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ملخص:
حٗخبر الخىمُت اخضي الىؾائل لالعجلاء باإلوؿان ولىً ما خض ر هى الٗىـ
جماماً خُث أنبدذ الخىمُت هي ئخضي الىؾائل التي ؾاهمذ في اؾدىفاط مىاعص
البِئت وئًلإ الًغعً بها بل واخضار الخلىر بها خُث جتراوح الخيلفت الاكخهاصًت
لٗملُت ؤلانالح في البلضان اإلاخلضمت ما بحن  %3و %5مً الىاجج اللىمي ؤلاحمالي
ي ًدلم
ٖلى الغغم مً هظه الضو ًٌ حؿخسضم هظا ألاهفاق ٖلى اهه اؾدثماع يغوع ً
ٖىائض ضخمت وٍمىىىا جدضًض اإلاجاالث ألاهثر قُىٖاً في ٖملُاث الخىمُت وان لم
ي ٌٗخبر البِئت
جىً بكيل مباقغ والتي جإزغ ٖلى البِئت والن الىؾِ الحًغ ً
اإلاؿخدضزت لإلوؿان وول وكاَاجه فهى ًإزغ وٍخأزغ بها ،وَؿاهم بكيل هبحر في
جىمُت البِئت او الالحاق بالًغعً بها و جسخلف مسلفاث الاوؿان بازخالف وكاَاجه
،ومً اهم اإلاكاعَ٘ الخىمىٍت بغوػ مىٓمت الصحت الٗاإلاُت و اُٖائها بغهامجا
للنهىى بلُإ الصحت والٗمل ببىىص وفم مبضا واخض ومىخض ٖاإلاُا.
ي الضاء و الضواء اإلاغى
حٗخبر اإلاؿدكفُاث اخض اهم الهُاول التي جدخى ً
ًوالٗالج والغٖاًت الصحُت فهى اإلايان الظي ًماعؽ فُه الُب والظي ٖغف جلضما
ًوجُىعا ملحىْا وان له الازغ الاًجابي ٖلى ؾائغ اإلاجخمٗاث و طلً في اإلادافٓت
ٖلى صحت الاوؿان و مداعبت الامغاى اإلاسخلفت و بيل اهىاٖها مما
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ًًمىذ له الاخؿاؽ باألمً و ٌؿاٖضه في جفغَغ َاكاجه بأقياٌ مسخلفت م
ابضإ وجلضم إلاجخمٗه وبلضه الا ان للُب هظلً ازاع ؾلبُت جخمثل فُما مترجب
ٖلُه مً جلىٍث للبِئت بمسخلف الىفاًاث الُبُت التي جإصي الى انابت افغاص
 هما جسخلف هظه الىفاًاث.اإلاجخم٘ بأيغاعه الخُحرة و اإلامُخت في اغلب الاخُان
الُبُت مً الابغ و الحلً و اللًُ والكاف و هظا الُٗىاث اإلالىزت بؿىائل وصماء
الخ والن هظه اإلاسلفاث....اإلاغض ى ًواخُاها مسلفاث اقٗاُٖت و اًٖاء بكغٍت
ًمهضعها اإلاغٌٍ لظا فهي جدخىيً ٖلى فحروؾاث وفُغٍاث مما صعي الٗضًض م
اإلاىٓماث الضولُت و الاكلُمُت ومً بُنها الجؼائغ الى اُٖاء اهمُت هبحرة لهظه
اإلاكيلت الٗىٍهت وطلً مً زالٌ البدىر و الضعاؾاث ًواإلاؿإولُاث وخمالث
ً .الخىُٖت ٖلى مؿخىيً اإلاجخم٘ و اإلاؿدكفُاث للحض مً اهدكاعها
ً . البِئت، اإلاؿدكفى، الخلىر، الىفاًاث ؤلاؾدكفائُت:الكلمات املفتاحية
Summary:
Development is considered one of the means for the
advancement of the human being, but what happened is the exact
opposite where development has become It is one of the means that
contributed to depleting environmental resources, causing damage to
them and even causing pollution to them The economic cost of the
reform process in developed countries ranges between 3% and 5% of
the output
GNP despite these countries use these tunnels as a necessary
investment that brings returns Huge and we can identify the most
common areas in the development process, although not directly that
affect On the environment, because the urban environment is
considered the new environment for man and all his activities, it
affects and is affected by it, It contributes significantly to developing
the environment or causing harm to it, and human waste varies
according to its different activities. One of the most important
development projects is the emergence of the World Health
Organization and giving it a program to promote the health
sector .And work with clauses according to a single principle, unified
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globally.Hospitals are one of the most important structures that
contain disease, medicine, disease, treatment, and health care
The place in which medicine is practiced, which has witnessed
remarkable progress and development, has had a positive impact on
the rest Societies, in preserving human health and fighting various
diseases of all kinds It gives him a sense of security and helps him in
unloading his energies in various forms of creativity and progress for
his community and his country.
Medicine also has negative effects represented in the consequent
pollution of the environment with various medical wastes that lead to
Injury to members of society with serious and fatal harm in
most cases. This medical waste also varies from needles, syringes,
cotton and gauze, as well as samples contaminated with fluids and
blood
Patients, and sometimes radioactive waste, human organs, etc.
And because these wastes come from the patient, so It contains viruses
and fungi, which many international and regional organizations have
called among them Algeria is to give great importance to this difficult
problem, through research and studies Responsibilities and awareness
campaigns at community and hospital levels to limit their spread.
key words: Hospital waste, pollution, hospital, the environment.

:مقذمة.1
جسخلف الىفاًاث او اإلاسلفاث الىاججت ًٖ اليكاٍ البكغيً و بدؿب
َبُٗت هظا اليكاٍ فاطا واهذ َبُٗخه هُمُائُت فان الىفاًاث الىاحمت ٖىه
هفاًاث هُمُائُت و اطا واهذ َبُٗخه هىوٍت فاهه ؾُيخج مسلفاث هىوٍت بُبُٗت
الحاٌ وهىظا باليؿبت للىفاًاث او البلاًا والتي مهضعها اليكاٍ الُبي و اطا ما
عهؼها صعاؾدىا ٖلى الىىٕ الازحر مً الىفاًاث (الىفاًاث الاؾدكفائُت ) وباألزو
ٖ٘لى الىفاًاث الخُحرة منها ومىه ؾىداوًٌ الخُغقً الى مفهىمها و أهىاٖها م
الاقاعة الى جغهُبت ول هىٕ منها و هظا مهاصع هظه الىفاًاث التي باجذ حكيل
تهضًضا خلُلُا للبِئت و
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الاوؿان ٖلى خض ؾىاء ان لم ًدؿً هظا الازحر الخسلو او الاؾخفاصة منها
بالُغقً الٗلمُت الؿلُمت ،وهُفُت اإلادافٓت ٖلى البِئت الحًغٍت مً اإلالىزاث
الحانلت هدُجت الىفاًاث او اإلاسلفاث الاؾدكفائُت ،باٖخباع اإلاإؾؿت الصحُت
لٗالج الافغاص فىُف جإزغ هي ألازغيً ٖلى البِئت واإلاجخم٘ بكيل ٖامً .
 1ثحذًذ املفاهيم:
.املستشفى:
لغت :وعص في معجم الغائض لجبران مؿٗىص اإلاؿدكفى ميان ًلُم فُه اإلاغض ى
وَؿهغ ٖلى مٗالجتهم و زضمتهم فُه اَباء وممغيىنً و ممغياث وحمٗه
مؿدكفُاث.
انُالخا :وكض ٖغفذ مىٓمت الصحت الٗاإلاُت world Heath Organisation
اإلاؿدكفى ٖلى اهه طلً الجؼء اإلاخيامل مً الخىُٓم الهحي ووُْفخه جىفحر
الٗىاًت الصحُت الياملت لجمُ٘ افغاص اإلاجخم٘ ،ؾىاء واهذ ٖالحُت ،او وكائُت ،وان
اإلاؿدكفى جيىنً مغهؼا لخضعٍب الٗاملحن في الحلل الُبي و الهحي وهظلً مغهؼا
لألبدار الُبُت والاحخماُٖت  ،فًال ًٖ ٖضة مغاهؼ إلٖاصة جأهُل اإلاغض ى
الغاكضًً وهظلً اإلاغاحٗحن للُٗاصة الخاعحُت.
 هما ًدباًً مفهىم اإلاؿدكفى جبٗا الى جباًً الاَغاف اإلاخٗامل مٗها ،وبالخاليفان ول َغف ًمىً اهُٗغف اإلاؿدكفى جبٗا لخلً الٗالكت:
فاملريضً :ىٓغ الى اإلاؿدكفى ٖلى اهه الجهت اإلاؿإولت ًٖ جلضًم الٗالج و الغٖاًت
الُبُت لهم ًواؾدكفائهمً .
النفاًات:
لغت :هي حم٘ هفاًت وٍلهض بها البلاًا وٍلاٌ هفاًت اي ماجم هفُه لغصاءجه اي ما
جبلى مىه.
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انُالخا :هي ول ما جسلفه ٖملُت اهخاج او جدىٍل او اؾخٗماٌ ول ماصة او مىخىج
و بهفت ٖامت ليل ش يء حهمل او جسلى ٖىه ناخبه.
مفهىم النفاًات الطبية:
هي مسلفاث اليكاَاث الٗالحُت وول الىفاًاث الىاججت ًٖ وكاَاث الفدو
ًواإلاخابٗت ًوالٗالج الىكائي او الٗالج في مجاٌ الُب البكغيً و البُُغيً.
هي ول الٗىانغ اإلاترجبت ًٖ الاوكُت الُبُت الىكائُت والٗالحُت وما اعجبِ بها
مً اقٗت وجدالُل اط ان الغٖاًت الصحُت ؾىاء واهذ َبُت او وكائُت ٖالحُت ولها
جسلف هفاًاث َبُت لىً جسخلف هظه الازحرة في هىُٖتها و زُىعتها خؿب صعحت
و هىُٖت الغٖاًت الصحُت اإلالضمت..
مفهىم البيئة:
لغةٌٗ :ىص لفٔ البِئت في اللغت الٗغبُت الى بىا الظي ازظ مً الفٗل اإلااض ي باء
وحاء في لؿان الٗغب باء الى الش يء أي هؼًٌ وأكام ومً طلً كىًٌ هللا حٗالى;ً
"واطهغوا ئط حٗلىم زلفاء مً بٗض ٖاص وبىاهم في
ألاعى جخسظو ًن مً ؾهىلها كهىعا وجىدخى ًن الجباٌ بُىجا فاطهغوا أالء هللا و ال
حٗث ًىا في ألاعى مفؿضًً "ؤلامام مؿلم عخمه هللا حٗالى ان عؾى ًٌ هللا نلى هللا
ٖلُه وؾلم كاٌ " :ان هظبا ٖلي لِـ هىظب ٖلى اخض; فمً هظب ٖلي فلُدبىأ
ملٗضه مً الىاع" أي لُجز ًٌ مجزله مً الىاع ،وبالخالي فالبِئت في اللغت الٗغبُت ًلهض
بها اإلايان او خالت الاؾخلغاع الجزوٌ فُلاٌ جبىا مياها او مجزلت بمٗنى خل وهؼ ًٌ
واكام.
ي وافت
اصطالحا :مما ال قً فُه ان الضؾخىعً ؤلالهي اللغان الىغٍم كض خى ً
الٗلىم واإلاٗاعف اإلاىدكفت والتي لم جىدكف بٗض ،و البِئت هي مً يمً ما جىنل
الُه هٗلم في ٖهغها اإلاٗاف هدُجت ألفياع واعاء الغغب ،مخىاؾحن ان هللا حٗالي ٖؼ
وحل كض خضص مفهىم البِئت وهٓامها في اللغان الىغٍم كبل
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اهثر مً 14كغها ،اط ًلىًٌ ٖؼ مً كائل ً«وزلم ول ش يء فلضعه جلضًغا "اي ان ول
ش يء في الضهُا مً ماء وهىاء واعى وحباٌ وهباث وول وائً زلله هللا بلضع مٗلىم
وعبِ ووؿم فُما بُنها اط لى ازخل هظا الترابِ ألصي الى الهالن وبهظا وان
للمؿلمحن اهخمام هبحر بالبِئت اطا وعصث اقاعاث هثحرة في هخبهم ًٖ مفهىما
مؿخلاة مً مىهجم الاؾالمي .
التلىث:
مهُلح ٌٗنى بيافت الُغقً التي بها ًدؿبب اليكاٍ البكغيً في ئلحاكه الًغعً
بالبِئت الُبُُٗت وَكهض مٗٓم الىاؽ جلىر البِئت في نىعة ميان مىكىف
للىفاًاث أو في نىعة صزان اؾىص ًيبٗث مً اخض اإلاهاو٘ ولىً الخلىر كض ًيىنً
غحر مىٓىعً ومً غحر عائدت أو َٗم وبٌٗ أهىإ الخلىر كض ال حؿبب
خلُلت في جلىر الُابؿت والهىاء واإلااء ولىنها هفُلت بأيٗاف مخٗت الحُاة ٖىض
الىاؽ واليائىاث الحُت ألازغيً فالطجُج اإلاىبٗث مً خغهت اإلاغوعً .
 -2النفاًات الاستشفائية وثأثيرها على البيئة:
 1-2مفهىم النفاًات الاستشفائية:
حٗضصث الخٗاعٍف التي نُغذ إلًًاح مفهىمها منها:
 التعريف الاول :حمُ٘ اإلاسلفاث الىاججت ًٖ مؼاولت الاٖماٌ الُبُت والفىضكُتبمسخلف اهىإ اإلاإؾؿاث الصحُت والتي كض جيى ًن زُغة او غحر زُغةً،جأحي مً
كضعتها ٖلى اخضار ايغا بُئُت وبكغٍت ألجها كض جيى ًن ؾامت او حاعخت او مٗضًت.
 التعريف الثاني :هي ول الٗىانغ اإلاترجبت ًٖ الاوكُت الاؾدكفائُت الىكائُتوالٗالحُت وما اعجبُبها مً اقٗت وجدالُل اط ان ول الغٖاًت الصحُت الىكائُت منها
او الٗالحُت لها مسلفاث اؾدكفائُت جسخلف خؿب هىُٖت الغٖاًت الصحُت
اإلالضمتً .
ً
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 - 2-2انىاع النفاًات الاستشفائية وثصنيفها:
حٗخبر الىفاًاث الاؾدكفائُت الازُغ هىٖا مً الىفاًاث الازغيً وجسخلف زُىعتها
بازخالف هىٖها الن الىفاًاث الاؾدكفائُت مخىىٖت ومخفاوجت الخُىعة ٖلى خؿب
الغٖاًت الصحُت التي كضمذ.
*انىاع النفاًات الاستشفائية:
للىفاًاث الاؾدكفائُت اهىإ وليي ٌؿهل الخٗامل مٗها وبالُغٍلت الامىت واًًا مً
احل مٗالجتها ،اجبٗذ مىٓمت الصحت الٗاإلاُت جلؿُمها الى كؿمحن او
هىٖحن :الىفاًاث التي جيخج مً اإلاإؾؿاث الصحُت والتي لها ٖالكت مباقغة
بدصخُو وٖالج اإلاغض ى ومٗٓمها هفاًاث زُغةً،وهفاًاث مجزلُت اي غحر
زُغة.
 -1نفاًات الرعاًة الصحية الخطرة:
هي ول الىفاًاث او اإلاسلفاث التي جيخج ًٖ مهاصع ملىزت او مً اإلادخمل جلىثها
بالٗىامل اإلاٗضًت او اإلاكٗت او الىُماوٍت وحكيل  25مً احمالي هفاًاث الغٖاًت
الصحُت ألجها حكيل زُغا هبحرا ٖلى الفغص و اإلاجخم٘ واإلادُِ خحن ٖملُت اهخاحها
او حمٗها او هللها او جسؼٍنها او ختى ازىاء الخسلو منها وهي واالحيً :
أوال:النفاًات املعذًة:
وهي ول اإلاسلفاث الاؾدكفائُت والتي بامياجها هلل ٖىامل اإلاغى اإلاٗضًت لإلوؿان
او الحُىان او ختى الىباث وحكيل مً 17الى  20مً الىفاًاث الاؾدكفائُت منها:
 )1هفاًاث الاحؼاء البكغٍت *الىفاًاث البازىلىحُت* :هي ول الاحؼاء البكغٍت بما في
طلً الاًٖاء التي جؼاٌ ازىاء الٗملُاث الجغاخُتً ،او اؾخسالم الُٗىاث ووافت
ي الجُيُت واإلاكُمُت.
الاحؼاء البكغٍت الازغ ً
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 )2الضم ومكخلاجه وؾىائل الجؿم :الضم البكغيً الؿائل وول ما اقخم مً هظا
الضم ووافت اإلاىاص والالُاث اإلالىزت بالضم والؿىائل الجؿمُت ً،والجغوح و اإلاىاَم
اإلاغاص جدلُلها ووؾائل هللها.
 )3هفاًاث مؼاعٕ اإلاسخبراث الجغزىمُت واللىاػم الخانت به.
 )4الىفاًاث الىاحمت ًٖ ٖؼًٌ اإلاغض ى اإلاهابحن باألمغاى اإلاٗضًت.
 )5الاصواث الحاصة و اإلاىاص اإلالىزت :هي ول ماصة خاصة او ازؼة مضببت ًغاص الخسلو
منها بٗض الٗىاًت باإلاغٌٍ او اهتهاء ٖالحه جخمثل في  :الابغ واهابِب اإلاسخبراث
الضكُلت ابغ هلل الضم واإلادالُل و ول الاهابِب الؼحاحُت ؾىاءا واهذ مهكمت او
ؾلُمت.
 )6الىفاًاث الؿامت للخالًا :مثل بلاًا الاصوٍت اإلاؿخسضمت في اكؿام ٖالج الاوعام
او اإلاىحىصة في ما ًسلفه اإلاغٌٍ ازىاء فترة ٖالحه وهي حٗمل ٖلى وكف همى وكخل
اهىإ الخالًا البكغٍت و جإزغ بكيل زُحر ٖلى مسخلف الاخُاء الؿلُمتً .
ثانيا :النفاًات املشعة:
هي ول اإلاسلفاث الىاحمت ًٖ الخدًحر او الخٗامل م٘ اإلاىاص اإلاكٗت التي جىجم ًٖ
الىكف او اإلاٗالجت هما ًدهل ٖىض كؿم الُب الىىوي والازخباعاث الاقٗاُٖت
اإلاىاُٖت وكض جيى ًن نلبت او ؾائلت او غاػٍتً،وجهىف الىفاًاث اإلاكٗت الىاحمت
ًٖ اإلاإؾؿاث الصحُت باجها الاكل اقٗاٖا الن الىٓائغ
اإلاكٗت اإلاؿخسضمت في اإلاؿدكفُاث ازىاء ٖملُاث الدصخُو والٗالج كهحرة
الٗمغ.
ثالثا :النفاًات الكيميائية الضارةً :
هي ول اإلاسلفاث الىُمُائُت التي حكيل زُغا ماصًا او صحُا
او الازىحن مٗا ً،فاإلاساَغ اإلااصًت جخًمً جلً الىاججت ًٖ الؿىائل اللابلت
لالختراق و الغاػاث اإلاًغىَت واإلاىاص اإلاخفجغة و اإلاىاص اإلاإهؿضة والغحر مؿخلغة
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و اإلاىاص التي جخفاٖل هُمُائُا م٘ اإلااء واإلاساَغ الصحُت هي ول اإلاىاص اإلاؿببت
للحؿاؾُت واإلاىاص اإلاإزغة الاحهؼة اإلاىخجت للضم او اإلاإطًت للغئخحن او الجلض او
الُٗىنً والاغكُت اإلاساَُت واإلاىاص اإلاؿببت للؿغَان و الؿمىم.
رابعا :الادوية واملىاد الصيذالنية:
ول الاصوٍت والاصواث واإلاىاص التي ال ًمىً اؾخٗمالها والتي لؼم الخسلو منها الهتهاء
فترة نالخُتها خؿب الخاعٍش الظي خضص مً َغف الجهت اإلاىخجت .
 -2نفاًات الرعاًة الصحية غير الخطرة:
وهي ول اإلاسلفاث الىاججت ًٖ هفاًاث اإلاإؾؿاث الاصاعٍت الٗامت والخانت والتي
جىحض في الىفاًاث البلضًت وهي جمثل  80مً الىمُت الاحمالُت و ال حكيل اي زُغ
مدضص ٖلى صحت الاوؿان او البِئت وحكخمل ٖلى مىاص لم ٌؿخسضمها اإلاغض ى
بهىعة مباقغة واألَٗمت والاوعاق وهفاًاث اإلاُبش واماهً اٖضاص وجىاوًٌ الاغظًت
وهفاًاث الاوعاق والجغائضً .
* ثصنيف النفاًات:
 )1نفاًات عادًة :وهي التي ال حكيل اي زُىعة ٖلى صحت الاوؿان مثل الاوعاق
و الؼحاحاث الفاعغت اإلادخىٍت ٖلى مىاص زُغة وبٌٗ الٗلب الفاعغت.
 )2نفاًات خطيرة :وجىلؿم الى:
* نفاًات باثىلىجييه :وهي هفاًاث بلاًا غغف الٗملُاث الجغاخُت مً حغاخاث
ي اإلاغى َبٗا.
ًواًٖاء بكغٍت مؿخأنلت جدى ً
* نفاًات ملىثة :وهي الىاججت مً مؿخلؼماث الجغاخت مثل الًماصاث اإلالىزت
ًوكفاػاث الاَباء التي ٌؿخسضمىجها في الجغاخت واللًُ والابغ البالؾدُىُت.
* نفاًات مشعة :وحكمل بلاًا غغف الاقٗت و اإلاسخبراث اإلاخسههت و اإلادالُل
اإلاكٗت اإلاؿخسضمت في الخدالُل الُبُت وفي الاقٗت الؿُيُتً .
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 -3مصادر النفاًات:
 املصادر الرئيسية:
اإلاؿدكفُاث بيافت اهىاٖها.
اإلاغاهؼ والُٗاصاث اإلاخسههت.
ُٖاصة الىالصة و امغاى اليؿاء.
مٗامل الخدالُل الُبُت22 .
مغاهؼ الٗىاًت باإلاؿىحن .
ُٖاصاث الاؾىان .
مغاهؼ الخجمُل.
مغاهؼ ابدار الحُىان و ولُاث ومٗامل البُُغٍت23 .
مغاهؼ البازىلىحُت والُب الكغعي.
زضماث الُب الٗؿىغيً .
ُٖاصاث الىكف الخاعحُت.
الاؾٗافاث الاولُت.
 املصادر الثانىية:
مياجب الاَباء اإلاىفهلت واإلاؿخٗملت للىكف الغوجُني ٖلى اإلاغض ى.
ُٖاصاث الاؾىان الهغحرة.
مغاهؼ جأهُل اإلاٗاكحن.
الُٗاصاث الىفؿُت.
الٗالج اإلاجزلي.
ق اإلاؿخسضمت للخسلو مً الىفاًاث الاؾدكفائُت:
 -3-2-2-1الُغ ً
َ )1غٍلت الغصم (الُمغ) :وهي َغٍلت حض جللُضًت حٗخمض ٖلى خفغ خفغ ٖمُلت و
صفً الىفاًاث الُبُت فيها
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وجبلى لهظه الُغٍلت ُٖىب جفىقً مداؾنها الى خض بُٗض .
قٖ :ملُت الاهؿضة  oxydationللىفاًاث الخُغة واإلاغهباث
َ )2غٍلت الحغ ً
الًٗىٍت الخُغة وغحرها و ازتزالها الى مغهباث غحر ًٖىٍت ؾلُمت réduction .
َ )3غٍلت اإلاٗالجت الىُمُائُت :حٗخمض ٖلى حٗغٌٍ الىفاًاث الُبُت الى هُماوٍاث
لها نفاث كاجلت للمُىغوباث و ًفًل ان ال ٌٗخمض ٖليها هُغٍلت جهائُت لخٗلُم
الىفاًاث الُبُت ،الا في خاالث ال جيىنً الُغقً الازغيً غحر مجضًت ،وطلً لُبُٗت
وهىٕ الىفاًاث الُبُت.
َ )4غٍلت اإلاٗالجت بالبساع(الاوجىولُف) :AUTOCLOVEوطلً بخٗغٌٍ الىفاًاث
الُبُت الى بساع مدكب٘ جدذ يغِ ٖالي صازل اخىاى زانت ملفلت حؿمى
الاجىولُف لها مىانفاث زانت مخفم ٖليها ٖاإلاُا بدُث حؿمذ للبساع ازتراق ول
اإلاسلفاث وجيىنً هظه الاخىاى ملاومت و ناصمت يض الحغاعة ،والًغِ الىاجج
ًٖ ٖملُاث الدكغُل  ،وباإليافت الى الٗضاصاث و اإلاإقغاث الخانت بالحغاعة
والًغِ ًىي٘ م٘ اإلاسلفاث مإقغ بُىلىجي إلاٗغفت نالخُت هظا الجهاػ في
الخسلو مً الجغازُم ،وان ٖملُت الخٗلُم كض جمذ  ،وٍجب مغاكبت ول مغاخل
الخٗلُمً .
-4ثاثير النفاًات الاستشفائية على املحيط:
ق الامىت للخسلو لهظا الىىٕ مً
ٖىضما ال حٗمل اإلاإؾؿاث الصحُت بالُغ ً
ق الالقغُٖت فاجها ٖىض اهؿضتها جلىر التربت واإلاُاه
الىفاًاث وعمي الىفاًاث بالُغ ً
ي
الجىفُت التي ٌؿخسضمها الؿيان في الكغب والؼعاٖت او الاغغاى اإلاجزلُتً،وجدخى ً
الىفاًاث الؿائلت الهاصعة ًٖ اإلاإؾؿاث الصحُت ٖلى همُاث هبحرة مً مؿبباث
الامغاى واإلاىاص الىُمُائُت و الهُضالهُت التي جلىر اإلاُاه الهالحت للكغب
والاغغاى اإلاجزلُت والن اإلاىاص الهُضالهُت جإزغ بُىلىحُا كفض ًيى ًن لها جأزحراث
ؾلبُت وكض جيىنً زُحرة ٖلى الثرة الحُىاهُت التي ٌؿتهلىها البكغ ً،وٖىض خغقً
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الىفاًاث ًيخج ٖليها الؼئبم والظي ٌٗض مً اإلاٗاصن الثلُلت اإلالىزت للبِئت واهه ال
ًدترقً فُبلى مخالقُا ٖلى الاعى وَكيل زُغا ٖلى الغالف الجىيً والتربت ومً
اهم الايغاع التي جهِب البِئت:
 اهدكاع الغوائذ اإلاؼعجت. ججم٘ الحكغاث الظباب والهغانحر التي جىلل الامغاى جلىر التربت واإلاُاه الجىفُتً .جلىر الغالف الجىي بالغاػاث والضزان اإلاىبٗثت مً اإلاداعقً . - 5ثأثيرها على املجتمع:
بُبُٗت الحاٌ جىجم ًٖ الىفاًاث الاؾدكفائُت ايغاع جلحم باإلاجخم٘ مما ًىلض
لهم ٖضم عيا وخؿاؾُت مفغَت مً عؤٍت الىفاًاث الاؾدكفائُتً،ألجها جدخىيً ٖلى
بلاًا بكغٍت وصماء ملىزت جإصي الى حماٌ الُبُٗت الظي ًإزغ هفؿُا ٖلى الفغص
ًوٖلى مغصوصه ً .
ان اهدكاع الىفاًاث الاؾدكفائُت ووحىصها بكيل هبحر ًللل مً كُمت
اإلاإؾؿت الصحُت في اإلاجخم٘ وختى مً كُمتها الاكخهاصًت ولظلً للخسىف الظي
ًخىلض لضحهم الن الىٓافت اؾاؽ الصحتً،ولهظا جضف٘ باإلاغض ى
واإلاجخم٘ الى الخسلي ًٖ زضماث اإلاؿدكفى واللجىء الى مإؾؿاث صحُت جًمً
للمغٌٍ الكغوٍ اإلاثلى للىٓافت وجيى ًن لها اصاعة زانت بهظا الكأن حؿهغ ٖلى
عاخت اإلاغٌٍ هفؿُا وبضهُاً .
-6أشكال التلىث البيئي:
 1-6التلىث الهىائي:
ًدضر الخلىر الهىائي ٖىضما جخىاحض حؼٍئاث أو حؿُماث في الهىاء وبىمُاث
هبحرة ًٖىٍت أو غحر ًٖىٍت بدُث ال حؿخُُ٘ الضزى ًٌ ئلى الىٓام البُئي وحكيل
يغعا ٖلى الٗىانغ البُئُت .والخلىر الهىائي ٌٗخبر اهثر أقياٌ الخلىر البُئي
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اهدكاعا هٓغا لؿهىلت اهخلاله واهدكاعه مً مىُلت ئلى أزغيً وبفترة ػمىُت وححزة
وؿبُا وٍإزغ هظا الىىٕ مً الخلىر ٖلى ؤلاوؿان والحُىان والىباث جأزحرا مباقغا
وٍسلف آزاعا بُئُت وصحُت واكخهاصًت واضحت مخمثلت في الخأزحر ٖلى صحت
ؤلاوؿان واهسفاى هفاءجه ؤلاهخاحُت هما أن الخأزحر ًيخلل ئلى الحُىاهاث وٍهُبها
باألمغاى اإلاسخلفت وٍللل مً كُمتها الاكخهاصًت ،أما جأزحرها ٖلى الىباجاث فهي
واضحت وحلُت مخمثلت بالضعحت ألاولى في اهسفاى ؤلاهخاحُت الؼعاُٖت
للمىاَم التي حٗاوي مً ػٍاصة جغهحز اإلالىزاث الهىائُت باإليافت ئلى طلً هىان
جأزحراث غحر مباقغة مخمثلت في الخأزحر ٖلى الىٓام اإلاىاخي الٗالمي خُث ان ػٍاصة
جغهحز بٌٗ الغاػاث مثل زاوي أهؿُض الىغبىنً ًإصي ئلى اهدباؽ خغاعيً ًؼٍض مً
خغاعة الىغة ألاعيُت وما ًدب٘ طلً مً حغحراث َبُُٗت
ومىازُت كض جيىنً لها ٖىاكب زُحرة ٖلى اليىنًً .
 2-6التلىث املائي:
الغالف اإلاائي ًمثل أهثر مً  %70مً مؿاخت الىغة ألاعيُت وٍبلغ حجم هظا
الغالف خىالي  296ملُى ًن مُال مىٗبا مً اإلاُاه .ومً هىا جبضو أهمُت اإلاُاه خُث
أجها مهضع مً مهاصع الحُاة ٖلى ؾُذ ألاعى فُيبغي نُاهخه والحفاّ ٖلُه
مً أحل جىاػ ًن الىٓام ؤلاًيىلىجي الظي ٌٗخبر في خض طاجه ؾغ اؾخمغاعٍت الحُاة .
وٖىضما هخدضر ًٖ الخلىر اإلاائي مً اإلاىٓى ًع الٗلمي فاهىا هلهض ئخضار زلل
وجلف في هىُٖت اإلاُاه وهٓامها ؤلاًيىلىجي بدُث جهبذ اإلاُاه غحر نالحت
الؾخسضاماتها ألاؾاؾُت وغحر كاصعة ٖلى اخخىاء الجؿُماث واليائىاث الضكُلت
والفًالث اإلاسخلفت في هٓامها ؤلاًيىلىجي .وبالخالي ًبضأ اجؼان هظا الىٓام باالزخالٌ
ختى ًهل ئلى الحض ؤلاًيىلىجي الحغج والظي جبضأ مٗه آلازاع الًاعة بالٓهىعً
ي ْاهغة أو مكيلت هثحرة الحضور في الٗالم
ٖلى البِئت .وللض انبذ الخلىر البدغ ً
هدُجت لليكاٍ البكغٍاإلاتزاًض وخاحت الخىمُت الاكخهاصًت اإلاتزاًضة للمىاص الخام
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ألاؾاؾُت والتي جخم ٖاصة هللها ٖبر اإلادُِ اإلاائي هما أن مٗٓم الهىاٖاث
اللائمت في الىكذ الحايغ جُل ٖلى ؾىاخل بداع أو مدُُاث .وَٗخبر الىفِ
اإلالىر ألاؾاس ي ٖلى البِئت البدغٍت هدُجت لٗملُاث الخىلُب واؾخسغاج الىفِ
والغاػ الُبُعي في اإلاىاَم البدغٍت أو اإلاداطًت لها ،هما أن خىاصر هاكالث الىفِ
الٗمالكت كض جإصي ئلى جلىر الغالف اإلاائي باإليافت ئلى ما ٌؿمى بمُاه الخىاػنً
والتي جلىم هاكالث الىفِ بطخ مُاه البدغ في نهاعٍجها ليي جلىم هظه اإلاُاه
بٗملُت جىاػنً الىاكلت ختى جأحي ئلى مهضع شحً الىفِ فخلىم بخفغَغ هظه اإلاُاه
اإلالىزت في الحبر مما ًإصي ئلى جلىثها بمىاص هُضعوهغبىهُت أو هُمُائُت أو ختى
مكٗت وٍيىنً لهظا الىىٕ مً الخلىر آزاع بُئُت ياعة وكاجلت إلايىهاث الىٓام
ؤلاًيىلىجي خُث أجها كض جلض ي ٖلى اليائىاث الىباجُت والحُىاهُت وجإزغ بكيل
واضح ٖلى الؿلؿلت الغظائُت هما أن هظه اإلالىزاث زهىنا الًٗىٍت منها حٗمل
ٖلى اؾتهالن حؼء هبحر مً ألاهسجحن الظائب في اإلااء هما ان البل٘ 66 .الؼٍدُت
 67الُافُت ٖلى ؾُذ اإلااء حُٗم صزىًٌ ألاهسجحن وأقٗت الكمـ والتي حٗخبر
يغوعٍت لٗملُاث الخمثُل الًىئي.
 3-6التلىث ألارض ي:
ي واللكغة الٗلىٍت للىغة ألاعيُت والظي
وهى الخلىر الظي ًهِب الغالف الصخغ ً
ٌٗخبر الحللت ألاولى وألاؾاؾُت مً خللاث الىٓام ؤلاًيىلىجي وحٗخبر أؾاؽ الحُاة
وؾغ صًمىمتها وال قً ان الؼٍاصة الؿياهُت الهائلت التي خضزذ في الؿىىاث الللُلت
اإلاايُت أصث ئلى يغِ قضًض ٖلى الٗىانغ البُئُت في هظا الجؼء مً الىٓام
ؤلاًيىلىجي واؾخجزفذ ٖىانغ بُئُت هثحرة هدُجت لٗضم ملضعة الاوؿان ٖلى نُاهتها
وخماًتها مً الخضهىعً فؿىء اؾخسضام ألاعاض ي الؼعاُٖت ًإصي ئلى اهسفاى
ئهخاحُتها وجدىٍلها مً ٖىهغ مىخج ئلى ٖىهغ غحر مىخج كضعجه البُىلىحُت كض
جهل ئلى الهفغ .وهجض أن ؾىء اؾخغالٌ ؤلاوؿان للخىىىلىحُا
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كض أصي ئلى ْهىعً الخلىر ألاعض ي خُث ان ػٍاصة اؾخسضام ألاؾمضة الىُتروحُيُت
لخٗىٌٍ التربت ًٖ باإلاىاص الىُماوٍت وجضهىعً ملضعتها البُىلىحُت هما ان ػٍاصة
اليكاٍ الهىاعي والخٗضًني أصي ئلى ػٍاصة اإلالىزاث والىفاًاث الهلبت ؾىاء واهذ
هُمُائُت أو مكٗت وجلىم بٌٗ الحيىماث باللاء هظه الىفاًاث ٖلى ألاعى
أو صفنها في باًَ ألاعى وفي ولخا الحالخحن ًيىنً الخأزحر الؿلبي واضح وجإزغ ٖلى
ؤلاوؿان والحُىان والىباث ٖلى اإلاضي الُىٍل.
 4-6التلىث إلاشعاعي :
ًدضر الخلىر ؤلاقٗاعي ٖىض اهُالق أو حؿغب اإلاىاص اإلاكٗت ( نلبت ًً،ؾائلت أو
غاػٍت ) مً ألاوُٖت التي جدخىحها مً زالٌ زلىب أو قغور بها أو هدُجت
الهفجاعها  .جىضمج اإلاىاص اإلاكٗت بٗض حؿغبها في ٖىانغ البِئت اإلاسخلفت مثل اإلااء
والتربت والهىاء لخيخلل بٗض طلً ئلى ؤلاوؿان .وجلىر اإلااء ًمىً أن ًيخلل مباقغة
ئلى ؤلاوؿان بالدؿغب أومً زالٌ جىاوًٌ الحُىاهاث و ألاؾمان و الىباجاث البدغٍت
التي حٗخبر طاث كضعة ٖلي جغهحز اإلاىاص اإلاكٗت في أحؿامها ً .
أما جلىر التربت فُيخلل ئلى الىباجاث ومنها ئلى ؤلاوؿان مباقغة أو ٖىض جىاو ًٌ
الحُىاهاث التي جخغظي ٖلي جلً الىباجاث اإلالىزت و بالغغم مً طلً فان حؿغب
اإلاىاص اإلاكٗت ئلى التربت هى أكل ٖملُاث الخلىر زُىعة بؿبب وىهه مىيُٗا ألن
الؼمً الالػم ليي جخدغن اإلاىاص اإلاكٗت ٖبر َبلاث التربت ئلى أن جهل للمُاه
الجىفُت ًيى ًن َىٍال .
و هظا الخلىر أؾهل في الىكف والخدضًض و في الخٗامل مٗه وٖالحه .
 وٖىض جلىر الهىاء ًإصي طلً ئلى اهدكاع ٖام للخلىر في مىاَم قاؾٗت ئطا لٗبذالغٍاح صوعها في جدغًٍ السحابت اإلاكٗت ( هما خضر في خاصر قحر هىبل )  .و كض
ًيخهي الخلىر الهىائي بدؿاكِ الغباع اإلاك٘ ٖلي مىاَم مسخلفت مما ًإصي ئلى
جلىر ألاعى و اإلااء ً .
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وهظا الخلىر ال ًدضر ئال في الحىاصر الغئِؿُت الظي ًضمغ فيها كلب اإلافاٖل .
وٍدضر أًًا جلىر الهىاء ٖىض ػٍاصة جغهحز غاػ الغاصونً به  .وغاػ الغاصونً غاػ
زامل ًًٖ ،ضًم اللىنً و الغائدت و له وكاٍ ئقٗاعي ولظلً ًخدلل باهبٗار
حؿُماث ألفا اإلاصحىهت ئلى هىاجج نلبه حؿمي ببىاث الغاصون .
-7الحلىل الطبيعية ملعالجة ثلىث البيئةً :
مً مؼاًا الُبُُٗت أهه بامياهىا مٗالجت البِئت اإلاخًغعة ًٖ َغٍم
الُبُٗت هفؿها فليل مكيلت بُئُت هىا هٗالج لها جلضمه لىا االُبُٗت التي وهبها
اهللا لىا وآلان هدً في وَىىا مدانغًٍ بيل أهىإ الخلىر البُئي ولىىىا مً فىغ أو
وٗمل باًجاص خلىًٌ مً الُبُٗت إلاٗالجتها فالٗلم الحضًث أوحض مئاث الُغقً
اإلاٗالجت للبِئت اإلالىزت وألامثلت هثحرة ومُبلت في الٗضًض مً صوًٌ الٗالم فخلىر
اإلااء ًمىً مٗالجخه ًٖ َغٍم ػعٕ هىٕ مٗحن مً الُدالب التي جلتهم البىترًا
اإلالىزت للماء و هظلً جم جأهُض أن اللهب اإلاىحىص في جهغٍىا ًلىم بٗملُت جىلُت
اإلااء بكيل جللائي فهظا خلحن إلاكيلت جلىر اإلااء و أما مكيلت الىفاًاث التي جُفى
في قىاعٖىا فُىفي أن هظهغ بأن في الؼعاٖت هىان ٖملُت جضعؽ حؿمى بٗملُت
الخسمغ لخجهحز الؿماص الؼعاعي و هظه الٗملُت هي بأن ًخم حلب اإلاىاص الغظائُت
اإلاىحىصة في الىفاًاث و حٗغًٍها للكمـ إلاضة مُٗىت و مً زم صفنها في ألاعى ومً
زم ئزغاحها ليي ٌؿخسضم هؿماص ػعاعي ألغلب الىباجاث و اإلاؼعوٖاث و أما
الىفاًاث الىعكُت فُىفي أن وٗلم بأن ؾخحن باإلاائت مً الىعق اإلاؿخسضم في أمغٍيا
هى وعق مٗاص جهيُٗه فلماطا ال وؿخسضم زانُت ئٖاصة الخهيُ٘ في وَىىا بضٌ
صف٘ جيالُف باهٓت لكغاء أقُاء حضًضة و جلىر بُئخىا في النهاًت فالُبُٗت ًوالبِئت
هُان واخض ٖلُىا الحفاّ ٖليهما و جأزغ أي حؼء مً هظا الىُان ؾىف حهضص ألازغ
و مً مؼاًا البِئت و الُبُٗت أن مهم جأزغ أخضهما فالٗالج مىحىص ٖىض ألازغ فأن
جأزغث الُبُٗت جخأزغ البِئت و أن جأزغث البِئت جخأزغ الُبُٗت .
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 -8مخاطع التلىث البيئية:
حكىٍه اإلاىٓغ الٗام للمضًىت.
الغوائذ الىغحهت.
الخأزحر ٖلى الىٓام الحُىيً في اإلاىُلت التي جخجم٘ فيها الىفاًاث  ،وطلً بجلب
اللىاعى والحكغاث.
جيبٗث مً هفاًاث غاػ اإلاُثان وغاػ زاوي اهؿُض الىغبىن ،وهظه الغاػاث مً
الغاػاث الضفئت التي ًلٗب
اعجفاٖها صوعا في الاهدباؽ الحغاعيً .
خاثمة:
ان البِئت مً اهم اإلاىيىٖاث التي قغلذ الاوؿان مىظ ان وحض ٖلى ؾُذ
هظه الاعى ألجها اإلادُِ الظي ٌِٗل فُه ومىه ًدهل ٖلى مهاصع ِٖكه وبلائه
واؾخمغاعه .فان جلىثها هى ازُغ ما حهضص هظه الحُاة وٍدىًٌ صونً كضعة البِئت ٖلى
اؾخمغاع الُٗاء والخجضص للىفاء بمُالب الاوؿان .لىً في جهاًت اللغنً الٗكغًٍ
بلغ الاوؿان في جأزحره ٖلى بُئخه مغاخل جىضع بالخُغ ،اط ججاو ًػ في بٌٗ الاخىاٌ
كضعة الىٓم البُئُت الُبُُٗت ٖلى اخخماٌ هظه الخغُحراث واخضار ازخالالث بُئُت
تهضص خُاة الاوؿان وبلاءه ٖلى ؾُذ الىغة الاعيُت الن البِئت هي بمثابت الغوح
للخىاػ ًن الُبُعي واًًا مٗىُت في بلاء الحُاة ليىهب الاعى خفاْا ٖلى
مىاعصه{ًاإلاخجضصة وغحر مخجضصه}ًاإلاخىىٖت جللائُا لخامحن اؾخمغاع حمُ٘ اإلاسلىكاث
الحُت واإلاخٗاكبت مؿخلبال .وهظا ًضٌ ٖلى ان الاوؿان مىظ ػمً بُٗض اإلاؿاهم
الاو ًٌ في زلل الُبُٗت مُمىخت للخُىعً َُلت اللغ ًن اإلااض ي الحم الًغعً في
ي اإلاخغحراث الُبُُٗت ٖبر مالًحن
الخىاػ ًن الُبُعي ليىهب الاعى بكيل مظهل جىاػ ً
الؿىحنً .
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