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 التلوث البيئي

قبللًلتطرطلللىلمطللعلالتلللعلتطرئلللللتطبأنللتلرئأعلل للٍلعر لللولرئللعلتطبأنلل للا لع ر لل لللعظار لل ل
ب دولتطاح فظ لرئأ ل لالٍلتطرئلللللليل طأملتطاح فظل لرئأ ل فللٍلطيلظلتطبأنل لأللربطلالدطلط  لبلعاطل
لتطبأن لتطزلترأ للتطبأن لتطصع رأ للتطبأنل لتطصلحأ للتطصلحلتلأ ل تط الق لبأع  للبأٍلايرخدا  لفعقًل
لبأنلللل لتطادأعلللل للتطبأنلللل لتل را رألللل اللل للللًلاطلللليلأ عللللتلرالقلللل لتطع لللل ط  لتطب لللللأ لتطار ئقلللل لب للللا ل

لتطبأنلل لأ للاًل األلالتطظللللوللتط لتاللًلتطخ ل ألل لتطرللتلر للأشلفأ لل لتط   نعلل  لتطا لل ل فللٍلاي للٌل
لب لل لماللٍلتهحألل ملريللرادلط قر لل لليللرالتللعال لل ل تطحألل للرللفيللفللتلتط ائألل  لتطحألألل لتطرللتلرقللٌل

للبق ن  لاٍلتطبأن لتطرتلر أشلفأ  ف

مطللعلتطئ لل لتط لبألل لب بلل لالبلرئللٌلتطبأنلل ل لتطرللتللتلل   لتط لل طٌللEcologyطقللدلرل الل ل ئالل ل
لر علتلللOikesئارلأٍلألعل عأرأٍل ال لب لدللٍلدالكل ل6611رل ٌللل Ernest Haeckelتهطال عتل

لا ع   لرئٌللرلف  لبأع  لتط ئٌلتطايلأدلسلرالقل لتط  نعل  لتطحأل لب طليلطللل Logosاي ٍللللطلل
تطايلر أشلفأهللأ رٌل اتلتط ئٌلب ط  نع  لتطحأ للر لاأر  للطللىلا أ لر  للرلت لد  لفلتلر ا ل  ل

حأللل لفللتلتطبأنللل لتطرللتلرلللفيللفللتلحأللل اليلل عأ للللا را للل  لللل لل لمل اللل لأللدلسلتط لتالللًل أللللتط
تط  نٍلتطحتل  طحلتلاللتطلطلب للتطلأ حللتطتلمللتطت طللتطرت لأسللتإل   ر  للتط  زت للتطاأ  ل
لتطبأن للاٍل لللتطحلدأللرلٍل لتط لتمللخص نصلتهلضلتط أاأ نأ للتطيأزأ نأ فلف طحدأللرٍلاي ٌل

فأ لل لتط  نعلل  لتطحألل للرللفيللفللتلتط ائألل  لا لع ر لل لتططبأ ألل للرللٍلتطظللللوللتط لتاللًلتطرللتلر للأشل
لب  فللرتٌلتطبأن لب  ًلر ٌ:ل لتطحأ لتطرتلرقٌل

تطبأنلل لتططبأ ألل لل للتلتطاظلل  للتطرللتلللدخللًلطدعيلل ٍلفللتلل لد لل للر للاًلتطصللحلتماللتطبحلللالل -6
تط لللتمالللتطاعلل لفلتطرتلل لأساللتطاألل  لتطيللطحأ اللتطاألل  لتط لفألل اللتطعب رلل  اللتطحألتعلل  اللتطتلللماللل

 الللل األلال للا لتطايلللدت لات لرللأيأللاب  للللللل أللللاب  للللفللتلحألل الليل لل نٍلحللتللللتط  بلل 
 اٍلعب  للللحألتٍللللمعي ٍفلpopulation ا ر ل

تطبأنللل لتطا لللأدالل لللتلتطبأنللل لتطرلللتل لللأد  لتإلعيللل ٍللرلللدخًلفلللتلالتصلللي ر  للافييللل ر  للرتلللٌل -2
لتٍلتطبأنللل لب لللقأ  لتططبأ لللتللتطالللزتلعاللتطالللدٍالللتطاصللل عاالللتطالللدتلساللتطالت لللزلتطر  لأللل لل أل للل 

لتطا لأدل للتللحللدالار  ائلل لاللٍل ل للملتهلضلللل ل لملتطحألل التطاري رللًلب لل ًلايللراللأللفيلل
لأرأيللب طاخئلق  لمالق ًلتهاأٍلتط  ٌلطألاٌلتطارحدالتطي بىلألي ع لبللعع ل نع للٌللبأعل لعيل فلل
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 لطع  ًلتطبأن لصل طح للطأسلطدأع لبدأًليلىللٍلع اًل اأ لا رليل يلأ لرئعلظ لل ل مل
لطئ أشلفأ  لحأ اللاع لعحٍللل أ طع لتطق دا ف

 اننظبو انجٍئً

٘ٛ ِصطٍؼ ؽذ٠ش اعزخذَ ألٚي ِشح فٟ اٌضالص١ٕبد ِٓ اٌمشْ اٌّبضٟ ، ٚالزشػ ِٓ لجً ػبٌُ 

   1935ػبَ   Tansleyاٌج١ئخ ربٔغٍٟ 

ثؼضٙب ػٍٝ اٌجؼض األخش  رذاخً فؼً اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ِغ اٌج١ئخ غ١ش اٌؾ١خ ٚرأص١ش  :٠ٚمصذ ثٗ 

٠ٚشًّ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ٚاٌّىٛٔبد غ١ش اٌؾ١خ اٌّؾ١طخ ثٙب ، إر رىْٛ ِزفبػٍخ ف١ّب ث١ٕٙب ٠ٚؤصش وً 

ِّٕٙب فٟ صفبد االخش ، ٚوالّ٘ب ضشٚسٞ إلداِخ اٌؾ١بح ،إر ٠زُ رجبدي اٌؼٕبصش ٚاٌّشوجبد 

ا رزُ فٟ ٘زا إٌظبَ ػ١ٍّبد ٚثٙز  .ٚاٌطبلخ ث١ٓ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ٚاٌؼٛاًِ اٌّؾ١طخ غ١ش اٌؾ١خ

رؾ٠ًٛ اٌّٛاد اٌالػض٠ٛخ إٌٝ ِٛاد ػض٠ٛخ صُ إٌٝ ِٛاد ال ػض٠ٛخ ِشح أخشٜ ثفؼً ػٛاًِ ؽ١خ  

رشوض فٟ أٞ ِٕطمخ صغ١شح رزٛاعذ ٚرغزّش ف١ٙب اٌؾ١بح ػٍٝ اٌىشح األسض١خ ، ٌزٌه فبْ اٌجشوخ إْ 

ٙب اٌؾ١بح ػٍٝ اٌىشح األسض١خ ، إٌظبَ اٌج١ئٟ لذ ٠زشوض فٟ أٞ ِٕطمخ صغ١شح رزٛاعذ ٚرغزّش ف١

ٌزٌه فبْ اٌجشوخ ٚاٌّغزٕمغ ٚاٌجؾ١شح ٚاٌؾمً اٌضساػٟ ٚاٌّذ٠ٕخ ٚاٌمبسح ٚاٌؾذ٠مخ إٌّض١ٌخ وً 

٠شىً اٌؼبٌُ ٔظبِب ث١ئ١ب ضخّب ِٚزٛاصٔب  . ٚاؽذح ِٓ ٘زٖ ٠ّىٓ اْ رؼزجش ٚؽذاد ألٔظّخ ث١ئ١خ

  Biosphere الف اٌؾ١برٟ ٠ٚذػٝ وزٌه اٌغ  Ecosphereٚ٘ٛ ِب ٠ذػٝ ثبٌّؾ١ظ اٌج١ئٟ 

 

 :ثصىرح عبيخ تقسى األنظًخ انجٍئٍخ إنى نىعٍن رئٍسٍٍن هًب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ٚرضُ (  Terrestrial Ecosystems ا١ٌبثغخ  )األٔظّخ اٌج١ئ١خ األسض١خ  -

 .ث١ئخ اٌصؾبسٞ   -٘ـ  ث١ئخ اٌغٙٛي  –د   ث١ئخ اٌزالي  -عـ ث١ئخ اٌٙضبة   -ة  ث١ئخ اٌغجبي  - ا

 :ٚرضُ  Aquatic Ecosystemsاألٔظّخ اٌج١ئ١خ اٌّبئ١خ  -

 ث١ئخ ا١ٌّبٖ اٌؼزثخ   -عـ  ث١ئخ اٌّصجبد   -ة اٌج١ئخ اٌجؾش٠خ 

 

   : Structure of Ecosystemتركٍت اننظبو انجٍئً 
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 ٠زىْٛ إٌظبَ اٌج١ئٟ ِٓ ِى١ٔٛٓ سئ١غ١ٓ ّ٘ب 

 :رمغُ ٘زٖ اٌّىٛٔبد إٌٝ   : A biotic componentsاٌّىٛٔبد غ١ش اإلؽ١بئ١خ  :أٚال 

ػٛاًِ ٚ Solar energyاٌطبلخ اٌشّغ١خ ،  Gasesاٌغبصاد ،  Waterا١ٌّبٖ  ،   Soilاٌزشثخ

ِخزٍفخ ، ِٕٙب إٌّبخ١خ ٚغ١ش إٌّبخ١خ اٌزٟ رؤصش فٟ إٌظبَ اٌج١ئٟ وبٌؾشاسح ٚاالِطبس  ف١ض٠ب٠ٚخ

 .ٚاٌش٠بػ ٚاٌغجبس ٚاٌؾشائك ٚاٌٙضاد االسض١خ 

 : biotic componentsاٌّىٛٔبد اإلؽ١بئ١خ  :صب١ٔب 

بِٙب رشًّ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ وبفخ اٌّزٛاعذح فٟ إٌظبَ اٌج١ئٟ ثأٔٛاػٙب اٌّخزٍفخ ٚأػذاد٘ب ٚأؽغ

٠ّٚىٓ رمغ١ُ اٌّىٛٔبد اإلؽ١بئ١خ اػزّبدا ػٍٝ ِصبدس رغز٠زٙب إٌٝ صالس ِىٛٔبد  .ٚطشق رغز٠زٙب 

 ٟ٘: 

          ٚرغّٝ وبئٕبد رار١خ اٌزغز٠خ  Producer organismsاٌىبئٕبد اٌؾ١خ إٌّزغخ -1

organisms  Autotrophic   : ٚرشًّ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌزٟ رغزط١غ صٕغ غزائٙب ثٕفغٙب

 .ِضً إٌجبربد اٌخضشاء ٚثؼض أٔٛاع اٌجىزش٠ب ٚاٌطؾبٌت 

 

 Consumer Organismsاٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌّغزٍٙىخ  -2

األثمبس ، ) ِضً   Heterotrophic organisms  ٚرغّٝ ٘زٖ اٌىبئٕبد غ١ش رار١خ اٌزغز٠خ 

 ( األغٕبَ، اإلٔغبْ

ٟٚ٘ غ١ش رار١خ اٌزغز٠خ س١ِخ أٚ   : Decomposer organismsاٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌّؾٍٍخ   -3  

 (اٌجىزش٠ب ، اٌفطش٠بد  ( طف١ٍ١خ رشًّ 

  : تعرٌف انتهىث

زؼش٠ف اٌجغ١ظ اٌزٞ ٠شلٟ إٌٟ ر٘ٓ أٞ فشد ِٕب: "وْٛ اٌشٟء غ١ش ٔظ١فبً" ٚاٌزٞ ٠ٕغُ ػٕٗ ثؼدذ اٌ

 اٌزٍدٛس٠ّٚىٓ رؼش٠ف  .ٌٍٚىبئٕبد اٌؾ١خ، ٚاٌؼبٌُ ثأوٍّٗرٌه أضشاس ِٚشبوً صؾ١خ ٌإلٔغبْ ثً 

 ؽ١بئ١خ ٠ؤدٞ إٌٝ اخدزالي فدٟاّىٛٔبد اٌج١ئ١خ اإلؽ١بئ١خ ٚ اٌالثأٔٗ أٞ رغ١ش و١ّبئٟ أٚ ٔٛػٟ فٟ اٌ

١ِىشٚثدبد أٚ  ارضاْ اٌطج١ؼخ ، وّب رؼشف اٌٍّٛصبد ثأٔٙب أ٠خ ِٛاد صٍجخ أٚ عدبئٍخ أٚ غبص٠دخ ٚأ٠دخ

 اٌج١ئ١خ. ٔمصبْ فٟ اٌّغبي اٌطج١ؼٟ ألٞ ِٓ اٌّىٛٔبد عض٠ئبد رؤدٞ إٌٝ ص٠بدح أٚ
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ٚاإلٔغبْ ٘ٛ اٌزٞ ٠زؾىُ ثشىً أعبعٟ فدٟ عؼدً ٘دزٖ اٌٍّٛصدبد إِدب ِدٛسداً ٔبفؼدبً أٚ رؾ٠ٍٛٙدب إٌدٟ 

ِٛاسد ضبسح ٌٕٚضشة ِضالً ٌزٌه: ٔغذ أْ اٌفضالد اٌج١ٌٛٛع١خ ٌٍؾ١ٛأبد رشىً ِٛسداً ٔبفؼدبً إرا 

ساػ١خ، إِب إرا رُ اٌزخٍص ِٕٙب فٟ ِصبسف ا١ٌّبٖ عزؤدٞ إٌدٟ رُ اعزخذاِٙب ِخصجبد ٌٍزشثخ اٌض

 أزشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبس األِددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددشا  ٚاألٚثئددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددخ. 

ؽ١ش رشبسن ٔٛارظ إٌشبط االلزصبدٞ ٌإلٔغبْ ثشص١ذ ضخُ فٝ ػ١ٍّدبد اٌزٍدٛس اٌج١ئدٟ اٌزدٟ ال 

رظً ؽج١غخ فٝ إطبس اٌّىبْ ِؾ١ٍبً أٚ ػب١ٌّبً، ألْ اٌٍّٛصبد رزؾشن ػجدش طجمدبد اٌغدالف اٌغدٜٛ 

 ػزجبس ٌؾذٚد عغشاف١خ أٚ ع١بع١خ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌىشح األسض١خ.دْٚ ا

 أنىاع انتهىث 

 -٠ّىٓ رمغ١ُ أٔٛاع اٌزٍٛس ثؼذح طشق ٌىٓ أثغطٙب اٌزمغ١ُ إٌٟ ٔٛػ١ٓ سئ١غ١١ٓ ّ٘ب:

 انتهىث انًبدي

٘ٛ اٌزٞ ٠ٕزظ ػٓ إلؾبَ ػٕبصش ِبد٠خ فٟ اٌج١ئبد اٌؾ٠ٛ١خ ِّدب ٠زشردت ػ١ٍدٗ إؽدذاس خٍدً أٚ فغدبد 

فٟ آ١ٌزٙب رظٙش ٔزبئغدٗ ثّدشٚس اٌٛلدذ ِضدً اٌزٍدٛس اٌدزٞ ٠ؾدذس ِدٓ ِخٍفدبد اٌّصدبٔغ أٚ ٔفب٠دبد 

 اٌّذْ أٚ اٌّٛاد اٌى١ّب٠ٚخ اٌزٟ ٠فشط فٟ إعزؼّبٌٙب دْٚ دسا٠خ ثّب رؾذصٗ ِٓ رذ١ِش ٌٍج١ئخ.

 نتهىث انغٍر يبديا

ٚ٘ٛ اٌزٞ ٠ٕزظ ِٓ رأص١ش ػٕبصش غ١ش ِبد٠خ ػٍٟ اٌج١ئبد اٌؾ٠ٛ١دخ ِضدً اٌزٍدٛس اٌضٛضدبئٟ اٌدزٞ 

 ٘زٖ وٍٙب ِؤصشاد ف١ض٠م١خ.عشؼبع اٌزسٞ أٚ اٌزٍٛس اٌؾشاسٞ ٠ٚؼزة اإلٔغبْ أٚ اٌزٍٛس ثبإل

 

 يصبدر انتهىث

 -: ٠ّىٓ رؾذ٠ذ ِصبدس اٌزٍٛس ػِّٛب فٟ ِصذس٠ٓ سئ١غ١١ٓ ّ٘ب

 صبدر طجٍعٍخي -1

ٚ األثخشح ٚ  ٚ٘ٝ اٌّصبدس اٌزٟ ال دخً ٌإلٔغبْ ف١ٙب ٌىٕٙب رٕزظ ػٓ ظٛا٘ش طج١ؼ١خ ِضً اٌغبصاد

اٌؾُّ اٌجشوب١ٔخ إٌّذفؼخ ِٓ اٌجشاو١ٓ ٚ أوغ١ذ ا١ٌٕزشٚع١ٓ إٌبرغخ ِٓ ؽذٚس اٌششاسح اٌىٙشث١خ 

 ث١ٓ اٌغؾت ػٕذ ؽذٚس اٌجشق.

 يصبدر صنبعٍخ-2
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عشدش ثبٌزمدذَ اٌجشدشٞ ٚ ص٠دبدح ػدذد اٌغدىبْ ٚ ِدب ٠ٕدزظ ػدٓ رٌده ِدٓ ٚ ٟ٘ وض١شح ٚرشرجظ ثشىً ِجب

اٌغ٠ٛددخ ٚ ثمب٠ددب اٌّددٛاد اٌى١ّب٠ٚددخ ٚعددبئً إٌمددً اٌجش٠ددخ ٚ اٌجؾش٠ددخ ٚ ٍِٛصددبد ٚ ِخٍفددبد ٌٍّصددبٔغ ٚ

اٌّغددزخذِخ فددٟ اٌضساػددخ ٚ اٌضائددذح ػددٓ ؽبعددخ إٌجددبد ٚ أ٠ضددبً اٌٍّٛصددبد اإلعشددؼبػ١خ ٚ اٌّخٍفددبد 

      ِددٓ اٌزفغ١ددشاد اٌزس٠ددخ اٌزددٟ رزغددبثك ثؼددض اٌددذٚي إ١ٌددٗ. د ا٠ٌٕٚٛددخ ٚإٌبرغددخ ِددٓ اٌّفددبػال ا٠ٌٕٚٛددخ

ػدٓ ٘دب شثىض١ش فدٟ رأص١ ذٚي ػٕٙب رفٛلؤِغ اإلٔغبْ اٌزٞ ٠ىْٛ  ِٚٓ اٌٛاضؼ أْ ِصبدس اٌزٍٛس

اٌّصبدس اٌطج١ؼ١خ. ٌدزٌه أصدجؾذ لضد١خ ؽّب٠دخ اٌج١ئدخ ِدٓ اٌزٍدٛس ِدٓ أ٘دُ اٌمضدب٠ب ٚ اٌزدٟ رّضدً 

 اإلٔغبْ ػٍٟ األس .رؾذ٠بً ؽم١م١بً ٌؾ١بح 

 درجبد انتهىث: 

  :أل١ّ٘خ اٌزٍٛس ٚعش١ٌّٛزٗ ٠ّىٓ رمغ١ُ اٌزٍٛس إٌٝ صالس دسعبد ِز١ّضح ٟ٘ ٔظشا

 : انتهىث انًقجىل -1

اٌزٍٛس، ؽ١ش ال رٛعذ ث١ئدخ  ال رىبد رخٍٛ ِٕطمخ ِب ِٓ ِٕبطك اٌىشح األسض١خ ِٓ ٘زٖ اٌذسعخ ِٓ

اٌّخزٍفخ ِدٓ ِىدبْ إٌدٝ آخدش عدٛاء ودبْ  ثأٔٛاػٗخب١ٌخ رّبِب ِٓ اٌزٍٛس ٔظشا ٌغٌٙٛخ ٔمً اٌزٍٛس 

ٚاٌزٍٛس اٌّمجٛي ٘ٛ دسعخ ِدٓ دسعدبد اٌزٍدٛس اٌزدٟ   .رٌه ثٛاعطخ اٌؼٛاًِ إٌّبخ١خ أٚ اٌجشش٠خ

 .اإل٠ىٌٛٛعٟ ٚال ٠ىْٛ ِصؾٛثب ثأٞ أخطبس أٚ ِشبوً ث١ئ١خ سئ١غ١خ ال ٠زأصش ثٙب رٛاصْ إٌظبَ

 : انخطر انتهىث -2

إٌشدبط اٌصدٕبػٟ  خ ِٓ اٌزٍٛس اٌخطش ٚإٌبرظ ثبٌذسعخ األٌٚٝ ِٓرؼبٟٔ وض١ش ِٓ اٌذٚي اٌصٕبػ١

وّصدذس ٌٍطبلدخ. ٚ٘دزٖ  ٚص٠دبدح إٌشدبط اٌزؼدذ٠ٕٟ ٚاالػزّدبد ثشدىً سئ١غدٟ ػٍدٝ اٌفؾدُ ٚاٌجزدشٚي

اٌٍّٛصدبد رزؼدذٜ اٌؾدذ  اٌّشؽٍخ رؼزجش ِشؽٍخ ِزمذِدخ ِدٓ ِشاؽدً اٌزٍدٛس ؽ١دش أْ و١ّدخ ٚٔٛػ١دخ

اٌج١ئ١ددخ اٌطج١ؼ١ددخ ٚاٌجشددش٠خ.  زددأص١ش اٌغددٍجٟ ػٍددٝ اٌؼٕبصددشاإل٠ىٌٛددٛعٟ اٌؾددشط ٚاٌددزٞ ثددذأ ِؼددٗ اٌ

اٌغدٍج١خ ٠ٚدزُ رٌده ػدٓ طش٠دك ِؼبٌغدخ  ٚرزطٍت ٘زٖ اٌّشؽٍخ إعشاءاد عش٠ؼخ ٌٍؾذ ِٓ اٌزدأص١شاد

وئٔشبء ٚؽذاد ِؼبٌغخ وف١ٍدخ ثزخفد١ض ٔغدجخ  اٌزٍٛس اٌصٕبػٟ ثبعزخذاَ ٚعبئً رىٌٕٛٛع١خ ؽذ٠ضخ

ػٓ طش٠ك عٓ لٛا١ٔٓ ٚرشش٠ؼبد ٚضشائت ػٍدٝ  ١ب أٚاٌٍّٛصبد ٌزصً إٌٝ اٌؾذ اٌّغّٛػ ثٗ دٌٚ

 .اٌزٍٛس اٌّصبٔغ اٌزٟ رغبُ٘ فٟ ص٠بدح ٔغجخ

 :انتهىث انًذير -3

إٌظبَ اإل٠ىٌٛٛعٟ ٠ٚصدجؼ غ١دش لدبدس ػٍدٝ اٌؼطدبء  ٠ّضً اٌزٍٛس اٌّذِش اٌّشؽٍخ اٌزٟ ٠ٕٙبس ف١ٙب

فدٟ اٌّفدبػالد عزسٞ. ٌٚؼً ؽبدصخ رشش ٔٛثً اٌزدٟ ٚلؼدذ  ٔظشا الخزالف ِغزٜٛ االرضاْ ثشىً

ِضبي ٌٍزٍٛس اٌّذِش، ؽ١ش أْ إٌظبَ اٌج١ئٟ أٙدبس و١ٍدب ٠ٚؾزدبط  ا٠ٌٕٚٛخ فٟ االرؾبد اٌغٛف١زٟ خ١ش
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إلػبدح ارضأٗ ثٛاعطخ رذخً اٌؼٕصش اٌجششٞ ٚثزىٍفخ الزصبد٠خ ثب٘ظدخ ٠ٚدزوش  إٌٝ عٕٛاد ط٠ٍٛخ

 ً ٚإٌّبطك اٌّغدبٚسحٌّغّٛػخ ِٓ خجشاء اٌج١ئخ فٟ االرؾبد اٌغٛف١زٟ ثأْ ِٕطمخ رشش ٔٛث رمذ٠ش

أّٔدبط  ٌٙب رؾزبط إٌٝ ؽدٛاٌٟ خّغد١ٓ عدٕخ إلػدبدح ارضأٙدب اٌج١ئدٟ ٚثشدىً ٠غدّؼ ثٛعدٛد ّٔدظ ِدٓ

 .اٌؾ١بح

 اتــوثــــــــاملل
رؼشف اٌٍّٛصبد ػٍٟ أٔٙب أٞ ِدٛاد غبص٠دخ أٚ عدبئٍخ أٚ صدٍجخ أٚ عضئ١دبد دل١مدخ أٚ ١ِىشٚثدبد أٚ 

 اٌج١ئخ. ػٛاًِ أخشٜ رؤدٞ ٌؾذٚس اٌخًٍ فٟ إرضاْ

 انًهىثبدأنىاع 

 :وّب ٠ٍٟػذح رمغ١ّبد اٌٟ ٠ّىٓ رمغ١ُ اٌٍّٛصبد 

 رجؼبً ٌٕٛع اٌٍّٛس  -1

 رجؼبً ٌّصذس٘ب  -2

 رجؼبً ٌزأص١ش٘ب  -3

 رجؼبً ٌزؾٍٍٙب -4

 -: انًهىث تقسى انًهىثبد ًتجعب ننىع أوال:

 يهىثبد طجٍعٍخ - أ

ٚ ٘ددٟ اٌٍّٛصددبد اٌزددٟ ال ٠زددذخً اإلٔغددبْ فددٟ إؽددذاصٙب ِضددً األثخددشح ٚ اٌغددبصاد اٌّزصددبػذح  ِددٓ 

اٌجددشاو١ٓ أٚ اإلٔفغددبساد اٌشّغدد١خ اٚ إضددطشاثبد اٌطمددظ أٚ إٔزشددبس ؽجددٛة اٌٍمددبػ فددٟ اٌغددٛ ِددٓ 

إٌجبرددبد اٌزددٟ رّٕددٛ طج١ؼ١ددبً فددٟ اٌج١ئددبد اٌؾ٠ٛ١ددخ أٚ اٌىبئٕددبد اٌذل١مددخ )اٌجىز١ش٠ددب ٚ اٌفطش٠ددبد ٚ 

 ٌف١شٚعبد( اٌزٟ رٕزشش طج١ؼ١ب فٟ اٌغٛ ، أٚ ا١ٌّبٖ ،أٚ غ١ش٘ب ِٓ األٚعبط ثذْٚ رذخً اإلٔغبْ.ا

 يهىثبد صنبعٍخ  - ة

األثخدشح  ٚ اٌّدٛاد ٚٚ ٟ٘ اٌٍّٛصبد اٌزٟ أعزؾذصٙب اإلٔغبْ ِٓ خالي ٔشبطٗ اٌصدٕبػٟ وبٌغدبصاد 

إٌشدبط  ٓإٌبعّدخ ػدٚػدٛادَ اٌغد١بساد ٚأ٠ضدبً اٌّخٍفدبد  جخ اٌزٟ رٕزظ ِٓ ِذاخٓ اٌّصدبٔغ،اٌصٍ

 .ٞاٌجشش
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 يهىثبد كًٍبئٍخ -جـ 

،  )اٌؾشددش٠خ صددٍجخ وبٌّج١ددذاد ثأٔٛاػٙددب اٌّخزٍفددخاٌغددبئٍخ أٚ اٌغبص٠ددخ أٚ اٌاٌّددٛاد اٌى١ّبئ١ددخ  ٟٚ٘دد

ٚ صددٕبػبد اٌغددضي   إٌّظفددبد اٌصددٕبػ١خ ٚٔددٛارظ اٌصددٕبػبد اٌجزش١ٌٚددخٚ( ، االدغددبي  اٌفطش٠ددخ

 غ١ش٘ب .ٚإٌغ١ظ ٚاٌؾذ٠ذ ٚاٌصٍت ٚاٌّفشلؼبد ٚاألعّذح ٚ

 

 يهىثبد فٍزٌبئٍخ -د

اٌزٍددٛس اٌىٙشِٚغٕبط١غددٟ إٌددبرظ ػددٓ األعددالن اٌىٙشثبئ١ددخ ِٚضددً اٌزٍددٛس اٌصددٛرٟ )اٌضٛضددبء( 

خبصخ راد اٌضغظ اٌؼبٌٟ ثّب ٠زٌٛذ ػٕٗ ِٓ ِغبالد وٙشِٚغٕبط١غ١خ ل٠ٛدخ ردؤصش ػٍدٟ اٌؼ١ٍّدبد 

أ٠ضددبً اٌزٍددٛس ثبإلعشددؼبػبد اٌزس٠ددخ ٚ اٌزٍددٛس اٌؾددشاسٞ ٚ اٌفغدد١ٌٛٛع١خ فددٟ أعغددبَ اٌىبئٕددبد اٌؾ١ددخ.

١ٌٍّبٖ اٌزٞ ٠ٕزظ ػٓ اعزخذاَ و١ّبد ٚف١شح ِٕٙب ٌٍزجش٠ذ فٟ ِؾطبد ر١ٌٛذ اٌمٛح ثدبٌٛلٛد اٌؼدبدٞ أٚ 

ٌٙدزٖ اٌج١ئدبد  اٌٛلٛد اٌزسٞ صُ إػبدح إٌمبئٙب فٟ اٌجؾش أٚ اٌج١ئبد اٌّبئ١خ ِّدب ٠دؤدٞ ٌزٍدٛس ؽدشاسٞ

 اٌؾشاس٠خ.

 (  ثٍىنىجٍخ ) يهىثبد حٍىٌخ -ـ ه

ٟٚ٘ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌزٟ رٕزشش ثشىً وج١دش فدٟ اٌج١ئدبد اٌّخزٍفدخ ِغدججخ أضدشاس ٌصدؾخ اإلٔغدبْ 

ٔفغدٗ أٚ صسػددخ أٚ ؽ١ٛأبرددٗ أٚ ِمز١ٕبرددٗ اٌّخزٍفددخ. ِضدً اٌف١شٚعددبد اٌّغددججخ ٌّددش  اإلٔفٍددٛٔضا أٚ 

 ٌّش  اٌطبػْٛ ٚ اٌى١ٌٛشااإل٠ذص أٚ اٌجىزش٠ب اٌّغججخ 

 -تقسٍى انًهىثبد تجعبً نًصذرهب: ثبنٍبً:

 يهىثبد يعهىيخ انًصذر -1

 ِصبدس ِؾذدح ِؼشٚفخ ِضً أٔبث١ت اٌصشف اٌصؾٟ.ِٓ ٟٚ٘ رأرٟ 

 

 يهىثبد غٍر يعهىيخ انًصذر -2

ٚ٘زٖ اٌٍّٛصبد رأرٟ ِٓ ِصبدس غ١ش ِؾذدح   ِضً رٍٛس اٌّبء فٟ إٌّبطك اٌصٕبػ١خ اٌّؾ١طخ ثٙب 

 .أٚ ِٓ إٔجؼبصبد اٌغبصاد اٌّزصبػذح ِٓ اٌغ١بساد
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 -رهب:ٍتقسى انًهىثبد تجعبً نتأث ثبنثبً:

 يهىثبد نحظٍخ نهتأثٍر -1

أٚ األعّبن ِجبعششح ِضدً اٌزٍدٛس  ٚ ٠ٕزظ ػٓ ٘زٖ اٌٍّٛصبد رأص١ش ِجبعشش ِضً ِٛد إٌجبربد اٌجؾش٠خ

 ثبٌّٕزغبد اٌجزش١ٌٚخ ثؼذ اٌؾٛادس اٌجؾش٠خ اٌزٟ رؾذس ٌٕبلالد اٌجزشٚي.

 يهىثبد ثبنىٌخ انتأثٍر

ؽ١دش ال ٠دؤصش ػٍدٟ اٌط١دٛس  DTTثؼذ ػذح عٕٛاد ِضً اٌّج١ذ اٌى١ّبئٟ  اٌٍّٛس ٚف١ٙب ٠ظٙش رأص١ش

زدبٌٟ اٌمضدبء ػٍدٟ بٌِجبعششح ثً ٠زغّغ فٟ أعغبِٙب ثزشو١ضاد ػب١ٌخ ٠دؤد إٌدٟ ػمدُ ٘دزٖ اٌط١دٛس ٚث

 .ثؼذ فزشح ط٠ٍٛخ ِٓ رٕبٌٚٙب اٌّج١ذ أٔٛاع وض١شح ِٓ اٌط١ٛس

 -تقسٍى انًهىثبد تجعبً نتحهههب: راثعبً :

 يهىثبد قبثهخ نهتحهم -1

ِضدً ِخٍفدبد اٌصدشف اٌصدؾٟ ٚ ٘دزٖ اٌٍّٛصدبد ٠ّىدٓ أْ رّضدً  ٚ رشًّ اٌٍّٛصبد عش٠ؼخ اٌزؾٍدً

 ِشىٍخ ث١ئخ ػٕذ إضبفزٙب ٌٍزشثخ ثّؼذي ٠فٛق ِؼذي رؾٍٍٙب.

 يهىثبد يقبويخ انتحهم -2

ٚ رشًّ اٌٍّٛصبد ثط١ئخ اٌزؾٍدً ٚ ثبٌزدبٌٟ ٠ىدْٛ ِدٓ اٌصدؼت عدذاً إصاٌزٙدب ِٚدٓ أِضٍزٙدب  اٌّج١دذاد 

 -اٌّىٍٛسح ِضً:

Dioxins Dichloroiphenyl Trichloroethane (DDT), Polychirinatad 

Biphenyls, 5-(PCBs) 

 

 أشكبل انتهىث انجٍئً:

 انتهىث انهىائً: -1

 اٌزٍٛس اٌٙٛائٟ ػٕذِب رزٛاعذ عض٠ئبد أٚ عغ١ّبد فٟ اٌٙٛاء ٚثى١ّبد وج١شح ػضد٠ٛخ أٚ ٠ؾذس

اٌج١ئ١دخ.  غ١ش ػض٠ٛخ ثؾ١ش ال رغزط١غ اٌذخٛي إٌٝ إٌظدبَ اٌج١ئدٟ ٚرشدىً ضدشسا ػٍدٝ اٌؼٕبصدش

أزمبٌدٗ ٚأزشدبسٖ ِدٓ  ٚاٌزٍدٛس اٌٙدٛائٟ ٠ؼزجدش أوضدش أعشدىبي اٌزٍدٛس اٌج١ئدٟ أزشدبسا ٔظدشا ٌغدٌٙٛخ

اٌزٍٛس ػٍٝ اإلٔغبْ ٚاٌؾ١دٛاْ  ِٕطمخ إٌٝ أخشٜ ٚثفزشح ص١ِٕخ ٚع١ضح ٔغج١ب ٠ٚؤصش ٘زا إٌٛع ِٓ
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ٌزدأص١ش ػٍدٝ ٚالزصدبد٠خ ٚاضدؾخ ِزّضٍدخ فدٟ ا ٚإٌجبد رأص١شا ِجبعشدشا ٠ٚخٍدف آصدبسا ث١ئ١دخ ٚصدؾ١خ

أْ اٌزددأص١ش ٠ٕزمددً إٌددٝ اٌؾ١ٛأددبد ٠ٚصدد١جٙب  صددؾخ اإلٔغددبْ ٚأخفددب  وفبءرددٗ اإلٔزبع١ددخ وّددب

االلزصبد٠خ، أِب رأص١ش٘ب ػٍدٝ إٌجبردبد فٙدٟ ٚاضدؾخ ٚع١ٍدخ  ثبألِشا  اٌّخزٍفخ ٠ٚمًٍ ِٓ ل١ّزٙب

رشو١دض  أخفدب  اإلٔزبع١دخ اٌضساػ١دخ ٌٍّٕدبطك اٌزدٟ رؼدبٟٔ ِدٓ ص٠دبدح ِزّضٍخ ثبٌذسعدخ األٌٚدٝ فدٟ

ثبإلضبفخ إٌٝ رٌه ٕ٘دبن ردأص١شاد غ١دش ِجبعشدشح ِزّضٍدخ فدٟ اٌزدأص١ش ػٍدٝ إٌظدبَ  اٌٍّٛصبد اٌٙٛائ١خ

اٌؼددبٌّٟ ؽ١ددش أْ ص٠ددبدح رشو١ددض ثؼددض اٌغددبصاد ِضددً صددبٟٔ أوغدد١ذ اٌىشثددْٛ ٠ددؤدٞ إٌددٝ  إٌّددبخٟ

ؽشاسٞ ٠ض٠ذ ِٓ ؽشاسح اٌىشح األسض١خ ِٚب ٠زجدغ رٌده ِدٓ رغ١دشاد طج١ؼ١دخ ِٕٚبخ١دخ لدذ  أؾجبط

 .ٌٙب ػٛالت خط١شح ػٍٝ اٌىْٛ رىْٛ
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% ِٓ ِغبؽخ اٌىدشح األسضد١خ ٠ٚجٍدج ؽغدُ ٘دزا اٌغدالف ؽدٛاٌٟ 07أوضش ِٓ  اٌغالف اٌّبئٟ ٠ّضً

ِىؼجب ِٓ ا١ٌّبٖ. ِٚٓ ٕ٘ب رجذٚ أ١ّ٘خ ا١ٌّبٖ ؽ١ش أٔٙب ِصذس ِٓ ِصبدس اٌؾ١بح  ١ٍِْٛ ١ِال 292

ػ١ٍٗ ِٓ أعً رٛاصْ إٌظبَ اإل٠ىٌٛٛعٟ اٌدزٞ ٠ؼزجدش األس  ف١ٕجغٟ ص١بٔزٗ ٚاٌؾفبظ  ػٍٝ عطؼ

 رارٗ عش اعزّشاس٠خ اٌؾ١بح . ٚػٕذِب ٔزؾذس ػٓ اٌزٍٛس اٌّبئٟ ِٓ إٌّظدٛس اٌؼٍّدٟ فئٕٔدب فٟ ؽذ

صدبٌؾخ  ٔمصذ إؽذاس خًٍ ٚرٍف فٟ ٔٛػ١خ ا١ٌّبٖ ٚٔظبِٙب اإل٠ىٌٛٛعٟ ثؾ١ش رصدجؼ ا١ٌّدبٖ غ١دش

ٚاٌفضالد اٌّخزٍفخ  ٛاء اٌغغ١ّبد ٚاٌىبئٕبد اٌذل١مخالعزخذاِبرٙب األعبع١خ ٚغ١ش لبدسح ػٍٝ اؽز

ؽزددٝ ٠صددً إٌددٝ اٌؾددذ  االخددزاليفددٝ فددٟ ٔظبِٙددب اإل٠ىٌٛددٛعٟ. ٚثبٌزددبٌٟ ٠جددذأ ارددضاْ ٘ددزا إٌظددبَ 

اٌج١ئددخ. ٌٚمددذ اصددجؼ اٌزٍددٛس  اإل٠ىٌٛددٛعٟ اٌؾددشط ٚاٌددزٞ رجددذأ ِؼددٗ ا٢صددبس اٌضددبسح ثددبٌظٙٛس ػٍددٝ

ٌٍٕشددبط اٌجشددشٞ اٌّزضا٠ددذ ٚؽبعددخ اٌز١ّٕددخ  اٌجؾددشٞ ظددب٘شح وض١ددشح اٌؾددذٚس فددٟ اٌؼددبٌُ ٔز١غددخ

زُ ػبدح ٔمٍٙب ػجش اٌّؾ١ظ اٌّبئٟ وّب أْ ِؼظُ ٠ٚاٌزٟ  االلزصبد٠خ اٌّزضا٠ذح ٌٍّٛاد اٌخبَ األعبع١خ

اٌؾبضش رطً ػٍٝ عٛاؽً ثؾبس أٚ ِؾ١طبد. ٠ٚؼزجش إٌفظ اٌٍّدٛس  اٌصٕبػبد اٌمبئّخ فٟ اٌٛلذ

ٌزٕم١ت ٚاعزخشاط إٌفظ ٚاٌغبص اٌطج١ؼٟ فٟ إٌّبطك اٌجؾش٠خ ٔز١غخ ٌؼ١ٍّبد ا األعبعٟ ػٍٝ اٌج١ئخ

اٌّدبئٟ  أٚ اٌّؾبر٠خ ٌٙب، وّب أْ ؽٛادس ٔبلالد إٌفظ اٌؼّاللخ لذ رؤدٞ إٌٝ رٍٛس اٌغالف اٌجؾش٠خ

فدٟ صدٙبس٠غٙب  ثبإلضبفخ إٌٝ ِب ٠غّٝ ث١ّبٖ اٌزٛاصْ ٚاٌزٟ رمَٛ ٔبلالد اٌدٕفظ ثضدم ١ِدبٖ اٌجؾدش

فزمدَٛ ثزفش٠دج ٘دزٖ  ْ إٌبلٍدخ ؽزدٝ ردأرٟ إٌدٝ ِصدذس عشدؾٓ اٌدٕفظٌىٟ رمَٛ ٘زٖ ا١ٌّبٖ ثؼ١ٍّدخ ردٛاص

أٚ و١ّ١بئ١دخ أٚ ؽزدٝ ِشدؼخ  ؾدش ِّدب ٠دؤدٞ إٌدٝ رٍٛصٙدب ثّدٛاد ١٘ذسٚوشث١ٔٛدخجا١ٌّبٖ اٌٍّٛصدخ فدٟ اٌ

ٌّىٛٔدبد إٌظدبَ اإل٠ىٌٛدٛعٟ ؽ١دش أٔٙدب لدذ  ٠ٚىْٛ ٌٙزا إٌٛع ِٓ اٌزٍٛس آصبس ث١ئ١خ ضبسح ٚلبرٍخ

ٚردؤصش ثشدىً ٚاضدؼ ػٍدٝ اٌغٍغدٍخ اٌغزائ١دخ وّدب أْ ٘دزٖ  ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ رمضٟ ػٍٝ اٌىبئٕبد إٌجبر١خ

ػٍٝ اعزٙالن عضء وج١ش ِٓ األوغغ١ٓ اٌزائت فدٟ اٌّدبء  اٌٍّٛصبد خصٛصب اٌؼض٠ٛخ ِٕٙب رؼًّ
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ػٍٝ عطؼ اٌّبء رؼ١ك دخٛي األوغغ١ٓ ٚأعشدؼخ اٌشدّظ ٚاٌزدٟ رؼزجدش  وّب اْ اٌجمغ اٌض٠ز١خ اٌطبف١خ

 .ٟاٌضٛئ ضشٚس٠خ ٌؼ١ٍّبد اٌزّض١ً
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ٚاٌمششح اٌؼ٠ٍٛخ ٌٍىشح األسضد١خ ٚاٌدزٞ ٠ؼزجدش اٌؾٍمدخ  ٚ٘ٛ اٌزٍٛس اٌزٞ ٠ص١ت اٌغالف اٌصخشٞ

إٌظبَ اإل٠ىٌٛٛعٟ ٚرؼزجش أعبط اٌؾ١بح ٚعش د٠ِّٛزٙدب ٚال عشده اْ  األٌٚٝ ٚاألعبع١خ ِٓ ؽٍمبد

ٌددٝ ضددغظ عشددذ٠ذ ػٍددٝ اٌٙبئٍددخ اٌزددٟ ؽددذصذ فددٟ اٌغددٕٛاد اٌم١ٍٍددخ اٌّبضدد١خ أدد إ اٌض٠ددبدح اٌغددىب١ٔخ

 اٌج١ئ١خ فٟ ٘زا اٌغضء ِٓ إٌظبَ اإل٠ىٌٛٛعٟ ٚاعزٕضفذ ػٕبصش ث١ئ١خ وض١شح ٔز١غخ ٌؼذَ اٌؼٕبصش

إٌدٝ  ِمذسح اإلٔغبْ ػٍٝ ص١بٔزٙب ٚؽّب٠زٙب ِٓ اٌزذ٘ٛس فغٛء اعزخذاَ األساضٟ اٌضساػ١خ ٠ؤدٞ

رصدً  ٌٛٛع١دخ لدذأخفب  إٔزبع١زٙب ٚرؾ٠ٍٛٙب ِٓ ػٕصش ِٕزظ إٌٝ ػٕصدش غ١دش ِٕدزظ لذسردٗ اٌج١

األسضٟ ؽ١ش  إٌٝ اٌصفش. ٚٔغذ أْ عٛء اعزغالي اإلٔغبْ ٌٍزىٌٕٛٛع١ب لذ أدٜ إٌٝ ظٙٛس اٌزٍٛس

ٚاٌّج١دذاد اٌؾشدش٠خ  أْ ص٠بدح اعزخذاَ األعّذح ا١ٌٕزشٚع١ٕ١خ ٌزؼ٠ٛض اٌزشثخ ػٓ فمذاْ خصٛثزٙب

٠دخ ٚردذ٘ٛس ِمدذسرٙب اٌى١ّبٚ ٌؾّب٠خ إٌّزغبد اٌضساػ١خ ِٓ ا٢فبد أدد إٌٝ رٍدٛس اٌزشثدخ ثدبٌّٛاد

إٌدٝ ص٠دبدح اٌٍّٛصدبد ٚإٌفب٠دبد اٌصدٍجخ  اٌج١ٌٛٛع١خ وّب أْ ص٠بدح إٌشبط اٌصدٕبػٟ ٚاٌزؼدذ٠ٕٟ أدٜ

اٌؾىِٛبد ثئٌمدبء ٘دزٖ إٌفب٠دبد ػٍدٝ األس  أٚ دفٕٙدب  عٛاء وبٔذ و١ّ١بئ١خ أٚ ِشؼخ ٚرمَٛ ثؼض

ٍدٝ اإلٔغدبْ ٚاٌؾ١دٛاْ ٠ىْٛ اٌزأص١ش اٌغدٍجٟ ٚاضدؼ ٚردؤصش ػ فٟ ثبطٓ األس  ٚفٟ وٍزب اٌؾبٌز١ٓ

 اٌط٠ًٛ. ٚإٌجبد ػٍٝ اٌّذٜ

 كٍفٍخ تجنت أخطبر انتهىث:

 .سِٟ اٌمبرٚساد فٟ األِبوٓ اٌّخصصخ ٌٙب 

 ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌّؾ١ظ. ِؼبٌغخ إٌفب٠بد ٚاعزغالٌٙب ٌإلٔزفبع ِٕٙب 

 .ؽّب٠خ اٌغبثبد ِٓ اٌؾشائك ٚاٌمطغ 

 اٌزشغ١ش ٚاإلػزٕـبء ثٙب اٌم١بَ ثؼ١ٍّخ. 

  ٍٝاٌزٍٛس ٚاٌزجز٠ش. ا١ٌّبٖ ِٓاٌّؾبفظخ ػ 

 ِؼبٌغخ ١ِبٖ اٌصشف. 

 ج١ب ػٍٝ طجمخ األٚصٍْٚاٌزؾىُ فٟ اٌغبصاد اٌزٟ رؤصش ع . 

 


