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  مفهومه وأشكاله وكيفية التقليل من خطورته: التلـوث البيئـي 
  خليف مصطفى غرايبة.د

   األردن- جامعة البلقاء التطبيقية -قسم العلوم األساسية 

  
  الملخص

فمن حيث الدرجة ينقسم  ومصدرھا أو سببھا،) قّوتھا(ّتتعدد وتتنوع أشكال وصور التلوث البيئي حسب درجتھا 
والتلوث   التلوث المقبول،والتلوث الخطر الذي تعاني منه معظم الدول الصناعية،:رجات ھيالتلوث إلى ث)ث د

تلوث طبيعي وتلوث  :المدمر  الذي يؤدي إلى انھيار النظام ا5يكولوجي،ومن حيث المصدر ينقسم التلوث إلى
  البشري وكيفية التقليل يھدف ھذا البحث إلى دراسة أشكال التلوث الناتج عن النشاط .ناتج عن النشاط البشري

تلوث المياه والھواء والتربة، والتلوث : من خطورته ما أمكن، ويدرس البحث ا;شكال  التالية من التلوث
بالمخلفات الصلبة والخطيرة، والتلوث الناتج عن الضجيج وا5شعاع، والتلوث البيولوجي، والتلوث داخل المباني 

  .تلوث الثقافي وا5ع)مي وا;خ)قي والفكريًوأخيرا التلوث المعنوي المتمثل بال
وقد أصبحت ظاھرة التلوث مشكلة عالمية، ولذا ظھر العديد من المنظمات والمؤسسات العالمية التي أخذت على 
ًعاتقھا التصدي لھذه المشكلة الخطيرة ومن أبرزھا مدرسة أنصار البيئة وحركات الخضر، ونظرا لخطورة  ّ

ل ا5نسانية فقد أورد الباحث العديد من ا5جراءات التي يمكن إتباعھا للتقليل من درجة أشكال التلوث على مستقب
تنشيط السياحة البيئية والتوّسع في إقامة المحميات الطبيعية، ونشر الوعي : خطورتھا على البيئة، ومن أبرزھا

شريعات لردع ملوثي البيئة وتخطيط البيئي، وإعداد  الفنيين ا;كفاء في مجاDت علوم البيئة، وسن القوانين والت
  .القطاع الصناعي بصورة أفضل

  

 . التلوث، البيئة، املخلفات الصلبة، أنصار البيئة، السياحة البيئية :كلمات المفتاحية
 

  مقدمـة -١

حظي موضوع البيئة والدراسات البيئية باهتمام املتخصصني والـرأي 
الدراســـات الـــيت العـــام يف العقـــدين األخـــريين، وكثـــرت املوضـــوعات و

تناولـــت قــــضايا البيئـــة ومــــشكالا وخباصــــة بعـــد أن أخــــذت املــــوارد 
الطبيعية يف النـضوب واالسـتنزاف وباتـت الرتبـة واهلـواء واملـاء واملـوارد 
الغذائيــة ملوثــة بــأنواع شــىت مــن املــواد الكيميائيــة والــسموم وهــو أمــر 

  .)١(أسهم بدور كبري يف زيادة األمراض
  

هــــي كــــل متكامــــل ) البــــشري(لطبيعــــي واملــــشيد إن البيئــــة بــــشقيها ا
، وحمتويــــات هــــذا اإلطــــار )كوكــــب احليــــاة(إطارهــــا الكــــرة األرضــــية 

ليست جامدة بل إا دائمة التفاعل مؤثرة ومتأثرة، واإلنسان نفسه 
واحــد مــن مكونــات البيئــة يتفاعــل مــع مكوناــا مبــا يف ذلــك أقرانــه 

ن الـسيد يوثانــت مـن البـشر، وقـد ورد هـذا الفهـم الـشامل علـى لـسا
إننــا شـئنا أم أبينــا : "األمـني العـام األســبق لألمـم املتحــدة حيـث قـال

نـسافر سـوية علـى ظهـر كوكـب مـشرتك، وهـذا يتطلـب مـن اإلنــسان 
 أن يتعامــل مــع البيئــة - وهــو العاقــل الوحيــد بــني الكائنــات احليــة–

  .)٢(بالرفق واحلنان ويستثمرها دون إتالف أو تدمري
  
  

ة هي اإلطـار الـذي يعـيش فيـه اإلنـسان وحيـصل منـه وإذا كانت البيئ
على مقومات حياته من غذاء وكساء وميارس فيه عالقاته مع أقرانـه 
ًمن بين البشر، فان أول ما جيب على اإلنسان حتقيقـه حفاظـا علـى 
ًهذه احلياة أن يفهم البيئـة فهمـا صـحيحا بكـل عناصـرها ومقوماـا  ً

بعمـــــــل مجـــــــاعي جـــــــاد حلمايتهـــــــا وتفاعالـــــــا املتبادلـــــــة مث أن يقـــــــوم 
وحتــسينها وان يــسعى للحــصول علــى رزقــه وان ميــارس عالقاتــه دون 

  .إتالف أو إفساد

يعتــــرب اإلنــــسان إذن أهــــم عامــــل حيــــوي يف إحــــداث التغيــــري البيئــــي 
واإلخالل الطبيعي البيولوجي منـذ وجـوده وهـو يتعامـل مـع مكونـات 

ًنا يف البيئــة وخاصــة ًالبيئـة، وكلمــا توالـت األعــوام ازداد حتكمــا وسـلطا
ًبعد أن يسر له التقدم العلمي والتكنولوجي مزيدا من فرص إحداث 
التغيــري يف البيئــة، وتكمــن عوامــل اخــتالل التــوازن البيئــي يف األنظمــة 
البيئيــة يف وجــود امللوثــات الــيت ازدادت مــع ازديــاد دخــل األفــراد ومــا 

وط إنتاجهــا سيــستهلكونه مــن املــوارد الطبيعيــة لتــشغيل املــصانع وخطــ
وأصــبح اعتمــادهم علــى تلــك املنتجــات لتغطيــة احتياجــام اليوميــة، 
ممـا دفـع املـصانع لتـوفري هـذه االحتياجـات مـن اجـل الكـسب املــادي 
دون الرتكيــز علــى اآلثــار الــسلبية الــيت قــد حتــدث للبيئــة، والــيت تتمثــل 

املــاء (يف ظهــور عــدد مــن املــواد اجلديــدة يف وســط مــن أوســاط البيئــة 
والــــيت تــــسبب زيــــادة نــــسبتها عــــن املعتــــاد إىل الــــضرر ) واء والرتبــــةواهلــــ



Journal of Environmental Studies, Volume 3: 121-133. June. 2010.                                             122    

بالكائنـــات احليــــة واخـــتالل التــــوازن البيئــــي وتـــسارع يف زيــــادة حجــــم 
، وقــــد اهتمــــت دول العــــامل بظــــاهرة التلــــوث منـــــذ )٣(التلــــوث البيئــــي

  .النصف الثاين من القرن العشرين
  

 الـيت بـدأت وتعترب مـشكلة التلـوث أحـد أهـم املـشاكل البيئيـة امللحـة
ًتأخذ أبعادا بيئية واقتصادية واجتماعية خطرية خـصوصا بعـد الثـورة  ً
الــصناعية يف أوروبــا والتوســع الــصناعي اهلائــل املــدعوم بالتكنولوجيــا 
احلديثـــة، وأخـــذت الـــصناعات يف اآلونـــة األخـــرية اجتاهـــات خطــــرية 
متمثلــــة يف التنــــوع الكبــــري وظهــــور بعــــض الــــصناعات املعقــــدة والــــيت 

ا يف كثري من األحيان تلوث خطـري يـؤدي عـادة إىل تـدهور يصاحبه
  .احمليط احليوي والقضاء على تنظيم البيئة العاملية

  

 Concept of (مفهـوم التلــوث البيئــي -٢

pollution:(  
اختلـــف علمـــاء البيئـــة واملنـــاخ يف التوصـــل إىل تعريـــف دقيـــق وحمـــدد 

ملفهــــوم ًللمفهـــوم العلمــــي للتلـــوث البيئــــي، وأيـــا كــــان التعريـــف فــــان ا
 مـرتبط بالدرجــة األوىل بالنظـام اإليكولـوجي، حيــث ثالعلمـي للتلـو

إن كفــاءة هــذا النظــام تقــل بدرجــة كبــرية وتــصاب بــشكل تــام عنــد 
حــــدوث تغــــري يف احلركــــة التوافقيــــة بــــني العناصــــر املختلفــــة، فــــالتغري 
الكمي أو النوعي الذي يطرأ على تركيب عناصر هذا النظام يـؤدي 

 هنــا جنـــد أن التلـــوث البيئــي يعمـــل علـــى إضـــافة بــه إىل اخللـــل، ومـــن
عنصر غري موجود يف النظام البيئي، أو انـه يزيـد أو يقلـل مـن وجـود 
أحــد عناصــره بــشكل يــؤدي إىل عــدم اســتطاعة النظــام البيئــي علــى 

  .)٤(قبول هذا األمر الذي يؤدي إىل إحداث خلل يف هذا النظام
  

اض هــــــذه ّوقـــــد تعـــــدد مفهـــــوم التلـــــوث البيئـــــي وميكـــــن اســـــتعر
  :املفاهيم كما يلي

هو مصطلح يعىن بكافـة الطـرق الـيت يتـسبب النـشاط البـشري يف  -
ًإحلــــاق الــــضرر بالبيئــــة الطبيعيــــة، والتلــــوث قــــد يكــــون منظــــورا 
كالنفايات، أو بصورة دخان اسود ينبعث مـن أحـد املـصانع، 
وقد يكون غري منظور ومن غري رائحـة أو طعـم، وبعـض أنـواع 

حقيقــة يف تلــوث اليابــسة واملــاء واهلــواء التلــوث قــد ال تتــسبب 
ولكنهـــا كفيلـــة بإضـــعاف متعـــة احليـــاة عنـــد النـــاس والكائنـــات 
احليـــة األخـــرى، فالـــضجيج املنبعـــث مـــن حركـــة املـــرور واآلالت 
ًمثال ميكن اعتباره شكال من أشكال التلوث اليت تفـسد متعـة  ً

  .)٥(احلياة يف اتمعات
ة عـن التغـريات املـستحدثة فيهـا هو احلالة القائمة يف البيئة والناجتـ -

والــيت تــسبب لإلنــسان اإلزعــاج أو األمــراض أو الوفــاة بطريقــة 
مباشــــــرة أو عــــــن طريــــــق اإلخــــــالل باألنظمــــــة البيئيــــــة وتعــــــرف 

ُمـــسببات التلـــوث بامللوثـــات، وتعـــرف امللوثـــات بأـــا املـــواد أو 
 .امليكروبات اليت تلحق الضرر باإلنسان

سـائلة أو صـلبة، قـد تكـون مـواد وجود مـواد أو شـوائب غازيـة أو  -
ًحية أو جامدة يف اهلواء أو املاء أو الغذاء تسبب تبـديال يـؤثر 
ًســـلبا علـــى ســـالمة الوظـــائف املختلفـــة لكـــل الكائنـــات احليـــة 
على كوكب األرض، أو وجود مـا يـؤدي إىل األضـرار بالعمليـة 
اإلنتاجية كنتيجة لالختالل من كمية أو نوعية املواد املتجددة 

ً ملوثـــا عنــــدما -ً مـــثال -احـــة هلـــذه العمليـــة، ويعتــــرب اهلـــواء املت
توجــد تلــك الـــشوائب برتكيــزات تبقــى بـــه لفــرتات زمنيــة كافيـــة 
إلحــــداث ضــــرر بــــصحة اإلنــــسان أو ممتلكاتــــه أو بــــاحليوان أو 

 .)٦(النبات

ويشمل املفهوم احلديث للتلوث كل مـا يـؤثر علـى مجيـع العناصـر  -
ن وإنسان، وكذلك ما يؤثر يف احليوية مبا فيها من نبات وحيوا

تركيـــــــب العناصـــــــر الطبيعيـــــــة غـــــــري احليـــــــة مثـــــــل اهلـــــــواء والرتبـــــــة 
والبحـــريات والبحـــار، ولقـــد بـــدأ اإلنـــسان حياتـــه علـــى األرض 
وهــــو حيــــاول أن حيمــــي نفــــسه مــــن غوائــــل الطبيعــــة وانتهــــى بــــه 
األمـــر بعـــد آالف الـــسنني وهـــو حيـــاول أن حيمـــي الطبيعـــة مـــن 

 .)٧(نفسه

 التلـــوث ١٩٨٢ون محايـــة البيئـــة األردين لـــسنة ّيعـــرف مـــشروع قـــان -
وجـود مـادة أو مـواد غريبــة يف : بإجيـاز مفيـد علـى النحـو التـايل

أي مكون من مكونـات البيئـة جيعلهـا غـري صـاحلة لالسـتعمال 
  .)٨(أو حيد من استعماهلا

ًمـن استعراضـنا الــسابق ملفـاهيم التلـوث البيئــي ونظـرا خلطـورة ومشوليــة 
عظــم املراجــع إىل تقــسيمه إىل ثــالث درجــات التلــوث فقــد أشــارت م

  :)٩(هي
هــو درجــة مــن درجــات التلــوث الــيت ال يتــأثر : التلــوث املقبــول -١

ًوال يكــون مــصحوبا بأيــة ) ١٠(ــا تــوازن النظــام اإليكولــوجي
  .أخطار أو مشاكل بيئية رئيسية

وتعــاين منــه العديــد مــن الــدول الــصناعية ألنــه : التلــوث اخلطــر -٢
اعي وزيادة النشاط التعديين، وتعتـرب ينتج من النشاط الصن

هــذه املرحلـــة مــن املراحـــل املتقدمــة حيـــث أن كميــة ونوعيـــة 
امللوثــات تتعــدى احلــد اإليكولــوجي احلــرج والــذي يبــدأ معــه 
التـــــأثري الـــــسليب علـــــى العناصـــــر البيئيـــــة الطبيعيـــــة والبـــــشرية، 
وتتطلب هـذه املرحلـة إجـراءات سـريعة للحـد مـن التـأثريات 

 ذلـــك عـــن طريـــق معاجلـــة التلـــوث الـــصناعي الـــسلبية، ويـــتم
باســـــتخدام وســـــائل تكنولوجيـــــة حديثـــــة كإنـــــشاء وحـــــدات 
معاجلــــة كفيلــــة بتخفــــيض نــــسبة امللوثــــات لتــــصل إىل احلــــد 



Journal of Environmental Studies, Volume 3: 121-133. June. 2010.                                             123    

ًاملـــسموح بـــه دوليـــا، أو عـــن طريـــق ســـن قـــوانني وتـــشريعات 
 .وضرائب على املصانع اليت تساهم يف زيادة نسبة التلوث

وع املرحلة اليت ينهـار فيهـا النظـام وميثل هذا الن: التلوث املدمر -٣
ًاإليكولوجي ويـصبح غـري قـادر علـى العطـاء نظـرا الخـتالل 

 لمـــستوى التـــوازن بـــشكل جـــذري، ولعـــل حادثـــة تـــشر نوبـــ
 النوويــة يف أوكرانيـــا )املفــاعالت(الــيت وقعــت يف املعـــامالت 

خــري مثــال للتلــوث املــدمر، وحيتــاج النظــام اإليكولــوجي يف 
 سـنوات طويلـة إلعـادة اتزانـه بواسـطة حالة هذا التلـوث إىل

  .تدخل العنصر البشري وبتكلفة اقتصادية باهظة

  :صور التلوث البيئي  -٣
إن مـــــشكلة التلـــــوث البيئـــــي ليـــــست مـــــشكلة جديـــــدة أو طارئـــــة 
ًبالنسبة لألرض، وإمنا اجلديد فيها هو زيادة شدة التلوث كما وكيفا  ً

ـــــة ال تعـــــرت ف باحلـــــدود يف عـــــصرنا احلاضـــــر، والتلـــــوث مـــــشكلة عاملي
 ً.السياسية لذلك حظيت باهتمام دويل، ومنها فرضت نفسها فرضا

والن التــــــصدي هلــــــا جيــــــاوز حــــــدود أو إمكانيــــــات التحــــــرك الفــــــردي 
ملواجهــــة هــــذا اخلطــــر املخيــــف، واحلــــق أن األخطــــار البيئيــــة ال تقــــل 
ــــــــزد  ًخطــــــــرا عــــــــن النزاعــــــــات واحلــــــــروب واألمــــــــراض الفتاكــــــــة إن مل ت

  .)١١(عليها
ث كــل عناصـــر البيئــة احمليطـــة باإلنــسان مـــن وقــد أصــاب التلـــو

ماء وهواء وغذاء وتربة، وزادت الضجة املورقة واإلشعاعات املؤذيـة، 
وقبــل اســتعراض صــور وأشــكال التلــوث يستحــسن أن نعــرض ألنــواع 

  :)١٢(التلوث ذات االهتمام الدويل الذي يتمثل باألنواع التالية
" ث عـرب احلـدودالتلـو"وهو الـذي يطلـق عليـه اسـم : النوع األول -

  .وينتقل عرب املياه أو اهلواء وحيتاج إىل تعاون دويل
ـــاني - املـــال "وهـــو الـــذي يـــضر باملنـــاطق املعروفـــة باســـم : النـــوع الث

وهــي الــيت تقــع يف وراء حــدود الواليــة اإلقليميــة للدولــة " العــام
وتعتــرب ملكيتهــا شــائعة بــني الــدول مثــل منــاطق أعــايل البحــار 

 . اجلنويب للكرة األرضيةوالفضاء اخلارجي والقطب

بـالرتاث الثقـايف "وهو ما يطلق عليه التلوث الضار: النوع الثالث -
ويهــدف إىل محايــة بعــض األشــياء الطبيعيــة " والطبيعــي العــاملي

واليت قام اإلنسان بوضعها ومتثل ضجة عاملية كربى من وجهة 
النظـــر الفنيـــة العلميـــة، وتـــدفع اتمـــع الـــدويل الن يتحـــرك إمـــا 

تهـــــا أو إليقـــــاف مـــــصادر التلـــــوث املـــــؤثرة عليهـــــا، وقــــــد حلماي
تــدخلت منظمــات دوليــة إلنقــاذ ذلــك مثــل اليونــسكو إلنقــاذ 

 .الرتاث الثقايف من التلف أو الضرر

وهـو التلـوث احمللـي أو الـداخلي وهـو تلـوث يكـون : النوع الرابـع -
مــصدره وآثــاره الــضارة داخــل اإلقلــيم نفــسه وطبيعــة االهتمــام 

  .تدخل يف أي نوع من األنواع الثالثة السابقةذا التلوث ال 

ومـــــن اســـــتعراض العديــــــد مـــــن املراجـــــع الــــــيت تـــــشري إىل صــــــور 
التلـــــوث فانـــــه ميكننـــــا حـــــصر أشـــــكال التلـــــوث وحـــــسب ) أشـــــكال(

  :)١٣(مصادرها على النحو التايل
وينــتج عـــن امللوثـــات النابعــة مـــن البيئـــة :  التلــوث الطبيعـــيًأوال
 وزحـــف الكثبـــان الرمليـــة علـــى املـــزارع الـــزالزل والرباكـــني: ذاـــا مثـــل

واألمطــار الغزيــرة الــيت جتــرف الرتبــة ولكــن مبــشيئة اهللا وبعــد فــرتة مــن 
  .الزمن توازن الطبيعة نفسها يف مثل هذه األنواع من صور التلوث

توصـل فريـق حبـث دويل :  التلوث بسبب النـشاط البـشريًثانيا
لتغيـريات يف طبيعـة خمتص بالـصحة البيئيـة واألمـراض املعديـة إىل أن ا

ّسطح األرض الناجتـة عـن النـشاط البـشري تـؤدي إىل تغـري يف طبيعـة 
انتــشار بعــض األمــراض املعديــة، أو ظهــور أمــراض أخــرى وبائيــة ممــا 
يعرض حياة اإلنسان واحليوان للخطـر، جـاء ذلـك يف دراسـة نـشرت 

 Environmental Health(يف جملــة آفــاق الــصحة البيئيــة 

perspectives(األســــتاذ  –قـــد ذكــــر الــــدكتور جوناثــــان بــــاتز ، و
جبامعــــة ويسكونــــسن مبدينــــة ماديــــسون األمريكيــــة الــــذي قــــاد فريــــق 

 بان النشاطات االقتصادية أو التنموية اليت تقوم ا الدول -البحث
شـــق الطـــرق وبنـــاء الـــسدود وجتفيـــف الـــربك والزحـــف العمـــراين : مثـــل

رات مـن األمـراض على الغابات واملنـاطق اخلـضراء تتـيح الفرصـة لعـش
املعديــــة كــــي تنتــــشر وتتحــــول إىل أوبئــــة، واألمثلــــة علــــى ذلــــك كثــــرية 
ـــــصفراء والكـــــولريا  ـــــا واإليـــــدز وجنـــــون البقـــــر واحلمـــــى ال ومنهـــــا املالري

  .)١٤(واألنفلونزا وشىت أنواع احلمى النزيفية
ومهمــا تعــددت صــور التلــوث بــسبب النــشاط البــشري فإــا تنقــسم 

  :)١٥(إىل نوعني
  .ثل تلوث املاء واهلواء والرتبةتلوث مادي م -١
) الــــضجيج(كالــــضوضاء ) معنــــوي(تلــــوث غــــري مــــادي  -٢

واإلشـــــــــعاعات املختلفـــــــــة والتلـــــــــوث الكهرومغناطيـــــــــسي 
والتلوث الثقايف واإلعالمي واألخالقي والفكري وتلـوث 

  ).كما يشاهد يف اآلثار املصرية(اآلثار 
وســــنعرض بإجيــــاز مفيــــد ألهــــم أشــــكال  التلــــوث النــــاتج عــــن 

  : البشريالنشاط

  : Water pollution تلوث المياه ١:٣
مـــن مـــساحة الكـــرة األرضـــية % ٧٣حيتـــل الغـــالف املـــائي حـــوايل 

ً مــــيال مكعبــــا مــــن امليــــاه، ٢٩٦ويبلــــغ حجــــم هــــذا الغــــالف حــــوايل  ً
إحداث خلل وتلف يف نوعية : والتلوث املائي من منظور علمي هو

وغــري قــادرة امليـاه حبيــث تــصبح غــري صـاحلة الســتخداماا األساســية 
علـى احتـواء اجلـسيمات والكائنـات الدقيقـة والفـضالت املختلفــة يف 
نظامهـــا اإليكولـــوجي، ولقـــد أصـــبح التلـــوث البحـــري مـــشكلة كثـــرية 
احلـــدوث يف العـــامل نتيجـــة للنـــشاط البـــشري املتزايـــد وحاجـــة التنميـــة 
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االقتــــصادية املتزايــــدة للمــــواد اخلــــام األساســــية والــــيت يــــتم نقلهــــا عــــرب 
ًملــائي، كمــا أن معظــم الــصناعات القائمــة حاليــا تطــل علــى احملــيط ا

ـــــة  ســـــواحل حبـــــار أو حميطـــــات ويعتـــــرب الـــــنفط امللـــــوث األســـــاس للبيئ
البحريــة نتيجــة لعمليــات التنقيــب واســتخراج الــنفط والغــاز الطبيعــي 
يف املناطق البحرية أو احملاذيـة هلـا إضـافة إىل حـوادث نـاقالت الـنفط 

ث التلـــوث املـــائي نتيجــة الخـــتالط ميـــاه ً، وأحيانـــا حيــد)١٦(العمالقــة
البحـــار أو البحـــريات أو األـــار أو امليـــاه الـــسطحية مبيـــاه اـــاري أو 
الكيميائيــــات الــــسامة أو الغــــازات أو الزيــــوت أو أيــــة مــــواد أخــــرى، 
وميتد خطر هذا االختالط أحيانا ليصل إىل املياه اجلوفيـة، وبإمكـان 

ــــــــ ــــــــسبب األذى ألنــــــــواع عدي ــــــــات هــــــــذا التلــــــــوث أن ي دة مــــــــن النبات
واحليوانــــات واإلنــــسان ووفقــــا ملنظمــــة الــــصحة العامليــــة ميــــوت مخــــسة 

ًماليني شخص سنويا بسبب جترعهم ماء ملوثا ًً
)١٧(.  

  :)١٨(وميكن حصر أنواع امللوثات املائية كما يلي
ملوثـــات امليـــاه الـــسطحية وملـــا كانـــت امليـــاه الـــسطحية األكثـــر  -١

ملوثاــا الــيت تنقــسم ًشــيوعا يف األشــكال املائيــة لــذا تتعــدد 
 :إىل

ولعــل مــن أشــهرها وأخطرهــا امللوثــات : امللوثــات املعديــة  .أ 
املوجودة يف أمعاء احليوانات ذات الـدم احلـار كاإلنـسان 
مثل البكترييا والطفيليـات والفريوسـات الـيت ميكنهـا نقـل 
العديــــد مـــــن األمـــــراض كاإلســـــهال والكـــــولريا والتيفوئيـــــد 

  .وغريها
مثــــل بقايــــا الطعــــام : كــــسجنياملخلفـــات املــــستهلكة لأل  .ب 

وميــاه الـــصرف الـــصحي وروث احليوانــات حيـــث تـــؤدي 
إىل زيــــادة يف اســــتهالك األكــــسجني مــــن قبــــل احمللــــالت 

 .وبالتايل إىل نقص تركيزه

ّأو مـا يـسمى بـالوفرة يف الغـذاء، كزيـادة : اإلثراء الغذائي  .ج 
تركيز الفسفور والنرتوجني حيـث تـساهم يف تلـوث امليـاه 

لــــى ســـبيل املثــــال فـــان البحــــريات ذات بـــشكل كبـــري، فع
مــــستويات التغذيــــة القليلــــة إذا مــــا عانــــت مــــن مــــشكلة 
اإلثــراء الغــذائي فــان منــو الطحالــب فيهــا ســيزدهر، كمــا 
ســــتنمو أنــــواع أخــــرى مــــن النباتــــات املائيــــة ممــــا ســــيؤدي 
بالتـــايل إىل زيـــادة الـــروائح الكريهـــة، وارتفـــاع مسيـــة امليــــاه 

عملياــــا الرتســــيب وعــــدم صــــالحيتها للــــشرب، وزيــــادة 
واضــــــمحالل اجلـــــــسم املـــــــائي وزوالـــــــه، وحيـــــــدث اإلثـــــــراء 
الغــذائي يف البحــار ولعــل أشــهر حبــار العــامل معانــاة مــن 
هــــذه املــــشكلة البحــــر األبــــيض املتوســــط وذلــــك لزيــــادة 
أعـــداد الـــدول املطلـــة عليـــه وزيـــادة أعـــداد الـــسكان علـــى 

مــن % ٣٦شــواطئه، عــالوة علــى أن هــذا البحــر جيــذب 

لدوليــة حيــث دفــع التلــوث ببلــدان كثــرية مثــل الــسياحة ا
إيطاليا وفرنسا واليونان إىل إغالق بعض شواطئها بوجه 
الــــسياح الن نوعيــــة امليــــاه مل تعــــد صــــاحلة لالســــتحمام، 
وهـــــذا ينطبـــــق علـــــى ســـــواحل الـــــدول املطلـــــة علـــــى حبـــــر 

 .)١٩(الكارييب

املستخدمة يف الصناعة والزراعة  العناصر الثقيلة والسامة  .د 
ًاملنزلية، فالتسمم بالرصاص مـثال يـتم عـن طريـق واألمور 

األكــل والــشرب أو االستنــشاق ويــؤدي ذلــك إىل تلــف 
 .يف الدماغ أو حواس السمع والبصر

أي مــــــا جتلبــــــه الريــــــاح وامليــــــاه اجلاريـــــــة إىل : الرســــــوبيات  .ه 
 .املسطحات املائية املختلفة من غبار وأتربة ناعمة

ستخدمها املــــــواد العــــــضوية الكيماويــــــة الــــــسامة الــــــيت تـــــــ  .و 
الصناعة والزراعة كاملواد البالستيكية واملبيـدات واألدويـة 
واألصـــــــباغ وغريهـــــــا، وميكـــــــن هلـــــــذه األنـــــــواع أن حتـــــــدث 

 .تشوهات خلقية أو اإلصابة مبرض السرطان

التلـــوث احلـــراري عـــن طريـــق امليـــاه الـــساخنة الناجتـــة عـــن   .ز 
توليـــــــــد التيـــــــــار الكهربـــــــــائي والـــــــــصناعات األخـــــــــرى إىل 

  .التجمعات املائية
مـن خـالل امليـاه العادمـة الـيت مــصدرها : ملوثـات امليـاه اجلوفيـة -٢

 .احلفر االمتصاصية أو شبكات الصرف الصحي التالفة

تشهد ميـاه البحـار واحمليطـات بـالقرب مـن : ملوثات احمليطات -٣
الكثري من الشواطئ ومن مصبات األار واملـدن الـساحلية 

لبقع عمليـــات تلــــوث بالنفايـــات الــــسامة وغـــري الــــسامة وبــــا
ــــــــني  ــــــــك ببالي النفطيــــــــة وتقــــــــدر اخلــــــــسائر الناجتــــــــة عــــــــن ذل
الـــدوالرات، كمـــا يـــتم تلـــوث احمليطـــات مبـــا تلقيـــه أســـاطيل 
النقــل البحريــة وأســاطيل صــيد الــسمك بكميــات كبــرية مــن 
النفايــات وهكــذا فانــه ميكننــا تلخــيص مــصادر تلــوث امليــاه 

Source of water pollution٢٠( مبا يلي(: 

 كامليــاه العادمــة املنزليــة Waste waterامليــاه العادمــة  .١
والـــــــصناعية كامليـــــــاه العادمـــــــة الـــــــصناعية غـــــــري العـــــــضوية 

ــــــة، املقــــــالع احلجريــــــة ( الكــــــسارات، اخلالطــــــات اإلمسنتي
اجللــــــود (وامليــــــاه العادمــــــة الــــــصناعية العــــــضوية ) وغريهــــــا

) واألقمــــشة والــــورق واألصــــباغ ومــــصايف البــــرتول وغريهــــا
لناجتــــــة عــــــن األنــــــشطة وهنــــــاك امليــــــاه العادمــــــة الزراعيــــــة ا

ًالزراعية املختلفة خصوصا عند استعمال الزراعة املكثفة 
  .وتربية احليوانات

 .التلوث بالنفط وقد سبقت اإلشارة إليه .٢
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إذ يعتقــد الــبعض بــان ميــاه األمطــار : التلــوث مبيــاه األمطــار .٣
ًنقيــة وغــري ملوثــة ولكــن ذلــك غــري صــحيح كليــا حيـــث 

 األمطــار تكــون يف أثبتــت الفحوصــات املنربيــة بــان ميــاه
ــــدقائق األوىل مــــن ســــقوطها  ًخــــصوصا عنــــد احنبــــاس (ال

ملوثــة بدرجــة تلــوث امليــاه ) املطــر لفــرتة طويلــة مــن الــزمن
العادمــة املنزليــة وذلــك مــن تلــوث الغــالف الغــازي الــذي 

غبـــار وبكترييـــا وكربيـــت (خترتقـــه، وتلـــوث ســـطح األرض 
  ).وتربة وطرق مواصالت ومباين وغريها

  : Air pollutionاءتلوث الهو ٢:٣
كمـــــــــادة مـــــــــن النرتوجــــــــــني ) اهلـــــــــواء(يتكـــــــــون الغـــــــــالف اجلـــــــــوي 

بالدرجــــــــــــة األوىل ومــــــــــــن %) ٢٠.٩(واألكــــــــــــسجني %) ٧٨.٠٨(
وثــاين أكــسيد الكربــون %) ٠.٩٣٤(كميــات صــغرية مــن األرغــون 

ـــــــــــــــــــون %) ٠.٠٣( %) ٠.٠٠٠٥٢(واهلليـــــــــــــــــــوم ) ٠.٠٠١٨(والني
وجني واهليـدر%) ٠.٠٠٠١١(والكربتـون %) ٠.٠٠٠١٥(وامليثان 

والزينــــــــــــون %) ٠.٠٠٠٠٥(وأكــــــــــــسيد النــــــــــــرتوز %) ٠.٠٠٠٠٥(
وميتـــد الغـــالف اجلـــوي عـــادة مـــن ســـطح األرض %) ٠.٠٠٠٠٠٩(

:  كــم فوقـــه، ويتكــون مــن أربــع طبقــات هـــي١٠٠٠حــىت أكثــر مــن 
ـــــة  ـــــسرتاتوسفري وطبقـــــة امليـــــز ) الرتوبوســـــفري(الطبقـــــة املناخي وطبقـــــة ال

  .)٢١(احلرارية أو األيونيةً وأخريا الطبقة العليا املسماة بالطبقة وسفري
يتكـــون ) اهلـــواء(وهكـــذا يالحـــظ بـــان الغـــالف الغـــازي أو اجلـــوي 

مــن نــسب دقيقــة وعلــى شــكل طبقــات لكــل منهــا صــفاا الطبيعيــة 
الــــيت تــــساهم يف حفــــظ التــــوازن البيئــــي علــــى األرض بــــشكل حمكــــم 

  ):٢٢(ودقيق، وحيدث تلوث اهلواء حينما خيتلط مبواد معينة مثل
لكربيـــــــت وأكـــــــسيد النرتوجـــــــني وأول أكـــــــسيد ثـــــــاين أكـــــــسيد ا -

  .الكربون
 .عوادم السيارات -

 .الدخان والشوائب املختلفة -

 .مركبات الكلورفلوروكربون -

  .العناصر الطبيعية مثل الرباكني والعواصف وغريها -
 بــــــصحة النبــــــات واحليــــــوان األضــــــراروبإمكــــــان تلــــــوث اهلــــــواء 

ثـار الـضارة واإلنسان وختريب املباين واإلنـشاءات األخـرى وبعـض اآل
  .بالبيئة مثل األمطار احلمضية واإلخالل بطبقة األوزون

ّوتقـدر منظمـة الـصحة العامليـة أن مــا يقـرب مـن مخـس ســكان 
  .)٢٣(العامل يتعرضون ملستويات خطرة من ملوثات اهلواء

ًوميكــن تقــسيم ملوثــات اهلــواء وتبعــا آلليــة إنتاجهــا إىل قــسمني 
  :)٢٤(مها

وهـــي جمموعـــة مـــن املـــواد تغلـــب عليهـــا  امللوثـــات األوليـــة -ًأوال
األكاسيد ينتجها البشر كما تنتجها الطبيعة، مثل أكاسيد الكربـون 

الرصــــــاص (والكربيـــــت ومركباتــــــه والنرتوجــــــني عــــــالوة علــــــى الفلــــــزات 
الفلور والكلور اليت تـستعمل (واهلالوجينات ) والزرنيخ والزئبق وغريها
كالغبــــار والــــسناج (اء واملــــواد املعلقــــة يف اهلــــو) يف غــــازات الثالجــــات

، واملــــواد العــــضوية الطيــــارة واملوجــــودة يف )وحبــــوب اللقــــاح والــــدخان
امليثان (اهلواء على شكل غازات وهي من إنتاج الطبيعة يف غالبيتها 

  ).والبنزين وغريها
وهــي الــيت تنــتج مــن تفاعــل امللوثــات :  امللوثــات الثانويــة-ًثانيــا

 إلنتـاج مـواد جديـدة خطـرة األولية مبساعدة األشعة فوق البنفـسجية
على الصحة والبيئة ولذا فان هذه امللوثات تسمى أحيانـا بامللوثـات 

ونــــــــرتات البريوكــــــــسي اســــــــيتيل ) O3(الكيموضــــــــوئية مثــــــــل األوزون 
 والــــــــــدخان Fogالنــــــــــاتج مــــــــــن الــــــــــضباب ) smog(والــــــــــضبخن 
Smoke واهلطـــل احلمـــضي وهـــذا النـــوع مـــن املطـــر شـــديد الـــضرر 

  .بالبيئة
 Source of Air التلــوث اهلــوائي ّوتتمثــل مــصادر

pollution٢٥( مبا يلي( :  
وســـائط النقـــل واألنـــواع املختلفـــة مـــن املركبـــات الـــيت تـــستخدم 
طاقـة حركيـة مـن البنـزين والـديزل اللـذين يعتـربان أحـد املـصادر اهلامـة 
يف تلوث اهلواء وينتج عن عوادم حرق البنزين أول أكسيد الكربـون، 

كاســــيد النرتوجــــني، ومركبــــات الرصــــاص وثــــاين أكــــسيد الكربــــون، وأ
وغريهـــا، بينمـــا ينـــتج عـــن عـــوادم حـــرق الـــديزل اهليـــدروكربونات وأول 
أكـــسيد الكربـــون وثـــاين أكـــسيد الكربيـــت والـــسناج وروائـــح كريهـــة، 
عــالوة علــى ذلــك هنــاك ملوثــات أخــرى مــن املركبــات مثــل جزيئــات 

واإلســـــفلت وتطـــــاير ) كـــــوابح الـــــسيارات(الكاوتـــــشوك واالسبـــــست 
  .بار أثناء حركة املرورالغ
توجــــد عالقــــة ): التقليديــــة(حمطــــات توليــــد الطاقــــة الكهربائيــــة  -١

وثيقة بني تلـوث البيئـة والطاقـة، فباسـتعمال مـصادر الوقـود 
األحفــوري لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة فانــه يــتم تلويــث البيئــة 
أثنـــاء تعـــدين واســـتخراج الوقـــود وأثنـــاء معاجلتـــه وحتويلـــه إىل 

وأثنـاء نقلــه وأخـريا عنـد حتويلـه إىل الطاقــة الـشكل املطلـوب 
الكهربائية وينتج عن ذلك ثاين أكسيد الكربيت وأكاسـيد 

 .النرتوجني والغبار وغريها

ـــــــشطة الـــــــصناعية وتلعـــــــب دورا مهمـــــــا يف تلويـــــــث اهلـــــــواء  -٢ ًاألن ً
ــــنفط الــــيت ينــــتج عنهــــا غــــازات ومــــواد  ًخــــصوصا مــــصايف ال

يت والغبـار عضوية وغري عضوية وأكاسيد النرتوجني والكرب
ًكمـــا تـــسهم الـــصناعات الكيماويـــة أيـــضا بقـــسم مـــن هـــذه 

 .امللوثات

األنــشطة املنزليــة ويف طليعتهــا مواقــد االحــرتاق يف نظــم التدفئــة  -٣
املركزيــة، فعلــى ســبيل املثــال فــان التلــوث النــاجم عــن حــرق 
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ًالفحـــم واخلــــشب داخــــل البيــــوت دون ويــــة تــــشكل ســــببا 
 مجهوريـــــات آســـــيا ًرئيـــــسيا لقتـــــل العديـــــد مـــــن األطفـــــال يف

  .)٢٦(الوسطى وتركيا

  :  Soil pollutionتلوث التربة ٣:٣
وميكــن تعريفــه بأنــه التــدمري الــذي يــصيب طبقــة الرتبــة الرقيقـــة 
الــصحية املنتجــة حيــث ينمــو معظــم الغــذاء، وتعتمــد الرتبــة الــصحية 
على البكترييا والفطريات واحليوانات الصغرية لتحليل املخلفات اليت 

نتـاج املغـذيات، وتــساعد هـذه املغـذيات يف منـو النباتــات، حتتويهـا وإ
وقــد حتــد املبيــدات مــن قــدرة الكائنــات العــضوية الــيت يف الرتبــة علــى 
ًمعاجلة املخلفات وبناء عليه فـان يف مقـدور املـزارعني الـذين يفرطـون 
يف استخدام األمسدة واملبيدات أن يعملوا على تدمري إنتاجيـة وقـدرة 

  .)٢٧(الرتبة
ك عدد من النشاطات البشرية األخرى اليت ميكنها تـدمري الرتبـة وهنا

  :)٢٨(نذكر منها على سبيل املثال
فعـــــالوة علـــــى األمســـــدة : صـــــور التلـــــوث الكيمـــــاوي للرتبـــــة  .أ 

واملبيــــدات هنــــاك املنظمــــات الــــصناعية والتلــــوث بــــالفلزات 
الثقيلــــة والتلـــــوث باملركبــــات العـــــضوية اهلالوجينيــــة والتلـــــوث 

ـــــــاتج مـــــــن احلـــــــواد ث والـــــــصناعة واألســـــــلحة الكيماويـــــــة الن
  .والتلوث النووي

نظام ري الرتبة يف املنـاطق اجلافـة مـع وجـود نظـام تـصريف   .ب 
ًســــيئ قــــد يــــؤدي إىل تــــرك املــــاء راكــــدا يف احلقــــول وإذا مــــا 
تبخــر هــذا املــاء فانــه ســيخلف الرواســب امللحيــة مــن ورائــه 

 .ًجاعال الرتبة شديدة امللوحة مما يؤثر يف منو احملاصيل

ليــــات التعــــدين والــــصهر قـــــد تــــؤدي إىل تلويــــث الرتبـــــة عم  .ج 
 .بالفلزات

ّاحلـــروب الكـــربى قـــد تلـــوث الرتبـــة كمـــا يف حـــروب اخللـــيج   .د 
 .العريب

كتلـوث (تلوث املدن الكربى قد يؤثر يف الرتبـة اـاورة هلـا   .ه 
 ).ًالقاهرة مثال

الزحف العمراين على األراضي الزراعية ااورة للتجمعـات   .و 
 .)٢٩( والتوسع يف إنشاء الطرق السريعةالسكانية املختلفة،

 بفعـــــل عوامـــــل املـــــاء Denudationعمليـــــات التعريـــــة   .ز 
واهلواء واجلليد والتدمري الذي يلحقه اإلنسان أحيانا بالبيئة 

  .بشكل عام
وتؤثر مجيع األشـكال الـسابقة علـى اإلنـسان واحليـوان والنبـات علـى 

  .املدى الطويل

ـــصلبة ٤:٣  Solid waste تلـــوث المخلفـــات ال

pollution :  

ظهــرت مـــشكلة النفايـــات الـــصلبة غــري القابلـــة للتحلـــل احليـــوي 
نتيجــــة للتطــــور الــــصناعي والزراعــــي الــــذي أعقــــب الثــــورة الــــصناعية، 
وأصبحت مشكلة التخلص من هذه النفايات تستحوذ على الكثري 
من اجلهد واملال، وعليه فـان التعـرف علـى مـصادر النفايـات الـصلبة 

 الفيزيائيـــة والكيميائيـــة أصـــبح مـــن الـــضرورات وكميتهـــا وخصائـــصها
اهلامة ملعرفة كيفية معاجلتها، وميكن تقسيم النفايات الصلبة حـسب 

  :)٣٠(مصدرها كما يلي
النفايـــات الـــصلبة يف املـــدن والتجمعـــات الـــسكانية والـــشركات  -١

والصناعات الصغرية وتتمثل مبزيج غري متجانس مـن الـورق 
اج واملطـــــاط واجللـــــود والكرتـــــون وفـــــضالت احلـــــدائق والزجـــــ
  .والنسيج وفضالت الطعام والبالستيك

مـــن % ٧٥نفايـــات التعـــدين وتـــشكل نـــسبة عاليـــة تـــصل إىل  -٢
جمموع النفايات الصلبة يف الدول الصناعية ومنها الصخور 
واألتربـــة الـــيت تنـــتج عـــن عمليـــات احلفـــر والتعـــدين واملعاجلـــة 

 .واالستخالص للمعادن االقتصادية املختلفة

الزراعية من خملفات احملاصيل الزراعية ومـزارع املاشـية النفايات  -٣
يف بعــض % ١٢والــدواجن وميكــن أن تــصل إىل مــا نــسبته 

الــدول كالواليــات املتحــدة األمريكيــة، واألمســدة الكيماويــة 
 .والعضوية وبقايا األعالف وخملفات حصاد النبات

نفايـــات اإلنـــشاءات والبنـــاء وتنـــتج عـــن عمليـــات هـــدم وبنـــاء  -٤
  .املنشآت

وميثــــل تــــداول املخلفــــات الــــصلبة مــــشكلة يف حــــد ذاتــــه، الن 
معظم طرق التخلص من النفايات تعمل على تدمري البيئة، فأماكن 
النفايات املكـشوفة تـسيء إىل اـال الطبيعـي لـألرض، وتـوفر مـأوى 
للفئــران واحليوانــات األخــرى الناقلــة لألمــراض، وقــد حتتــوي األمــاكن 

اد سـامة قـد تتـسرب إىل امليـاه اجلوفيـة املكشوفة وحفـر الـردم علـى مـو
أو جماري املياه والبحريات ويكون االحرتاق غـري املراقـب للمخلفـات 

  .ًالصلبة دخانا وملوثات جوية أخرى

  :)٣١(تلوث المخلفات الخطرة ٥:٣
وتتكون من املـواد املطروحـة الـيت قـد ـدد صـحة البـشر والبيئـة 
ًويعد املخلف خطرا إذا ما تسبب يف تآكل املواد األخرى أو انفجر 
ًأو اشـــتعل بـــسهولة أو تفاعـــل بـــشدة مـــع املـــاء أو كـــان ســـاما، ومـــن 
مصادر هذه املخلفات اخلطـرة املـصانع واملستـشفيات واملعامـل، ويف 

حــداث اإلصــابات الفوريــة إذا مــا تنفــسها مقــدورها أن تتــسبب يف إ
 -النـاس أو ابتلعوهــا أو ملــسوها وقــد تلــوث بعــض املخلفــات اخلطــرة 

 امليــــاه اجلوفيــــة -إذا مـــا دفنــــت يف بــــاطن األرض أو تركــــت مكــــشوفة
  .وقد ختتلط باحملاصيل الغذائية
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لقـــــد أدى ســـــوء التـــــداول والطـــــرح غـــــري املقـــــصود للمخلفـــــات 
 أدى ١٩٧٨رث يف العـــامل ففـــي عـــام اخلطـــرة إىل العديـــد مـــن الكـــوا

تسرب كيميائيات خطرة من مطرح للنفايات قرب شالالت نياجارا 
ـــــالقرب مـــــن هـــــذه  ـــــة نيويـــــورك إىل ديـــــد صـــــحة القـــــاطنني ب يف والي
املنطقـــة، ممـــا اجـــرب املئـــات مــــن النـــاس علـــى تـــرك منـــازهلم، ويف عــــام 

 أدى تسرب غاز سام من مصنع للمبيدات يف مدينة بوبـال ١٩٨٤
نديـــــة إىل قتـــــل وإحـــــداث تلـــــف يف عيـــــون وأجهـــــزة تـــــنفس آالف اهل

األشــــــخاص، وميكــــــن لــــــبعض املخلفــــــات اخلطــــــرة أن حتــــــدث األذى 
الــشديد لــصحة النــاس واحليــاة الربيــة والنباتــات ومــن هــذه املخلفــات 

  . اإلشعاع واملبيدات والفلزات الثقيلة

  :Noise pollution التلوث بالضجيج ٦:٣
 أي نــــوع مــــن األصــــوات الــــيت :وميكــــن تعريــــف الــــضجيج بأنــــه

ُتــــــزعج اإلنــــــسان أو تــــــضر بــــــه، ويقــــــاس الــــــضجيج مبقيــــــاس يــــــسمى 
ً، وتلعـــب الفـــرتة الزمنيـــة وشـــدة الــــصوت دورا Decibleالديـــسبل 

ًمهمـــا يف التـــأثري علـــى اإلنـــسان، وتتعـــدد وتتنـــوع مـــصادر الـــضجيج 
التخطـــــيط العـــــشوائي يف اســـــتعماالت األرض مثـــــل املـــــصانع : منهـــــا

حياء السكنية، ومن مصادر الضجيج وسائط النقل واملعامل بني األ
مــــــن مركبــــــات وقطــــــارات وطــــــائرات وأدوات التكنولوجيــــــا املختلفـــــــة 
ووســائل اإلعــالم املــسموعة واملرئيــة ومكــربات الــصوت واملــسجالت 
واملقــــاهي واملطــــاعم وأجهــــزة التكييــــف، ويعتــــرب الــــضجيج مــــن أنــــواع 

علـى تراجــع احليــاة ًالتلـوث غــري املـادي كمــا ذكرنــا سـابقا، فهــو قــادر 
وإضــعاف الــسمع لــدى البــشر واحليوانــات األخــرى، ومــن مؤشــرات 
تلوث الضجيج ارتفاع نسبة أمراض القلب واجلهـاز اهلـضمي والتـوتر 
العــصيب بــسبب تــداخل جمموعــة مــن األصــوات العاليــة احلــادة وغــري 

  .املرغوبة

  :Radiation التلوث باإلشعاع ٧:٣
: الق، ومـــــن مـــــصادرهوهــــو أخطـــــر أنـــــواع التلـــــوث علـــــى اإلطـــــ

الكونيــــة مــــن الفــــضاء اخلــــارجي وإشــــعاعات (اإلشــــعاعات الطبيعيــــة 
) القـــــشرة األرضــــــية واإلشــــــعاع الـــــذايت أو الشخــــــصي للكــــــائن احلــــــي

األشــعة الــيت تــستعمل يف (واإلشــعاعات الــصناعية لألغــراض الطبيــة 
كالقنبلــة الذريــة (والتفجــريات النوويــة ) التــشخيص والعــالج للمــرض

ى مــــــدينيت هريوشــــــيما وجنــــــازاكي يف اليابــــــان عــــــام الــــــيت ألقيــــــت علــــــ
إشــعاعات املفــاعالت النوويــة الــيت تــستخدم لتوليــد الطاقــة ) ١٩٤٥

مثـــــــل إشـــــــعاعات مفاعـــــــل تـــــــشرنوبل يف أوكرانيـــــــا عـــــــام (الكهربائيـــــــة 
١٩٨٦.(  

ّوتــؤثر اإلشـــعاعات علــى اإلنـــسان فتـــسبب ســرطان الـــدم والعقـــم  ُ
راض، وتــؤثر اإلشــعاعات وســرعة اهلــرم واحلــد مــن املناعــة ملقاومــة األمــ

  .)٣٢(على النباتات واحليوانات واإلنسان على السواء

   :البيولوجيالتلوث  ٨:٣
وذلك بسبب وجود ميكروبات وجراثيم وطفيليات يف الوسط مما 
يؤدي إىل إصابة الكائنات احلية ومنها اإلنسان باألمراض ويرجع 

  .ذلك إىل عدم العناية بنظافة املياه والغذاء والسكان

  : التلوث داخل المباني ٩:٣
  :وهو تلوث مزيج من عدة أسباب منها

  .االستخدام السيئ ملنظفات اجلو -١
 .تربية احليوانات األليفة والطيور -٢

 .عشوائية أجهزة التكييف والتربيد والتدفئة واإلضاءة -٣

 .التدخني داخل املباين -٤

 .االستخدام املفرط للسجاد واملوكيت واألخشاب واألصباغ -٥

 .ملياه غري اآلمنةاستخدام ا -٦

بـــــالتلوث وهنــــاك نــــوع آخــــر مــــن التلــــوث املعنــــوي يتمثــــل  ١٠:٣

 واإلعالمــي واألخالقــي والفكــري، وينــتج مثــل هــذا التلــوث الثقــافي
مــن عــدم احــرتام النــاس ملنظومــة القــيم الــسائدة يف اتمــع، وغيــاب 

األســــرة (دور وســــائل الــــضبط االجتمــــاعي يف التنــــشئة االجتماعيــــة 
  ...).سجد والكنيسة ووسائل اإلعالم وغريها واملدرسة وامل

؛ حيـث "التلـوث البـصري"ّكما يوجد نوع آخـر مـن التلـوث يـسمى 
ينــتج عــن اختفــاء املظــاهر اجلميلــة يف البيئــة أو انعــدام التــذوق الفــين 
أو اختفــاء الــصور اجلماليــة لكــل شــيء حيــيط بنــا مــن أبنيــة وطرقــات 

ف دهــان واجهــات وأرصــفة وأعمــدة إنــارة وحاويــات قمامــة واخــتال
  .)٣٣(املباين

   :حماية البيئة من التلوث البيئي  -٤
  :)٣٤(اإلنسان في مواجهة التحديات البيئية ١:٤

يعتــرب اإلنــسان أهــم الكائنــات احليــة الــيت تعــيش علــى األرض 
وهو حيتاج إىل أكسجني لتنفسه للقيام بعملياته احليوية، كما حيتـاج 

تخلـــصها مــن غذائــه العـــضوي إىل مــورد مــستمر مـــن الطاقــة الــيت يس
الــذي ال يــستطيع احلــصول عليــه إال مــن كائنــات حيــة أخــرى نباتيــة 
ـــــصاحل للـــــشرب لالســـــتمرار يف  ـــــاج أيـــــضا إىل املـــــاء ال ـــــة، وحيت ًوحيواني
احليــاة، وتعتمــد اســتمرارية حياتــه بــصورة واضــحة علــى إجيــاد حلــول 
عاجلـــــة للعديـــــد مـــــن املـــــشكالت البيئيـــــة الرئيـــــسية الـــــيت مـــــن أبرزهـــــا 

  :كالت ثالث ميكن تلخيصها فيما يليمش
كيفيــــــة الوصـــــــول إىل مـــــــصادر كافيــــــة للغـــــــذاء لتـــــــوفري الطاقـــــــة  -١

  .ألعداده املتزايدة
كيفيـة الـتخلص مـن حجـم فـضالته املتزايـدة وحتـسني الوســائل  -٢

الــــيت جيــــب التوصــــل إليهــــا للــــتخلص مــــن نفاياتــــه املتعــــددة 
 .وخاصة النفايات غري القابلة للتحلل
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ملعدل املناسب للنمو السكاين حىت يكون كيفية التوصل إىل ا -٣
  .هناك توازن بني عدد السكان والوسط البيئي

ومــن الثابــت أن مــصري اإلنــسان مــرتبط بالتوازنــات البيولوجيــة 
وبالسالسل الغذائية اليت حتتويها النظم البيئية، وان أي إخالل ـذه 

ن التوازنات والسالسل ينعكس مباشرة على حياة اإلنسان، وهلذا فا
مـصلحة هــذا اإلنــسان تكمــن يف احملافظــة علــى ســالمة الــنظم البيئيــة 

  : اليت تؤمن له حياة أفضل ونذكر فيما يلي وسائل حتقيق ذلك
  .اإلدارة اجليدة للغابات واحملافظة على فوائدها ومميزاا -١
 .اإلدارة اجليدة للمراعي ومنع تدهورها -٢

رة احلكيمـة اإلدارة اجليدة لألراضي الزراعية حيث ـدف اإلدا -٣
ًلألراضـــــي الزراعيـــــة احلـــــصول علـــــى أفـــــضل عائـــــد كمـــــا ونوعـــــا  ً
ـــــة وعلـــــى التوازنـــــات البيولوجيـــــة  واحملافظـــــة علـــــى خـــــصوبة الرتب
الـــــضرورية لـــــسالمة الـــــنظم الزراعيـــــة وميكـــــن حتقيـــــق ذلـــــك مـــــن 

 :خالل

  .تعدد احملاصيل يف دورة زراعية متوازنة  .أ 
 .ختصيب األراضي الزراعية  .ب 

 .اد العضويةحتسني الرتبة بإضافة املو  .ج 

  .مكافحة اجنراف الرتبة  .د 

  : )٣٥(التلوث البيئي مشكلة عالمية ٢:٤
أصــــبحت مــــشكلة تلــــوث البيئــــة ذات طــــابع دويل، فملوثــــات 
دولــة مــا ال تقــف عنــد حــدودها الــسياسية، بــل تعــرب آالف األميــال 

 أبنــاء شــعوب أخــرى بأجياهلــا احلاضــرة واملقبلــة ةلتــؤثر يف بيئــة ورفاهيــ
حب والتيــارات املائيــة يف نقــل امللوثــات مــن بلــد وتــسهم الريــاح والــس

إىل آخر، ولذا يعترب التلوث البيئي أحد أكثر املشاكل خطـورة علـى 
  .البشرية، وعلى أشكال احلياة األخرى اليت توجد على كوكبنا
والــصور (يــرى كثــري مــن النــاس يف ملوثــات اهلــواء واملــاء والرتبــة 

يزة من صور  التلوث، إال أن ًأشكاال متم) ًاليت مت استعراضها سابقا
يعتمــد كــل ) اهلــواء واملــاء والرتبــة وغريهــا(كــل جــزء مــن أجــزاء البيئــة 

منها على اآلخر، وعلى النباتات واحليوانات اليت تعيش ضمن هـذه 
البيئة، وتشكل العالقات بني كل الكائنات احلية وغري احلية يف بيئـة 

ّمعينـــة نظامـــا يـــسمى النظـــام البيئـــي  ًEcosystem، وتـــرتبط كـــل 
األنظمــة البيئيــة بعــضها مــع بعــض، وهكــذا فــان امللــوث الــذي يبــدو 
ًوكأنــه يــؤثر يف جــزء واحــد فقــط مــن البيئــة رمبــا يــؤثر أيــضا يف أجــزاء 
ًأخــرى، فالــدخان قــد يبــدو مــؤثرا علــى الغــالف اجلــوي فقــط، ولكــن 
يف مقـــدور األمطـــار أن تطـــرد بعـــض الكميـــات الـــضارة املوجـــودة يف 

ا علـــــى األرض أو علـــــى جمـــــاري امليـــــاه، كمـــــا أن الـــــدخان وإســـــقاطه
بإمكــــان األمطــــار أن جتــــرف الوقــــود والزيــــت واألمــــالح مــــن الطــــرق 
ومواقــــف الــــسيارات وحتملهــــا إىل اآلبـــــار الــــيت تزودنــــا مبيــــاه الـــــشرب 

ّويــــسمى التلــــوث الــــصادر عــــن مثــــل هــــذه املنــــاطق الواســــعة بتلــــوث 
 مـن نقطــة ّاملـصدر الالحمـدود، يف حـني يـسمى التلــوث الـذي ينبعـث

  .بتلوث املصدر احملدود) ًكااري مثال(حمدودة 
وال نبالغ إن قلنا بان األخبرة والغازات الناجتة عن املصانع الـيت 
تنفثها املـداخن يف غـرب أوروبـا تنقلهـا الريـاح إىل بـالد نائيـة وأمـاكن 
بعيدة كجزيرة جرينالند ومشال غرب روسيا، كمـا تنقـل أمـواج البحـر 

 تتسرب إىل البحر مـن موقـع إىل آخـر مهـددة بـذلك بقع الزيت اليت
الــــشواطئ اآلمنــــة واألحيــــاء البحريــــة، وهلــــذا فحينمــــا احرتقــــت آبــــار 

ّ تعامــل معهــا العــامل كمــشكلة دوليــة ومت ١٩٩٠الـنفط الكويتيــة عــام 
  .التصدي هلا يف حينها بالتعاون العاملي

  :)٣٦(مدرسة أنصار البيئة ٣:٤
فاع عنهــــا يف الفكــــر الوصــــفي بــــرز مفهــــوم البيئــــة ومدرســــة الــــد

خـــــالل عقـــــد اخلمـــــسينيات لتـــــدور رؤيتهـــــا حـــــول احلاجـــــة إىل فهـــــم 
الطبيعــة وإفرادهــا بالدراســة والرعايــة، واحلاجــة لفهــم احليــاة اإلنــسانية 
ومـــسارها مـــن خـــالل احليـــاة الطبيعيـــة، وتغطـــي أفكـــار هـــذه املدرســـة 

 الــــــصحية والــــــسياسية والدينيــــــة –مــــــساحة واســــــعة مــــــن املعتقــــــدات 
 إىل جانـــب تقـــدمي جمموعـــة مـــن األولويـــات الـــسياسية -قتـــصاديةواال

واالقتــــصادية والــــربامج حلمايــــة البيئــــة والــــدفاع عنهــــا، دافعــــت عنهــــا 
 وضــــغطت لتطبيقهـــا يف جمـــايل القــــانون Greensحركـــات اخلـــضر 

الــداخلي والقــانون الــدويل خاصــة بعــد دخــول معظــم هــذه احلركــات 
  . متفاوتةيف الغرب للمجالس النيابية بنسب متثيل

ّوقــد قــدم تيــار الــدفاع عــن البيئــة رؤيتــه مــن خــالل عــدة حمــاور 
  :نظرية هي

الــــدفاع عــــن البيئــــة ومحايتهــــا مــــن التلــــوث واألمطــــار احلمــــضية : ًأوال
واإلشعاعات النووية واملخلفات بأنواعها؛ خاصة املشعة والنووية 

ّ، وأكـــد أن دراســـة )ًدفـــن النفايـــات يف دول العـــامل الثالـــث مـــثال(
يئة واحلفاظ عليها يكمن يف حفظ احلياة اإلنسانية يف احلاضر الب

  .واملستقبل
النظـــرة الكليـــة للكـــون، فتـــذهب هـــذه املدرســـة إىل أن العـــامل : ًثانيـــا

الطبيعــي ال بــد مــن فهمــه كوحــدة واحــدة، وأال يــتم التعامــل مــع 
أجزائــه ومفرداتــه كــل علــى حــدة، بــل ويلقــي اللــوم علــى املــدارس 

املـــــه مـــــع املـــــشكالت منفـــــردة، إذ شـــــهدت العلميـــــة والطـــــب لتع
جراحـــــات نقـــــل األعـــــضاء والقلـــــب واملـــــخ واألعـــــصاب طفـــــرة يف 
مقابـل اإلمهـال الــذي يالقيـه ضـبط نظــام اجلـسم ووقـف امللوثــات 
وخاصة التدخني، وإتباع نظام غذائي صحي من جانب صناعة 

  .الطب
 ّحيـث حـذرت هـذه املدرسـة: استدامة التنميـة ورعايتهـا للبيئـة: ًثالثا

مــن االســتهالك املتزايــد غــري احملــسوب للمــوارد الطبيعيــة واملاديــة، 
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ّوحثـــــــت علـــــــى التعامـــــــل الرشـــــــيد واالســـــــتهالك املتـــــــوازن وإعـــــــادة 
ــــــــــــــدوير (اســــــــــــــتخدام املــــــــــــــواد  وأن تكــــــــــــــون ) Recyclingالت

  .املشروعات الصناعية وبرامج التنمية مبنية على هذا األساس
يم الــيت يعتنقهــا ّحيــث ركــزت علــى القــ: الــدفاع عــن القــيم: ًرابعــا

األفــــــراد يف تعــــــاملهم مــــــع البيئــــــة مــــــن حــــــرص علــــــى األجيــــــال 
القادمـــة، واملـــسؤولية االجتماعيـــة، وحقـــوق احليـــوان، والـــسالم 

  .ًدفعا خلطر الدمار النووي الشامل

  :)٣٧( الحجم المعقول للتلوث٤:٤
يتوقع اخلرباء بان تتفـاقم مـشاكل تلـوث البيئـة إذا مـا اسـتمرت 

نشطة االقتصادية، فاإلنسان واحلالة هـذه يواجـه الزيادة يف حجم األ
مــــشكلة مزدوجــــة يف البيئــــة الــــيت يعــــيش فيهــــا، فكلمــــا حــــاول زيــــادة 
رفاهيته عن طريق زيادة اإلنتاج فانه يعاين يف الوقت نفسه من زيادة 

  .معدالت إفساد البيئة احمليطة به
إن التقــدم االقتــصادي يــصاحبه زيــادة يف التكــاليف الــيت يلــزم 

ًهــــا لإلبقــــاء علــــى نظــــام البيئــــة، ويبــــدو أن الــــتخلص متامــــا مــــن حتمل
ًالتلوث هو أمر غري ممكن حيث أن قدرا معينا مـن خملفـات النـشاط  ً
ّاإلنساين جيـب أن تـستوعبه البيئـة، وذلـك ضـمن مـا يـسمى بـاحلجم 

  .للتلوث) األمثل(املعقول 
وتــاليف أضــراره تفــرض إتبــاع ) التعقــيم(إن حماولــة منــع التلــوث 

يب معينــــــة للــــــتخلص مــــــن خملفــــــات النــــــشاط البــــــشري وهــــــذه أســــــال
بالـضرورة تـؤدي إىل رفـع التكـاليف، ومـن هنـا ظهـرت ضـرورة مقارنـة 
ًتكــاليف منــع التلــوث باملنــافع املتوقعــة نتيجــة هــذا املنــع، وبنــاء عليــه 
يتحدد احلجم األمثل للتلوث عندما تتـساوى التكـاليف احلديـة ملنـع 

تمع الـذي يعمـل علـى جتنـب التلـوث التلوث مع منافعه احلدية، وا
ًجتنبــا تامــا ســيجد نفــسه يف مرحلــة تــضطره للــسماح بــبعض التلــوث  ً

  .حىت يستطيع احلصول على قدر اكرب من السلع واخلدمات

تنـــشيط الـــسياحة البيئيـــة للحـــد مـــن التلـــوث  ٥:٤
  :)٣٨(البيئي

ما إن بدأت مـشكالت البيئـة بالتفـاقم والتزايـد يف العـامل حـىت 
نظـــار تتوجـــه حنـــو اســـتغالل واســـتثمار القطـــاع الـــسياحي أخـــذت األ

باإلســهام يف احلـــد مـــن إيقـــاف زحـــف التلـــوث البيئـــي، ومنـــذ انعقـــاد 
-١٩مـــــؤمتر قمـــــة للـــــسياحة البيئيـــــة يف كويبيـــــك بكنـــــدا للفـــــرتة مـــــن 

) WTO( الـــذي أقامتـــه منظمـــة الـــسياحة العامليـــة ٢٣/٥/٢٠٠٢
ــــــرامج األمــــــم املتحــــــدة للــــــسي ــــــسيق والتعــــــاون مــــــع ب احة البيئيــــــة بالتن

)uivep ( واحتـــــاد احلمايـــــة العـــــاملي)IUCN ( ومجعيـــــة الـــــسياحة
للعمـــــــل علـــــــى تنـــــــشيط وحتفيـــــــز البـــــــاحثني ) ties(البيئيـــــــة الدوليـــــــة 

ــــــد مــــــن  ــــــني يف الــــــدول واحلكومــــــات إلجــــــراء املزي ــــــصني واملعني واملخت
البحــوث والدراســات يف جمــاالت الــسياحة البيئيــة، بغيــة التوصــل إىل 

م الوســـائل والتقنيـــات احلديثـــة لنـــشر الـــوعي إدارة وختطـــيط واســـتخدا
البيئي طويل األمد، وتبادل اخلربات واملعلومـات واكتـساب املهـارات 
ــــدف إجيـــــاد آليـــــات تـــــرويج وتعــــدد قنـــــوات خلـــــق وتـــــسويق املنـــــتج 
السياحي املتطور املؤدي إىل السيطرة على مصادر التدهور والتلـوث 

إذ باإلمكـــان أن تأخـــذ البيئـــي ومحايـــة الطبيعـــة والثـــروات احلـــضارية، 
األنـشطة والفعاليــات الــسياحية سـبيلها الواضــح يف إيقــاف اســتنزاف 
مــــصادر البيئــــة مــــن خــــالل مجلــــة تــــدابري عمليــــة وإجــــراءات متعــــددة 
ــــــة  لدميومــــــة احملافظــــــة علــــــى املعــــــامل التارخييــــــة واملواقــــــع األثريــــــة والرتاثي

  .والسياحية
وقــــد ســــاعدت اليونــــسكو الــــدول واحلكومــــات علــــى تنــــشيط 
وحتسني قيام املنتجات السياحية البيئية من خالل العمل على توفري 
البيئــة األساســية فيهــا، مثــل شــبكات امليــاه والــصرف الــصحي وطــرق 
املواصالت واالتصاالت والكهرباء يف بلدان عديدة نامية عديدة يف 

 وماليزيــا ويف إفريقيــا مثــل كينيــا وتنزانيــا ومدغــشقر دآســيا مثــل تايالنــ
سني نوعية حياة السكان احملليني ومحايتهم مـن أخطـار فأدت إىل حت

  .ومضار التلوث

ــــــول المقترحــــــة ٦:٤  الوســــــائل واإلجــــــراءات والحل
  : لحماية البيئة من التلوث البيئي

  :)٣٩(يوجد أسلوبان رئيسيان متكامالن ملكافحة التلوث ومها
ــــــربط هــــــذا األســــــلوب بــــــني  -١ ــــــة البيئــــــة وي اإلشــــــراف علــــــى نوعي

ّالنوعيـــة املطلوبـــة للبيئـــة ولـــذلك ال بـــد مـــن متطلبـــات املراقبـــة و
ًمعرفة النوعية املطلوبة فضال عن معرفة مـصادر التلـوث، ويعـد 
ًاإلشراف على نوعيـة البيئـة أسـلوبا منطقيـا يـساعد علـى وضـع 
بــــرامج منــــسقة تأخــــذ بعــــني االعتبــــار األنــــشطة املختلفــــة مثــــل 

أجــل ختطــيط املــدن والتنميــة الــصناعية وتنميــة مــوارد امليــاه مــن 
  .توفري نوعية البيئة املرجو احملافظة عليها

إتبـــاع أفـــضل الوســـائل املمكنـــة للحـــد مـــن تلـــوث البيئـــة وهـــذا  -٢
يقتــضي وجــود ســلطة خمتــصة تقــرر يف كــل حالــة أفــضل وســيلة 
ملكافحــة مــشكلة معينــة، وال شــك أن اختــاذ قــرار حــول درجــة 
وطريقـة مكافحـة التلـوث واحلـد منـه، يتطلـب معرفـة بالتقنيــات 

وفرة والتكــاليف والفوائــد العائــدة علــى البيئــة وعلــى اتمــع املتــ
  .ككل

  : وسائل حماية البيئة من التلوث البيئي٧:٤
مــن دراســة العديــد مــن املراجــع الــيت أشــارت إىل هــذه الوســائل 

  :)٤٠(فانه ميكننا تلخيصها مبا يلي
االهتمـــــام بـــــالوعي البيئـــــي ضـــــمن بـــــرامج التعلـــــيم يف املـــــدارس  -١

دام أجهــــزة اإلعــــالم العــــصرية الواســـــعة واجلامعــــات واســــتخ
ـــــة الطبيعيـــــة  االنتـــــشار، وتعميـــــق ثقافـــــة احملافظـــــة علـــــى البيئ
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ًســـواء كانـــت حبريــة أم بريـــة خـــصوصا مـــع ) بــشكل خـــاص(
تزايد السكان وتضاعف أعداد زوار هذه املناطق ممـا ترتـب 
ــــــيت تقلــــــل مــــــن جاذبيتهــــــا  ــــــسلبيات ال ــــــد مــــــن ال ــــــه العدي عن

يوانــات الفطريــة والكائنــات الـسياحية وتعــرض النباتــات واحل
البحريــــة للــــضرر واإلبــــادة، وهــــذا يتطلــــب تثقيــــف وتــــدريب 
النـــــــاس علـــــــى مبـــــــدأ تعلـــــــم الـــــــسلوكيات اإلجيابيـــــــة ورفـــــــض 
املمارســــات الــــسلبية مبــــا حيقــــق اســــتدامة البيئــــات الطبيعيــــة 

  ).عماد السياحة البيئية(
إعـداد الفنيــني األكفــاء يف جمــاالت علــوم البيئــة والتعــاون البنــاء  -٢

 القـــــائمني علـــــى تـــــصميم وتنفيـــــذ املـــــشروعات وهـــــؤالء بــــني
الفنيـــني، وتـــوفري أجهـــزة متخصـــصة لقيـــاس حجـــم التلـــوث 

سـيبكو "ووضع احللـول املناسـبة، فعلـى سـبيل املثـال سـعت 
إىل االســــــــتفادة مــــــــن خــــــــربات الــــــــشركات العامليــــــــة " للبيئــــــــة

متلــــك عــــدة ) sepco(املتخصــــصة وأصــــبحت ســــيبكو 
يف جماهلــــا أجهــــزة متطــــورة تــــوكيالت لــــشركات بيئيــــة عامليــــة 

ملعاجلـــة النفايـــات الطبيــــة ومراقبـــة التلــــوث احليـــوي ومعاجلــــة 
 .مياه الصرف الصحي ومعاجلة حتلية املياه

ســـن القـــوانني والتـــشريعات اخلاصـــة حبمايـــة البيئـــة مـــن التلـــوث  -٣
وتأسيس إدارات خاصة للتفتيش البيئي دف دعم وتعزيز 

 عمليــة التفتــيش ًكــال مــن البيئــة والــصحة العامــة، وتتــضمن
البيئـــي جوانـــب عديـــدة مرتبطـــة ببعـــضها الـــبعض، وتـــشمل 

 .التخطيط واإلجراءات التنفيذية واجلانب املعلومايت

مــنح احلــوافز البيئيــة فعلــى ســبيل املثــال ال احلــصر ميكــن تقــدمي  -٤
املساعدة التقنية املؤدية إىل محايـة البيئـة عـن طريـق الـسماح 

 تـستطيع املنـشأة قليلـة باملتاجرة يف تـصاريح التلـوث، حبيـث
ـــــع ـــــه إىل  التلـــــوث أن تبي حـــــصتها مـــــن التلـــــوث املـــــسموح ب

 .منشأة يفوق تلوثها احلدود املسموح ا

مـــن خـــالل العقوبـــات الرادعـــة كـــاحلبس أو : ردع ملـــوثي البيئـــة -٥
اإلنــــــذار أو الغرامــــــة املاديــــــة أو إلغــــــاء الرخــــــصة أو إغــــــالق 

 .املصلحة اليت تسبب التلوث وغريها

باعتبـــــــاره اكـــــــرب ( الـــــــصناعي بـــــــصورة أفـــــــضل ختطـــــــيط القطـــــــاع -٦
 :وذلك) القطاعات مسامهة يف حجم التلوث

  .باختيار مواقع للصناعة بعيدة عن املناطق السكنية  .أ 
الـــصلبة والـــسائلة (معاجلـــة النفايـــات الـــصناعية املختلفـــة   .ب 

 .قبل انطالقها إىل البيئة األرضية أو اهلوائية) والغازية

طاقـــــة البديلـــــة التخطـــــيط الســـــتغالل مـــــصادر أخـــــرى لل  .ج 
النظيفــــة غــــري امللوثــــة مثــــل الطاقــــة الشمــــسية واحلــــرارة 

 .األرضية والرياح وغريها

الــــصلبة : اإلدارة الــــسليمة واملالئمــــة للنفايــــات بكافــــة أنواعهــــا -٧
واملنزليــة والــصناعية والزراعيــة والنفايــات النامجــة عــن معاجلــة 

ونفايـــــات التعـــــدين واإلنــــــشاءات ) احلمـــــأة(امليـــــاه العادمـــــة 
اء، سواء كان عن طريق الطمر الصحي هلذه النفايات والبن

 .أو حرقها أو حتللها احلراري أو إعادة االستفادة منها

الـــتحكم بـــالتلوث النـــاتج عـــن النـــشاط اإلنتـــاجي بثالثـــة طـــرق  -٨
 :هي

التعقيم املباشر يف أعقـاب أي نـشاط يرتتـب عليـه زيـادة   .أ 
  .التلوث

 إحداثا تغيري وسائل اإلنتاج بإدخال تقنيات حديثة اقل  .ب 
 .للتلوث

 .منع األنشطة املسببة للتلوث  .ج 

ختطـــــيط املـــــدن بـــــصورة أفـــــضل ومراقبـــــة منوهـــــا الـــــسكاين ومنـــــو  -٩
األنـــــشطة االقتـــــصادية وخباصـــــة الـــــصناعية وختطـــــيط حركـــــة 
املـرور فيهـا وزيـادة املــساحات يف املـدن وتـشجيع بنـاء مــدن 
ًصغرية بـدال مـن اسـتمرار املـدن الكبـرية يف النمـو والتـضخم 

 .د عن النمو العشوائي يف التطور العمراينواالبتعا

 .التوسع يف إقامة احملميات الطبيعية - ١٠

  :اإلجراءات الوقائية والحلول المقترحة لمعالجة التلوث

ًستقتصر هذه اإلجراءات على أكثر أنواع التلوث شيوعا وهي 
  :اهلواء واملاء والرتبة

  : من خالل الوقائية للمحافظة على سالمة اهلواء تاإلجراءا: ًأوال
  . التخطيط العلمي السليم عند إنشاء أية صناعة -١
 . إنشاء نقاط رصد ومراجعة لقياس جودة اهلواء -٢

 . نشر معايري جودة اهلواء بالنسبة للمواد امللوثة -٣

اختيار أنواع من الوقود خالية هي وخملفاا من املواد  -٤
 . امللوثة

إيقاف أية وسيلة مواصالت تنبعث منها نسبة غازات  -٥
 . يةعال

مراقبة مصادر التلوث وبالذات آالت االحرتاق يف  -٦
  .املصانع وحمطات الطاقة الكهربائية

   :اإلجراءات الوقائية للمحافظة على سالمة املاء من خالل: ًثانيا
  . استقصاء املواد امللوثة للماء وإعداد قوائم قياسية هلا -١
دراسة طبيعة املاء من حيث حجم وتركيب اجلسيمات  -٢

 . ه وكذلك خواصهامللوثة في

 . حتديد األمراض املنقولة عن طريق املياه امللوثة -٣
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ًاحلرص على التحليل الدوري للمياه كيميائيا وبيولوجيا -٤ ً . 

حتسني طرق معاجلة مصادر املياه العادمة ومعاجلة مياه  -٥
  .ااري

  : اإلجراءات الوقائية للمحافظة على سالمة الرتبة من خالل: ًثالثا
 املخلفات كاملواد البالستيكية التخلص من بعض -١

واإلطارات املطاطية وذلك بفرمها وخلطها مبواد رصف 
  . الطرق

 . استخدام املبيدات واألمسدة اليت متتاز بسرعة حتللها -٢

إجراء املزيد من البحوث عن العالقة بني املبيدات اليت  -٣
  .تلوث البيئة وبني الكائنات احلية منها

  :)٤١(لوثاإلسالم وحماية البيئة من الت

إذا تدبرنا آيات القرآن الكرمي ونصوص السنة النبوية الشريفة جندها 
تزخر بكل ما يدعو إىل النظافة والطهارة ومجال الكون ومن أمثلة 

  :ذلك ما يلي
 القرآن الكرمي مدح الذين حيرصون على النقاء والطهارة وذلـك   . أ

" واهللا حيــــب املتطهــــرين: "يف قولــــه تعــــاىل ويف اكثــــر مــــن موضــــع
يــا بــين آدم : "فالنظافــة والطهــارة شــعار اإلســالم يف قولــه تعــاىل

 ". خذوا زينتكم عند كل مسجد

اإلســـالم يـــدعو إىل النظافـــة يف املـــسكن وذلـــك يف قـــول رســـول   . ب
ًجعلـــــــــت يل األرض مـــــــــسجدا : "اهللا صـــــــــلى اهللا عليـــــــــه وســـــــــلم

 ".إن اهللا طيب وحيب الطيب: "ويف آخر" ًوطهورا

سـالم النـاس عـدم إعطـاء الطريـق من األمور اليت ينهـى عنهـا اإل  . ج
إماطتــك األذى :     "حــق وذلــك لقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم

مـن آذى املـسلمني يف طرقـام : "ويف آخـر" عن الطريـق صـدقة
 ".وجبت عليه لعنتهم

اإلسالم يدعو إىل مجال الطبيعـة واحملافظـة عليهـا واحلـرص علـى   . د
اذا ال حيــاة اإلنــسان وســعادته هــو أمســى مقاصــد الــشريعة، فلمــ

حنـسن التخطــيط وحنــافظ علـى بيئاتنــا حــىت حنـافظ علــى أنفــسنا 
  .وحياتنا وصحتنا
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Summary 
Sorts and types of environmental pollution vary according to their impact, source or cause. 

Pollution types based on impact can be classified into pollution with acceptable limits, risk 

pollution that a lot of industrial countries suffer from and ecosystem destroying pollution. 

Those related to source are natural pollution and human caused pollution. 

This study not only investigates the human caused pollution like air, water, soil, solid waste, 

noise, radiation, biological pollution, indoor pollution, in addition to the moral pollution 

involving culture, the media, ethics and thoughts, but it also explores ways of reducing its 

impact as much as possible. As pollution has become a global phenomenon, many 

international institutions and organizations, like Green Peace and the Environment 

Supporters, have been set up to tackle this serious problem. Because this problem endangers 

the future of human life on Earth, the researchers suggests several actions that may help 

hamper its on impact on the environment. These include: Encouraging ecotourism, expansion 

of reserves, fostering environmental awareness, training qualified personnel in fields of 

environmental science, enacting laws controlling environmental pollution and proper planning 

of the industrial sector. 
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