات تسبب تموث اليواء وصدور روائح كريية ليا آثار 
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سمبية عمى سكاف المنطقة خصوصا الذيف يعانوف مف امراض الجياز التنفسي السيما واف 
ىذه المنشآت الصناعية المذكوره اعاله تقع في المناطؽ الشمالية والشمالية مف االحياء 

مف  السكنية ليذه المناطؽ ايضا, كما يؤثر تغير اتجاه حركة الرياح )إذ تتغير الرياح في عدد
, جنوبية نظاـ اتجاىات الرياح إلى جنوبية والربيع بعد مرور االعاصير إذ يتغيراياـ الشتاء 

ويؤثر تغير اتجاه ىذه الرياح إلى نقؿ المموثات التي تطرحيا منشآت صناعة الجص  شرقية(,
الواقعة في مقاطعة حصوة الشامية في الجيات الجنوبية والجنوبية الشرقية باتجاه المناطؽ 

(, فضال عف ما تطرحو المجازر مف مموثات فتكوف 3) صورة لدراسة,الداخمية لمنطقة ا
مصدرا لمروائح  الكريية, وممجأ لمكثير مف الحشرات والقوارض الناقمة لألمراض الواقعة جنوب 
منطقة الدراسة كذلؾ الحاؿ بالنسبة لصناعة العمؼ الحيواني والتي تتوزع داخؿ االحياء 

قاطعات الحامضية والبوعبيد, كما كاف لمتوزيع غير المنتظـ السكنية لمنطقة الدراسة كما في م
لممنشآت الصناعية ضمف منطقة الدراسة دور كبير في زيادة طرح المموثات في اليواء كغاز 

 ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النتروجيف والجسيمات كصناعة الفحـ النباتي.
المخمفات الغازية  :(2صورة )

صناعة االسفمت  الناتجة عف
)ريؼ في مقاطعة الجرايشي 

 مركز القضاء(.

 

 
 

 /12 /4التقطت الصورة بتاريخ 
2013. 

  

مموثات اليواء  :(3صورة )
صناعة الجص في  الناتجة عف

)ريؼ مقاطعة حصوة الشامية 
 مركز القضاء(.

 

 
 /12 /2التقطت الصورة بتاريخ 

2013. 
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 يتلوث اهلواء من واحذ أو أكخر من العنبصر االتية: 
 . الغازات: 2

 مف أىـ الغازات المموثة لميواء ىي:
 :  (CO) أ. غاز أول أوكسيد الكاربون

ىو غاز عديـ الموف والطعـ والرائحة مما يجعمو غاز خطير جدا أي انو ال يعطي 
عمميات االحتراؽ غير المتكاممة عالمة عمى وجوده في المحيط الجوي, ينتج ىذا الغاز عف 

, ومف اىـ الصناعات المتواجدة في منطقة الدراسة والتي تقـو (11)لموقود والمواد العضوية
بطرح ىذا النوع مف الغاز ىي صناعة الفحـ النباتي وصناعة االسفمت وصناعة الجص فضال 

وف وغيرىا مف )المولدات( والحدادة وصناعة الصم عف صناعة انتاج الطاقة الكيربائية
 30بػ COالصناعات, لقد حددت المنظمات الدولية اقصى حد يمكف اف يتعرض لو مف غاز

   .(15)كما تظير عالمات التسمـ والشعور بالتعب وضيؽ التنفس  جزء بالمميوف في الساعة
 :(CO2). غاز ثاني أوكسيد الكاربون ب

العمماء بأنو مع بداية الثورة ينتج ىذا الغاز بفعؿ احتراؽ الوقود الحفري, ويؤكد 
زيادة التدريجية في الغالؼ الصناعية في نياية القرف الثامف عشر أخذت كمية ىذا الغاز بال

(% ومف اىـ 6( وحتى وقتنا الحاضر بحدود )1957, إذ زادت كميتو منذ عاـ )الجوي
صناعات  المصادر الصناعية التي تقوـ بطرح ىذا النوع مف الغاز في منطقة الدراسة ىي

االسفمت والفحـ النباتي وصناعة البورؾ والجص وغيرىا, يبمغ التركيز االعتيادي لغاز ثاني 
( جزء 310, اي ما يعادؿ )%( مف حجـ اليواء0.03اوكسيد الكاربوف في اليواء )

 (14)( جزء بالمميوف5000, وال يؤثر ىذا التركيز عمى االنساف حتى يصؿ الى )(13)بالمميوف
ىناؾ صعوبة في التنفس واالحتقاف وتييج االغشية المخاطية والتياب القصبات  عندما تكوف

  .(15)اليوائية
 : NO2. غاز ثاني اوكسيد النتروجين ج

, والذي يمتاز بمونو البني المصفر مف اكثر الغازات المموثة انتشاراً  NO2يعد غاز 
الذي يؤثر سمبا عمى مدى الرؤية, تصؿ النسبة االعتيادية  وىو المسؤوؿ عف ظاىرة الضبخاف

( 0.12, ويمكف تمييز رائحتو ابتداء مف تركيز )لمميوف( جزء با0.001في الغالؼ الجوي )
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( جزء بالمميوف 5, اال اف اعراضو السمية تبدأ بالظيور ابتداء مف تركيز )جزء بالمميوف فاكثر
 .(16)ة تييج القصبات اليوائية والجيوب االنفية والعيوففأكثر مؤثرة عمى الجياز التنفسي نتيج

ومف المصادر الصناعية التي تطرح ىذا النوع مف المموثات ىي صناعة االسفمت 
 .والجص والفحـ النباتي وحرؽ الجير والصناعات المعدنية الصغيرة وغيرىا

 : H2S. غاز كبريتيد الهيدروجين د
, ية التي تشبو رائحة البيض الفاسدبرائحتو الكرييمتاز غاز كبريتيد الييدروجيف 

والمصدر الرئيسي لغاز كبريتيد الييدروجيف ىو تعفف النفايات المنزلية ومياه الصرؼ الصحي 
والمواد العضوية المتفسخة, ويمكف لإلنساف اف يتحسس بيذه الرائحة في تراكيز ضئيمة جدا ال 

اف والكسؿ لغاز حاالت الصداع والغثي, ويسبب ىذا ا( جزء بالمميوف0.0005تتجاوز )
لذلؾ بعض المصادر تحدد الحد المسموح بو مف التعرض ليذا الغاز  ,والخموؿ وفقداف الشيية

( جزء بالمميوف لمتعرض لفترة 10( جزء بالمميوف لثماف ساعات عمؿ و)7يتراوح ما بيف )
 .(17)قصيرة وبحدود اقؿ مف نصؼ ساعة

  :SO2 . غاز ثاني أوكسيد الكبريته
يعتبر ىذا و غاز طبيعي(,  بتروؿ, فحـ,غاز مف احتراؽ الوقود االحفوري )ينتج ىذا ال

الغاز اكثر سمية مف غاز اوؿ اوكسيد الكاربوف, ومف الصناعات التي تطرح ىذا النوع مف 
الغازات في منطقة الدراسة ىي االسفمت والجص والفحـ النباتي وغيرىا, يبمغ التركيز 

ويمكف لإلنساف اف يحس بطعمو  ,( جزء بالمميوف0.001الغاز في اليواء ) االعتيادي ليذا
ويصبح الغاز مخدشا عند بموغ , (18)( جزء بالمميوف في اليواء1عمى المساف ابتداء مف تركيز )

( جزء بالمميوف, ويشعر باالختناؽ عند وصوؿ تراكيزه الى مستوى يتراوح ما بيف 3تركيزه )
( جزء بالمميوف في الساعة الواحدة 0.01بمغ الحد المسموح بو )( جزء بالمميوف ي 5-10)

 .(19)( جزء بالمميوف في المواصفات الكندية0.34حسب المواصفات اليابانية الى )
بعد ىذا العرض ليذه االنواع مف الغازات الصناعية ومدى تأثيراتيا البيئية وحدودىا 

ازات مف خالؿ جياز خاص لقياس ىا المسموحة فقد تـ اجراء قياس ليذه االنواع مف الغ
الغازات في عدد مف المنشآت الصناعية المتواجدة ضمف منطقة الدراسة, تـ اختيار ىذه 
االنواع مف المنشآت الصناعية بأعتبارىا مف اكثر المنشآت الصناعية التي تطرح ىذا النوع 

 (.2مف المموثات, انظر الجدوؿ)
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المرصودة في و ( تراكيز الغازات الصناعية الناتجة عف المنشآت الصناعية 2الجدوؿ)
 .منطقة الدراسةىواء 

اسـ المنشأة 
 الصناعية

CO   جزء
 بالمميوف

CO2  جزء
 بالمميوف

NO2  جزء
 بالمميوف

H2S   جزء
 بالمميوف

SO2  جزء
 بالمميوف

 3 0 3 720 8 االسفمت
 2 0 2 610 7 الجص

 2 0 2 550 5 الفحـ النباتي
 3 0 3 670 2 الجير
 0 3 0 0 0 المجازر

 كـ 1المناطؽ المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاورة لممنشآت عمى بعد 
اسـ المنشأة 
 الصناعية

Co    جزء
 بالمميوف

Co2  جزء
 بالمميوف

NO2  جزء
 بالمميوف

H2S   جزء
 بالمميوف

SO2  جزء
 بالمميوف

 1 0 1 440 3 االسفمت
 1 0 1 390 2 الجص

 0 0 0 360 1 النباتيالفحـ 
 1 0 2 410 4 الجير
 0 0 0 0 0 المجازر

 

 المصدر: الدراسة الميدانية.

 
( وجد اف تراكيز ىذه الغازات لـ تتجاوز الحدود 2) مف خالؿ تحميؿ نتائج الجدوؿ

, CO ,CO2العميا المسموح بيا داخؿ حدود المنشآت الصناعية المذكورة, اال اف الغازات )
SO2, NO2 )سجمت قيـ متجاوزه لمحدود االعتيادية, أما غاز (H2S لـ تسجؿ لو أي قيمة )

في كؿ المنشآت الصناعية المذكورة باستثناء المجازر كونيا مسؤولة عف طرح الفضالت 
في حيف تـ اجراء قياسات ضمف مناطؽ سكنية , العضوية المتفسخة ذات الروائح الكريية

ية المذكورة, اذ سجمت جميع ىذه الغازات تراكيز اقؿ كـ مف المنشآت الصناع (1وعمى بعد )
مما ىو عميو داخؿ حدود المنشآت الصناعية ويمكف اف نعزو ذلؾ الى كوف اغمب ىذه 



 احليانيأ.د. حممد طه نايل 

 

االثار البيئية للنشاط الصناعي يف ريف قضاء 

 امحد حسني حممد الشجريي الرمادي

 

) 555 ) 
 

المناطؽ ىي مناطؽ زراعية ليا القدرة عمى امتصاص كميات مف ىذه الغازات, لكف اف ىذا 
لدراسة, اذ نالحظ اف اغمب ال يعني اف ىذه التراكيز ال تشكؿ خطورة عمى بيئة منطقة ا

( قد سجمت تراكيز تجاوزت الحدود االعتيادية CO ,CO2 ,SO2, NO2) الغازات كغازات
ايضا في العديد مف المناطؽ المجاورة وىذا يعني انيا مسؤولة عف العديد مف المشكالت 

 البيئية كما تشير العديد مف المصادر.
 :Particulates)الدقائقيات(  . اجلسيمات العالقة2

وىي جسيمات عالقة في اليواء ذات احجاـ مختمفة تتشكؿ مف المصادر الطبيعية او 
الصناعية وليذه الجسيمات اىمية كبيرة في العمميات الكيميائية في الجو حيث انيا تغير مف 

% مف 97ينطمؽ حوالي خواصو الكيربائية, والتراكيز العالية منيا تكوف ضارة وحتى مميتة, 
 جميع االنبعاثات الدقائقية مف المصادر الصناعية حيث يؤدي ذلؾ إلى انبعاث الدخاف

((smokeواليباء الجوي , ((aerosol(52). 
تمتاز المموثات الدقائقية عف الغازات باف ليا صفة فيزيائية وىي قابميتيا عمى  

وزف جزئيات الغاز,  الترسب واليطوؿ بسرعة اكبر مف الغازات بسبب ثقؿ وزنيا قياسا إلى
 Totalالكمي لمجسيمات العالقةوتشير بعض الدراسات الى اف الحد االقصى المسموح لمعدد 

Suspended Particle اء الجوي العالقة في اليواء ىو وىو التركيز االجمالي لجسيمات اليب
  (.3) , انظر الجدوؿ(51)3( ممغـ/ـ0.25)

 الى االحجاـ االتية:ويمكف تقسيـ ىذه الجسيمات في اليواء 
 (:PM1. الجسيمات العالقة )أ

مايكروف ويشمؿ ىذا المدى  1وىي الجسيمات الصغيرة ذات االقطار االقؿ مف 
مف الصعب ترسبيا لكنيا تتجمع مع  مايكروف  0.1مات صغيرة جدًا ذات اقطار اقؿ مفجسي

بعضيا البعض او مع جسيمات اكبر منيا منتجة جسيمات اكبر تكوف بالغالب ضمف مدى 
PM1 وال تشكؿ ىذه الجسيمات خطرًا كبيرًا عمى صحة االنساف, مع انيا تصؿ الى الرئتيف ,

سيف البيئة مستوى بسيولة حيث تستطيع الرئتيف نفثيا اثناء الزفير, لـ يحدد قانوف حماية وتح
 ,PM 2.5المسموح بيا عمى الرغـ مف خطورتيا واكتفى بتحديدىا لػ  PM1قياس لتراكيز 

PM 10 لذا اعتمدت الدراسات عمى مقارنة التراكيز المقاسة لػ ,PM1  بالحدود القياسية لػ
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PM 2.5  عمى اعتبار اف الحد القياسي لػPM 2.5  ىو بالتأكيد اكبر منو لػPM 1  اذ كاف
 (.3) انظر الجدوؿ, (55)3( ممغـ/ـ (0.06الحد االقصى المسموح بو ىو

 الحدود القصوى المسموح بيا لمجسيمات المنبعثة مف المصادر الثابتة. :(3) الجدوؿ

الرمز  مموثات اليواء
 العممي

الحد األقصى 
 المسموح بو
 3ممغـ/ـ

 TSP 0.25 مجموع الدقائؽ العالقة
 μm PM10 0.15 10مجموع الدقائؽ العالقة ذات األقطار األصغر مف  
 μm PM7 0.15 7مجموع الدقائؽ العالقة ذات األقطار األصغر مف  
 μm PM2.5 0.06 2.5مجموع الدقائؽ العالقة ذات األقطار األصغر مف  
 μm PM1 0.06 1مجموع الدقائؽ العالقة ذات األقطار األصغر مف  

مػػايكروف وعالقتػػو بوظػػائؼ  (10وليػػد عػػوض الشػػيري, قيػػاس تركيػػز الجسػػيمات العالقػػة االقػػؿ مػػف )المصػػدر: 
الرئة بيف عماؿ الصناعات الجبسية, كمية االرصاد والبيئة وزراعة المناطؽ الجافة, المممكة العربية السػعودية, 

 .10 , ص2009

 
 (:PM2.5. الجسيمات العالقة )ب

( مايكروف, تتركب 2.5اليواء ذات االقطار االصغر مف )وىي الجسيمات العالقة في 
ىذه الجسيمات بشكؿ اساسي مف مركبات ثانوية ناتجة عف التحوؿ الكيميائي لمختمؼ 
االشكاؿ الغازية وىذه الجسيمات تحتوي عمى بعض الكيمياويات السامو, وعندما تدخؿ الى 

الجسيمات ذات االقطار  لتراكيزجسـ االنساف تسبب امراض رئوية خطيرة, اف الحد القياسي 
, انظر 3( ممغـ/ ـ0.06مايكروف في قانوف حماية وتحسيف البيئة ىو )  2.5االصغر مف

 (.3) الجدوؿ
 (:PM7. الجسيمات العالقة )ج

وتتشكؿ ىذه الجسيمات بالعمميات  ( مايكروف7وىي جسيمات ذات حجـ اقؿ مف )
الميكانيكية واف مكوناتيا تشبو مكونات القشرة االرضية, حيث تنبعث عند استخداـ الوقود 
الثقيؿ في المنشآت اثناء الصناعة مثؿ صناعة الجص واف ىذه الجسيمات ليا تأثير عمى 
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دـ تحديد الحدود حالة االنساف الصحية وتؤثر عمى الجياز التنفسي وعمى الرئتيف وبسبب ع
في قانوف حماية وتحسيف البيئة كما ذكر سابقًا فقد اعتمد عمى الحد القياسي  PM7القياسية لػ 

عمى اعتبار اف االعتماد عمى حدود قياسية محمية   PM1كما ىو الحاؿ في   PM10لػ 
 (.3) تقريبية افضؿ مف االعتماد عمى غيرىا, انظر الجدوؿ

 (:PM10. الجسيمات العالقة )د
( مايكروف وتعد اخطر انواع الجسيمات عمى 10وىي جسيمات ذات اقطار اقؿ مف )

صحة االنساف, يبمغ الحد االقصى لتركيز ىذه الجسيمات في اليواء المسموح بو في حماية 
 (.3) انظر الجدوؿ ,(53)( مايكروف0.15وتحسيف البيئة )

في منطقة الدراسة التي تطرح ىذا النوع مف  منشآت الصناعيةىنالؾ الكثير مف ال
المموثات اثناء عمميات تكسير االحجار في منشآت صناعة الجص والبورؾ والكاشي والطابوؽ 
الفني واالسفمت, فضال عف الغبار الناجـ  عف الصناعات االستخراجية )الكمس, الجبس(, مف 

نشطة الصناعية في منطقة الدراسة خالؿ العمؿ الميداني فقد تـ اختيار اربعة انواع مف اال
( اذ 4) بأعتبارىا اكثر االنشطة الصناعية التي تطرح ىذا النوع مف المموثات, انظر الجدوؿ

 تـ قياس ىذا التراكيز مف الجسيمات بواسطة جياز خاص بيذه الجسيمات.
 )الدقائؽ( ذات االحجاـ وجد اف تراكيز الجسيمات( 4) مف خالؿ تحميؿ الجدوؿ

(pm2.5 ,pm7, pm10 داخؿ حدود المنشآت الصناعية المذكوره اعاله قد تجاوزت )
( لـ يالحظ ىناؾ أي تجاوز pm1) الحدود المسموح بيا, في حيف اف الجسيمات ذات الحجـ

كـ عف  (1) لمحد المسموح بو, كما تـ اجراء قياسات داخؿ المناطؽ السكنية وعمى بعد
( قد تجاوزت pm7, pm10) كيز الجسيمات مف نوعالمنشآت الصناعية المذكوره وجد اف ترا

( لـ pm1, pm2.5) الحدود المسموح بيا في حيف اف تراكيز الجسيمات ذات االحجاـ
( كاف قريبة مف الحد pm 2.5) تتجاوز الحدود المسموح بيا, لكف وجد اف تركيز الجسيمات

 االعمى المسموح بو مف قبؿ القياسات العالمية.
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 منطقةالناتجة عف المنشآت الصناعية في ىواء و تراكيز الجسيمات العالقة  :(4الجدوؿ)
 الدراسة

اسم المنشأة 
 3ممغم/ م /PM1 الصناعية

PM2.5/  /ممغم
 3ممغم/ م PM7 3م

PM10  /ممغم
 3م

 2.144 2.143 0.1169 0.0253 استخراج الكمس
 1.822 0.753 0.0851 0.0066 صناعة الجص
 0.841 0.586 0.0785 0.0085 صناعة البورك
 0.448 0.378 0.0692 0.0041 صناعة االسفمت

 كم 1المناطق المجــــــــــــــــــاورة لممنشآت عمى بعد 
اسم المنشأة 

 الصناعية
PM1 3ممغم/ م PM2.5  /ممغم

 3م
PM7 3ممغم/ م PM10  /ممغم

 3م
 1.267 0.991 0.0512 0.0099 استخراج الكمس
 0.769 0.445 0.0522 0.0043 صناعة الجص
 0.461 0.367 0.0451 0.0046 صناعة البورك
 0.291 0.211 0.0434 0.0038 صناعة االسفمت

 المصدر: الدراسة الميدانية.

 
 التموث المائي: ب.

الماء نعمة ميداة مف اهلل سبحانو وتعالى وعنصر اساسي في ديمومة الحياة فيو سر 
 )االنبياء:  وجعمنا مف الماء كؿ شيء حي  مف قائؿ:الحياة ومصدر استمرارىا, يقوؿ عّز 

وتكمف اىمية دراسة المياه وعوامؿ تموثو في ضرورتو الوظيفية لمجسـ, اذ اف الجسـ  ,(30
%  84% مف وزنو الى الماء يوميًا وتزداد ىذه النسبة عند الشباب لتبمغ  70-65يحتاج بيف 

اصابة االنساف باإلمراض بعدة طرؽ منيا تناولو مف وزف الجسـ, تسيـ المياه المموثة عمى 
بشكؿ مباشر مع الطعاـ او الستعمالو في حاجات متعددة فردية وصناعية وزراعية مسببة لو 

 .(54)امراض عديدة
عرؼ التموث المائي مف قبؿ منظمة الصحة العالمية عمى أنو )أي تغير يطرأ عمى 

ة مباشرة أو غير مباشرة وغالبا ما يكوف بسبب العناصر الداخمة في تركيبو كمًا ونوعا بطريق
نشاط اإلنساف األمر الذي يجعؿ ىذه المياه اقؿ صالحية لالستخدامات الطبيعية والمخصصة 
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ليا أو لبعضيا( لذا فوجود مواد ضارة غير مرغوبة بيا في الماء التي تصؿ إليو مف مياه 
مطار وبتراكيز عالية يجعؿ الماء المجاري والنفايات الصناعية والجرياف السطحي لمياه األ

 . (55)غير صالح لالستخداـ
 مصادر التلوث املائي )الصناعي( يف منطقة الدراسة:

مف  وتتأثر نوعية المياه وتقؿ أىميتيا ودورىا الياـ في الحياة اليومية نتيجة لما تحتوي
 .(56)مموثات خطيرة تؤثر عمى اإلنساف والحيواف والنبات عمى حد سواء

, ة وتأثيره عمى تموث مصادر المياهبخصوص النشاط الصناعي في منطقة الدراساما 
كمادة الفينوؿ والزيوت  و  متمثمة بالمواد السامة الخطرةفانو ناتج عف التموث بالنفط ومشتقات

الخانقة لمتيوية النيرية والتي مف اىـ مصادرىا منشآت الخدمات الصناعية ال سيما منشآت 
تبديؿ زيوت السيارة وغسؿ وتشحيـ السيارات والتي أما ُتصرَّؼ إلى مجاري األنيار أو إلى 

مجرى نير المبازؿ الرئيسة أو إلى مجاري تصريؼ المياه والتي ىي األخرى تنتيي إلى 
لدراسة ال سيما القريبة مف الفرات, اذ تنتشر ىذا المنشآت في مناطؽ عديدة مف منطقة ا

, كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمنشآت غسؿ الرمؿ والحصى التي تنتشر عمى ضفاؼ نير النير
تصرؼ تمؾ المياه بعد  لنير لغسؿ موادىا االولية ومف ثـالفرات والتي تستخدـ مياه ىذا ا

لى نير الفرات مرة  ثانية وبالتالي فاف ذلؾ يؤدي الى زيادة عكورة المياه ومموحتيا, االستخداـ إ
اذ تشير احدى الدراسات الى اف كمية االمالح التي تطمقيا ىذه المنشآت مف خالؿ اخذ عينو 

, انظر (57)( ممغـ / لتر2600مف مياه غسؿ الرمؿ وجد اف تركيز االمالح فييا يصؿ الى )
(, اذا كاف ليذه المنشآت أثر كبير عمى محطات تصفية مياه الشرب مف 5) (,4الصورتاف )

خالؿ تأثيرىا عمى احواض الترسيب وطرؽ تنقية المياه البسيطة التي تعتمد عمى مادة الكمور 
فقط وبنسب مختمفة مف المعدؿ العاـ االمر الذي يتسبب في عدـ ترسيب اكثر المواد العالقة 

, فضال عف ذلؾ فقد فاف انتشار ىذه المنشآت قد أدى نير الفراتر الصحيحة القادمة مف غي
الى زيادة عدد ساعات التشغيؿ وىذا ما تـ مالحظتو وتوضحيو مف خالؿ المقابالت 
الشخصية مع اصحاب المجمعات المائية المنتشرة في منطقة الدراسة كما الحاؿ في المنشآت 

كذلؾ الحاؿ بالنسبة ذلؾ , (58)لقضاءالمتواجدة في مقاطعة ابو طيباف ضمف ريؼ مركز ا
لمنشآت صناعة الفحـ النباتي فاف ليا تأثيرا عمى تموث المياه وخصوصًا المياه السطحية 
المتمثمة بمياه نير الفرات كوف اف غالبية مواقع صناعة الفحـ ىي واقعة مباشرتا عمى الضفة 
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شخاص الذيف يمارسوف ىذه , كوف اف بعض األر الفرات وعمى الجزر النيرية فيواليسرى لني
المينة ال يمتمكوف اراضي كافية إلنشاء المواقع الخاصة بيذه الصناعة فقد استغموا الجزر 

, الف الماء يعتبر العنصر المحدد ليذه حـالنيرية لنير الفرات وجعميا مواقع لصناعة الف
الجوفية مف خالؿ  الصناعة وبدونو ال تتـ ىذه الصناعة, وقد تصرؼ ىذه المموثات الى المياه

تجمع مياه االمطار عمى شكؿ برؾ صغيرة البرؾ الصغيرة التي تتجمع فييا مياه االمطار ومف 
, اما المياه التي ال تتجمع فإنيا تتجو مباشرتا لتنتقؿ الى النير سرب الى المياه الجوفيةثـ تت

الحاؿ بالنسبة  بما تحممو مف مموثات وما الى ذلؾ مف تأثير عمى الجوانب البيئية, كذلؾ
لصناعة االسفمت والجص والبورؾ واستخراج وحرؽ الجير وغيرىا والتي ينتج عنيا جسيمات 
صبة تتراكـ عف االرض ومف ثـ تتسرب الى داخؿ التربة بعد سقوط االمطار ثـ تنتقؿ بعد 

لضارة ذلؾ الى المياه الجوفية مما يؤدي الى تموثيا, اذ تحمؿ ىذه المموثات الكثير مف المواد ا
 . (59)والسامة مما يجعؿ المياه مصدرا لمكثير مف االمراض كالكوليرا والتيفوئيد واالسياؿ

 مياه نير الفرات في وتأثيرىا عمىمنشآت الرمؿ المموثات المائية الناتجة عف ( 5-4الصور)
 (مركز القضاء)ريؼ  مقاطعة السورة والصوفية

 (5) صورة (4) صورة

  
 .27/11/2013التقطت الصور بتاريخ   

 

 تموث التربة: ج.
التربة مورد طبيعي متجدد يحتاج الى صيانة وحماية مف مسببات التموث, فوجود 
الفضالت العضوية بصورة غير متوازنة في التربة تؤدي الى افساد مركباتيا الطبيعية, وتعد 
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المستوى الطبيعي لمكوناتيا او مواد التربة مموثة اذا احتوت عمى مواد معينة بمعدؿ اعمى مف 
, فالماء يعد مموثا لمتربة اذا ما زيد الى التربة بكميات تركيبيا االساسي غريبة ال تدخؿ في

تحؿ محؿ اليواء فييا, فتموث التربة ىو حدوث أي تغيير سيء في التركيب الطبيعي لمتربة 
  .(32)او الكيمياوية او البيولوجية بسبب تأثير واحد او اكثر مف العوامؿ الفيزياوية

 مصادر تلوث الرتبة )الصناعية( يف منطقة الدراسة:

, إذ را كبيرا في ىذا النوع مف التموثتساىـ المنشآت الصناعية في منطقة الدراسة دو 
يشاىد المتتبع ليذا األمر أكداسا كبيرة مف مخمفات التصنيع سواء أكانت بالقرب مف المنشآت 

في المناطؽ األخرى مف منطقة الدراسة إذ تطرح ىذه المنشآت الصناعية عددًا  الصناعية او
كبيرًا مف المموثات الصمبة التي تؤدي إلى تموث التربة, ومف أبرز المركبات المموثة لمتربة 

(, 6) )الموزائيؾ( انظر الصورة المخمفات الصمبة الناجمة عف عمميات صناعة الكاشي
( فضال عف 7) الناتجة عف صناعة المياه المعدنية كما موضح في الصورةوالمخمفات الصمبة 

( والتي تتراكـ بعد 8) المموثات الناجمة عف منشآت صناعة االسفمت كما موضح في الصورة
 اف تشكؿ نسبا معينة تؤدي الى الضرر بالنباتات والتربة. 

موزائيؾ(, في مقاطعة )ال ( المموثات الصمبة الناجمة عف منشآت صناعة الكاشي6صورة )
 )ريؼ مركز القضاء( لمشييدا

 
 .    6/12/2013التقطت الصورة بتاريخ                 
    

فضال عف ذلؾ فاف ىنالؾ مموثات أخرى تؤثر عمى التربة وعمى العمميات والمنتجات 
االستخراجي الزراعية وعمى المياه ونوعيتيا, إذ تتعرض التربة إلى التشويو نتيجة لمنشاط 

, خاصة منشآت صناعة الجص ألولية لقطاع الصناعات االنشائيةالخاص بتوفير المواد ا
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 والبورؾ والطابوؽ, اذ ينتج عف ىذا النشاط تكويف المنخفضات بأحجاـ تتراوح ما بيف
( ـ, وفي ذات الوقت تعمؿ الحفر العميقة 7وبأعماؽ تصؿ الى )2 ـ (1.000- 2.500)

عمى تسييؿ تجمع المياه سواء أكانت مياه األمطار )السيوؿ(, أو المياه الجوفية, ثـ تتعرض 
, فضال عف ذلؾ فاف ىذا النشاط يؤدي إلى تممحيا أي ترسب األمالحىذه المياه لمتبخر مما 

الحياة النباتية والتي تنمو اعتمادا  يؤدي الى جرؼ التربة وازالتيا مما يؤدي الى القضاء عمى
عمى ما يسقط مف مياه االمطار, اضؼ الى ذلؾ فأف المقالع الخاصة بيذا النشاط تحولت 
الى منطقة مصدرة لمعواصؼ الغبارية المحمية وذلؾ بسبب جرؼ التربة والقضاء عمى النبات 

ف وتنعيـ ذرات التربة الطبيعي, فضال عف حركة اآلالت والمعدات الثقيمة مما ساعد عمى سح
بحيث يسيؿ عمى الرياح حمميا ونقميا وتكويف مثؿ ىذا النوع مف العواصؼ والتي ليا آثار 
سمبية عمى منطقة الدراسة خصوصا اذا ما عممنا اف اغمب ىذه المقالع تقع في الجيات 

 الغربية والشمالية الغربية مف منطقة الدراسة.
, انما يتعداه إلى المموثات يات الصمبة فحسباألرضي عمى النفاوال يقتصر التموث 

السائمة المتمثمة بالزيوت والدىوف التي تقوـ بيا العديد مف منشآت الخدمات الصناعية, 
والزيوت المندلقة مف مولدات انتاج الطاقة الكيربائية, وما يتسرب مف مياه مرائب غسؿ 

روحة, كذلؾ الحاؿ بالنسبة وتشحيـ السيارات فضال عف ما تطرحو المجازر مف مموثات مط
يرية خاصة النوع السياؿ اذ يؤدي استغالؿ ىذا النوع  الى تموث التربة بطبقة مف جلمعيوف ال

الجير في المنطقة المحيطة بالعيف الجيرية بحيث يصبح لونيا أسود وتكوف غير صالحة 
 الزراعي. لالستعماؿ
المياه المعدنية في مقاطعة زوية  منشآت صناعةالصمبة الناجمة عف  موثات( الم7صورة )

 )ريؼ مركز القضاء( سطيح

 
 .11/11/2013التقطت الصورة بتاريخ                     
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)ريؼ مركز  ( تموث التربة الناجـ عف منشآت صناعة االسفمت في مقاطعة البوعبيد8) صورة
 القضاء(

 
 .4/12/2013التقطت الصورة بتاريخ                

  
 :التموث الضوضائي. د

ىو تموث غير محسوس او غير مرئي والذي ييممو االنساف اعتقادا منو غير مؤثر 
عمى نظاـ الحياة الطبيعية والمجتمعية, اال اف ىذا التموث يؤدي الى اخطار ينجـ عنيا ضرر 
عضوي وضرر سيكولوجي, ويتمثؿ ىذا النوع مف التموث عمى التموث السمعي او 

 . (31)الضوضائي
 )الصناعي( يف منطقة الدراسة: صادر التلوث الضوضائيم

آت الصناعية اف مف أسباب الضجيج المسببة لمضوضاء ىو التخطيط العشوائي لممنش
كما في منطقة الدراسة, اذ تعد المنشآت الصناعية مف المصادر , (35)بيف األحياء السكنية

الرئيسية لمضوضاء في منطقة الدراسة, وىذا الضوضاء ناتج مف جراء عمميات تصادـ اآلالت 
واالىتزازات وعمميات االحتكاؾ, ومف ابرز الصناعات التي تحدث الضجيج في منطقة 

االسفمت وغيرىا مف خالؿ وحدات  الدراسة ىي منشآت صناعة االسفمت والبورؾ والجص
 .السيطرة وعمميات الطحف والغربمة والتكسير لمحصى

ومنشآت صناعة البموؾ بواسطة االت الكبس لما تحدثو مف اىتزاز واجيزة الخراطة 
جار فضال والتنعيـ والكسارات في منشآت صناعة الكاشي والرمؿ والحصى ومكائف قطع االح

-Noiseتختمؼ فيما بينيا مف حيث مستوى الضجيج ) , وىيعف صناعة الطحيف وغيرىا
level  وقد تـ اجراء قياسات خاصة بيذا النوع مف التموث بواسطة جياز قياس الضوضاء ,)
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الذي  يبيف مستويات الضجيج وحسب الفروع  (5) وكانت النتائج موضحة في الجدوؿ
 الصناعية.
المنشآت الصناعية في منطقة الناتجة عف  (الضجيجالضوضاء )مستويات  :(5) الجدوؿ

 الدراسة.

نوع اآلالت والمكائن المسببة  نوع الصناعة
 لمضوضاء

 شدة الصوت/  ديسبيل

 80-85 ماكنة كبس البموك البموك
 90-95 اآلت تكسير االحجار البورك
 85-90 مكائن خراطة ، وتنعيم ، وكسارات الكاشي
 95-100 اجهزة سيطرة ، وكسارات االسفمت

 95 خراطةالمكائن  الصناعات المعدنية
 مولدات انتاج الطاقة الكهربائية

500-250)KV)  120-110 

 100-105 الطحن والترطيب الطحين
 90-95 الخمط والتكسير العمف الحيواني

 76-86 الكوسرة، المطرقة، ماكنة المحام الصناعات المعدنية
 82-99 ، المطرقةمكائن النشر االخشاب واالثاث
 105-110 اآلت التكسير والطحن صناعة البورك
 90-95 اآلت التكسير صناعة الطابوق
 92-96 اآلت الطحن والتنعيم صناعة الجص
 65-67 كابسات الغاز تعبئة الغاز

 70-75 ضاغطات الهواء صناعة االوكسجين
 80-86 األهتزاز والغربمة غسل انتاج الحصى والرمل

 الدراسة الميدانية. :المصدر

 
( يتبيف لنا اف األنشطة الصناعية في منطقة الدراسة تعد 5) مف خالؿ تحميؿ الجدوؿ

مصدرا ميما لمتموث الضوضائي واف كانت المستويات متباينة مكانيا, فتبعا لمعيار منظمة 
( يالحظ تتخطى مستويات الضوضاء الصادرة 6) الصحة العالمية وكما موضحة في الجدوؿ
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منشآت المناطؽ الصناعية الحدود المقبولة, استنادا الى مقياس شدة الضوضاء وىي  مف
تتراوح ما بيف مناطؽ ذات ضوضاء متوسطة الى مزعجة قد ينجـ عنيا فقداف لمسمع عند 
التعرض ليا طويال, كما يالحظ ايضا اف مستوى الضوضاء في اغمب المنشآت الصناعية 

( ديسيبؿ وبالتالي فاف ىذا المستوى لو تأثير عمى 85)ضمف منطقة الدراسة قد تجاوز الػ
 صحة العامميف داخؿ المنشآت الصناعية.

 معدؿ الضوضاء المقرر عالميا. :(6جدوؿ رقـ )
 المناطـق الحدود المسموحة/ ديسيبل

 مقبـــــول المنـاطق السكنية -40  25
 مقبول في المناطق التجارية 60-30
 الصناعيةمقبول في المناطق  60-40
 مقبول في المناطق التعميمية 40-30

 مقبول في المناطق المستشفيات 35 -20
 .2000 , مكتبة األسرة 2المصدر: محمد السيد أرناؤوط, اإلنساف وتموث البيئة, ط

 
   :للنشبط الصنبعياألحبر البيئية رابعب: 

 األثر البيئي على صحة االنسان: أ.

بصورة عامة واالنشطة الصناعية بصورة خاصة في  أدت الظروؼ البيئية المتدىورة
ريؼ قضاء الرمادي الى انتشار العديد مف االمراض والتي انعكست آثارىا عمى صحة 
االنساف وبالتالي عمى اداء القطاع الصحي, بسبب االمكانات الضعيفة ليذا القطاع, لذا سيتـ 

لظروؼ البيئية المتدىورة بصورة تناوؿ اىـ االمراض التي انتشرت في منطقة الدراسة بسبب ا
(, كما يمكف 7) عامة واالنشطة الصناعية بصورة خاصة والتي يمكف يوضحيا الجدوؿ

 التعرؼ عمى طبيعة ىذه االمراض ومسبباتيا مف خالؿ االتي:
 
 
 
 



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 2اجمللد )( 2العدد )

 2025( كانون األول)

 

  (566 (  
 

( االمراض الناتجة عف الظروؼ البيئية المتدىورة في ريؼ قضاء الرمادي 7جدوؿ )
 .2013سنةل

 اسم المرض
ريف مركز 

 القضاء
ناحية 
 المجموع ناحية الوفاء الحبانية

النسبة 
 عدد الوفيات المئوية

 10 0.8 411 198 69 144 الربو
حساسية 

 ـــــ 46 23.000 12000 2260 8740 االنف

 113 24.7 12.258 1.526 3.546 7.186 االسهال
 39 27.5 13.600 1.040 4.110 8.450 التيفوئيد
 24 1 59 ـــــ 19 40 الكوليرا

 

 .2013المصدر: جميورية العراؽ, وزارة الصحة, دائرة صحة االنبار , بيانات غير منشورة ,

 
 األثر البيئي على ممتلكات السكان: ب.

لألنشطة الصناعية في منطقة الدراسة تأثيرًا عمى ممتمكات السكاف مف خالؿ تأثيرىا 
عمى اكثر مف جانب اذ اف ليا تأثير عمى مساكف السكاف كما تؤثر الدقائؽ والمواد الصمبة 
الدقيقة واالكسيد الحامضية عمى االثاث المنزلي وتعمؿ عمى تشقؽ المواد المطاطية والجمدية 

مثؿ ىذا التأثير بترسب المواد الكربونية الصمبة عمى الجدراف الخارجية لممسكف وأتالفيا ويت
والتأثير عمى نوافذ المسكف اذ تؤدي الى اتساخ الجدراف الخارجية لممنازؿ بفعؿ ترسب الكربوف 
كما ىو الحاؿ بالنسبة لصناعة الفحـ واالسفمت والحص واستخراج وحرؽ الجير اذ اف ىذا 

الصناعية تطرح كميات كبيرة مف ذرات الكربوف ذات الموف االسود  النوع مف االنشطة
مايكروف فأنيا تترسب بعد اف تضعؼ  10-0.1وخروجيا مع الرياح ونتيجة لحجميا البالغ 

 .(33)سرعة الرياح نتيجة الرتطاميا بالمنازؿ ومف ثـ تؤدي الى اتساخ جدرانيا
متبايف بيف مناطؽ الدراسة فقد تبيف مف خالؿ الدراسة الميدانية اف ىنالؾ تأثير 

شيدت كانت أكثر المساكف تأثرا ىي ريؼ مركز القضاء كما ىو الحاؿ في مقاطعات 
الجرايشي والبوعبيد وزنكورة نتيجة النتشار منشآت صناعة االسفمت ووقوع ىذه المنشآت 

ة الحبانية اذ اف )الشمالية والشمالية الغربية(, كذلؾ الحاؿ بالنسبة لناحي باتجاه الرياح السائدة
العديد مف المساكف قد تعرضت ليذا النوع مف التموث ال سيما مقاطعة غزواف والمقاطعات 
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نباتي بالقرب مف المحيطة بيا ويمكف اف نعزوا ذلؾ الى انتشار منشآت صناعة الفحـ ال
السكاف , كذلؾ الحاؿ بالنسبة لناحية الوفاء وتحديد قرية ابو الجير اذ يتأثر المناطؽ السكنية

ضمف ىذه المناطؽ بمنشآت استخراج وحرؽ الجير ال سيما واف العديد مف ىذه المنشآت تقع 
ولـ يقتصر ىذه التأثير عمى جدراف المساكف فقط وانما امتد ىذه  ضمف المناطؽ السكنية,

التأثير ليشمؿ ممتمكات اخرى لمسكاف كما امتد ىذه التأثير ليشمؿ  تآكؿ اليياكؿ المعدنية 
بية عمى حد سواء مما يؤدي الى تغيير خصائصيا وتشوه منظرىا, حيث تبيف مف خالؿ والخش

, اذ انو كمما تقع بالقرب مف المنشآت الصناعية الجوالت الميدانية اف اكثر االبنية تضررا التي
حدث عمى الطالء ازدادت نسب ظيور وانتشار المموثات تزداد معيا نسب االضرار التي ت

, كساء الواجيات الخارجية لألبنية, وغيرىا مف المواد التي يتـ استخداميا ألالخارجي لمبنايات
فضاًل عف حديد الشبابيؾ واخشابيا وغيرىا مف المواد االخرى. تقـو المموثات بالتفاعؿ مع ىذه 
اليياكؿ مكونة مركبات كيمياوية مثؿ االكاسيد المختمفة مؤدية الى تآكميا باستمرار واكثر 

, تمييا عوالؽ واصؼ الترابية واالمطار الحامضيةفي ذلؾ ىو دقائؽ غبار الع المموثات ضررا
ا سكاف , وبالتالي كؿ ىذا يمثؿ تكاليفًا اقتصادية يتحمميالكاربوف وغازات االحتراؽ االخرى

ؿ اعادة وتجديد الواجيات وما يترتب عمى ذلؾ مف ىدر اقتصادي مف خال منطقة الدراسة,
, فضال عف اليياكؿ المعدنية المستخدمة في االبنية ؾ واالبواب الخارجيةبداؿ الشبابي, والألبنية

 وغيرىا. 
 االثر البيئي على النباتات واحليوانات: ج.

لمنباتات اىمية كبيرة كونيا مصدرًا اساسيًا لغذاء االنساف والحيواف ومصدر كساء 
يواء اىميتيا الخاصة في تنقية ال, فضال عف رًا مائيًا لقياميا بعممية النتحودواء لإلنساف ومصد

, اذ انيا تعمؿ عمى تجديد األوكسجيف وتقميؿ نسبة ثاني اوكسيد والتقميؿ مف التموث اليوائي
الكربوف الضار بفعؿ عممية البناء الضوئي وىذا مما يبرز دورىا في اعادة التوازف البيئي 

يادة خصوبة التربة وتقميؿ الطبيعي سواء في عممية نزوؿ المطر او التوازف الغازي او ز 
, وعمى الرغـ مف ىذه األىمية التي تتصؼ بيا ىذه النباتات اال انيا لف تسمـ مف التموث

تأثيرات االنساف عمييا حيث اف االشجار التي تسمـ مف االجتثاث والقطع لـ تسمـ ايضا مف 
صدد دراستو كوف  تراكـ الغبار والغازات الضارة عمى اوراقيا وخير دليؿ عمى ذلؾ ما نحف في

اف المنشآت الصناعية لف تسمـ األشجار منيا ال مف عممية القطع كوف اف اخشاب األشجار 
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تعتبر المادة الرئيسية لبعض المنشآت الصناعية كصناعة الفحـ مثال والتي بدونيا ال تكوف 
نيا لذا فأ ر الضار المنبعث مف تمؾ المنشآت,صناعة, وال تسمـ مف عممية الغازات والغبا

يختمؼ باختالؼ , واف تأثيرىا عمى النباتات دى العوامؿ المؤثرة عمى النباتاتتعتبر مف اح
اذ توجد نباتات ليا مقاومة عالية ليذه الغازات, في حيف اف ىناؾ نباتات  ,نوعية النبات نفسو

النباتات االقتصادية كالحنطة والشعير الغازات كالجت والبرسـ فضال عف  حساسة بيذه
ر الفاكية النفضية والدائمية, ومف األعراض التي تظير عمى النباتات نتيجة تعرضيا واشجا

لمغازات المنبعثة ىو تقـز النباتات واصفرار أوراقيا وتغير لونيا مف األخضر الى األخضر 
المصفر وتبدو وكأنيا احترقت مما يؤدي ىذا الى جفاؼ وموت األنسجة المصابة ومف ثـ 

حالة تسمى بمرض الكموروسيد الناتج مف تفاعؿ الغاز الذي تمتصو سقوط الورقة وىذه ال
األوراؽ مع مادة الكموروفيؿ الخضراء في النبات ومف ثـ اختفاء الموف وتحولة الى الموف 

فضال عف تأثير الغازات المنبعثة مف ىذه المنشآت عمى النباتات اال أف المواد , (34)األصفر
ير ال يقؿ عف تأثير الغازات بؿ أكثر مف ذلؾ ,كوف اف ىذه الدقيقة المتطايرة منيا ليا تأث

عاقة امتصاص  المواد الدقيقة تترسب وتتراكـ عمى أوراؽ النباتات فتؤدي الى غمؽ الثغور وا 
CO2 عا قة عمميات التبادؿ الغازي األمر الذي يؤدي الى تنشيط عممية التمثيؿ الضوئي وا 
األزىار وتأثيرىا عمييا وعمى كفاءة عمميات , كما تؤدي الى تراكميا عمى مياسـ المنتج

األخصاب وبالتالي وانخفاض الثمار وبطأ نمو النبات وقمة المحصوؿ لكوف اف ىذه الطبقة 
المترسبة عمى اوراؽ النباتات تؤدي الى نقص كمية الضوء التي تصؿ الى النبات مما تغير 

ية والمقابالت الشخصية مع مف خالؿ الدراسة الميدان ,(35)مجرى تكوف مادة الكموروفيؿ
اصحاب البساتيف والمحاصيؿ المزروعة ال سيما القريبة مف مواقع المنشآت الصناعية 
كاالسفمت والفحـ النباتي واستخراج وحرؽ الجير فقد أكد جميع اصحاب المزارع  معاناتيـ  مف 

ه الغازات عمى أشجار ف ىذتأثير الغازات المنبعثة والمواد الصمبة الدقيقة المتطايرة المنبعثة م
, كوف انيا أثرت عمى نمو النباتات وقمة انتاج الشجرة مف الثمار التي يعود سببيا الى الفاكية

 .حداث خمؿ في عممية البناء الضوئيا
تصاب بالذبوؿ واصفرار  فانيا كالجت والبرسـ كذلؾ بالنسبة لممحاصيؿ االخرى

اوراقيا واحيانًا تؤدي الى موت النباتات, كما اف النباتات التي تزرع في التربة المموثة تمتص 
جزءا مف ىذه المموثات وتختزنيا في ساقيا واوراقيا وثمارىا وتعمؿ عمى تغير طعـ الثمار كما 
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البطيخ قد تأثرت بيذه ىو الحاؿ في منطقة الدراسة فنجد ثمار التفاح والمشمش والرقي و 
نات التربة المموثات, وتؤثر ايضا ىذه المموثات عمى التربة في التوازف الموجود بيف مكو 

, وىو امر يؤدي الى تقميؿ خصوبة التربة الزراعية وانخفاض انتاجيتيا, الطبيعية والكيمياوية
, ي تستوطف التربةحياء الدقيقة التكما تبيف اف ىذه المموثات تتسبب في قتؿ الكثير مف اال

والتي تسيـ في تحميؿ المواد العضوية والمخمفات النباتية التي ينتج عنيا العناصر الحية 
, ألنيا تساعد عمى الحفاظ في تنقية الماء مف عوامؿ التموث المكونة لمتربة الزراعية, وتسيـ

الصناعات عمى  عمى نسبة االوكسجيف الذائب في الماء, ونتيجة ليذه األثار التي تخمفيا ىذه
النباتات فقد لجأ اصحاب األراضي القريبة الى ترؾ اراضييـ بدوف زراعة لعدـ الفائدة منيا 
وعدـ سد الخسائر التي تصرؼ عمييا نتيجة لتعرضيا لكميات كبيرة مف المموثات التي 

ر اما بالنسبة لتأثير المموثات عمى الحيوانات فيي االخرى تتأث ,تطرحيا المنشآت الصناعية
ىذه النباتات مف , اذ تنتقؿ ىذه المموثات بعد ذلؾ الى الحيوانات التي تتغذى (36)بيذه المموثات

المموثة وتظير في البانيا ولحوميا وتسبب كثيرا مف االضرار لمف يتناوؿ لحوـ ىذه الحيوانات 
يـ ال تتقبؿ )المواشي( في منطقة الدراسة اف حيوانات والبانيا, كما اكد اصحاب الثروة الحيوانية

النباتات خصوصا القريبة مف المنشآت الصناعية عمى خالؼ بقية المناطؽ نتيجة لتشبعيا 
بالغازات المموثة والمواد الصمبة المتطايرة التي تأثر عمى صحة الحيوانات, ولـ يقتصر ىذا 
التأثير عمى حيوانات الماشية فقط, بؿ امتد ليشمؿ ىذا التأثير عمى الكائنات المائية 

والسامة التي تـ ذكرىا سابقا كمادة  ة)االسماؾ( ويتمثؿ ىذا التأثير مف خالؿ المواد الخطر 
الفينوؿ والزيوت والدىوف الخانقة والمموثات الناتجة عف صناعة الفحـ سابقا وبالتالي فاف 
جميع ىذه المواد تمثؿ مموثات خانقة لمتيوية النيرية في الماء او مواد عالقة تؤثر عمى 

شكؿ بنات المائية ال سيما االسماؾ والتي قد تؤدي الى موتيا او قد تؤثر عمى االنساف الكائ
 مباشر اثناء تناوليا.

 األثر البيئي على االراضي الزراعية د.

( يالحظ اف ىنالؾ اعداد كبيرة مف المنشآت الصناعية 8) مف خالؿ تحميؿ الجدوؿ
 2( ـ302.845شغمت مساحة ) في منطقة الدراسة تقع ضمف اراضي زراعية خصبة, اذ

وبالتالي ادت الى تدمير وافساد مساحات كبيرة مف ىذه االراضي كما انيا أثرت وبشكؿ كبير 
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اف وجود مثؿ ىذه المموثات ال بد وأف يكوف  ,(9)ة عمى جمالية ىذه المناطؽ انظر الصور 
 ومف دوف شؾ عمى حساب منطقة الدراسة وصحة سكانيا وجماليتيا.

الزراعية في مقاطعة البوعمي  يتجاوز منشآت صناعة البموؾ عمى االراض( 9) الصورة
 )ريؼ مركز القضاء( الجاسـ

 
 . 29/11/2013التقطت الصورة بتاريخ                

االراضي الزراعية ومساحتيا في ريؼ  داخؿشرة نت( المنشآت الصناعية الم8جدوؿ رقـ )
 .2013قضاء الرمادي لسنة 

اسن الوٌشأة 

 الصٌاعيت
 العذد

الوساحت الكليت 

 2لٌشاط/ م

اسن الوٌشأة 

 الصٌاعيت
 العذد

الوساحت الكليت 

 2لٌشاط/ م

 39.350 12 االسفلج 6.800 17 الجير

 11.750 6 الكاشي 1.950 26 الصووى

 2.500 5 الوياٍ الوعذًيت
االلواح والكخل 

 الكوًكريخيت
2 25.000 

 25.000 1 البورك 2.500 5 الثلح

 5.000 1 الطابوق 25.000 4 العلف الحيواًي

 7.500 15 الفحن الٌباحي 15.000 1 الطحيي

االخشاب واالثاد 

 الوٌسلي
 10.500 3 الغاز السائل 5.940 66

اسخخراج وغسل 

 الحصى والرهل
 2.000 1 االوكسجيي 54.000 54

 15.055 209 الصٌاعاث الوعذًيت 48.000 24 البلوك

 302.845 435 الوجووع

جميوريػة العػراؽ, وزارة التخطػيط والتعػاوف االنمػائي , الجيػاز . 1المصدر مف عمؿ الباحث باالعتمػاد عمػى : 
 .2013المركز لإلحساء وتكنموجيا المعمومات , قسـ االحصاء الصناعي , 

   (.2, الممحؽ ). الدراسة الميدانية5
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 االستنتبجبت :
اجزاء منطقة الدراسة ال سيما القريبة مف اظيرت الدراسة مدى تأثر العديد مف  -1

المنشآت الصناعية بالمموثات الصمبة والسائمة والغازية والتي انعكس تأثيرىا السمبي 
فضال عف آثار  ,طقةعمى االنساف حيث نتج عنيا آثار غير صحية عمى سكاف المن

عمى  ممتمكاتو وانشطتو المختمفة, فضال عف آثارىا السمبيةعمى  سمبية إقتصادية
 )الحيواف, النبات(. الكائنات الحية االخرى

تبيف مف الدراسة اف ىناؾ ضعؼ في الوعي البيئي لدى الناس بصورة عامة واصحاب  -5
المنشآت الصناعية خاصة في كيفية المحافظة عمى البيئة مف المموثات الصناعية 

 طنية.المطمقة بأبسط الطرؽ, وعدـ االلتزاـ بالقوانيف والمعايير البيئية الو 
سيما المخمفات مخمفات مموثة ال ريؼ قضاء الرمادي ةبيئ أفرزت الصناعة في -3

البورؾ, الفحـ  االسفمت, ,الجص) المنشآت الصناعية عالية التموثالمنبعثة مف 
حيث أثرت  ىذه الصناعات ومخمفاتيا عمى المياه والتربة فضال عف  ,(النباتي, الجير

الصناعية عمى مساحات واسعة مف االرضي الصالحة تجاوزىا العديد مف المنشآت 
 لمزراعة.

االفتقار الكبير في المعمومات والدراسة الحديثة لمتموث وطرؽ اتضح مف خالؿ الدراسة  -4
لتالفي أضرار التموث  معالجتيا واالجيزة المتخصصة بقياس التموث والسيطرة عميو

 ؼ قضاء الرمادي.الناتج عنيا, مما زاد مف حدة آثار التموث في بيئة ري
 التوصيبت:

قامة المشاريع ضرورة ايالء الجانب البيئي االىتماـ الكافي عند وضع الخطط إل -1
, واعتباره احد اىـ العوامؿ المؤثرة عمى مفردات البيئة وفي والمنشآت الصناعية

 .يا االنساف واستعماالتو المتعددةمقدمت
البيئية المختصة مف وزارة الصحة توصي الدراسة بضرورة التأكد مف قياـ األجيزة  -5

ووزارة البيئة باالستمرار في الرقابة عمى المموثات وذلؾ بزيادة االىتماـ بوحدات 
معالجة مياه الصرؼ المموثة خصوصًا بالنسبة لممنشآت الصناعية التي تقع عمى 

  والرمؿ. ضفاؼ النير كصناعة الفحـ النباتي ومنشآت غسؿ الحصى
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استعماؿ المرشحات في المصانع المموثة لمبيئة والتي مف نواتجيا الغبار و التأكيد عمى  -3
المتطاير خاصة منشآت البورؾ واالسفمت والجص والطابوؽ, اذ تعد ىذه المموثات مف 
اخطر المموثات عمى البيئة حيث يكوف تأثيرىا عمى خصائص اليواء والمياه, فضالً  

مباشرة مف خالؿ اصابتو بعدد مف  عف التربة مما يؤثر ذلؾ في االنساف بصورة
االمراض كالتياب الرئتيف وضعؼ الرؤيا وغيرىا مف االعراض المرضية وما يرافقيا 

 مف مضاعفات, فضال عف تأثيراتيا عمى الجوانب البيئية االخرى.
سواء  وضع لجاف متخصصة وتفعيؿ دورىا في قياس المموثات بقياس كميات المموثات -4

, الماء, اـ التربة وفي ضمف حدود المناطؽ الصناعية اءاكاف ذلؾ بالنسبة لميو 
 وبصورة دورية لتحديد قيـ المموثات وتأثيراتيا البيئية.
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