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 تقــــديـم

 
 

يقبتت  علينتتا هتتذا العتتاال    5111ينتتاير  52متتع عتتاال متتيالد  جديتتد يتتتزامن متتع عيتتد متتيالد ثتتورة     

متة المجتمتع   ي تتمر التواصت  والعطتاء لقطتا  ًد    معتاس وبكتم   متطلعين إلتى غتذ أك تر رًتاءس واستتقراراس   و     

ال الثتين متن   و سدا ت الالبحوث البيئية بإصتدار العتدد   وتنمية البيئة بالجامعة من ًال  مركز الدراسات و

  وال شتتك أ  هتتذا العمتت  متتع انتظتتاال صتتدور أعتتداد  وتنتتو  وثتتراء  "  مجلتتة أستتيوط للدراستتات البيئيتتة" 

غبتتهم فتا النشتر بالمجلتة  لهتو      موضوعاته وثقة الباح ين والدارسين والمهتمين بالبيئة ومشتاكلها  ور 

 .ًير دلي  على نجا  العم  وعلى الرغبة الشديدة للنهوض واالرتقاء ببيئاتنا محلية كانت أال عربية 
 

يمكن القتو   وبتدو  مبالغتة ا  قضتايا الميتا   متن بتين جميتع القضتايا البيئيتة والتنمويتة  لهتا             و

د آثتتار نقتتص الميتتا  الصتتالحة للشتتر   وكتتذلك   ولبيتتا  ابعتتا. التتتيثير االضتتخم علتتى الحيتتاة وعلتتى االرض 

مليتتار ان تتتا    1.1ًتتدمات الصتترف الصتتحا ًصوصتتتا فتتا دو  العتتالم ال التتت   فتتا  هنتتا  اك تتتر متتن         

مليتار ان تا  محرومتو  متن ًتدمات الصترف        5.3محرومو  متن الميتا  الصتالحة للشتر   واك تر متن       

متن االمتراض مرتبطتة    % 51ونحتو  مليو  حالة وفتاة تحتدث فتا ال تنة       5الصحا  ونتيجة لذلك  فا  

ألت  ان تا     14وعلتى ستبي  الم تا   يمتوت فتا الصتين نحتو        . بالميا  بصتورة مباشترة او غيتر مباشترة    

نقطتتة علتتى مقيتتاس    1.2ماليتتين  فتت    1ستتنويا بتتامراض تحتتدث نتيجتتة لتلتتوث الميتتا   ويخ تتر نحتتو       

ومعتاد  ثقيلتة اًترد  ولقتد     نتيجة تناولهم ا عمتة وشتربهم لميتا  ملوثتة بالرصتاز والزئبت         IQالذكاء

دفعت شدة ا مات نقص ميا  الشر  وًدمات الصترف الصتحا منظمتة االمتم المتحتدة التى االعتال   فتا         

هتتداف التنميتتة لاللفيتتة الجديتتدة هتتو تتتوفير ميتتا  الشتتر  ال تتليمة وًتتدمات الصتترف  أو  أ  أقمتتة االلفيتتة 

  وهذا يتطلب من المجتمع الدولا بذ  الصحا  ًصوصا فا الدو  النامية التا تتركز فيها هذ  المشكلة

الجهود لم اعدة الشتعو  الناميتة النقتاز العجتز فتا ميتا  الشتر  ال تليمة وًتدمات الصترف الصتحا            

  وا ا ما اًذنا فا الح با  النمو ال كانا؛ فاننا سنجد ا  عدد التذين  5112بحلو  عاال % 21وبن بة 

مليار  1.4مليونا وًدمات الصرف الصحا نحو  131يجب ا  توفر لهم ميا  الشر  ال ليمة يبلغ نحو 

 . لتحقي  اهداف التنمية لاللفية الجديدة  على اق  تقدير
 

ترمتا بظاللهتا علتى العتالم أجمتع فهتا تعتد واحتدة متن أهتم           ظتاهرة التغيترات المناًيتة    وما  التت  

متن اال ديتاد المطترد فتا     فقد تتم التيكتد   . ًطورة على العالم أجمع القضايا البيئية العالمية بما تشكلة من 

بين درجات حرارة الهواء ال طحا على الكرة األرضية كك  حي  ا داد المتوسط العالما بمعد  يتراو  

الهيئتة الحكوميتة الدوليتة    وقتد أشتارت دراستات    . من الدرجة ًال  المائة ستنة الماضتية    1.1حتى  1.3

إلى أ  هذا االرتفا  الم تمر فا المتوسط العالما لدرجة الحرارة  (IPCC)بالتغيرات المناًية  المعنية

سوف يؤد  إلى العديد من المشكالت الخطيرة كارتفا  م تود سطح البحر مهددسا بغرق بعض المنتا    

تشتتار بعتتض  فتتا العتتالم  وكتتذلك التتتيثير علتتى المتتوارد المائيتتة وا،نتتتاا المحصتتولا  با،ضتتافة إلتتى ان         

 . األمراض
 

لقد توجهت الجهود الدولية منذ فتترة  ويلتة إلتى االهتمتاال الضترور  بتخفتيض انبعاثتات غتا ات         

ثتانا أك تيد الكربتو   غتا  المي تا   غتا ات ثتانا أك تيد النيتترو            )االحتبتاس الحترار  والمتم لتة فتا     

والتتا تنتتع عتن األنشتطة     ( يتت وكاربونات  وستادس فلوريتد الكبر  والهيدروفلوروكربونات  والبيروفلور

البشرية لعمليات التنمية الصناعية والتوسع فا الزراعات وإ الة الغابات والتغير فا استتخداال األراضتا   

والتا قد ثبت بالفع  أنها الفاع  الرئي ا فا التغيترات المناًيتة التتا ت تبب ً تائر بشترية واقتصتادية        

 . فادحة

http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
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ا  للجهتتود الرائعتتة أثرهتا فتتا نجتتا  المجتمتتع التتدولا فتا إقتترار االتفاقيتتة ا، اريتتة لتغيتتر   ولقتد كتت 

المناخ  كما كتا  لتواصت  الجهتود نتائجهتا فتا إدًتا  برتوكتو  كيويتو حيتز التنفيتذ منتذ فبرايتر متن عتاال               

المنتاخ  إلتى مجابهتة تحتديات تغيتر     وكانت مصر دائماس تتجاو  بك  الفاعلية مع الجهتود الراميتة   . 5112

وحي  أ  مصر تعتبر متن  . نمية الم تدامة على كوكب األرضتح ين ظروف الحياة وإرساء قواعد التو

التتدو  التتتا متتن المتوقتتع أ  تتتتيثر بشتتدة بمتتردودات التغيتترات المناًيتتة ًاصتتة فتتا قطاعتتات الزراعتتة       

ات تتتدابير والمتتوارد المائيتتة  وال تتواح   والصتتحة  لتتذلك فقتتد اهتمتتت الدولتتة بضتترورة تفعيتت  سياستت         

 .االستجابة للتيقلم مع والتخفي  من مردودات التغيرات المناًية
 

عرض لبعض نما ا ترجمة الهتمامنا بقضايا البيئة و وما نقدمه اليوال فى هذ  المقاالت ما هو إال

من إبداعات الزمالء أمالس فى نشر ال قافة البيئية   ونافذة من المتخصصتين والبتاح ين والدارستين لنشتر     

 . حاثهم ومقاالتهم ونق  إبدعاتهم وتعظيم الفائدة المرجوة من تلك الدراساتأب
 

العلمتتاء المخلصتتين التتذين ستتاهموا معنتتا فتتى هتتذا العمتت  ا،ن تتانى   كتت  إلتتى إعتتزا  وتقتتدير فتحيتتة 

 .والذ  نيم  أ  ي تمر ويحظى بالقبو  واالهتماالالخالق 
 

نائب رئيس الجامعة لشئو  ًدمة  

 يئةالمجتمع وتنمية الب

 رئيس التحريرنائب و

 صـــبد  جعيــــد عــــــأحم/ د.أ
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  كلمة التحرير

 
 

استمراراس لم يرة العطاء نحو نشر ال قافة البيئية فا ربو  مصرنا الحبيبة بين أبنائها سيظ  

تنميتتة البيئتتة بالجامعتتة مركتتز الدراستتات والبحتتوث البيئيتتة كوحتتدة هامتتة متتن قطتتا  ًدمتتة المجتمتتع و 

منارة للت قي  والعم  البيئا الذد يؤد  واجبه المنوط به فا ك  مكا  ليتعدد حتدود مصتر والعديتد    

من الدو  العربية الشقيقة  التزاماس منه بيهمية غرس المبادئ التا من شينها الحفاظ علتى الصتناعة   

ًلقتته  فكانتتت مقتتاالت مجلتنتتا أستتيوط     الربانيتتة التتتى حبتتا اك بهتتا كونتته واألمانتتات التتتا كلتت  بهتتا      

وبته العديتد متن    وال الثين بتين أيديكم   ال ادسوها نحن اليوال نضع العدد . للدراسات البيئية م تمرة

 : عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن المقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  األو   يحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدثنا المقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالت المتنوعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ف 

م الغتذائى    والتذد ي تته  بتعريفتات ًاصتة بالبدانتة ومعتايير التقيتي        " داء لة  دااء .. البدانة الغذائيةة  " 

للبتتدناء بالنصتتائح الذهبيتتة  المقتتا  للبدانتتة وكيفيتتة التتتخلص متتن الكتترا بينواعتته المختلفتتة واًتتتتم     

 .و ائدد الو   لضما  نجا  أد ريجيم 
 

يحتدثنا المقتا  ال تانى والتذد يكشت       "  اآلثار البيئيةة لشكةة ة الةص  ن اةن الاتابةاح قةال         " وعن 

التتخلص متن المحتتارق بشتك  كبيتتر و يتادة وستتائ      استتتبدا  و أوروبتا وأمريكتتا فتى  محتتاوالت القنتا  عتن   

مولتدة  تصتدر هتذ  الصتناعة لتغتزو دو  العتالم ال الت        دو  اللجوء إلى عمليات الحرق ولالتخلص اآلمن 

أًطتر هتذ    نفتس المقتا  عتن    كمتا يحتدثنا   . العديد من الملوثات البيئية نتيجة التشتغي  عتن  ريت  الحترق    

 .وكيفية الحماية من أًطار  خا رة ومالملوثات وهى الديوك ين 

 وعتتتتتتتن الملوثتتتتتتتات البيئيتتتتتتتة وتيثيرهتتتتتتتا علتتتتتتتى الكبتتتتتتتد والكلتتتتتتتى يحتتتتتتتدثنا المقتتتتتتتا  ال التتتتتتت      

  والذد يشر  لنا أنوا  متعتددة متن   "  السشية الةبدبة االة وبة لبعض الش وثاح البيئية اكيتية الوقابة ااها" 

ديتة واألدويتة والتتدًين والفطريتات وا،شتعا         الملوثات كالمعاد  ال قيلة والكحوالت والفيروستات الكب 

متن   التتخلص  كما استعرض المقا  كيفية الوقاية من تلك الملوثات عن تجديتد ًاليتا الج تم متن ناحيتة و     

 .ال موال من ناحية أًرد 

تعتبر األسما  من األغذية سريعة الف اد وهتى متن األستبا  األولتى لحتدوث الت تمم الغتذائى فتى         

غالبتتاس إلتى العتادات الخا ئتتة فتى تتداو  األستتما  أو الظتروف الطبيعيتة   والشتتك أ        مصتر   ويرجتع  لتك    

هتذا متا ستوف يحتدثنا عنته المقتا          لدراسة والتعرف عليه لاالهتماال بالت مم الغذائى من األهمية بمكا  

 " . الصسشم الغذائى السةشب ابدى" الرابع من العدد 

صد تح ين المظهر أو الطعتم أو القتواال إال أنهتا لي تت     ك يراس ما تضاف بعض المواد إلى الغذاء بق

لها أد قيمة غذائية   هذا بالضبط ما ينطب  على مك بات الطعم واأللوا  الصناعية المضافة إلى المتواد  

 الغذائيتتتتتتتتة   عنهتتتتتتتتا وعتتتتتتتتن مخا رهتتتتتتتتا و تتتتتتتترق التعامتتتتتتتت  معهتتتتتتتتا يحتتتتتتتتدثنا المقتتتتتتتتا  الختتتتتتتتامس 

 . " ذغذبةاةسباح الطعم ااأللوان الصااعية الصى تضاف لأل" 

 وعتتتن نظتتتم ال تتتالمة والصتتتحة المهنيتتتة فتتتى المشتتتروعات الصتتتغيرة يحتتتدثنا المقتتتا  ال تتتادس       

لي تتتعرض مفهتتوال المشتتروعات الصتتناعية " نظةةم السةةواة االصةة ة الشهايةةة وةةى الشكةة اعاح الصةةغي    " 

مة الصغيرة وأهميتها ودورها فى تحقي  التنمية وتهدف الدراسة لتح ين بيئة العم  وتطبي  نظم ال تال 

اًتتتتم المقتتا  بالعديتتد متتن    ومتتن مختتا ر العمتت  الفنيتتة والبيئيتتة م تعرضتتاس مختلتت  الدراستتات ال تتابقة    
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التوصيات الهادفة منها  ترق  يتادة التوعى البيئتى والتتدريب وإلتزاال متديرد المشتروعات بتطبيت  كافتة           

 .المهنة ا،جراءات المنظمة وتوفير مهمات الوقاية الشخصية المناسبة للحماية من مخا ر 

كبيتراس   الرقيقة   فإ  الضوضتاء تم ت  جتزءس    وكما أ  الهدوء نعمة ال يدركها سود  ود المشاعر 

و يتادة استتخداال المواصتالت واآلالت إلتتى    والصتخب  متن الملوثتات البيئيتة والتتى أدت ال تورة الصتناعية       

هتذا متا يحتدثنا عنته        يادتها   ومن هنا كانت أهمية محاولة الوقوف على تعري  الضوضاء ومخا رها

 .المقا  ال ابع 

ن ي  اك ستبحانه وتعتالى أ  ينفعنتا بمتا علمنتا  وأ  يجعت  هتذا العمت  ًالصتاس لوجهته الكتريم            

ولخدمة أبنتاء و ننتا العظتيم  كمتا نرجتو اك أ  ت تهم هتذ  المقتاالت إستهاماس بنتاءس فتى  يتادة التوعى              

 .البيئى  وأ  تنفذ إلى وجدا  قراء هذ  المجلة 

  

 سكرتير التحرير 
 ثاقت عبد الشاعم إق اهيم/ د .أ                                                                      
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 : مقدمةال

هننو الزينناد  لننن الننو ن    overweightمننا الجنندير كالننذكر أن المالننود كننالو ن الزا نند    

 لنننننوز النننننو ن المرغنننننو  للجسننننن  % 21-01كالنسنننننبة للمنننننول كمعننننندل يتنننننراو  منننننا كنننننيا  

(DBW) Desirable body weight أما البدانة ،obesity     ليالد كها الزياد  لنن النو ن كالنسنبة

 . لوز الو ن المرغو  للجس  كما يعنن تراك   ا د لن دها الجس % 21جاو  للمول كمعدل يت
 

ليالند كهنا الزيناد  لنن النو ن كالنسنبة للمنول         Morbid obesityأمنا البداننة المطر نة    

كالماارنننة كننطل الم كننر مننا   01-01متراوحننام منا كننيا   BMIكحين  يكننون م كننر كتلنة الجسنن    

 . انةللبد 01-01للو ن الزا د، وما  22-01
 

 : كعض الململحات الهامة المرتبمة كالبدانة
 

 

  Hyperplasia : لهيبركالسياا -0
 

 . المالود كها عدد الخاليا الدهنية التن تتكون لن الجس  خالل الحيا 
 

 Hypertrophy  :الهيبرترولن  -2
 

 . كتادم العمر د  الحادثة لن حج  الخاليا الدهنيةالمالود كها الزيا
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  Appestat or Set point: ( أو نامة البداية)ات كيستألا -0
 

المالود كها الو ن العادي الذي يحتطظ كه الشخص والذي يجعله يعنر  كن  جنرام منا     

 . الدهون يلزم الحلول عليها كنظام ضاكط له دون كذله ألي مجهود إضالن
 

 Desirable body weight (DBW):  الو ن المرغو  للجس  -0
 

 Ideal body weight (IBW): ن للجس أو الو ن المثال

 . والمالود كه و ن الجس  كالنسبة للمول الذي يعتبر و نام صحيام للشخص
 

  Body density:  كثالة الجس  -2

ويطينند حسننا  كثالننة . المالننود كهننا و ن الجسنن  المامننور كالماارنننة كنندون و ن المنناء 

 .fat-free massة ما الدها الجس  لن إعماء معلومات عا دها الجس ، والكتلة الخالي
 

 Body fat composition:  تركيب دها الجس  -0
 

 . ويت  تادير دها الجس  كالو ن تحت الماء
 

  Yo-Yoing dieting:  وجبات اليويو -7
 

المالود كها الوجبات التن تسبب دورات متكرر  متذكذكة ما كيا نانص النو ن و يناد     

 . الو ن
 

  Android obesity:  البدانة األندرويد -8
 

الجسن   :  والمالود كها الدها الزا د لنن منمانة اللندر والنبما، ويملن  علنن الجسن        

 . وهذا النوع ما البدانة يكون مميزام للرجال apple shaped bodyذو الشكل التطاحن 
 

  Gynoid obesity: البدانة الجيونويد  -9

ل ما الجس  لنن منمانة الحنو     والمالود كها الدها الزا د المتجمع لن الجزء األسط

 الجسنننننننننن  ذو الشننننننننننكل الكمثننننننننننري  : والطخننننننننننذيا واألردا ، ويملنننننننننن  علننننننننننن الجسنننننننننن   

pear shaped body وهذا النوع ما البدانة يكون مميزام للنساء . 

  Lipoprotein lipase (LPL) : الليبوكروتيا ليبيز -01
 

التننن تتحننر  لننن  إنننزي  موجننود لننن النسنني  النندهنن يحنندد كميننة الجليسننريدات الثالثيننة 

البال ما كواسمة الخاليا الدهنية، ويالحظ أن  ياد  نشاط هذا اإلننزي  يكنون مرتبمنام كالبداننة عنا      

 .  ري  تحديدها وليل السبب لن حدوثها
 

 Waist-hip ratio:  نات  قسمة محيط وسط الجس  علن محيط األردا  -00
 

اناس عنند أضني  منمانة     ي)ويحسب هذا الننات  عنا  رين  قسنمة محنيط وسنط الجسن         

وكلمنا كنان    (.يااس عند منماة الحند األقلنن لبنرو  األردا    )علن محيط األردا  ( أعلن السر 

كلمنا كاننت البداننة الاذا ينة      1882نات  قسمة محيط وسنط الجسن  علنن محنيط األردا  أقنل منا       
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  أكبنر  وكلما كان نات  قسمة محيط وسط الجس  علنن محنيط األردا   . ذات مخا ر صحية كسيمة

كلما كان ذلك دليالم علن تراك  الدهون الزا د  لن منمانة وسنط الجسن  وحنول منمانة       1882ما 

 . البما متخذ  ككل التطاحة، مما يعنن وجود حالة كدانة غذا ية ذات مخا ر صحية كبير 
 

 إذن. كوصنننة  07= محنننيط األردا   كوصنننة، 20= محنننيط الوسننط  :  مثننال لبداننننة الجيونويننند 
 

 

 =   الحالة
20 

 

= 
 

1871 
 

 أى أن المخا ر اللحية للبدانة تكون لى هذه الحالة كسيمة
07 

 

 إذن. كوصنننة  02= محنننيط األردا   كوصنننة، 02= محنننيط الوسنننط :  األندرويننندمثنننال لبداننننة 
 

 

 =   الحالة
02 

02 

 

= 
 

0828 
 

 مرتطعةأى أن المخا ر اللحية للبدانة تكون لى هذه الحالة 

 

ت  قسمة محيط وسط الجسن  علنن محنيط األردا  ذات مخنا ر صنحية كبينر        ويعتبر نا

 . لن حالة الرجل(  0 ) لن حالة المرأ ، وإذا  اد عا 188إذا  اد عا 
 

 :كدانة الكرش  -02
سن  لنن    011المالود كبدانة الكنرش الحالنة التنن يزيند ليهنا حجن  حنزام الوسنط عنا          

الكنرش وحنول   )اك  الندهون لنن منمانة النبما     سن  لنن السنيدات حين  تتنر      81الرجال وأكثر ما 

لن منمانة   ةولعل مكما الخمو  لن كدانة الكرش أن وظيطة الخاليا الدهني. وحول الجزع( هالسر

نسنوليا  ت إلرا  سكر الجلوكنو  وهرمنون األ  البما لها  بيعة خاصة حي  تعمل عا  ياد  معدال

 . الشراييا لن الدم وكالهما يلعب دورام ر يسيام لن اإلسراع كتللب
 

  Hypothyrodism obesity:  البدانة الناتجة ما ناص نشاط الاد  الدرقية -00
 

ما البندناء  % 0تحدث البدانة الناتجة عا ناص نشاط الاد  الدرقية لن نسبة تال عا 

نتيجنة نانص إلنرا      Basal metabolic rate (BMR)حي  ينخطض معدل الميتاكولزم الااعدي 

اريننة التننن حتطنناب كالسننعرات الحرالممننا ينننج  عنننه ا  Thyroid secretinهرمننون السننيكريتيا 

 . لن الميتاكولزم الااعدي تستهلك عاد 
 

  Total energy expenditure (TEE):  الماقة الكلية المنلرلة -00
 

منا  % 71للشخص نحنو   BMRتمثل الماقة المنلرلة لن معدل الميتاكولزم الااعدي 

ويعتمند معندل    Basal energy expenditure (BEE)اكولزم الااعندي  الماقنة المنلنرلة لنن الميتن    

(. الكتلننة العضننلية)كميننة الكتلننة الخاليننة مننا النندها    الميتنناكولزم الااعنندي كدرجننة أساسننية علننن  

لن    إنسننة منا العمنر وكالتنالن لن      22ويالحنظ أن معندل الميتناكولزم الااعندي يتنناقص كعند كلنو         

 .لة لإنه كالتبعية سيحدث  ياد  لن الو نيحدث ناص لن كمية الاذاء المتناو

ويمثل النشاط العضلن المكون الر يسن ما الماقة المنلرلة لن الميتناكولزم الااعندي   

BEE   ءونظرام ألن عنددام كبينرام منا البندنا     . سنة ما العمر 22وهو كدوره يناص عاد  كعد كلو 

لك لنديه  ممنا يننج  عننه  يناد       يتميزون كناص النشاط العضلن لإن سعرات حرارينة قليلنة تسنته   

وتأسيسنام علنن ذلنك لنإن معندل       . أو ان أجسامه  عند تناوله  لنطل الكمينة المعتناد  منا المعنام    

الميتاكولزم الااعدي يتناقص عندما يت  تحديد السعرات الحرارية المتاحة، مما قد يكنون مسنئوالم   
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لسننعري لمنند  أسننبوعيا لننإن معنندل سننتمر هننذا التحدينند ااوإذا . جز يننام عننا ناننص الكتلننة العضننلية

 %.21مكا أن يال كنسبة أكبر ما يالميتاكولزم الااعدي 

 

العالقننة كننيا كميننة النندها الكلننن المتننناول لننن اليننوم والنندخل السننعري         -02

 : اليومن
منا  % 22-21يراعن تحديند كمينة الندها الكلنن المتنناول يومينام كمنا يتنراو  منا كنيا           

 : هذه العالقة( 0)ح جدول الدخل السعري الكلن اليوم ويوض
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 كمية الدها الكلن اليومن والدخل السعري اليومن( 0)جدول 
 

 (جرام)الدها الكلن اليومن  (سعر)الدخل السعري اليوم 

0211 

0211 

0811 

2111 

2211 

2011 

27 – 00 

00 – 02 

01 – 21 

00 – 20 

09 – 00 

20 – 07 

 

 : معايير التقييم الغذائي للبدانة
 

 اينني  الاننذا ن للبدانننة علننن عنند  معننايير هامننة نننذكر منهننا علننن سننبيل المثننال    يعتمنند الت

  : الحلر مايلن ال
 

 المننول، الننو ن ، الننو ن المثننالن للجسنن ، م كننر كتلننة الجسنن ، نسننبة محننيط الوسننط علننن           -0

 . محيط األردا      

 .المرز الساكاة المستخدمة لخطض الو ن -2

 . Motivation levelمعدل األسبا  ودوالع البدانة  -0

 . الوجبات الاذا ية، العناصر الماذية، الدخل السعري -0

 . العادات الاذا ية للعا لة -2

 . الدع  األسري -0

 مسنننننننتوي الكوليسنننننننترول ، البنننننننروتيا ، الترانسنننننننطيريا ، اللنننننننوديوم ، البوتاسنننننننيوم ،    -7

 . الجليسريدات الثالثية، الجلوكو     

 . ةالمعتادات الاذا ية للعا ل -8

 . الوعن الاذا ن والثاالة الاذا ية -9

 . الحالة اللحية -01
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 :تقدير دهن الجسم 
 

 : الحلر ما يلن اليمكا تادير دها الجس  كعد   رز نذكر منها علن سبيل المثال 

 Hydrostatic:   رياننة و ن الجسنن  تحننت المنناء أو الننو ن الهيدروسننتاتيكن   -0

weighing  
 

الجس  التن تعمن معلومات عا دها الجس  ، الكتلة الخالية منا  وليها يت  تادير كثالة 

 . الدها
 

 Electrical impedance: ستخدام آلة المااومة الكهركا يةاتادير دها الجس  ك -2

machine 
 

لنسني  العضنلن والندها كنناء     حي  يت  حسا  التوصيل الكهركنا ن الكلنن والنذي ياندر ا    

لكتننرودات وتانناس المااومننة  وتسننتخدم  اال. ومانا يسننيةاإللكتر ختاللننات لننن الموجننات علننن اال

 . الكهركا ية وتستخدم معادالت خاصة لحسا  كمية دها الجس 
 

 : تادير دها الجس  ما المعادلة التالية -0
 

 محيط األردا / محيط الوسط  =دها الجس          
 

= 
                                    Waist-hip   

 Waist-thigh                                    محيط األلخاد/ ط محيط الوس

 

 :تادير دها الجس  كالمرز الكيميا ية المعملية  -0
 

ويننت  ذلننك عننا  رينن  تانندير الجليسننريدات الثالثيننة والكوليسننترول لننن النندم ، التننراي     

 . (T4)، والثيروكسيا  (T3)أيودو ثيرونيا 

 

 :م كر كتلة الجس   تادير دها الجس  كحسا  -2
 

 .حينننننن  يننننننت  تانننننندير دهننننننا الجسنننننن  كمعرلننننننة معنننننندالت م كننننننر كتلننننننة الجسنننننن       
 

 

 (PN1) =م كر كتلة الجس       
  و ن الجس  كالكيلو جرام 

= 

   

 متر مركع/  كج 
 مركع المول كالمتر   
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  Dietary Index:  تادير دها الجس  كواسمة الم كر الاذا ن -0
 

حسا  كمية الدها المتناول ، كمية الدهون المشبعة ، عدد منرات   ويت  ذلك عا  ري 

 . تناول المعام

 

 : إستراتيجية التعامل مع البدانة
 

هنا  عد  إستراتيجيات للتعامل مع البدانة والو ن الزا د نذكر منها علنن سنبيل المثنال    

 : وليل الحلر
 

 . (الاذا ن الريجي )تنظي  الوجبات وإتباع أنظمة الحمية الاذا ية  -0

 . ممارسة الرياضة وعمل التدريبات الرياضية المال مة -2

 . ساعة يوميام علن األقل 2/0المشن لمد   -0

 . تايير العادات الاذا ية الخا ئة -0

 . ستخدام العااقير المال مة لخطض الو ن تحت إكرا  المبيب المتخلصا -2

 . إجراء العمليات الجراحية المال مة لخطض الو ن -0
 

وما الجدير كالذكر أن عملينة خطنض النو ن سنواء منا ناحينة معندل السنرعة أو كمينة          

الكيلوجرامات المخطضة تختلف ما كخص آلخر والكد أن تكون إستراتيجية التعامنل منع البداننة    

ناكعة ما الشخص نطسه نظرام ألنه ال توجد إستراتيجية واحد  تللح لكل األلراد، لضنالم عنا أننه    

ا وجود العديد ما الوجبات والريجيمات الاذا ية لإنه ال توجد  رياة محدد  سنهلة  علن الرغ  م

لخطنض الننو ن، لكننا حجننر األسنناس لننن خطننض الننو ن هننو تحدينند كميننة النندخل السننعري اليننومن   

 . للشخص البديا

 

  Etiologic factors:  تقدير العوامل السببية للبدانة
 

 : وتشمل هذه العوامل ما يلن
 

 . بدانة لن األسر  والعا لةتاريخ ال -0

 . عمر كداية البدانة -2

 وجنننود تننناريخ عنننا لن لمصننناكة كننناألمرا  الناجمنننة عنننا البداننننة مثنننل ضننناط الننندم العنننالن،    -0

 . أمرا  الالب، السكر ، السر ان     

 . مدي تو يع الدها لن الجس  -0

 . Endocrine diseasesوجود أمرا  الاد  اللماء  -2

 . وعدد مرات تناول المعام. ذا ية المتناولة مع التركيز علن كمية الدهاالوجبات الا -0

 . عدم ممارسة الرياضة وعمل التدريبات الرياضية -7

 . hyperphagiaنوعية العااقير المرتبمة كحالة الشراهة لن األكل  -8
(glucocorticoids, amitriphyline, lithium, cyproheptadine, phenothiazines,  birth 

control factors) 

 

 : عوامل أخري وتشمل -9
 

 .الحمل أو عدد مرات الحمل -أ
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 التاينننرات الحديثنننة لنننن النشننناط العضنننلن المرتبمنننة كنننالتايرات الحادثنننة لنننن نمنننط الحينننا           - 

 . وإيااعها     

 . إجراء العمليات الجراحية -جـ

 اإلحسنناس كالننذنب، الهمننوم،    كتئننا  ،الالاضننب ، ا) : مثننلالعوامننل النطسننية والسننيكولوجية    -د

 . (ضمرا  العالنالالتوتر، الال  ، الحزن ، إحساس الطرد كالناص ، ا    
 

 : عدم تناول الوجبات منخطضة الكركوهيدرات -01
 

ريجننني  تنننناول الوجبنننات   2112قتنننر  سننننة اكنننان الننندكتور روكنننرت أنكنننيا أول منننا   

ويعتمد هذا النظنام  . ات الاذا ية للبدناءالمنخطضة الكركوهيدرات لتحديد الدخل السعري لن الوجب

جننرام كركوهينندرات لاننط كينند أن هننذه الكميننة تعتبننر غيننر كاليننة تمامننام للولنناء          21علننن تننناول  

كاالحتياجات السعرية للحمل، وإن كانت هذه الوجبات ست دي إلن خطنض النو ن خطضنام ملموسنام     

 . أيام 01-7معنويام خالل لتر  تتراو  ما 
 

 : الوجبات منخطضة الدها عدم تناول -00
 

ويعتمد النظام الاذا ن للبدناء علن تناول وجبات غذا ية منخطضة الدها منع األخنذ لنن    

عتبار عدم إغطال دور األحما  الدهنية الضنرورية لنن إعنداد وجبناته  وأن خطنض السنعرات       اال

ت كالكركوهيدرا ستبدال الدهونة منخطضة الدها عاد  ما يلاحبها انتيجة تناول الوجبات الاذا ي

 . ستبعادهاستساغة تذوز المعام لن حالة ناص الدها أو وكالذات السكر للتالب علن عدم ا
 

 : عدم تناول الوجبات المنخطضة جدام للسعرات -02
 

 ويالننند كهنننذه الوجبنننات الاذا ينننة تلنننك التنننن تمننند الجسننن  تاريبنننام كمنننا يتنننراو  كنننيا        

 . جات السعرية والاذا ية الال مةحتياسعر يوميام ولكنها ال تعنن كاال 011-911
 

 : حالة الرضا والاناعة كزياد  الو ن -00
 

تسود كيا كعض البندناء حالنة الرضنا الكامنل والاناعنة كزيناد  النو ن وعندم وجنود أينة           

 . رغبة لن إتباع أي ما الريجيمات الاذا ية لخطض أو انه 
 

 اذينننة السنننليمة والنظنننام الانننذا ن  نانننص النننوعن الانننذا ن والثاالنننة الاذا ينننة كأساسنننيات الت   -00 

 . األمثل، والمرز اللحية والتاذوية إلعداد الوجبات الاذا ية المتزنة
 

اإللراط لن تناول األغذية الدسمة ، األغذية المملحة، األغذية الكركوهيدراتية المركنز  مثنل    -02 

 كرجننر  منتجننات الحلننوي والكيننك والطمننا ر، والوجبننات السننريعة مثننل سندويتشننات البيننف         

 . والهوت دوج، والبما ل المحمر  والشيبسن والمارمشات
 

كنكل النو   لهنن م كنر علنن أن الكنرش كبينر         ةتكويا الكرش ويالحظ عندما تأخذ الكرالتن  -00 

و ينناد  التننرهالت لننن الننبما التننن تتركننز دا مننام أمننام  . ممننا ينن دي إلننن  ينناد  محننيط الننبما

ويلناحب ذلنك كنرو  النبما     , .ا وكنيا األمعناء  العامود الطاري لن الجزء الخلطنن منا النبم   

ولعنل أهن  أسنبا  اإلصناكة كنالكرش التعنر  للضناوط كسنبب النزواج أو          . وتشنويه الانوام  

الوظيطة أو غيرها ما العوامل التن ت دي إلنن  يناد  التنوتر واإلجهناد المسنتمر النذي يعند        
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لراط أيضام لن إلالسبب الر يسن لن ظهور الكرش وترهل عضالت البما وضعطها نتيجة ا

تناول النشويات، والدهون والسكريات وتخزيا الدهون لن أكياس تسنمن الخالينا الدهنينة    

وإذا وجدت ككميات كبير  لن البما يظهر الكرش، وقند توجند لنن األردا  لتظهنر البداننة      

 . وتسمن سمنة الكرش لن البما كالسمنة المركزية. لن هذه األماكا

رتطاع مخا ر  ياد  النو ن وكالتحديند سنمنة النبما     اتناول اللحوم و وجود ارتباط وثي  كيا -07 

كيا البالايا ما الذكور نظرام ألنه  أكثر استهالكام للحوم مما يسبب حلوله  علنن مانادير   

سعر حراري يوميام ممنا يننج  عننه معانناته  لنن هنذه        711أعلن ما الماقة كزياد  قدرها 

بما والجنزء العلنوي منا الجسن  ويعتمند تشنخيص       الحالة ما تراك  الدهون لنن منمانة الن   

 . سمنة البما علن قياس كل ما محيط الخلر ومحيط الور 
 

 

جعنل كنهية األلنراد أكبنر     ممنا ي الجيمنانيزيوم   : مثنل : ممارسة الرياضة لن األماكا المالانة   -08 

ضنييا  سنتراليا أن الريا قد أظهرت البحنوث التاذوينة لنن أ   نتهاء التمرينات الرياضية واكعد 

الننذيا يمارسننون الرياضننة لننن مكننان مطتننو  أو لننن األمنناكا المشمشننة كنندالم مننا اللنناالت  

سنعر حنراري عنا النذيا مارسنوا       011الرياضية يأكلون أقنل لنن الوجبنات التالينة كطنارز      

ويعتاد البناحثون أن األجنواء الدالئنة ألضنل للرياضنة خاصنة       . الرياضة داخل الجيمانيزيوم

 نه  نظنرام لوجنود مسنتويات أعلنن منا هرمنون اللبتنيا لنن الندم          للذيا يحاولون إنااص و

وحينن  أن المعننام يعتبننر أحنند  . متالءن الجهننا  الهضننمن ويعمننن إكننار  كنناال الننذي ينننت  لنن 

لذا لإن اإلنسان يتناول المعام لنن األجنواء البنارد     ، الوسا ل للسيمر  علن حرار  الجس  

 . أكثر
 

 : اكة كالسمنةتناول أدوية معينة ت دي إلن اإلص -09
 

يالحظ أن تناول كعض األدوية والعااقير والهرموننات وأقنراص مننع الحمنل تن دي إلنن       

سننتروجيا كبيننر  منهننا تحتننوي علننن هرمننونن األ  ينناد  الننو ن وظهننور السننمنة وذلننك ألن نسننبة

والبروجسترون وهما يعمالن علن  ياد   اختزان الماء لن داخل الجس  وتحت الجلند لضنالم عنا    

 .ون البروجسترون ي دي عاد  إلن  ياد  ولتح الشهية لتناول المعامأن هرم
 

وكننذلك الكننورتيزون الننذي يسننتعمل ككثننر  لعننالج األمننرا  المناعيننة والحساسننية            

ي دي إلنن تنراك  الندهون خاصنة لنن مننا          ممالتها  الجلد والركو والروماتيزم لمد   ويلة او

ختنزان المناء والملنح داخنل الجسن  وتحنت       دي إلنن ا واللندر والنبما كمنا أننه ين      الوجه والرقبنة  

 . الجلد مما يسبب  ياد  كاذكة لن الو ن
 

ط مركز األكل لنن غند    ت دي إلن تنشيوالتى األدوية المضاد  للحساسية  جانبهذا إلن 

مما يزيند الشنهية والااكلينة لتنناول المعنام ممنا ين دي إلنن السنمنة و يناد  النو ن،             الهيبوثالمل

كتئنا  والعاناقير المسنتخدمة لنن عنالج األمنرا  النطسنية        الية المهد نة والمضناد  ل  وكذلك األدو

تح الشنهية  لطتر   ويلة لهن ت دي إلن السمنة نظرام ألن كعضها ينبه مراكز األكنل لنن المنخ ويطن    

ستهال  الماقة وتكسنير الندهون لمنا يسنببه منا الخمنول والكسنل وقلنة         والبعض اآلخر يالل ما ا

 . الحركة
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نسوليا يستخدم لن عالج مر  السكر ليعمل علنن تخنزيا   الجدير كالذكر أن األ وما  

الجلوكو  لن صور  جليكوكيا لن الكبد والعضالت، ولن صور  دهنون لنن الخالينا الدهنينة ممنا      

 . ي دي كدوره كعد لتر  ما العالج كه إلن  ياد  الو ن وكميات الدهون المتراكمة لن الجس 
 

مننا السننيدات والبنننات راغبننات الركنناقة للمنتجننات الاذا يننة والمشننروكات    تننناول الكثيننرات  -21 

خدعنة  وهنذه  ظنام منها أنها ستساعدها علن إناناص أو انهنا   "  كسكر الدايت "المحال  

كبري ألن هذه األغذية ت دي كمنا أثبتنت البحنوث التاذوينة الحديثنة إلنن  يناد  النو ن كندالم          

ة هنذه ال تحتنوي أي سنعرات حرارينة أو تحتنوي      ما نالانه وكنالرغ  منا أن منواد التحلين    

 علننن الاليننل منهننا ممننا ينندلع مننا يتناولهننا إلننن االعتانناد أنننه لننن مننأما مننا  ينناد  الننو ن،   

تلل إلن مخ اإلنسان إكار  كهنذا المعننن ونظنرام    ، إال أنه كعد تناول أي غذاء له  ع  حلو 

سكر أو ماد  التحلية لإننه يلندر   ألن المخ ال يستميع التطرقة كيا المع  الحلو النات  ما ال

كر لننن النندم ليشننعر  نسننوليا لخطننض مسننتوي السنن إكننار  إلننن البنكرينناس إللننرا  األ  لننورام

نتهناء منا تنناول وجبتنه الاذا ينة كطتنر  قلنير  كنالجوع وكالرغبنة الملحنة           اإلنسان كعند اال 

طنض  نسنوليا وخ ار إلنرا  األ لتناول الكركوهيدرات وخاصة السنكريات ممنا ين دي إلنن تكنر     

مستوي السكر لن الدم منر  أخنري وتكنرار الرغبنة الملحنة لتنناول السنكريات منر  أخنري          

 . وهكذا يسبب  ياد  الو ن وليل خطضه
 

نهنا للندهون وكالتنالن    يخزتناص نسنبة األكسنجيا لنن أجسنامنا ين دي إلنن ضنعف الخالينا و         -20 

ن اإلصناكة كناألورام    ياد  الو ن حي  تال قدر  الخاليا علن حرقها للدهون مما يساعد عل

حتننراز الماقننة والنشنناط الجسننمانن ن األكسننجيا هننو المنناد  الال مننة الالسننر انية نظننرام أل

تانل نسنبة    ىويسبب التلنوث الموجنود لنن الهنواء منا عنوادم السنيارات والملنادر األخنر         

 . األكسجيا لن أجسامنا

  ةمناعنننن الذو ضننننعف مناعننننة الجسنننن  ينننن دي إلننننن  ينننناد  الننننو ن والسننننمنة نظننننرام ألن          -22

 . ضعيطة غير قادر علن حرز الدهونال       
 

نسداد األمعاء يسبب  ياد  الو ن والسمنة ومما ي كند ذلنك أهمينة عمنل تحلينل للبنرا  قبنل        ا -20 

البدء لن إتباع ريجي  غذا ن للتخسيل وكناء علن نتيجة تحليل البرا  يمكا رسن  خريمنة   

  يت  تخزينه داخل الجسن  كينمنا المعنام النذي     الهض  كالنسبة للجس ، لالمعام الذي ال يهض

 . يهض  ياوم الجس  كإخراجه لن البرا  وال يت  تخزينه
 

حتوا هنا علنن سنعرات منخطضنة لإنهنا      ااألليا  الموجود  لن الطواكه والخضنر كنالرغ  منا     -20 

تسبب  ياد  الو ن ألنها تسد مجري األمعاء وتتسبب لنن تخنزيا المعنام وإعاقنة خروجنه      

 . لبرا مع ا
 

 : عدم تناول وجبة اإللمار -22
 

أثبتت البحوث التاذوية الحديثة أن عدم تناول عدد كبير ما السيدات والبنات لوجبنة     

اإللمار رغبة منها لن تالينل السنعرات الحرارينة كهند  إناناص أو انهنا يعمنن نتيجنة عكسنية          

يحاول تعويض ناص السعرات  ألن هذا السلو  يجعلها عرضة لزياد  أو انها نظرام ألن الجس 

 . الحرارية كتخطيض سرعة حرز المواد الاذا ية مما ينج  عنه إصاكتها كالبدانة

 

 : كيف نتخلص من الكرش
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حتنواء هنذه   االكرش مشكلة كبير  يواجهها الرجال والنساء علنن حند سنواء والكند منا      

 : المشكلة قبل أن تتطاق  والكرش أنواع كما يلن
 

 :   الكرش العضلن -0
 

كنأن  . ينت  ما عضالت البما نتيجة عدم التوا ن لن استخدام صاحبه لجها ه الحركن

يسنتخدم مننثالم عضننالت الكتطنيا والننذراعيا لاننط أثنناء العمننل، وال يتحننر  وسنمه أثننناء الجلننوس     

علن المكتب  وال النهار أو أمام عجلة الاياد  ولن هذا النوع يحدث تمدد لعضالت البما ويزيند  

 . كورحجمه ويت

 

 : الكرش المترهل -2
 

يظهر نتيجة استخدام عضلتيا لاط كواسنمة النبما لتكنون النتيجنة هنن ترهنل وظهنور        

وهننذا النننوع مننا الممكننا أن يحنندث نتيجننة للعمليننات الجراحيننة لننن منماننة الننبما مثننل     . الكننرش

رتخنناء عضننالتها وإصنناكتها كالكسننل   راحننن التننن تنن دي إلننن ترهننل الننبما وا   عمليننات الطتنن  الج 

 . التراخنو

 

 :الكرش المنتطخ  -0
 

يشبهه الخبراء كالبالون نتيجة اإلسنرا  لنن تنناول المعنام والشنرا  كشنكل كبينر  ا ند         

 . كتئا  أو الال  أو التوتر العلبنالعا حاجة الجس  نتيجة إلصاكة الشخص كا

 

 : الكرش الهرمونن -0
 

دما يضنمر  عمنل   ويتخذ هذا الكنرش كنكالم متعرجنا ويشنبه قشنر البرتانال ويحندث عنن        

الهرمونننات داخننل الجسنن  ويزينند إلننرا  الكننورتيزون ليختننل تو يننع الانند  وتتننو ع النندهون علننن    

وأينام كنان    . منا   وأجزاء الجس  المختلطة مما ي دي إلن  ياد  الشنحوم لنن منمانة النبما لانط     

 : ختطا ه نها يام ويت  ذلك كإتباع ما يلنالنوع الكرش يتملب عالجه كعض الوقت 
 

البادونل والكرلل والخيار والخل إلعمناء  : الحرص علن تناول الخضروات الما جة مثل  -0 

 . اإلحساس كالشبع

 .نبساط عضالت البما لمد  عشر دقا   يومياموية عضالت البما كممارسة تاليص واتا -2 

قتلنار  الوا( الطيننو والشنامن  )والخبنز األكنيض    ةالمكرونن : كتعاد عا تناول النشنويات مثنل   الا -0 

 . علن األر  والبما ل والشعير والخبز األسمر

 . عدم تناول المعام إال لن حالة اإلحساس الحايان كالجوع -0

 . مضغ المعام كبطء مما يعمن المعد  الطرصة لميحاء للمخ كأنها ممتلئة -2

ل الجريننب لننروت والشننمام والتطننا ، وتجنننب تننناو : تننناول الطاكهننة المنخطضننة السننعرات مثننل -0 

 . التيا والبلح والعنب

 . تجنب تناول الطاكهة المجططة مثل التيا والاراصيا والمشمشية المرتطعة السعرات -7

 ةكوالتوالطنول السنودانن والمكسنرات والشنن    كتعناد عنا تنناول المسنليات مثنل اللننب كأنواعنه      الا -8 

 . وكر  المياه الاا ية
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لضل تناول األ عمة المسلوقة أو المشوية حين   تجنب تناول األ عمة المالية أو المحمر  واأل -9 

 . تال الدهون ليها إلن الحد األدنن

 . اإلقالل ما تناول األغذية المحطوظة والمعلبة -01

  والكبننا  والمننخ والكبنند ةالكطتنن) : تجنننب تننناول النندهون واللحننوم ومنتجاتهننا الدسننمة مثننل   -00 

 .( اريولح  الضأن ويطضل تناول اللح  البتلو ، اللح  الب

 . ستمراراتناول علير الرمان ك -02

تناول اللبا الرا ب واللبا الزكادي ثالث مرات أسنبوعيام ويطضنل اللنبا الزكنادي الخنالن منا        -00 

 الدسننن ، ومنننا المعنننرو  أن اسنننتخدام البكترينننا اللننندياة للركننناقة والتنننن يملننن  عليهنننا    

 . مهمة جدام لن عالج الكرش"  البروكيوتك "

طة عامة ما المعام خاصة النشويات والدهون والسكريات مع إتباع نظام غنذا ن  اإلقالل كل -00 

وذلنك كعند تنناول المعنام     . نتظنام اسنتمرار وك اصحن معتدل متوا ن مع ممارسنة الرياضنة ك  

 . كثالث ساعات وما الضروري التدرج لن هذه الممارسة

 .ممارسة كعض التماريا الرياضية للاو  وكد عضالت البما -02

 لمشننى مننا التمنناريا الرياضننية المطينند  جننندام للننتخلص مننا حجنن  كننرو  الننبما كلنننور            ا -00

 . ملحوظة       

 تننناول المعننام والشننخص جننالل ولننيل واقطننام ألن األكننل لننن وضننع الوقننو  ينن دي إلننن            -07

 .  ياد  كمية األكل       

 والمشننروكات تجنننب تننناول الوجبننات السننريعة، مننع البمننا ل المحمننر  المننزود  كننالملح ،     -08

 . الاا ية       

 .ة اإللمار حتن لو ثمر  لاكهة لاط الحرص علن تناول وجب -09

 متننناع عننا علننن منندار اليننوم ألنننه لننن حالننة اال   الكنند مننا تاسنني  الوجبننات الثالثننة الر يسننية  -21

  .األكل لمد  ستة ساعات ياوم الجس  كتخزيا نلف الوجبة التالية ويحولها إلن دهون       

 
 : لنصائح الذهبية للبدناء وزائدي الوزن لضمان نجاح ريجيم خفض الوزنا

 

ما الجدير كالذكر أن ريجي  خطض الو ن ال يعننن الحرمنان ولكنا يعننن لانط الحند منا        

الكميات التن يت  تناولها ما المعام أو كمعنن آخر تناول كل منا يشنتهيه منا يتبنع النريجي  ولكنا       

كحيننن  يحتنننوي الانننذاء الينننومن علنننن البروتيننننات والننندهون  ككمينننات قليلنننة محسنننوكة متوا ننننة  

د والكركوهيدرات مع عدم تجنب النشويات ألنهنا تعمنل علنن رلنع كطناء  كيميناء المنخ ممنا يسناع         

سترخاء، مع اإلكثار ما تناول البروتينات مما يساعد علن مند  علن الشعور كالهدوء النطسن واال

 : عتبار  الكد ما أخذ هذه النلا ح لن االالجس  كالحيوية والنشاط، ولكن ينجح الريجي
 

 . تناول كو  ماء عند اإلستيااب ما النوم علن الري  -0

تناول كو  ماء قبل كل وجبة نظرام ألن الماء سيحد ما الشهية كعض الشئ مما يسناعد علنن    -2 

 . كتطاء كادر قليل ما المعامالا

 . تناول المعام لن أ باز صاير  -0 

سنتمتاع كالمعنام كشنكل    علنن خطنض و ن الجسن  ويتنيح لرصنة اال     ام كنبطء يسناعد   تناول المع -0 

 . أكبر
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الحرص علن تناول  بن  السنال ة منع وجبتنن الانذاء والعشناء ألنهنا تعمنل علنن من  المعند              -2 

 . وتاليل الحاجة إلن تناول المعام ككميات كبير 

مساءم نظرام ألن تناول المعنام مبكنرام    عدم تناول أي نوع ما أنواع المعام كعد الساعة التاسعة -0 

 . قبل التوجه إلن النوم كطتر  كالية يعمن المعد  لرصة للهض 

دقياة يوميام مع إتبناع النريجي  حتنن يحنرز الجسن        01-21ممارسة التمرينات الرياضية ما  -7 

 ،  السنننعرات الزا ننند  ويحنننالظ علنننن الشنننكل المتناسننن  كشنننرط أن ينننت  ذلنننك كننندون إجهننناد   

 . مرات أسبوعيام 2دقياة كما يعادل  01مشن لمد  أو ال

سننتمتاع كنكهننات المننر  يسنناه  لننن مكالحننة البدانننة ويمكننا مننا ا  01-21مضننغ المعننام كننيا  -8 

 . المعام ويسهل عملية الهض 

عتبارها أهن  وجبنة خنالل النهنار ألن الجسن  لنن اللنبا         االحرص علن تناول وجبة اإللمار ك -9 

 . ناصر الاذا ية كعد لتر  نوم نحو ثمانن ساعاتيكون لن حاجة إلن الع

تجنننب تننناول الزيننوت والنندهون المهدرجننة، مننع التاليننل مننا تننناول النندهون المشننبعة لننن         -01 

 . الوجبات الاذا ية

تنناول المعننام كمننا تشنناء كشنرط ضننبط سنناعتك البيولوجيننة ألن الجسن  يخننزن مننا تتناولننه أو     -00 

جية مما ي ثر  بعام علن خطض النو ن، وألن سناعة الجسن     تستهلكه تبعام إليااعاته البيولو

البيولوجية ال تكتطن كالتأثير علن حراراته وعلنن كمينة ونوعينة الهرموننات التنن يطر هنا       

متلنناص مختلننف أنننواع األ عمننة،  الكننل تننتحك  أيضننام لننن إلننرا ات اإلنزيمننات الضننرورية   

هون تطنر  صنباحام، واإلنزيمنات    وهذه اإلنزيمات تعمل كشكل دوري لاإلنزيمات المحللة للند 

نسننوليا ألالمسننئولة عننا هضنن  البروتينننات تعمننل ظهننرام، ولننن لتننر  كعنند الظهننر ياننوم ا        

أمنا لنن المسناء ليكناد     ، لتطادي هبوط الماقة ( كميئة وسريعة الهض )ستخدام السكريات اك

 .يتوقف كل إلرا ات األنزيمات ولذا تميل أجسامنا إلن تخزيا كل ما نأكله مساء

وتأسيسننام علننن ذلننك يمكنننك أن تتننناول وجبننة تحتننوي علننن النندهون صننباحام، وأخننري غنيننة     -02 

كالبروتينات ظهرام، ووجبة صاير  تحتوي علن السكريات كعد الظهر، ونكتطن لنن المسناء   

 . (صاير  جدام)كوجبة خطيطة 

ي  البتيناليا وهنو   ألنهنا تندمر إننز   ( لنن نهاينة الوجبنة الاذا ينة    )عدم تناول الطاكهة كعد األكنل   -00 

إنزي  أساسنن لهضن  النشنويات كمنا أن الطاكهنة تحتناج إلنن منرور كمنئ إلنن المعند  حتنن             

تهضن  كمرياننة  بيعيننة وعننندما تلتاننن كنناللحوم تتخمننر لننن المعنند  وقنند تتحننول إلننن كحننول  

يعننوز عمليننة الهضنن ، لضننالم عمننا تطاننده الطاكهننة مننا كننل مننا تحتويننه مننا ليتامينننات مننع       

نتطنا   لل غير العادي لها مما ينت  عننه ا تمثيل الاذا ن للبروتينات والتحضمرا  عملية الا

ولننذا ينلننح كتننناول الطاكهننة إمننا كعنند نحننو ثننالث سنناعات مننا تننناول الاننذاء أو  . لننن المعنند 

 . ساعة قبل تناول العشاء، أو تناول وجبة كاملة ما الطاكهة

ة ألن نانص  عدد ساعات ننوم كالين   الكد ما الذها  إلن الطراش مبكرام لضمان الحلول علن -00 

رتطاع مستويات هرمون الجريليا الذي ياوي اإلحساس كنالجوع  ساعات النوم ي دي إلن ا

 . نخطا  مستويات هرمون آخر هو اللبتيا المسئول عا اإلحساس كالشبعاويتسبب لن 

حك لمند   عند الرغبة لن خطض الو ن كدون إتباع ريجي  أو كإتباع ريجي  معتدل عليك كالض -02 

عشر دقا   يوميام وقد أثبتت األكحاث أن عر  ليل  كوميدي علن المال  أصحا  النو ن  

% 21الزا د يومينام أدي إلنن  يناد  نسنبة حنرز السنعرات الحرارينة لنن أجسنامه  كنسنبة           

 . دون أ ن يمتنعون عا المعام أو أن يمارسوا أي لعبة رياضية
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كننو  مننا المنناء  00-02، ومننا ل يوميننام كننتاءمكننو  مننا المنناء والسننوا  02-8تننناول مننا  -00 

وتشير البحوث الحديثنة إلنن سنالمة كنر  المناء قبنل وأثنناء وكعند         . والسوا ل يوميام صيطام

وال يتسننبب كننر  المنناء أثننناء تننناول الوجبننات الاذا يننة خطننض تركيننز    . الوجبننات الاذا يننة

 . العلار  المعدية

 

 : بعض أنماط ريجيمات خفض الوزن
 

 :يلن كعض أنماط ريجيمات خطض الو ن علن سبيل المثال وليل الحلرنذكر ليما 

 

 : ريجي  الماء -0
 

ويتكنون  ". وجعلننا منا المناء كنل كنئ حنن      "يعتبر المناء أصنل الحينا  لانول اا تعنالن      

ويعتمد ريجي  الماء علن كر  الماء ككميات كبير  كمنا  . ما و نه ماء% 72جس  اإلنسان ما 

يسنبب  يناد  لنن النو ن أو تكنويا الكنرش، وألننه ال يحتنوي علنن أينة            هو موضح عالينه ألننه ال  

ويبدأ هذا النريجي  كشنر  كنوكيا منا المناء لنن اللنبا  البناكر عنند الاينام منا            . سعرات حرارية

النننوم ممننا يسنناعد علننن تنشننيط النندور  الدمويننة، وكننر  كننو  مننا المنناء قبننل أي وجبننة كنلننف  

ضن ، وكنر  كنو  منا المناء منع كنل وجبنة، وكنر           ساعة علن األقل ألن ذلنك يسناعد علنن اله   

 . كو  ما الماء ما قبل النوم
 

وقد أثبتت البحوث أن تناول نلف لتر ما الماء قبل تناول وجبنة اإللمنار يسناعد علنن     

سعرا حراريام ليلل علنن مندار عنام     72نخطا  السعرات الحرارية التن يتناولها اإلنسان كنحو ا

 مننننننا يعننننننادل خطننننننض و ن الجسنننننن  كمننننننا يعننننننادل  سننننننعر حننننننراري أي 07111واحنننننند إلننننننن 

يوميننام ينن دي إلننن  ينناد   أن كننر  ثالثننة لتننرات مننا المنناء    هننذا إال . كيلوجرامننات مننا النندها  0

نخطنا  النو ن وعنالج السنمنة، كمنا أن تنناول       احتراز داخل الجس  مما يسناعد علنن   معدالت اال

كالشبع مما يساعد علن خطنض  المعام مع المياه يساعد علن تناول المعام كبطء ويزيد اإلحساس 

 . الو ن
 

ويالحظ أنه لن اآلونة األخير  ظهر لن أمريكا الريجي  الاذا ن الذي يعتمند علنن المناء    

وقامنت نجمنات السنينما والممركنات     ( مكعب مرقنة خضنروات وعند  لتنرات منا المناء      )والحساء 

ا أن تعني  كإتبناع هنذا    مثل مادونا وديمن مور وغيرها كإتباعه وأثبتت البحوث أن المرأ  يمكنه

كتطناء كإتباعنه لنن عملنة نهاينة األسنبوع أو       الالريجي  لمد  كهر واحد كدون غذاء لكا األلضنل ا 

لمد  أسبوع لاط مما يساعد علن تجديد الخاليا وخطض الو ن والنتخلص منا السنموم المختزننة     

 . كتسا  صحة وحيوية ألضلالن الجس  و
 

 : ريجي  األر  والمكرونة -2
هننذا الننريجي  آخننر صننيحة أمريكيننة لننن عننال  ريجنني  خطننض الننو ن أ لاهننا معهنند  يعتبننر 

كحننوث اللننحة كواليننة ماسوكننتل األمريكيننة حينن  أكننار خبننرا ه التاننذويون إلننن أن النشننويات   

تعتبر عامالم هامام لنجا  أي نظام غذا ن متوا ن لخطنض النو ن لكونهنا ملندرام أساسنيام وسنريعام       

لتنزام كالكمينة   كالتالن سرعة حنرز الندهون كشنرط اال   لتمثيل الاذا ن وللماقة الال مة لرلع معدل ا

متلنناص الكركوهينندرات يتحننول إلننن   االمحنندد  لننن الننريجي ، لضننالم عننا أن السننكر النننات  عننا     
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الجليكوجيا الذي يخزن لن الكبد والعضالت ويالل ما اإلحساس كالجوع ويسنتهلكه الجسن  عنند    

 . نطاذ مخزون الماقة لديه
 

 : المضغ المتعدد للمعام ريجي  -0
منر  وقند اقترحتنه جامعنة كنووا       01-21ويعتمد هنذا النريجي  علنن مضنغ المعنام منا       

الياكانية كموكيو نظرام ألن تعدد مضغ المعام يساعد علن مكالحة البدانة لدي البالايا لضنالم عنا   

 .ستمتاعه  كنكهات المعام وتسهيل عملية الهض ا
 

 : ريجي  الشمة -0
حتوا ه علنن منواد   الالريجي  علن تناول الطلطل األحمر مع المعام يالل الو ن يعتمد هذا 

معينة لها الادر  علن توليند الحنرار  لنن جسن  اإلنسنان وكالتنالن تسناعد علنن خطنض مسنتويات           

 لجسننننن  إلنننننن اسنننننتخدام مزيننننند    البداننننننة ألنهنننننا تزيننننند منننننا أكسننننند  الننننندهون ممنننننا يننننندلع ا        

أن اإلكثار ما تناول الطلطل عمومام سواء الطلطنل األحمنر   وقد أثبتت البحوث التاذوية . ما دهونه 

 . الشمة أو العادي وككل ألوانه يساعد علن خطض الو ن
 

 : ريجي  األعشا  -2
 

يعتمد هذا النريجي  علنن تنناول األعشنا  المبيعينة المنشنمة لحنرز الندهون والمضناد           

الوجبنات وتحديند   ور  تنظني   كاي األعشا  والحبهان والارلة والزنجبيل مع ضر: ل كسد  مثل 

حتياج اليومن الطعلن للجسن ، وكنذلك تنناول النعنناع والينسنون والشناي األخضنر        الكميات تبعام لال

 . كدون سكر
 

 : ريجي  علا ر الخضروات والطاكهة -0
 

يعتمد هذا الريجي  علن اللوم عا تناول المعام واالكتطاء كشنر  علنا ر الخضنروات    

ألسننبوع ممننا يعنند نظامننام غننذا يام مطينندام للننتخلص مننا الكميننات الزا نند        والطاكهننة والمنناء  ننوال ا 

ويعتمند هنذا النريجي  علنن     . والمتراكمة ما الطضالت لنن الجسن  وكالتنالن يطاند الكثينر منا و ننه       

تناول علير أي نوع ما ثمار الخضروات أو الطاكهة التنن يمكنا تناولهنا  ا جنة وينتلخص هنذا       

لا ر المخططة كالماء كل ساعتيا ما اللبا  حتن الليل كشرط أال الريجي  لن تناول كمية ما الع

منا  تزيد كمية العلير الكلية عنا تسنعة أكنوا  لنن الينوم وعندم تنناول أينة أ عمنة صنلبة أو أي           

 . أنواع السوا ل أو العلا ر المعلبة
 

ختينار أننواع الخضنروات التنن تسناعد علنن سنرعة        اويوصن عنند إتبناع هنذا النريجي  ك    

التطنا   : الخيار، المما   ، الكرلل ، الجنزر ، والطاكهنة مثنل     : س  ما الطضالت مثلتخلص الج

مع التنوع لن إعداد العلا ر ليحلل الجس  علن الطيتامينات واألمال  المعدنية والكركوهيندرات  

التننن يحتاجهننا لضننالم أن هننذا الننريجي  يسنناعد علننن الننتخلص مننا الطضننالت والسننموم والخاليننا        

 .تة ويخطض مستوي الكوليسترول لن الدم، ويخطض الو نواألنسجة المي
 

 : ريجي  اللبا الحليب خالن الدس  -7
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يعتمد هذا الريجي  علن كر  كنو  حلينب خنالن الدسن  قبنل الوجبنة الاذا ينة ممنا يالنل          

سنعرام حرارينام نظنرام ألن عنلنر الكالسنيوم الموجنود        021الكمية المستهلكة ما المعام كحنوالن  

لحليب يلعب دورام هامام لن عملينة التخسنيل، حين  أثبتنت البحنوث التاذوينة أن تنناول        لن اللبا ا

،  جرعات عالية ما الكالسيوم يوقف إنتناج الهرمنون المسنئول عنا  يناد  حجن  الخالينا الدهنينة        

كمننا أن حننامض اللينوليينننك الموجننود لنننن اللننبا الحليننب يعمنننل علننن حنننرز النندهون والشنننحوم        

الم عا أن للبا الحليب خالن الدس  لا د  أخري لن خطض النو ن حين    المتراكمة لن الجس ، لض

أنه يزيد معدل الدهون المطاود  ما منماة البما كحوالن ثالثة أضعا  وهنن الندهون المسنئولة    

 . عا  ياد  خمر اإلصاكة كارتطاع الكوليسترول وضاط الدم وأمرا  الالب والسكر

 

 : ريجي  اللايمات -8
 

  علن أن العامل الر يسن إلناناص النو ن ال يكمنا لنن نوعينة المعنام       يعتمد هذا الريجي

ولنن لاتننا العركينة تملن      . وإنما يكما لنن تنناول كمينات صناير  منا المعنام كأسنلو  حينا  دا ن          

ولذلك يوصن علمناء التاذينة كعندم تضنييع الوقنت لنن       . علن حج  المعام الاليل" اللايمات"كلمة 

سننواء كانننت منخطضننة النندهون أو منخطضننة النشننويات أو عاليننة  إتبنناع أنننواع الننريجي  الشننهير  

البروتينات ألنها ت دي إلنن إسنتعاد  منا تن  لانده منا و ن لنن أسنرع وقنت ولعنل الحنل أكسنط منا              

ولذا لإن ما يمب  ريجي  اللايمات كلنطة  . يكون كتخطيض حج  الوجبات أي أكل أقل  عام ممكا

 . ذا ية نها يام مهما تكا درجة كدانتهدا مة سو  ينجح لن التخلص ما البدانة الا

 

 : ريجي  البرد -9
 

يعتمد هذا الريجي  علنن التعنر  للبنرد الشنديد وتحملنه ألننه قنادر علنن حنرز الندهون           

أسرع ما أي كرنام  غذا ن ، وهذا الريجي  آما ووجد أن التعر  لدرجات الحرار  المنخطضنة  

انوم كعملينة حنرز الندهون والسنكريات إلنتناج       ياوم كتحطيز نوع منا األنسنجة الدهنينة كالجسن  لت    

وقنند أثبتننت كحننوث التاننذوييا   . وهننذه األنسننجة توجنند لننن الخلننر واألكتننا  والرقبننة    . الحننرار 

منر  ماارننة    02ستهال  الجلوكو  الموجود لن األكتا  نحنو  االطنلندييا أن التعر  للبرد يزيد 

جرامنات منا الندهون المتراكمنة لنن       وكيلن  0ستهال  لن الظرو  العادية أي ما يعنادل  الكعملية ا

 . البما والجوانب واأللخاذ
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 : ريجي  الشيكوالته السوداء -01
 

 

يكوالته السنوداء يعمننن كننعورام  يعتمند هننذا النريجي  علننن أن المواظبنة علننن تنناول الشنن    

 ةولعنل السنبب لنن ذلنك أن الشنيكوالت     . كناللبا  ةمتالء والشبع أكثر مما يعميه تناول الشيكوالتكاال

السوداء تالل ما الرغبة لن تناول المزيد ما الحلويات األخري، واأل عمنة المملحنة، واأل عمنة    

السنوداء تعتبنر غنذاء     ةوتأسيسام علنن ذلنك لنإن الشنيكوالت    . التن تحتوي علن مواد دهنية مشبعة

صنحيام كمننا أنهنا تعمننن الشنعور كالشننبع وكالتننالن تالنل لحنند كبينر مننا تنناول الوجبننات الدسننمة أو       

 . بيتزا والوجبات السريعةال

 

 

 : عـالمراج
 

  .الااهر  –كتا  الهالل المبن، دار الهالل  –ركاقة كال جوع  –( 2111. )أكو الايط، م -0

 – 212العدد  – بيبك الخاص  –عندما تلته  السمنة أعضاء الجس   –( 2101. )الزيات، م -2 

 . الااهر  –دار الهالل 
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 (2102يناير )والثالثون  سسادالعدد ال -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 
 

 بالحرق  النفياتاآلثار البيئية لمشكلة التخلص من 
 

 ثابت عبد المنعم إبراهيم/  األستاذ الدكتور
 

 مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط

 
الفضرالت اللرلبة   ال زالت عمليات حرق األجزاء القابلة لالحترراق مر    

المنزلرر     للمرردن كررالورق واألدوات البالسررتيألية واألاألررا  واألثرراث    

التالف تستعمل أحيانرا  بألرألل عألرواف  بر  بعر  مردن العرالم واا رة         

هره    أو االبر  علر    (المازوت)مية وبيها  يسألب الديزل ب  الدول النا

 تجمعهرررررا التررررر   منهرررررا بررررر  منرررررا     الفضرررررالت بهرررررد  الرررررت ل   
 

 

لررديات المرردن بعيرردم مررا أمألرر  عرر  التجمعررات السررألنية وهرر   ريقررة  ديمررة يلجرر  إليهررا     ت تارهررا ب

 .البع  لسهولتها 
 

ترريدع عمليررة حرررق الفضررالت وبألررألل ارراا مألوناتهررا ذات التركيررب البالسررتيأل  إلرر     

انطرررالق داررران كثيرررف وةرررازات نرررارم بلرررحة اهنسررران والحيررروان ومنهرررا مركبرررات ديوكسررري     

كمررا يتسررر  أجررزاء مرر  نررواتل حرررق الم لفررات مرر       . م السررامة المسررر   ومركبررات الألررادميو 

المركبات الأليماوية الضارم بالبيئة مع ميرا  األمطرار والسريول إلر  الميرا  الجوبيرة داارل األر         

 .وتلوثها 
 

تلج  بع  دول العالم كما ب  بعر  المردن األمريأليرة إلر  عمليرة حررق بضرالت المردن         

تستعمل حرارتها ب  تسر ي  المراء الرهع يسرتعمل بر  تردوير       القابلة لالشتعال ب  موا د اا ة و

كمررا ينتألررر حرررق م لفررات .  محركررات إنترراط الطا ررة الألهربافيررة السررتعمالها برر  اهنررارم وسررواها 

المستألررفيات والمراكررز اللررحية مرر  مررواد ذات  بيعررة بالسررتيألية و طرر  ملرروث وشررا   برر         

يحتروع علر  مركرب داع أوكسري       وةيرها ب  محارق اا رة بيهرا ويتلراعد منهرا داران كثيرف      

المسر   وعنلر الألرادميوم السرام وسرواها اممرا أثرار انتبرا  السرلطات اللرحية بر  الألثيرر مر             

دول العررالم نحررو التو ررل إلرر   رررق علميررة أبضررل للررت ل  مرر  هرره  الفضررالت ال طرررم لتجنررب     

ات الرت ل  مر    كما ال يغيب ع  األذهان سوء عملير .  ت ثيرها الضار عل  البيئة و حة اهنسان

األدوات الحادم المستعملة ب  المستألفيات كراهبر والمألرارط وبقايرا النررافر المألرعة المسرتعملة       

 .ب  العالط اهشعاع  لبع  األمرا  
 

المسرر      Dioxineويتركز اهتمام العلماء عل  مألأللة ارتفاع تركيز مركب ديوكسي  

هو م  نواتل احتراق الم لفرات اللرلبة للمردن    ب  الهواء وميا  الألر  واألةهية الت  نتناولها ب

وبألررألل أكبررر مرر  المستألررفياتا وأشررارت دراسررات علميررة حديثررة إلرر  ارتفرراع تركيررز مركبررات        

ديوكسي  بألرألل اراا بر   عرام سرألان الردول اللرناعية كالواليرات المتحردم وكنردا عر  الحردود             



 -52 -

م تحتروع علر  هره     وأ ربحت دمرافه   جرزء كرل مليرون أو أكثرر ا     211المسموح بها بو رل إلر    

 .  منهم ع   ري  األةهية الت  يتناولونها% 69المركبات الضارم ويتعر  لها حوال  

 

 :نتيجة احتراق القمامة اآلثار الجانبية الناجمة عن تلوث البيئة 
 

  : تلوث الهواء
 

يتألون الهواء ةيرر الملروث مر  عنا رر رفيسرية هر  األوكسرجي  والنيترروجي  وثران           

كما  د يحتوى الهواء عل  نسب نئيلة م  الهيليروم  ا ن والهيدروجي  وب ار الماءأكسيد الألربو

والنألررادر واألوزون وأول أكسرريد الألربررون وأكاسرريد الألبريررت وجسرريمات الغبررار ود رراف  ألمررالح    

مع أن النسب الحجمية للهواء النق  ثابتة تقريبا  إال أن مألوناتها ت ضع . عضوية وةير عضوية

د مر  ارالل الردورات الحيويرة المتعرددم نرم  النررام البيئر  للألافنرات الحيوانيرة           باستمرار للتجدي

 . والنباتية والألافنات الد يقة وعوامل البيئة األارى
 

يمتاز الهواء النق  ب ن  عديم اللون والرافحة ويألاد يألون تركيب  واحدا  ب  الطب  السرفل           

م األرنررية إال أن هررها التركيررب يلررب  عرنررة   بررالألر المحرري  Troposhereمرر  الغررال  الجرروى  

للتغير ب  حاالت اهاالل باألنرمة البيئية م   بل ملادر  بيعية أو محدثة بسبب نألاط اهنسران  

يلب  الهواء ملوثا  إذا حدث أى تغيير ب  تركيب  الطبيع  أو دالرت إلير  عنا رر    كما  .الت ريب  

بترم زمنية  ليرم أو  ويلة بحيث تيدى إلر    ةريبة م  ةازات أو جسيمات أو ميألروبات االل

إحررداث نرررر بحيررام اهنسرران أو الحيرروان أو النبررات أو الممتلألررات اال تلررادية ويمألرر  اجمررال         

 :ملوثات الهواء بالتال  
 

أكاسريد الألربرونا أكاسريد الألبريرتا أكاسريد      : ومر  أشرهر الغرازات الملوثرة للهرواء     :  الغازات - 0 

تيد الهيدروجي  ا ةاز النألادر ا ةاز بلوريرد الهيردروجي  واألوزون   النيتروجي  ا ةاز كبري

 .وأارى ةيرها 

ومرر  أشررهر الجسرريمات الملوثررة للهررواء ا جسرريمات الغبررار والررداان والعنا ررر    : الجسرريمات  -2   

 .المعدنية واألسبستوزات وجسيمات المبيدات عل  ااتال  أنواعها 

 .المواد المألعة   -3

 .كالضبا  الداان  والمطر الحمض  : وية الملوثات الثان -4

 

 :تلوث الهواء بالغازات 
 

  Carbon monoxide  ةاز أول أكسيد الألربون -0
 

 :ملادر التلوث بغاز أول أكسيد الألربون 
 

االحتراق ةيرر الألامرل للو رود المحتروى علر  المرواد العضروية والمسرت دم بر  وسرافل النقرل             -0

لناعية اا ة تلك اللناعات الت  تسرت دم المرواد المحفرزم    وب  مدابئ البيوت والمنألآت ال

Catlalysts  وهو أيضا  م  نواتل احتراق القمامة ةير الألامل ا كاللناعات النفطية. 

 .ز الطبيع  ام  محركات الديزل واحتراق الغ -2
 

 :م ا ر ةاز أول أكسيد الألربون 
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ألونرررا  كربوكسررريل الهيموجلررروبي  يتحرررد ةررراز أول أكسررريد الألربرررون مرررع هيموجلررروبي  الررردم م  -0

Carboxyhacmoglobin   ا الررهى ال يسررتطيع نقررل األكسررجي  بينررتل عرر  ذلررك ترر ثيرات  ررحية

 .تتفاوت تبعا  لدرجة تلويث  للهواء ما بي  اللداع واهعياء وحت  الموت 

 يتحد ةاز أول أكسيد الألربرون مرع الحديرد الرالزم لعمرل نألراط بعر  اهنزيمرات التنفسرية ممرا            -2

 يررريدى إلررر  إحبررراط عملهرررا أو تقليرررل بعاليتهررراا وعنررردما يلرررل تركيرررز  بررر  الهرررواء إلررر                 

 .موت محق  االل عألر د اف   ل م  المليون بإن  ييدى إ( جزء 0111)    

 

 Carbon dioxide (CO2) : ةاز ثان  أكسيد الألربون -2
 

 :ملادر التلوث بغاز ثان  أكسيد الألربون 
 

وية المست دمة ب  اللرناعات المتنوعرة اا رة التر  تألرمل بر  بعر         احتراق المواد العض -0

 .مراحلها عل  تفاعل ب ار الماء مع المواد الهيدروكربونية 

 .تنفس النباتات والحيوانات وم  تحلل هه  الألافنات بعد موتها  -2

لررل ت مررر المررواد السررألرية سررواء بررالطرق الأليميافيررة أو باسررت دام الألافنررات الد يقررة ومرر  تح  -3

 .الألربونات 

 . االحتراق الألامل للمواد العضوية والفحم -4
 

 : م ا ر تلوث الهواء بغاز ثان  أكسيد الألربون
 

رتفاع درجة حررارم الهرواء مر     إرتفاع تركيز هها الغاز وتراكم  ب  الهواء إل  إييدى   

 ثررررررررررم حرررررررررررارم األر  وتسررررررررررم  هرررررررررره  الررررررررررراهرم بررررررررررراهرم البيرررررررررروت الزجاجيررررررررررة    

Green house phenomenon     ا وبسبب ذلك ترتفع حرارم المدن المزدحمرة بوسرافل الموا رالت

رتفرراع تركيررز ةرراز ثرران  أكسرريد الألربررون برر  الهررواء ويعررزى ذلررك لقرردرم هررها الغرراز علرر    نررررا  ه

.  رتفراع درجرة حررارم  الهرواء    إامتلاا كمية كبيرم م  األشعة تحت الحمراء ا مما ييدى إل  

اسرتمرت الزيرادم بر  تردب  هرها الغراز إلر  الغرال  الجروى برإن ذلرك             ويعتقد علماء التلوث أن  إذا

رتفاع ب  درجة حرارم الألرم األرنية و د ينتل ع  ذلك ذوبان الجليد بر  المنرا     إسييدى إل  

رتفاع ب  درجة حرارم الألرم األرنية وارتفاع مستوى المحيطات ومرا  رد يسرفر عنر      إالقطبية و

علر    كما يعتقرد علمراء التلروث أيضرا  أنر  بنراء       . النرام البيئ   م  بيضانات وإحداث الل كبير ب 

رتفراع درجرة حررارم الألررم     إالونع العالم  لللناعة وبردون ونرع نرواب  للتلروث برإن مألرأللة       

األرنية بسبب تلوث الهواء المستمر ب  االزدياد لغاز ثان  أكسيد الألربون  ادمرة ال محالرة وإن   

 . كانت ستتجاوز جيلنا الحانر
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 Sulphur dioxide (SO2 ) : ةاز ثان  أكسيد الألبريت -3
 

 :ملادر التلوث بغاز ثان  أكسيد الألبريت 
 

 .احتراق النف  ومألتقات  الم تلفة والم تلفة م  عمليات تقطير البترول ومألتقات   -0

  .ملانع حم  الألبريتيك و ناعات األسمدم والنحاس والر اا والدباةة والأليماويات -2

 .وأكسدم المواد العضوية المألبرتة  تحلل -3

 الملررادر الطبيعيررة كررالبراكي  مررثال  وحررادت بحيرررم نيررورس برر  الألرراميرون الررهى أدى إلرر           -4

 .م اير مثال عل  ذلك 0699ش لا  ب  أةسطس عام  0011وبام أكثر م       
 

 :م ا ر تلوث الهواء بغاز ثان  أكسيد الألبريت 
 

تر ثير    ا  لتركيرز  بر  الهرواء حيرث يترراوح       اهنسان والحيوان تبعيتراوح ت ثير هها الغاز عل -0

مررر  نررري  بررر  الترررنفس والتهرررا  بررر  المجررررى األنفررر  وسرررعال شرررديد والتهرررا  القلررربات   

والألعيبات الهوافية وأديما دموية و رعوبة تبرادل الغرازات بري  الررفتي  والردم بسربب تنبير          

يرة ومرا ينرتل عر  ذلرك كتعطيرل عمرل األهردا          إبراز ال اليا الأل سية المبطنة للقلبات الهواف

 وعنرررردما يلررررل التركيررررز إلرررر    . الموجررررودم برررر  ال اليررررا المبطنررررة للمجررررارى التنفسررررية      

 .ييدى إل  موت محق  االل عألر د اف  ذلك  جزء م  المليون بإن 01-011

ئرة  يحدث تلوث الهواء بغاز ثان  أكيد الألبريت أنرارا  بالغرة بالنباترات حيرث يترسرب علر  هي      -2

  .كبريتات داال أنسجة  بقة الميزوبيل مما ييدى إل  إحباط عملية التمثيل الضوف 

يتفاعل هها الغاز مع ب ار الماء مألونا  رذاذات حمضية كبريتية تلحر  أنررارا  بالغرة بالغطراء      -3

النبات  والمنألرآت المألريدم مر  الحجرر الجيررى وحجرر الرمرل ا كمرا يتسربب أيضرا  بر  تآكرل             

والحد المسموح ب  عالميرا    .ليا  عل  أنواعها ألادن والمطاط وإنعا  وتآكل اوتألق  المع

 جزء م  المليون  1013الألبريت هو لتلوث الهواء بغاز ثان  أكسيد 

 

  Nltrogen dloxlde (NO2) :  ـةاز ثان  أكسيد النيتروجي -4
 

 :ملادر التلوث بغاز ثان  أكسيد النيتروجي  
 

 .حتراق الو ود وكهلك م  احتراق الغاز الطبيع  والفحم الحجرى ة هعوادم السيارات نتيج -0

اللررناعات الم تلفررة الترر  تسررت دم بهررا المحفررزات كلررناعات إ ررارات السرريارات و ررناعة      -2

 .حم  النيتريك و ناعات تألرير النف  

 .أكسدم المواد العضوية النيتروجينية  -3 

الطبيعيرة الترر  تحرردث بر  الغررال  الجرروى ومرر     ينرتل هررها الغرراز أيضرا  مرر  سلسررة التفرراعالت   -4

 .الدورم النيتروجينية بالطبيعة وم  التفريغ الألهرباف  ب  السحب أثناء الرعد 

 

 :  م ا ر تلوث الهواء بغاز ثان  أكسيد النيتروجي 
 

عندما يرتفع تركيز ةاز ثان  أكسيد النيتروجي  ب  الهواء وبسبب ت ثير أشعة الألرمس برإن    -0

الررهى يتحررد مررع  (NO)ز يمررت  الطا ررة ويتحررول إلرر  ةرراز أول أكسرريد النيتررروجي    هررها الغررا
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ينتل عن  نقلان ب  كمية األكسرجي  التر  تلرل    هيموجلوبي  اتهيموجلوبي  الدم مألونا  المي

 . Blue babyإل  أنسجة الجسم ويسبب عند األ فال ظاهرم الطفل المزرق 

لمجرارى  االبطانرة الم ا يرة للجيرو  األنفيرة و     يعمل ةاز ثان  أكسيد النيتروجي  علر  تهريل   -2

 .الرفة  Oedema كما يسبب أيضا  تليف واحتقان رفوى واديما ا التنفسية 

يهاجم هها الغراز االيرا الطبقرة البرشريمية اهسرفنجية ألوراق النباترات ممرا يريدى إلر  تليرف            -3

 .يات وأكثر النباتات ت ثيرا  بهها الغاز ه  الحمض. ون ر هه  األوراق 

تعمل الرذاذات الحمضية المألونة مر  تفاعرل هرها الغراز مرع ب رار المراء علر  إلحراق أنررار            -4

 . تلادية كالنباتات واألبنية والحيام المافية الجسيمة بالممتلألات ا

يعمل هها الغاز مع الجسيمات الهيدروكربونية الملوثة للهواء واألوزون عل  تألون الضبا   -0

وكمررا يعمررل هررها الغرراز علرر  .   ذلررك ان فررا  حرررارم الغررال  الجرروى ممررا ينررتل عرر  الررداان

متلاا اللون األاضر المزرق م   يف أشعة الألمس ويلب  لون  يف الألمس أ رفر  إ

ملررحوبة بررراهرم   وتألثررر هرره  الررراهرم برر  المنررا   اللررحراوية المغبرررم وتألررون عررادم    . 

لقياس تلوث الهرواء   Chemiluminescence وتست دم  رق كيميانوفية. االنقال  الحرارى

ب كاسرريد النيتررروجي  وذلررك عرر   ريرر   يرراس الحرررارم المنطلقررة مرر  تحويررل ةرراز أكسرريد         

وتسرررت دم هررره  الطريقرررة لقيررراس بعررر    . النيترررروجي  إلررر  ةررراز أول أكسررريد النيترررروجي    

والمسرموح بر  عالميرا  لتلروث الهرواء بغراز ثران         . الميكسدات الملوثة للهواء مثرل األوزون  

 .جزء م  المليون  1030النيتروجي  هو أكسيد 
 

  Hydrogen sulfide (H2S)  يـةاز كبريتيد الهيدروج -0
 

 :ملادر تلوث الهواء بغاز كبريتيد الهيدروجي  
 

ينتل هها الغاز م  ت مر الفضالت البألرية والحيوانية وم  تحلل المواد العضوية  المألبرتة  -0

. 

  . اط والورق وال ألب واللناعات النفطيةالعديد م  اللناعات كلناعة المط -2

 .الملادر الطبيعية كالبراكي  مثال   -3
 

 : م ا ر تلوث الهواء بغاز كبريتيد الهيدروجي 
 

 .يسبب تهيجا  ب  بطانة الغألاء الم ا   للعيون والمجارى التنفسية  -0

 .الة بالجسم ير م  اهنزيمات الفعثيسبب  عوبة ب  التنفس بسبب ت ثير  عل  عمل الأل -2

عالية م  هها الغراز ولفتررات  ويلرة كالعراملي       اتيلا  األش اا الهي  يتعرنون لتركيز -3

 .ب  إسطبالت الماشية ب مول ب  التفألير وعدم القدرم عل  التركيز 

يتحد ةاز كبريتيرد الهيردروجي  مرع الهيموجلروبي  مألونرا  هيموجلروبي  مألبررت حيرث تررتب            -4

نرعا   ردرم    إبر  جرزا الهيموجلروبي  ممرا يريدى إلر         Pyrroleايرول ذرم الألبريت مرع البر  

 .الهيموجلوبي  عل  حمل األكسجي  

يلح  تلوث الهواء بغاز كبريتيد الهيدروجي  أنرارا  بالغرة بالردهانات اا رة تلرك المحتويرة       -0

 .عل  الر اا مسببا  اسودادها 

 

 :تلوث الهواء بجسيمات االسبستوزات 
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وزات عبررارم عرر  أليررا  معدنيررة تنطلرر  إلرر  الهررواء بفعررل العمليررات  جسرريمات االسبسررت

اللناعية وال يزيد  ولها عادم ع  امسة ميألروميترات وهه  األليا  علر  أنرواع م تلفرة تبعرا      

لطبيعة المعادن المألونة لها ببعضها يحتوى عل  سليألات المغنسيوم وأارى عل  مركبرات حديرد   

 .وةير ذلك 
 

 : بجسيمات االسبستوزاتم ا ر تلوث الهواء 
 

 .تستطيع بع  األليا  المعدنية ااتراق الجلد محدثة تقرحا  ب   -0

تسررتقر بعرر  هرره  الجسرريمات برر  الحويلررالت الهوافيررة مسررببة التحجررر الرفرروى بينررتل عنرر    -2 

 .لتها  ااا يدع  االلتها  االسبستوزى يسبب ني  ب  التنفس إ

 .لت هه  الجسيمات إل  هها الغألاء تسبب تأللس ةألاء البلورا إذا ما و  -3

هنالررك كثيررر مرر  األدلررة مرر  اررالل دراسررات أجريررت علرر  العرراملي  برر  اللررناعات والررهي             -4 

يتعرنررون ليليررا  المعدنيررة تبرري  أن الجسرريمات االسبسررتوزات إحرردى مسررببات سررر انات    

حلقيرة   الرفة والحنجرم والمعدم اا رة أن بعضرها يردال الجسرم حرامال  معر  هيردروكربونات       

 .مسر نة 

ينتل ع  تلوث الهواء بجسيمات االسبستوزات نعف ب  مدى الرؤية وبعثرم أشعة الألرمس   -0 

. 

 

 :تلوث الهواء بالمبيدات 
 

ا  Bohpalم اسررتيقرت مدينررة بوهبررال0694برر   رربيحة الثررام  مرر  كررانون أول عررام  

كاربايد للمبيردات   عا مة مقا عة براديس الهندية عل   وت انفجار ب  ازانات ملنع يونيون

 " ايروسررريانات المثيرررل"الحألررررية ا حيرررث انطلقرررت علررر  أثرررر  كميرررة كبيررررم مررر  الغررراز السرررام    

جلديرة تألرب     إ اباتش لا  ا كما أ يب السألان ب 2011و د توب  بسبب هها الحادث أكثر م  

 أمرا الحيوانرات  . الحروق أ رابت عيرونهم وحنراجرهم وسرلقت اال  الحيوانرات بر  هره  المدينرة         

ووجردت  % 31الت  بقيت حية ب  نفس المنطقة بقد ان ف  إنتاجها مر  البري  واللرب  بمعردل     

وكران هرها أكثرر    . بقايا الفوسجي  وايروسريانات المثيرل علر  النباترات وبر  أنسرجة الجثرث أيضرا          

و د شهد القرن العألرون عألررات  . األحداث اطورم نسبة إل  تلوث الهواء بالمبيدات الحألرية 

 األاررررررررررى بفررررررررر  باكسرررررررررتان عرررررررررزت منرمرررررررررة اللرررررررررحة العالميرررررررررة وبرررررررررام   األحرررررررررداث 

اللميرت المسرم  الردري  حيررث     م إلرر  المبيرد الحألررى  0694ش لرا  بر  إ لريم البنجرات عرام       24

وجدت هره  المبيردات بر  ةالرب أنسرجة الوبيرات ا كمرا كانرت المبيردات الحألررية سرببا  بر  مروت              

وتعتبرر  . ونانرا بر  إحردى المردن األسربانية      م ب  حديقرة كوتود 0693أربعي  ألفا  م  الطيور عام 

كمرا أظهررت الدراسرات العلميرة بر       ا هه  الحديقة أهرم مركرز  بيعر  بر  أوروبرا لتجمرع الطيرور        

  ات وكلررفررملررر أن بقايررا المبيرردات ترهررر برر  ألبرران األمهررات وبرر  األجسررام الدهنيررة وعرررام ور  

 .ودماء األ فال حديث  الوالدم 

 :عة تلوث الهواء بالمواد المش
 

هر   : يتلوث الهواء باهشعاعات بسبب  دورها ع  نرافر مألرعة ا والنررافر المألرعة    

عنا ر ذات ذرات تحتوى نواتهرا علر  نفرس العردد الواحرد مر  البروتونرات ولألنهرا ت تلرف بعردد           

وذرات العنا ر المألعة ةير مستقرم حيث أنها تحتوى عل  كميرة با رة مر  الطا رة     . النيترونات 
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حو االستقرار بفقدان براف  الطا رة علر  هيئرة إشرعاعات اا رة تلردر مر  تفألرك          وه  تتج  ن. 

والفرق بي   ا رة النرواتي  يلردر علر  هيئرة      . نوام النرير تلقافيا  إل  نوام أ غر تحمل  ا ة أ ل

 .جسيمات مألعة ه  إشعاعات ألفا وبيتا وجاما 
 

 :ملادر تلوث الهواء باهشعاعات 
 

المألعة م  محطرات المفراعالت النوويرة وأثنراء االنفجرارات الهريرة       يلوث الهواء بالجسيمات  -0

 .وم  مناجم المعادن الثقيلة وأثناء عمليات التألرير والتعدي  

كس ب  مجراالت واسرعة وحيويرة بر  الحيرام تألرمل مجراالت        إتست دم النرافر المألعة وأشعة  -2

امات المرواد المألرعة بر     وتهداد است د. الطب واللناعة والزراعة والتلوير الفوتوةراب  

لررت المألررع مررثال  يسررت دم لعررالط األورام  االطررب النررووى وعررالط األنسررجة السررر انية بالألوب 

السر انية ونرافر الثاليوم ب  بح  عضلة القلب كما تست دم النرافر المألعة بر  البحروث   

ات الطبيررة والبيولوجيررة كاسررت دام الرررني  المغنا يسرر  النررووى برر  التعررر  علرر  البروتينرر    

 .ب   ناعة اللألوك المعدنية  04 -الموجودم ب  المركبات العضوية ويست دم الألربون 
 

تألروهات بري  المواليرد وتتلرف بعر  النررافر المألرعة بر ن لهرا اا رية الترراكم             تتح

الحيوى حيث تتراكم بر  أنسرجة العررام والردماد وتردال أيضرا  بر  السلسرلة الغهافيرة بر  أنسرجة            

حت  تلل إل  اهنسان ع   ري  الغهاء ويعتقد ( األسماك والقألريات مثال )النباتات والحيوانات 

أن تراكم المواد المألعة ب  أنسجة بع  الحيوانات كان السبب ب  انقرانها كمرا هرو الحرال بر      

 .حيوانات الدينا ور بسبب التغييرات الوراثية الت  تحدثها إشعاعات هه  المواد 

يهدد البألرية م  المحطات النووية الت  يرزداد إنتألرارها بر     وبسبب اطورم المواد المألعة وما 

العالم بقد نألرطت الهيئرات والجمعيرات الدوليرة بقامرت بونرع نرواب  السرت دامها و رد اعتمردت           

وكالة الطا ة الهرية الدولية الموا فات الت  يجب مراعاتها عند إنألاء المحطات النوويرة والتر    

 :تتضم  ما يل  
 

رورم حول محطات الطا ة النووية يمنع داول ةير العراملي  بر  المحطرات    وجود منطقة مح -0

النووية إليها ويجب أن ال يقل  طر هه  المنطقة ع  كيلرومتري  وأن تهيرئ الرررو  وتت ره     

االحتيا ررات دااررل هرره  المنطقررة بحيررث ال تتجرراوز الجرعررات اهشررعاعية الترر  يتعررر  لهررا       

ريرم بالنسربة للغردم الدر يرة وذلرك ارالل        311و  ريم بالنسربة للجسرم كألرل    20العاملون ع  

ساعتي  م  حدوث أسروء حرادث للمفاعرل النرووى حيرث يفترر  مر  بعرد ذلرك أن تألرون  رد            

 .ات هت اهجراءات لترحيل العاملي  

أن يحي  بمنطقة المحطة النووية منطقة أارى ال يقل  طرها ع  عألرري  كيلرو مترر ا بحيرث      -2 

إل  أدن  حد ممأل  وأن تت ه االحتيا ات بر ن ال يتعرر  المقيمرون     تقل بها الألثابة السألانية

 .ريم االل بترم الحادث  20بهه  المنطقة إل  أكثر م  
 

 :  رق الت ل  م  النفايات المنزلية السامة
 

 مثال انتهيت مريارا  : سريعة أو مناسبة لجد حلووكل البيوت تمر بموا ف شبيهة وال ت

 رد يألرون   . كيرف ترت ل  مر  الطرالء المتبقر      : يير رك وهرو   واحردا   م  دهان منزلك ويبقر  شريئا   

 !؟ وتضرعها مرع القمامرة العاديرة     الحل هو أن تقوم بإلقاف  ب  البالوعة أو مثال تغلر  العلبرة جيردا    

 ويرل السيال كيف يرتم الرت ل  منهرا   . لأل  هل تعر  أن الطريقتي   د تتسببان ب  تلويث البيئة
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كثيرم شربيهة مثرل زيرت المحرركا بقايرا المبيردات الحألرريةا وعألررات         والبيوت مليئة ب شياء ! ؟

كرل هره  المرواد الأليماويرة تلرنف علر  أنهرا نفايرات          . المواد الت  تحتوع علر  كيماويرات سرامة   

وب  الواليات المتحردم تحرهر وكالرة حمايرة البيئرة مر  الرت ل  مر  هره  النفايرات           . منزلية اطرم

و رد تلروث   . إذا ألقيرت بر  القمامرة العاديرة     ب حريقرا أو انفجرارا   بطريقة ةير سليمةا ألنها  د تسب

ميررا  المجررارع إذا ألقيررت برر  البالوعررة أو المرحررا  ألن هرره  الميررا   ررد تلررر  برر  األنهررار           

وإذا بألرررت بررالت ل  منهررا بتركهررا برر  . والمجررارع المافيررة ممررا يعنرر  تلويثهررا بأليماويررات سررامة

أو  لقطار بالنتيجة سرتألون واحردم بقرد تحملهرا الريراح بعيردا       الحديقة أو بجوار  ضبان المترو أو ا

 . نفس المألأللةإل  سر  ونلل تتيثر عليها بت

 

 : كيفية التعامل السليم مع المخلفات الطبية الخطرة بالمرافق الصحية
 

تمرري  وبنيري  وأ براء    هيئرة  هبعاد ال طر ع  األبراد العاملي  بالمراب  اللحية م  

ر ع  األش اا المحيطي  والمجتمع والبيئة بلفة عامة بهنراك عردم اطروات    وكهلك إبعاد ال ط

 لررررررو اسررررررت دمت أل ررررررب  المربرررررر  اللررررررح  ملرررررردر للألررررررفاء ولرررررريس ملرررررردر للعرررررردوى     

 . اطر للبيئةو
 

 :  ال طوم األول
 

حيرث  ( system of segregation)طبير  نررام التلرنيف للم لفرات الطبيرة والغيرر  بيرة        ت

 : تقسم النفايات كآالت 

النفايررات العامررة مثررل بقايررا الطعررام ا األوراقا علررب البالسررتيكا علررب المألررروبات الغازيررةا        -أ

مناديل ور ية أو أع ش  مماثل ةير ملوث بم لفات المرن ا تجمرع وتونرع بر  أكيراس     

 . اا ة بها

النفايات الطبية أو م لفات المرن  الناتجة م  العناية بهم مر  األ سرام الم تلفرة كحجررات      - 

يررواء ا  رراالت العمليررات وحجرررات اهنعررا  وأ سررام المستألررف  الت للررية ومعامررل      اه

التحاليل بألابة أنواعها اتونع ب  أكياس اا ة بهرا ويرتم تجميعهرا والتعامرل معهرا بحرهر       

 . شديد

المواد والم لفات الحادم كاهبر والحقر  والمألرارط والزجراط المألسرور بر  الحرالتي  ملروث         -جـ

 . وةير ملوث
 

  : طوم الثانيةال 
 

 :  است دام األكياس الم للة لألل نوع م  النفايات كآالت 

( توجررد عليهررا العالمررة الدوليررة للم لفررات البيولوجيررة ال طرررم )أكيرراس برراللون األحمررر الفررا ع  -أ

 . تونع بها الم لفات الطبية للمرن 

أل برراء و ررا م  أكيرراس برراللون األسررود للم لفررات العامررة مثررل م لفررات المألاتررب وحجرررات ا      - 

 . التمري  م  أوراق وعلب وم لفات المطعم م  بقايا األ عمة وةيرها

إلزام العامالت بونع أكياس بالوزن المناسب ب  سالت القمامة داال األ سام مع األاه بر    -جـ

ويراعر  عرردم تعبئرة السرالت أكثررر مر  الررالزم وأن      االعتبرار حجرم السررلة مرع حجرم النفايرراتا    

 . دم ع  سرير المري تألون بغطاء وبعي
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حمررر وهرر  لنفايررات   أها بألرريس احرردإن هنرراك سررلتان برر  كررل حجرررم للمرنرر      يجررب أن تألررو  -د

 .  المري  المعدية واألارى بأليس أسود لبقايا الغداء أو الورق أو علب البالستيك

يجررب عرردم نقررل أكيرراس الم لفررات باليررد عبررر الممرررات حترر  ال تتمررزقا تنقررل عررادم بعربررات     -هررـ

 . ل  مألان التجميع المي ت غيرم إ
 

  :  طوم الثالثةال
نرررورم اسررتعمال حاويررات أو حابرررات  ررغيرم مرر  البالسررتيك المقرروى عليهررا إشررارم     

الم لفررات البيولوجيررة ال طرررم لجمررع بقايررا اهبررر والحقرر  بعررد اسررت دامها مباشرررم وعرردم رميهررا   

المحرارقا ويجرب أن ال تعبر     أكياس القمامة ويتم الرت ل  منهرا بعرد تعقيمهرا بواسرطة      مع نهافيا 

 . تلك الحابرات أكثر م  ثالثة أرباعها
 

  : ال طوم الرابعة
 

اسررت دام  رررق بديلررة للررت ل  مرر  بعرر  النفايررات الطبيررة برردل الحرررق مثررل التعقرريم         

 . الب ارع والمعالجة الأليماوية  بل ونعها مع النفايات األارى
 

 : ال طوم ال امسة
لألل نوع عل  ( لحي   دوم سيارم نقل القمامة)المي تة  است دام عربات تجميع القمامة

 :حدم ويراع  األت  

عدم تجميع النفايات م   بل العامالت وونعها ب  الممرات والردهات أمام المرارم أو الرزوار    -0 

 . لحي  نقلها اارط المرب  اللح 

 لطيررررور عرررردم ت ررررزي  النفايررررات برررر  مسرررراحات مفتوحررررة معرنررررة ليمطررررار والحيوانررررات وا -2 

 . والحألرات والقوار  النا لة ليمرا  ويفضل مألان مغل  مع وجود تهوية ممتازم    

 سرررهولة و رررول عرررامالت وعمرررال النرابرررة برررالمرب  اللرررح  وعربرررات نقرررل النفايرررات ألررر       -3 

 .  ارطال    

 .  عوبة و ول المارم وزوار المرب  اللح  لمألان التجميع المي ت للنفايات -4 

بر  م رزن   ( األ رفر للنفايرات الطبيرة والرمرادع للم لفرات األاررى      )عربرات بلروني     است دام -0 

التجميع المي ت وتونع ب  أماك  بعيردم عر  بعضرها حتر  ال يحردث الر ا وأن تألرون ةيرر         

ل  داارل  إمنفهم للسوافل حت  ال تلوث األرنية بالميألروبات المعدية وتنقلها األ دام بدورها 

 . المرب  اللح 

 . مع سرعة تعريفها جيدا ا  لتنريف األرنية ملدر للمي وجود -9 

 . إبعاد مراكز تجميع النفايات المي تة ع  م ازن األةهية والمطعم والمطبخ -9 

 زوار ى بنقل النفايات الطبية تحسربا  أل رتداء القفازات والمعا ف الوا ية للعاملي  إلحث عل  ا -9 

 . أو تسرٍ  لبع  السوافل الملوثة باهبر

اعلر  األ رل مررم واحردم يوميرا       نرورم وجود و رت ثابرت لنقرل القمامرة مر  المربر  اللرح         -6 

 .  ويفضل جمع القمامة ب  كل وردية عمل

يفضررل جمررع األكيرراس السرروداء للقمامررة العاديررة برر  و ررت ي تلررف عرر  و ررت جمررع األكيرراس   -01 

 .  بينهم الحمراء للم لفات الطبية حت  ال يحدث ال
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م امتالء أكياس القمامة أكثر م  ثالثة أرباع الأليس حت  يسهل إةال ها والتعامل يراع  عد -00 

 . معها وحت  ال تتمزق بسبب االمتالء الألامل

يفضل بعد امتالء األكيراس الحمرراء بالم لفرات الطبيرة أن تونرع عالمرات م تلررم عليهرا          -02 

هره  المعلومرات   . عهرا ت   القسم الهع جمعها والمسئول عر  تلرك المناوبرة وتراريخ تجمي    

تفيد ب  التعر  عل  تلرك الم لفرات وكمياتهرا ويروم تجميعهرا لتحديرد كميرة الم لفرات لألرل          

 .  سم ومعربة كيفية التعر  علي  ب  حالة العبث بتلك الم لفات
 

 :  ال طوم السادسة لمعامل التحاليل
 

رع  بررل رمرر  تلررك  نرررورم الررت ل  مرر  أ برراق المررزارع البألتيريررة بواسررطة التعقرريم الب ررا      -أ

 . األ باق ب  أكياس الم لفات الطبية لزيادم الت كد م  القضاء عل  الميألروبات

المررهيبات واأل ررباد كمررا برر  معامررل     )األوليررة لرربع  الم لفررات السررافلة    أجررراء المعالجررة   - 

 بل تلريفها بألبألات المجارع العامة تفاديا لينررار التر   رد تسرببها للألربألة      ( الباثولوج 

 . يئةوالب
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 : ال طوم السابعة لملار  الدم
 

بسرربب انتهرراء  ررالحيتها أو   )ونررع وحرردات دم المتبرررعي  الغيررر  ررالحة لالسررت دام     

ويرتم  ( سرميألة وةيرر منفرهم للسروافل    )بر  أكيراس حمرراء    ( احتواها عل  ميألروبات الردم المعديرة  

 . الت ل  منها بواسطة المحارق بق  وليس بالطرق األارى
 

  : للليدلية وم زن األدوية ال طوم الثامنة
 

األدوية منتهية اللالحية أو سيئة الت زي  تعاد للملدر أو الألرركة المروردم حتر  يرتم     

 .الت ل  منها بمعربتهم وال يتم الت ل  منها مع القمامة األارى
 

  : ال طوم التاسعة أل سام اهيواء
 

 تبرر التحاليرل تبري     يجب ونع عالمات عل  كل عينرة يرتم إرسرالها مر  األ سرام ألر  م      

م  أي  أاهت ومدى اطورتها وهل المري  ملا  بمر  معدع حت  يتم التعامل معها بألرألل  

 . كهلك الت ل  منها بالألألل السليموسليم عل  حسب اطورتها 
 

 :  نصائح عامة
 

 (Waste Management Officer)نرررورم اسررتحداث وظيفررة مرا ررب الم لفررات الطبيررة       -أ

اكز اللحية الألبرى ويألون مسريوال ومتابعرا لطررق جمرع ونقرل والرت ل        بالمستألفيات والمر

مرر  النفايرراتا حيررث يتبررع مرردير المستألررف  مباشرررم ولرر  اتلررال مباشررر مررع رؤسرراء األ سررام       

ورفيسة التمري  ومدير الموظفي  والمطبخ والقسم المرال  و سرم ال ردمات والحركرة ويمألر       

ف  الميألروبراتا الأليماويرات واألدويرة واألشرعةا     ل  االستعانة باستألارات بنية  بية م  أالرا 

 . ويألر  مباشرم عل  عامالت وعمال النرابة وجمع القمامة

ونع لواف   ارمة وات اذ إجراءات ت ديبية ند كل م  ي طئ أو يتسبب بر  تعرري  حيرام     -  

ل مثر ب  التعامل مع النفايات الطبيرة  ش   اار ل طر العدوى بسبب اههمال وعدم المباالم 

 . (ترك إبر بي  مالءات المرن  بتليب عامالت المغسلة وةيره : )

 علرر  األ برراء التقليررل بقرردر اهمألرران مرر  اسررت دام اهبررر والحقرر  وذلررك للتقليررل مرر  اطررورم      -جررـ

 . الم لفات الطبية       

يوجد عدد كبير م  األمرا  التر  ليسرت لهرا  ررق عرالط نهافيرا حتر  االن والعرالط الوحيرد           -د

هررو الو ايررة منهررا منرره البدايررةا وأع إهمررال أو عرردم تعامررل سررليم مررع م لفررات المرنرر    بقرر 

الملوثة بالميألروبات  د ينتل عن  مألاكل ال حلر لها ليبرراد مر  نرمنها االالم واألمررا      

بفرر  حالررة أ رراب  أحررد العرراملي    . ال طيرررم وال سررافر الألبيرررم الجسرردية والماليررة والنفسررية  

بإبرم ملوثة ب حد بيروسات الدم المعدية مر  أحرد المرنر  بالنتيجرة     باللحة بواز  بسيطة 

ستألون سيئة ا بلو حسبنا الناتل م  ذلك الضرر الهع سيليب ذلك العامرل لوجردنا مسلسرال     

والمرر  باهنرابة إلر  هردر الو رت والمرال والجهرد الرهع سرييثر سرلبيا             م ويال  م  المعانا

 . عل  المجتمع كألل

 

 : ةالخطرقوائم النفايات 
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 :نفايات معدية  -0
 

 - فيليررات  -بيروســررـات  -بألتريررا )هرر  النفايررات الترر  تحترروى علرر  جررراثيم معديررة        -أ

 :مثل ( بطريات 
 

 .المستنبتات والمزارع وم لفات المعامل البألتريولوجية والفيروسية وحيوانات التجار   -أ

 ( .األمرا  المعدية)نفايات مرن  العزل  - 

 .حجرم الغسيل الأللوى م لفات  -جـ

 .م لفات ةر  العمليات م  أ نعة وأةطية األحهية و فازات واالب   -د

 .م لفات عيادات األسنان م  حق  وأكوا  و فازات واالب   -هـ

 الغيررارات الطبيررة الملوثررة مرر  شررا  و طرر       -أدوات ملوثررة مثررل األسررترم بجميررع أنواعهررا      -و

 .أجهزم نقل الدم     

 .  األدوات م  النفايات الملوثة بسوافل جسم المري  وإبرازات المري  الجبس وبوا  -ز
 

 :نفايات باثولوجية  -2
 

 . لفات ةر  الوالدم وأهمها المأليم  م -أ

 .األعضاء البألرية واألنسجة البألرية  - 

 .األورام المست  ل   -جـ

 .الدم وسوافل الجسم  -د

  رررحيحة  مررر  أنهرررا تحتررروى علررر  أجرررزاءوهررر  ملرررنفة نرررم  النفايرررات المعديرررة برررالرةم   -هرررـ

 .وأنسج  وأعضاء بألرية وه  تحتاط إل  عناية اا ة ب  الت ل  منها       
 

 :أدوات حادم أو ثا بة أو اادشة للجلد وملوث  
 

 .ثقب  –ادو   –تسبب جروح ب  الجلد 

ت مبروال أزجاط مألسرور سرواء كران ملروث أو       –أجهزم محاليل  –المألارط  –السرنجات : )ثل م

 . (وشراف  واالب 

 

 :نفايات اطر  كيميافية  -3
 

ه  النفايات المحتوية عل  أو المألونة م  المواد الأليميافية ةير المطابقة للموا رفات   

 :وتنقسم إل   .لقافمة المواد ال طر  لوزارم اللحة والسألان أو الت  انتهت  الحيتها  بقا 
 

  بما بر  ذلرك المنتجرات الدوافيرة ةيرر المطابقرة        ءانتاط الدوإع   ةالنفايات الناجم :الدوافية

وأاطرهرا األدويرة والعقرا ير ذات التر ثير علر  الجينرات        .للموا فات أو التر  انتهرت  رالحيتها    

 . أدوية عالط السر ان : مثل
 

   نترراط وتركيررب واسررت دام المبيرردات المنزليررة ومبيرردات اللررحة     إعرر   : النفايررات الناشررئة

ال تناسرررب االسرررت دام  لموا رررفات أو التررر  انتهرررت  رررالحيتها أو التررر  العامرررة ةيرررر المطابقرررة ل

 . المقلود منها أ ال 
 



 -02 -

  :م لفات معامل األبحاث واالاتبارات وم لفات المعدات والمنرفات 
 

 .ه  أما  لب  أو سافل  أو ةازي  
 

 :ت ثير هه  النفايات 
 

 كال أ -0  ابل لإلنفجار -4  ابل لإلشتعال -3 كاو -2 سام -0
 

 :وم  أشهر النفايات ال طر  الناتجة ع  النألاط الطب  
 

 بورمالدهيد -0

 .نفايات المواد الأليميافية المستعملة ب  اظهار وتثبيت  ور األشعة  -2

 . مثل ميثيلي  كلوريد  كلوروبورم: المهيبات العضوية  -3

 .نفايات كيميافية عضوية مثل بع  المطهرات والمنرفات  -4

 .أحما  و لويات : يافية ةير عضوية نفايات كيم -0

 . (الهيدروكسيدات –النيتريك  -الهيدروكلوريك  -حم  الألبريتيك ): مثل 
 

 :نفايات تحتوى عل  العنا ر الثقيلة  -4
 

 : وه  شديدم السمي  مثل 

 أجهررزم  يرراس  –تنررتل مرر  بعرر  األدوات الطبيررة المألسررورم مثررل ترمررومترات :  مركبررات الزفبرر 

 .بقايا عمليات حألو األسنان  –نغ  الدم التالفة                     

 .ة األ طا  الألهربافي –م  البطاريات :  الألادميوم

 . (أبالم مست دمة أو اام تالفة: ) بالم األشعةأنفايات 
 

 :نفايات مألعــ   -0
 

 :ة عل  أو المألونة م  مواد مألعة النفايات المحتوي

  المستنفهم  66 –مولدات التألنينيوم   .ةةير المست دم 229 –ابر الراديوم. 

  العالجية ةير المست دمة  91 –ملادر الألوبالت  المست دمة 91 –أ راا الألوبالت

. 
 

 النرافر التالية  النفايات الللبة أو السافل  الناتج  ع  است دام: 
 

 39 - كلور 32 -بوسفور  22 - وديوم           ترينيوم

 90 - سلينيوم 06 - حديد 09 – كوبالت  49-كالسيوم 

 213 - زفب   020 - يود 61- تريوم

 00 - كروم 40 - كالسيوم 20 - كبريت 04 - كربون
 

 كرررل هررره  النررررافر تسررررت دم بررر  القياسرررات الطبيرررة واألبحرررراث البيولوجيرررة مرررا عرررردا        

 .بحاث البيولوجية يست دم بق  ب  األ 39 -الأللور

 تولد عنها نفاياتها  د يستجد است دام نرافر مألعة أارى بت. 

   ذا تعرر  االنسران لالشرعاعات اللرادرم عنهرا بغيرر نررورم        إجميع النفايات المألعة اطر   

 .ذا ما تلوث اهنسان بها م  ال ارط أو الداال إوشديدم ال طورم     
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 يألون ملبها النهاف  هو اهنسان  أى نفايات مألعة تطل  إل  البيئة. 

 براد مت للي  ومدربي  ويعاد تدريبهم أألعة م  االل يتم التعامل مع النفايات الم. 

  تتول  هيئة الطا ة الهرية تسلم هه  النفايات ومعالجتها والتحفظ الدافم عليها. 
 

              :نفايات العبوات  -9
 

المدرجرة بر  هره  القافمرة      منفايات الحاويات والعبوات المحتوية عل  أى م  النفايات ال طر -أ 

لروزارم اللرحة    مة عل  أى مر  المرواد ال طرر  المدرجرة بر   افمرة المرواد ال طرر        والمحتوي

 .والسألان 

لرر   افمررة المدرجررة ع منفايررات عبرروات االيروسرروالت المحتويررة علرر  أى مرر  المررواد ال طررر  - 

 .وزارم اللحة 

 .هميتها م  أنها م  الممأل  أن تنفجر إذا ونعت ب  محر ة أتنبع مبيدات  -جـ

 

 : النفايات الطبيةالتعامل مع 
 

للديوكسري  والزفبر  وةيرهرا     أساسريا   يألألل حرق نفايات المستألرفيات الطبيرة ملردرا    

م  المعرو  ع  الديوكسي  أنها مرواد مسرببة للسرر ان لردى     وم  الملوثات الت  يسهل تجنبها 

اهنسان و د تم رب  اثارها بعاهرات القيرة وتراجرع بر  ال لروبة ونرعف جهراز المناعرة وةيرر          

أمرا الزفبر  بهرو يتسربب ب لرل بر  نمرو دمراد الجنري  كمرا يتسربب بتسرمم             . لك م  الل هرمون ذ

يهررد  هررها التقريررر لتسررلي  األنررواء علرر     . مباشررر للجهرراز العلررب  المركررزع والأللرر  والألبررد  

كمرا  . مألأللة التعامل مع النفايات الطبية وشرح م ا ر حرق النفايات وكيف ان  حل ةير مناسب

تعرر  الدراسرة لونرع    ت امر ك.  يمة بيئيرا وةيرر مأللفرة ا تلراديا     حلرول بديلرة سرل   يعر  التقريرر  

معالجة النفايات ب  المستألفيات وتألدد عل  نرورم االنتقال إل  معالجة المألرأللة مر  الملردر    

 . كثر بعالية ومالفمة ا تلاديا وأ نرفأبوسافل 
 

مر  دول العرالم الثالرثا    ن تسوي  حرق النفايات الطبية م   بل البنك الدول  ب  دولرة  إ

بيما يتراجع اسرت دام هره  التألنولوجيرا شريئا بألريئا بر  الردول الغربيرة السريما الواليرات المتحردم            

ا يألألل ازدواجية ب  القيم تمرن  سرألان دول الألرمال     وا تلادا  كثر أمانا أحيث تست دم بدافل لها 

ومرر   .  ن  العررالم الثالررثمسررتوى أر رر  مرر  حمايررة اللررحة العامررة والبيئررة بالمقارنررة مررع مرروا   

ن نرررى البنررك الرردول  يألررجع انتألررار المحررارق بيمررا يتررول  برنررامل األمررم  أالمعيررب علرر  األارر  

المتحرردم البيئرر  رعايررة المفاونررات المتعلقررة باتفا يررة دوليررة لو ررف ترردريج  هنترراط واسررت دام       

ومر  بري  تلرك    . (Persistent Organic Pollutants - POPs)الملوثات العضوية ذات األثر الدافم 

اللترري   -المررواد ذات األولويررة الترر  تررهكرها هرره  االتفا يررة الجديرردم يبرررز الديوكسرري  والفرروران      

 .  تنتجان عند حرق النفايات الطبية

 

 : محارق نفايات المستشفيات
 

 :  بيعة المألأللة
 

مستألرف  أو مركرز  بر  ليسرت نفايرات معديرة وال        ىن معرم النفايرات اللرادرم عر  أ   إ

بالورق والبالسرتيك وبقايرا الطعرام وةيرهرا     . بالضرورم عل  اللحة العامة أو البيئة تألألل اطرا 
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مستألف  مألابهة لتلك اللادرم ع  الفنرادق أو المألاترب أو    ىم  النفايات العادية اللادرم ع  أ

إال انرر  معرررو  ان األةلبيررة  .  ن المستألررفيات تقرروم بجميررع هرره  الوظررافف  أالمطرراعما السرريما و 

وه  ال تتعدى العألرري  بالمافرة   "  معدية "لعرم  م  النفايات الناتجة م  المستألفيات ليست ا

بالترال ا وعلر  الررةم مر  المزايرا ال ا رة التر  تتمترع بهرا مرابر  العنايرة اللرحية حرول              . عادم

ير ست دام تقنيات التقلي  والفرز واعرادم التردو  إالعالما م  الممأل  إدارم معرم النفايات الطبية ب

نسرتطيع أن نلرنف نفايرات المستألرفيات إلر  أربعرة       كمرا   . نفسها المعتمدم ب  المنازل والمألاترب 

 : أنواع

 . نفايات باثولوجية أو معدية -أ

 . نفايات اطرم - 

 . نفايات مألعة -جـ

 . نفايات عامة أارى -د
 

لبقايرا  ال يوجد شك م  أن نفايات المستألفيات الملوثة بيولوجيا كاألعضراء المبترورم وا  

ن إلرها بر  .  التألريحية واألدوات الجراحية الملوثة بحاجة لعناية اا رة لتفرادع انتقرال أيرة عردوى     

ولألر  يجرب   . نفايات المستألفيات ليسرت كالنفايرات المنزليرة وهر  تتطلرب بالترال  معالجرة اا رة        

ا  التركيز ان هه  الفيروسرات تردمر بسررعة بعرد مغادرتهرا للجسرم المضريفا وبالترال  بانر  بغير          

 . األدوات الحادم كالحق  بان برا انتألارها تبق  نئيلة جدا 

يفترر  برالحرق    …: "بول كونيت م  جامعة ساينت لورانس ب  كانتونا نيويرورك . ويألرح د

كرالورق والرورق المقروى والبالسرتيك والزجراط      :  إتال  المواد الت  تتواجد بيها المرواد المعديرة  

( بفعل البالسرتيك الأللرورع الموجرود   )م توليد الغازات الحمضية ب  أثناء هه  العملية يت. والمعدن

والبالسرتيك وةيرهرا    ات واهنابات الموجودم ب  الورقثم  الملو)ويتم تحرير المعادن السامة 

مر  أع مرادم كلوريرة    )ويتألرون الديوكسري  والفروران     (الرخ  .....اررى كالبطاريراتا  م  المرواد األ 

مألاكل الأليميافية المميزم ليست ناتجة ع  النفايات الطبيرة بحرد   ن هه  الإ(. موجودم ب  النفايات

 Polyvinylن الحرررق الغيررر نرررورع لبالسررتيك    إ ."المفتررر "  الحررل "ذاتهررا بررل مرر  هررها    

Chloride - PVC         والررورق والبطاريررات وةيرهررا مرر  المررواد الغيررر معديررة يرريدع إلرر  توليررد

نترراط إان والررزرنيخ والر رراا والألررادميوم والديوكسرري  وانبعاثررات الزفبرر  باهنررابة إلرر  الفررور 

حتر  ولررو أحر رت نفايررات    . رمراد يحترراط بردور  إلرر  المعالجرة اا ررة كونر  يعتبررر نفايرات اطرررم     

ن إا بر ْ 0111وترم تعريضرها لعمليرة احترراق ثانيرة بحررارم       ْ 911 المستألفيات ب  بررن حرارتر   

وعرة مر  العلمراء بعرد إيجادهرا      و رد اللرت مجم  . المحر ة ل  تدمر كرل الجرراثيم المتواجردم بيهرا    

معدالت مرتفعة ألنواع م  البألتيريا بر  الغرازات اللرادرم مر  محرارق نفايرات المستألرفيات إلر          

ن إوبالترال  بر   ". المحارق  رد ال تألرألل الطريقرة المطلقرة أو المثلر  لتعقريم النفايرات الطبيرة         "ن أ

دراسة  امت بها الوكالرة األميركيرة   وب  .  التلوث اللادر م  محارق النفايات الطبية مرتفع جدا 

عتبرت محارق النفايرات الطبيرة ملردر أساسر  للتلروث بالديوكسري  والزفبر  بر          ألحماية البيئة 

ولررهلك يتحررول حرررق النفايررات الطبيررة برر  الواليررات المتحرردم إلرر  . بيئررة الرربالد وم زونهررا الغررهاف 

بفرر  عررام   . كثررر بافرردم ا تلرراديا  أكررون برردافل الحرررق   هم برر  ذلررك أيضررا  ويسررا. تألنولوجيررا بافرردم 

ا أعلنت منرمة اللحة العالميرة أن الديوكسري  هرو مرادم سرر انية وبر  و رت مبألرر مر           0669

 01هرررها العرررام أو رررت المنرمرررة ب فررر  المعررردالت المقبولرررة التررر  يتعرررر  لهرررا اهنسررران مررر   

 كيلرررررررررررررررروةرام مرررررررررررررررر  وزن الجسررررررررررررررررم برررررررررررررررر  اليرررررررررررررررروم إلرررررررررررررررر      /بيألرررررررررررررررروةرام
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عألررس المعرردل الموجررود برر  جسررم اهنسرران ولرريس مررا يمألرر      وحترر  هررها بانرر  ي . بيألرروةرام 0-4

 ". امنا  "اعتبار  

 : نـالديوكسي
 

إن الديوكسي  هو عبارم ع  رباع  كلورو ديبننزو بارد ديوكسي  و رد حددتر  منرمرة    

وتألرير تقرارير   . مركبا كيميافيا تملك القردرم علر  إحرداث التسرمم     406اللحة العالمية ب كثر م  

لديوكسينات يلنف نم  المجموعة القهرم لألونها مجموعة م  مواد كيميافية المنرمة إل  أن ا

 ن االثار اللحية للديوكسي  عديدم والو را  وأ .«اطرم تعر  باسم الملوثات العضوية الثابتة

أن  علميررا  أن لرر   ابليررة كبيرررم علرر  التفاعررل مررع النسرريل الررههن  للألرراف  الحرر  ولقررد أ ررب  ثابتررا   

جسم اهنسران والحيروان ويحردث تحروالت كيميافيرة تريثر بلرورم مباشررم          الديوكسي  ينتألر ب 

ب  أعضاء الجسم وعل  الجملة العلبية وبا   أجهزم الجسرم كرهلك تترراكم عنا رر الديوكسري       

أن هنرراك تقررارير  برر  النباتررات وال ضررراوات وبرر  جميررع األةهيررة الترر  تتعررر  لهررا والو ررا    

لر  مسرتويات عاليرة بر  بعر  أنرواع التربرة التر   رد          أشارت إل  أن عنا ر الديوكسي  تثبرت ع 

إن عنا ر الديوكسري  تترسرب أيضرا بر  منتجرات      )...( ُت لب بالرماد الناتل ع  حرق النفايات 

ال شرك  و .«األلبان واللحوم واألسماك وتتألدس لفترات زمنية  ويلة ب  الألحوم والمواد الههنيرة 

أن ور انات إل  جانرب ت ثيرهرا علر  اهنجرا ا     أن عنا ر الديوكسي  سبب ب  ارتفاع أنواع الس

بع  التقارير كألفت أن التعر  إل  الديوكسي  ييدع إل  اه ابة ب مرا  جلدية م تلفة إلر   

جانب احتمال اه ابة بااتالل الألبد والل بر  الجهراز المنراع  إلر  جانرب عر لرة تطرور وظرافف         

ر الديوكسرري  إال أن أاطررر ملرردر  أن جميررع اللررناعات تعتبررر ملرردرا لعنا رر  و .الجرراز العلررب  

هنتاجهررا هررو ملرردر عمليررات حرررق النفايررات اللررلبة وأشرردها اطررورم النفايررات الطبيررة وكررهلك       

الزيوت ب نواعها إذا تم رميها بطرق ةير سليمة بإنها تتسبب برإ الق عنا رر الديوكسرينات بر      

 غهاف  لإلنسران والحيروان  البيئة وبعدها ستتحول إل  مواد سامة وملوثة و د تدال ب  التركيب ال

. 
 

يألررألل حرررق النفايررات الطبيررة وبقررا للوكالررة األميركيررة لحمايررة البيئررة أحررد أهررم ملررادر    

ى ا استعمال تجارهمادم كيميافيةا ل 90والديوكسي  هو االسم الألافع لمجموعة م  . الديوكسي 

أو أثنراء تلرنيع   الأللرور  علر   نها نفايات سرامة بحترة تتألرون عنرد حررق النفايرات التر  تحتروع         أ .

الملرردر األساسرر  للأللررور برر    PVCويألررألل بالسررتيك الررـ  . الأللررورعلرر  المنتجررات الترر  تحترروع 

ينتقل الديوكسي  ب  الهواء ويدال ب  السلسلة الغهافية ب  منرا   بعيردم عر      . النفايات الطبية

ألساسرية  وتألرألل اللحروم ومألرتقات الحليرب والبري  واألسرماك المرواد الغهافيرة ا        . مألان إ ردار  

لتعررر  اهنسرران لهرره   ( برر  المافررة 61)الترر  ينتقررل الديوكسرري  عبرهرراا وهرر  الوسرريلة األبرررز   

وبسبب النسبة المرتفعة م  الردهون بر  حليرب    . ويتراكم الديوكسي  ب  األنسجة الدهنية. المادم

كثررر مرر  الراشرردي ا و ررد  أاألم يتعررر  األ فررال الرنررع للديوكسرري  بنسرربة تفرروق امسرري  مرررم   

لير  مر    إبر  المافرة مر  نسربة مرا يتعرنرون        01كثرر مر    ألون ارالل بتررم الرنراعة علر      يحل

كثرر عرنرة لتر ثيرات المرواد     أوبر  هره  الفتررم يألرون األ فرال      . الديوكسي  االل حياتهم بألاملهرا 

 . السامة ب  الديوكسي 

 

 : الديوكسي م ا ر 
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لرردى اهنسرران وبقررا للوكالررة   ن الديوكسرري  يسرربب السررر ان أ مرر  المثبررت علميررا  : السررر ان  -0

وترم ربر    (. International Agency for Research on Cancer)الدولية ألبحراث السرر ان   

 الرررورموتررر ثير الديوكسررري  بسرررر ان الألبرررد والرفرررة والمعررردم واألنسرررجة الر يقرررة والضرررام ة   

 .ى اللمفاو

 نرعف المقاومرة نرد   ييدع التعر  بنسب  غيرم للديوكسي  إل   :   جهاز المناعال تثبي  -2

 . و الفيروسات أو الطفيلياتأاألمرا  الت  تسببها البألتيريا 

ل  إنعا  ال لوبة إييدع تعر  الحيوانات إل  الديوكسي   : الت ثير عل  التناسل والنمو -3

أما تعر  األنثر   .  وتقلي  عدد الجراء ب  البط  الواحد وعدم إكمال بترم الحمل الطبيعية

  والدم أ فال يعانون م  تقل  مستويات هرمون التستوستيرون الرهكرع  الحامل بييدع إل

وتعرر   . وتنا   أعداد الحيوانات المنوية باهنابة إل  عاهات القية ومألراكل بر  الرتعلم   

م يرريدع إلرر  افرر  هرمررون  ألاأل فررال الرنررع لنسررب مرتفعررة مرر  الديوكسرري  مرر  حليررب ا   

لديوكسرري  مرررتب   تعررر  الرجررال لمررادم ا  نإ. طبيعرر  للرردماد اللنمررو االضرررورع  ثيروييرردال

 فال للال  الفتيات علر  حسرا  اللربيان بر  نسرلهم والرهع يسرتمر        ب ف  نسبة جنس األ

 .  أثر  عدم سنوات بعد تعرنهم للديوكسي 

يعمل الديوكسي  كالهرمون حيث ان  يرتب  ب جسام التلق  وي رل بالنألراط    :  ل لل الهرمونا -4

أن الهرمونرات البألررية  رد تتر ثر بنسرب تبلرغ أجرزاء مر  الترليرون           وبمرا . الجين  ب  ال اليا

 تستطيع كميات  غيرم م  الديوكسي  التسبب بسلسلة تفاعالت بر  الجسرم  ( مليون مليون)

. 

 

 :  ـالزفب -2
 

ن الزفبرر  إ. ويعررد  أساسرريا للتلرروث برالزفب   ا ملردرا  يألرألل حرررق النفايرات الطبيررة ايضرر  

ب  المجال الطب  يتم است دام الزفب  . لموجودم ب  الطبقات األرنيةم  المعادن الثقيلة ا واحدا 

اريرات  ب  موازي  الحرارم واالت  ياس نغ  الدم وأنابيب التوسيع والتغهيرة باهنرابة إلر  البط   

بر    21ن اسرتعمال هره  األدوات كبيرر بران النفايرات الطبيرة تريم         أوحيث . والملابي  الفلورية

 ن الحرررررررقإ . لموجررررررودم برررررر  مجمرررررروع النفايررررررات اللررررررلبة المافررررررة مرررررر  كميررررررة الزفبرررررر  ا 

  المافيرة  و األسرط أ نرة يسرق  الزفبر  علر  األر  مجرددا      ببعد انبعاث  مر  المدا . ال يدمر الزفب 

الزفبر   )ويتواجرد الزفبر  بألرألل ةيرر عضروع      . جرل ةيرر مسرم    ألر   إحي  يبق  بألألل أساسر  و 

و ررد تحررول العضررويات  (. Methyl Mercury)وبألررألل عضرروع يعررر  بزفبرر  الميثيررل   ( األولرر 

يتفاعرل مرع ال اليرا البألررية     والرهى بردور    . الد يقة كالبألتيريرا الزفبر  األولر  إلر  زفبر  الميثيرل      

وييدع الزفب  إل  التسمم العلرب  بيضرر  الجهراز العلرب  المركرزع بر         . ويلح  الضرر بها

اجز الرردموع الرردماة   وبإمألانرر  ااتررراق الحرر . والألليترري  والرررفتي   لمخالجسررم كمررا  ررد يضررر بررا   

وي ترق زفب  الميثيل الموجود ب  السمك الملوث الغألاء الجنين  (. المأليمة)والغألاء الجنين  

ن التعرر  الجنري  للزفبر  الميثيرل ارالل بتررم الحمرل لر          إ. بسهولة ويدال دماد الجنري  النرام   

ت ل  مر  النفايرات   بر  المحلرلة برإن إمألانيرات الر      . ت ثير سلب   يعر  بالت ار النفس  الحرك 

والتر   )الحرق ب  الهواء الطل ا النفايات البلدية بةير مقبولة  المتوابرم أمام المستألفيات حاليا 

ا الت ل  منها ب  الطبيعةا الحررق بر  محر رة المستألرف ا أو     (تطمر ب  مألبات عألوافية ةالبا 

النهرراف  لهرره   عبررر االتفرراق مررع شررركة مت للررة برر  جمررع النفايررات وبرر  هرره  الحالررة الملررير  
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بالطمر بدون اللجروء لمعالجرة أوليرة اطرر جردا كرون احتمرال تلروث          . النفايات يبق  ةير معرو 

 .  التربة وتسر  السافل السام اللادر ع  الطمر إل  ازانات الميا  الجوبية كبير
 

والبررد مرر  . ن ةيررا  المعربررة الفانرر  ب طررر المحررارق مرر   بررل المعنيرري  معيررب جرردا    إ

 جرردا "  المتطررورم "لرر  تحررل المألررأللة النرر  حترر  المحررارق  "  جديرردم "يررة محر ررة أ نإاهشررارم 

وكل ما ستألون مداا  المحر ة نريفة وبالتال  االنبعاثات اللرادرم  . ستنبعث منها المواد السامة

.  امنرة م بطررق   مرر  وبالتال  البد م  .عنها مرا بة كل ما كان الرماد اللادر ع  المحر ة ساما 

ن إوبالتال  بر . ملير أحد عألر بالمافة م  نفايات المستألفيات ال طرم ةير معرو  نأالم يف 

وم  المقل  أيضا كمل ر  لهره  الدراسرة إن    . أثرها عل  البيئة واللحة العامة ةير محدد أيضا 

تعالل بر   ( نفايات معديةا االت حادم وأدوية منتهية اللالحية)ربع نفايات المستألفيات ال طرم 

 . ممألنة أال وه  الحرق ب  الهواء الطل  أسوء  ريقة

 

 : لـالح
 

ن الحل األمثل ألزمة نفايات المستألفيات يألرون باعتمراد اطروات م تلفرة للتعامرل مرع       إ

ال طوم األولر  بفررز د ير  للنفايرات وتقليلرها وونرع       تبدأ . النفايات  بل التطرق لمعالجتها  هه

:  ول مرثال  ئلك عبر ونع  واعرد للتمروي  المسر   برنامل لمنع تدريج  الستعمال المواد ال طرم وذ

مر  ثرم اعتمراد تألنولوجيرات     و( الزفب  عل  والمواد الت  تحتوع PVCتفادع شراء بالستيك الـ )

 . المعالجة البديلة السليمة بيئيا 

 

 :  تقليص النفايات
 

ويبرردأ تقلرري  النفايررات مرر  . ن الجررزء األهررم برر  إدارم النفايررات هرر  برر  التقليررل منهررا إ

بيسررتطيع ابررراء الألررراء الررهي     . البدايررة أثنرراء عمليررات شررراء مررواد التمرروي  برر  المستألررف        

يتعاملون مع البافعي  اهكثار م  كمية األدوات القابلة هعادم االستعمال وتقلري  كميرة النفايرات    

 . الناتجة عنها وبالتال  نررها
 

 : برز النفايات
 

ير ومرر  السررهل تطبيقرر  بألررألل واسررع برر  ن برررز النفايررات أساسرر  لنجرراح إعررادم الترردوإ

يألرألل الفررز ال طروم األهرم بر  تقلري        . المستألفيات كونها مر  األمراك  المنرمرة إلر  حرد كبيرر      

حجم ونرر النفايات الطبية المنتجة ولأل  إذا تم بلل النفايات ةير المعديرة عر  المعديرة تسرهل     

عادم تدوير منتجات الرورق والرورق   م  السهل جدا إو. عملية إعادم استعمالها أو إعادم تدويرها

 .  المقوى والزجاط وبع  البالستيك والمعادن

 : إعادم االستعمال
 

ب   درم المستألفيات تقلي  كميرة النفايرات الناتجرة عنهرا وت فري  التألراليف وتقليرل        

ت ثيرهررا علرر  البيئررة مرر  اررالل ااتيررار واع لمررواد التمرروي  واعطرراء األبضررلية للمنتجررات القابلررة    

 . دم االستعمال الت  تتالءم وحاجات العاملي  بالعناية اللحية ومرناهمالعا

 

 : تكنولوجيات المعالجة البديلة
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حترر  المستألررفيات الترر  تعتمررد أبضررل أنرمررة تقلرري  وبرررز وإعررادم اسررتعمال النفايررات   

لرب   ن كابة هه  النفايات تقريبا ال تحتراط إلر  الحررق لت   أإال . سترل تنتل بع  النفايات المعدية

مرب  لمعالجة النفايات الطبية  0011وحد  تم إنألاء  0669  عام فب. ةير نارم وةير معدي ة

 . بغير  ريقة الحرق ب  الواليات المتحدم
 

ويتلرف التعقريم   . البرديل األكثرر اسرتعماال لمعالجرة النفايرات     "  ىالتعقيم الب ار "يألألل و

ن إوعلرر  عألررس المحررارق برر . ر ونررغط الب ررارع الجررراثيم المعديررة عبررر اسررت دام حرررارم الب ررا  

يرتم تقطيرع النفايرات  برل تعقيمهرا       حيانرا  وأ. ا يقلل م  اطر انتاط الديوكسي مالمواد ال تحترقا م

كثرر منهرا سرهولة بر      أا ل كلفة م  المحارق الحديثرة و " التعقيم الب ارع. "لتسهيل تلك العملية

برر  مستألررفيات تفرروق "  عقرريم الب ررارعالت "بفرر  الهنررد مررثالا بقررد اعتمررد   . اللرريانة والتلررلي 

ومر  أوافررل المستألرفيات الترر  اعتمردت هرها النرررام مستألرف  سررانجاع      .  ردرتها عر  ألررف سررير   

كثر أمنه  ةاندع ب  دله  المتضم  مافتا سرير والهع تدير  حألومة والية دله ا مازال مستمرا 

تقنية التعري  إلر  الموجرات   م  البدافل األارى السليمة بيئيا يتم استعمال و. عألر سنوات م  

وه  تقنية تست دم الطا ة اهشعاعية لربع حرارم الماء الهع يتم رشر    Microwavingاللغرى 

هنالرك العديرد   .  وعندما يبلغ الماء درجة الغليان تغل  مع  الجراثيم بيبطل نررها. عل  النفايات

مر    ال ت لرو تمامرا    ن هه  البدافلإن  ب  حي  أم  البدافل األارى أيضا ولأل  م  المهم اهيضاح 

ن  م  الضرورع إربا ها بنرام بعال لتقلي  النفايات وبرزها وذلك للتقليل مر  اثارهرا   إال طرا ب

 . البيئية وتألاليف الت ل  م  النفايات الطبية
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 : توصيات للمستشفيات
 

إلرر  معرررم الرردول العربيررة وملررر  ترجررع مألررأللة سرروء إدارم نفايررات المستألررفيات برر    

مر  الضررورع أن تتضرم  ميزانيرات     . ةيا  االهتمام المرال  مر   برل المستألرفيات بهره  األزمرة      

ن يتلق  الجسم البألرع التعلريم الألراب  عر  اطرورم نفايرات      إالمستألفيات  سم هدارم النفاياتا و

اا ررة وبسرربب ةيررا  أيررة اطررة و نيررة أو  . المستألررفيات والترردريب المالفررم عرر  إدارم النفايررات

 : و   المستألفيات القيام بال طوات التاليةنفايات المستألفياتا هدارم ن
 

األارره علرر  عاتقهررا مسرريولية ت فرري  إنترراط ونألررر المررواد السررامة برراألا  الديوكسرري            -0

 . طبيةالوالزفب  م  ملادرها 

 . تعليم الموظفي  كيفية الو اية م  الديوكسي  وتحديد مسيولياتهم ب  إدارم النفايات -2

 ياسررة جديرردم لألررراء األدوات الطبيررة وذلررك عبررر االنتقررال الترردريج  لألررراء أدوات       ونررع س -3

 . أو االالت ال الية م  الزفب  حي  تألون متوابرم PVCالـ   بية االية م  بالستيك    

 ن بررررز النفايرررات المعديرررة وال طررررم   ألتضرررمي  سياسرررات تررريدع لفررررز وتقلررري  النفايرررات      -4

  .  لتقلي  حجم النفايات الطبية الت  تحتاط إل  معالجة اا ةم  إجمال  النفايات يهد     

 االسرتثمار برر  بررامل تدريبيررة وتثقيفيرة برر  إدارم النفايرات والترردابير الالزمرة لحمايررة العمررال       -0

 . وت مي  سالمة العاملي  ب  المستألف      

 "الب رررارع التعقررريم"الحررررق عبرررر اعتمررراد تقنيرررات     -اعتمررراد البررردافل القافمرررة علررر  عررردم     -9

 .وةيرها م  التقنيات هدارم النفايات بطريقة سليمة" التطهير عبر الموجات اللغرى " أو   

 : الم او  م  إدارم النفايات الطبية ب  مألاريع البنك الدول 
 

وافرل  أمحر رة للنفايرات الطبيرة بر       4011ب  الواليات المتحدم مثال كان هنالك حوال  

ن ةالبيرة هره  المحرارق سرتقفل     إومر  األرجر    . 2011نهرا ا رل مر       مواليروم بقر   االتسعينيات 

 ريبررا كونهررا ال تراعرر  أنرمررة حرررق النفايررات الطبيررة األايرررم اللررادرم عرر  الوكالررة األميركيررة      

ألف محر ة كانرت   29 ل أم  % 09 ىمحر ة ب  اليابان أ 4911 ةل كما تم . لحماية البيئة

ط اللارمة الت  برنت عل  انبعاثات الديوكسي  منره  عاملة ب  بلد المحارق وذلك بسبب الألرو

 . 0666 يناير
 

مررر  ةيرررر المناسرررب ومررر  ةيرررر المسررريول تسررروي  الحررررق بررر   طاعررر  اللرررح    إذا  ب  

بهه  المألاريع تعتمد معيارا بيئيا مزدوجا يسم  لموا ن  القسم الألمال  . والمألاريع التابعة ل 

القسرم  ر ر  مر  السرالمة البيئيرة مقارنرة مرع مروا ن         بالتمتع بدرجة أ( العالم الغن )م  الألوكب 

ن إنرر  عمررل ةيررر مسرريول السرريما بوجررود كررل هرره  اهثباتررات علرر         إ(. العررالم الفقيررر )الجنرروب  

ن إوالتألررغيل و ررل كلفررة عنررد الألررراء    أالبديلررة هرر   "  الالحرررق "االسررتثمار برر  تألنولوجيررات   

رم النفايرات يعرزز بألرألل كبيرر سرالمة      االستثمار ب  تدريب برق العمرل علر  الفررز اللرحي  وإدا    

 . العمال واللحة العامة

 

 هل ستحرقها بعد اليوم؟؟ لو عرفت مخاطر حرق النفايات
 

تروبير ال ردمات األساسرية المسرتحقة للمروا ني  ا      بر    دور السرلطات بغ  النرر عر   

جمررة عرر  ولية األساسررية علينرراا لحمايررة أنفسررنا وأوالدنررا مرر  األنرررار اللررحية النا  ئتبقرر  المسرر

واحرردم مرر  أاطررر هرره  المضررار تألمرر  برر  ظرراهرم حرررق النفايررات علرر    .االبررات البيئيررة الم تلفررة
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ب  الساب  و بل تحولنا إل  نم  الحيرام الغربيرة المتميرز باسرتعمال واسرتهالك      . أشألالها الم تلفة

اتا العديررد مرر  المررواد الملررنعة السررامة مثررل البالسررتيك والنررايلون والمطرراط وةيررر هرره  الملررنع 

كانت تركيبة نفاياتنا عضوية  بيعيرة ا لألر  بر  الحانرر ومرع تزايرد مألرام  األمررا  بر  شرت            

جوانررب هرره  الحيررام العلررريةا تتحررول عمليررة حرررق النفايررات المنزليررة وكررهلك نفايررات الملررال     

 . التجارية ونفايات البناءا إل  اطر كبير عل  حياتنا

 

 : إليك بعض الحقائق عن حرق النفايات
 

ق النررايلون والبالسررتيك والمطرراط يبعررث إلرر  الجررو مررواد مسررر نة األكثررر تسررميما      حررر

تسرتو   ال اليرا الدهنيرة بر       والتر   "  الديوكسري   "المعروبة اليوم لإلنسانا تدع  مجموعرة  

 . هورموناتنا الطبيعية هورمون وتألو  عملأجسامناا تت ف  وتيثر وك نها 
 

ام هررم األكثررر تضررررا مرر  الديوكسرري  حيررث   األ فررال الرنررع وكررهلك األجنررة برر  األرحرر  

 . وينتقل للرنيع عبر حليب األم  يتواجد ب  الغدد الدهنية وب  دم األم المرنع أو الحامل

حرق النفايات يطلر    .يعتبر حرق النفايات أحد أهم مسببات أنواع عديدم م  السر ان 

الألرروم وةيرر  مر     , قلردير معرادن سرامة مثرل ال   , البنرزي  :  منهرا , للجو عألرات المرواد ال طررم  

, الجزيئررات اللررغيرم الترر  ترردال الجسررم عبررر الجهرراز التنفسرر  وتسرربب نررررا لجهرراز المناعررة     

 .للألبد والألل  , لل لوبة, للجهاز العلب 
 

الرر  التلررر  برر عل  درجررات المسرريولية  ترر ت  الرردعو  مرر  اررالل هررها المقررال  مرر  هنررا 

 : الهاتية واالمتناع عما يل 
 

ق أع نوع م  أنواع النفاياتا اا رة المنزليرة الحتوافهرا علر  الألثيرر      االمتناع ع  حر

أدوات  لترر  تحرروع مرر  النررايلون والبالسررتيكا وكررهلك النفايررات اللررلبة الناتجررة عرر  البنرراء أو ا      

 . أو أثاث وأ مألة  ديمة  كهربافية
 

رع أو المجرا االمتناع ع  إلقاء النفايات عل  جنبات الطرق أو الحقول أو عنرد الوديران   

إلر  انتراط ةرازات بالغرة ال طررورم     واألمراك  المفتوحرةا علمرا بر ن حر هرا الحقررا سرييدع       المافيرة  

المزروعررات وعلرر  الحيوانررات برر  الحرررافر وبررا   عنا ررر سلسررلتنا       بالديوكسرري  والتلررا    و

 . الغهافية
 

بإلقاء بقايا ذبافحهما أو  يام أ حا  الحررافر بإلقراء الجيرف بر      جازر  يام أ حا  الم

ع  هها التلرر  ألنفسرهم وألهرل بلردهم     رتبة ا دون اكتراث بالنتافل ال طيرم المتمدن  را  الأ

 : نعم للقيام بما يل  .و نهم و
 

النفايررات المنزليررة مرر  الحاويررات إلرر  المألبررات  بررالت ل  االمرر  مرر  مطالبررة السررلطة المحليررة  -0 

نفايرات عر  بعضرها وعردم     الحررا علر  بلرل أنرواع ال     . القانونية المرالة لردب  النفايرات  

 -تقويررة حررس الموا نررة والرروالء كررل لبلدترر  ولبيئررة بلدترر     . الرر  النفايررات اللررلبة المنزليررة 

 . ا المداال والمنا   المفتوحة المحيطة(ن وجدتإ)الألوارعا الساحاتا الحداف  العامة 

الهرواء وميرا    زالتر ا بر    إاالحتجاط عل  كل مس  يطال بيئتك ويلوثها والعمل جماهيريا علر    -2 

 رررالع إ . بررر  التربرررة والمنرررا   الزراعيرررة وبررر  حاراتنرررا وبررري  بيوتنررراوالألرررر  والوديررران 
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ومطالبتهررا ولة والمنرمرات البيئيررة علرر  االبرات والمألررار  البيئيرة واللررحية    ئالسرلطات المسرر 

 . بالتدال ألزالتها بورا 
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 : ةـالخاتم

. انبعاثرات سرامة بر  الجرو     ألنهرا تنفرث  "  مطرامر بر  السرماء    "و فت المحارق ب نهرا  

بالرمراد النراتل   . تحتراط لمطرامر بر  األر    "  المطرامر بر  السرماء    "ن هره   إولس رية القدرا ب

م   برل المحألمرة العليرا    "  كنفايات اطرم "ع  محارق النفايات الللبة البلديةا والهع اعتبرت 

نبيس تحرهر مر  أن العروازل    ةرري . ب  الواليات المتحدم األمريأليةا يلوث التربرة والميرا  الجوبيرة   

  ليسرمم ازانرات   لألل المطامر ال بد م  أن تتألق  ب  نهاية األمر  والسرافل السرام سرو  يتسرر    

مرر  المهررم   . ن محررارق النفايررات ال طرررم هرر   نابررل مو وتررة نتركهررا أل فالنررا    إ. الميررا  الجوبيررة 

جزيرررم مايوركررا اهشررارم إلرر  حالررة إيجابيررة وعمليررة حيررث تررم تطبيرر  تجربررة ناجحررة وذلررك برر      

بقرد ترم ونرع اطرة شراملة ترتألرز علر  حمرالت توعيرة شرعبية وحروابز ماليرة وتقنيرة              . األسبانية

عادم االستعمال مع اللناعيي  وتعزيز  انون  لمسريولية المنرتل ممرا    هوبرز تطوع  واتفا يات 

 . رق كليرا  سم  باعتماد برنامل هدارم النفايات مبن  عل  مثال يحتهى ب  لجزيرم االيرة مر  الحر   

عتمرراد اسررتراتيجية برردافل سررليمة هدارم   إن المنررع الترردريج  لعمليررات الحرررق والمثررال النرراج  ب   إ

.  ب  بترم الت طري  هره    ءن تألون المرشد للبناأالنفايات كتلك المطبقة ب  جزيرم مايوركا ينبغ  

 . مجتمع متوسط  ىمأل  تطبيقها ب  أين تجربة مايوركا الرافدم إ
 

طات بونررع تألررريعات هدارم نفايررات المستألررفيات تمنررع الحرررق وتألررجع   السررل مطالبررة

مرر  الممألرر  التألررجيع علرر  هرره  البرردافل وجعلهررا مقبولررة مرر          . علرر  اعتمرراد البرردافل السررليمة   

و جرروافز العتمرراد التقنيررات   أالمستألررفيات إذا مررا ارتبطررت التألررريعات بحرروابز ماليررة ونررريبية     

ية  ررارمة لألررل مرر  يت طرر  المعررايير البيئيررة    ومرر  الضرررورع ونررع عقوبررات نررريب  . السررليمة

 . المطلوبة
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 (2102يناير )والثالثون  سسادالعدد ال -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 
 

 سمية الكبدية والكلوية لبعض الملوثات البيئية وكيفية الوقاية منهالا
 

  عبد الودود هالل زيدان ور الهدى ن / ةدكتور
 

 جامعة كفر الشيخ –كلية الزراعة  –أستاذ كيمياء وسمية المبيدات المساعد 
 

 فوزى إسماعيل إسماعيل عيسى/ دكتور 

 جامعة األزهر –كلية الزراعة  –أستاذ البيئة والزراعة الحيوية المساعد 

 
 : ةمقدمال
 

يتعرررا الجسررب البشرررر لنثيررر مررل المررواد المررارة  والسررمو  الترر   ررد  تررراكب فرر            

 فرر  هرروا ًاأنسررجت   وأبلرره هرروا المررواد  ررع   للجسررب عبررر الوررواء الررور يتناولرر   نثرررة    و رر  

الع ررر  الررور عميررا فيرر  الرفاهيررة مجتمعررات كثيرررة  ويرردط وفررر هاعررل فرر  األ عمررة  عنواعهررا      

المختلفررة  و مرردما وسرراعل التمنيررة فرر   حسررينها و هيئتهررا وإبررراء النرراس  هررا  فاننرره النرراس       

يلتهمونها  نهب  مما كان ل  أكبر األثر ف  إيداط الخلل لنثير مرل العمليرات الحيويرة دا رل  اليرا      

كالسررمنة  و  ررله الشررراييل   :  مررا يسررم   ررعمراا الحمررارة  -نتيجررة لررول   -  وظهررر الجسررب

وار فاع الموط الدمور  وجلطات المله والمخ والرعة  ومرا السر ان  وأمراا الحساسرية  

فر  هروا الزمران  حترور علرى كميرات  ليلرة مرل المرواد          بًا ييث أن جميع األ عمة  مري.  والمناعة

النبرد    وهرو ًا ومخرجر  ًاللجسرب منهرا َفَرجر    -سربحان  و عرالى    -  جعرل ا   السامة  كل هروا السرمو  

اإلنسران   لمد  لمنا)النبد ذل  المعمل الجبار والنمبيو ر الوى ال يخطئ  ال  عالى ف  كتا   العزيز 

فسرر المفسررون اةيرة     إن كلمة كبد ف  اللوة  عنر  الجهرد والمشرمة ولمرد     .4سورة البلد ( ف  كبد

و لره   ٍةومنا رد اإلنسران فر  ةردة     أر أن ا  عرز وجرل  لر     (مد  لمنا اإلنسان ف  كبدل)النريمة 

النبرد فمردرا أن ينرد ويشرمى  األعمرال       عيش  وال ييا   و درا أن يند ويشمى مرادا  ييرًا وهنروا   

 ترل  )سرب   ولنرل   بد  هروا اال ـى النر ـن يسمر أ الجليلة مادا   رايب  ييرًا وإنر  لمرل دواعر  الحنمرة      

  تل نفسر  ييرث  يعمل أييانًا على  دمير ذا   و   هوا اإلنسان 01سورة عبس ( ا أكفرااإلنسان م

شرخي   ليرف النبرد    هناك عدة  رق لتو. هوا العمو النبيل  دمريمو   ععمال  تلف هوا الخاليا و

نزيمات النبد التى  ر فع ار فاعرًا ملحوظرًا فرى يالرة  ليرف النبرد و يراس نسربة         إ نجاح مثل  ياس 

وهنراك مميراس يسراس لتليرف     . فى الد  و ياس  ركيز المواد البرو ينية والزالل  النبد  ال فراء

النبد وهو سرعة  جلرط الرد  الرور يتناسره عنسريًا مرع ممردار التليرف ييرث يمرل  جلرط الرد  كلمرا              

فر   درا ر    « العمرو العجيره  »و رالربب مرل أن األ براء يعتبررون النبرد      . زادت نسبة  ليف النبد 

  فر   اليراا و راكيره أنسرجت   إالي      Regeneration رميب ما أ ا   مل ضررر و لرف   على إعادة 

أن  نرار األذى على النبد  فعل  نرار المؤثرات الترى سرون نتناولر  فرى هروا الممالرة يلرؤدر إلرى         

ال »و الترال    رل الحرال  النبرد إلرى  لرف       . فمد النبد لمدرة إعادة  رميب و  ليح  نيتها و الياهرا 

معمررل ثررانى ال يمررل أهميررة عررل المعمررل األول وهررو النليررة وهررى مررل ضررمل  هنرراك و. «نرر عررودة ع

الملوثرات البيئيرة    أ ررز وفى هروا الممالرة سرنلمى المروء علرى       .نسان إلالمعامل الهامة فى جسب ا

 ةوالنلويرر ةالنبديرر ةالسررمي)لممالتنررا السررا مة  عنرروان   ئالتررى  لحرر  ضررررًا  النبررد والنليررة فالمررار  
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يتخيرل أن المبيردات هرى السربه الوييرد للمخرا ر الترى  حردط للنبرد والنليرة لرول  كران             ( للمبيدات

واجه علينا أن نوضح أن هناك النثيرر والنثيرر مرل الملوثرات البيئيرة الترى  لحر  أضررارًا  النبرد          

والنليرة وأن مشررنلة المبيردات الوييرردة هرى أننررا  رد وضررعناها وهرى كيماويررات سرام  ذات فعاليررة       

در أناس يجهلون النثير أو يجهلون  مامرا  ردرا ها علر  األذى وذلر  علر  يرد  رول        ييوية ف  أي

إننر  ال أجرادل  رالمول  عرد  وجرو       ) Silent Spring راةيل كارسون فى كتا ها الر يرع ال راما   

استعمال المبيدات الحشرية النيماوية ولننن  أدفرع  عننرا  رد وضرعنا كيماويرات سرام  ذات فعاليرة        

و عمردنا أن نعمرد    (.  ها علر  األذى هلون النثيرر أو يجهلرون  مامرا  ردر    أناس يج ييوية ف  أيدر

ييرث أنهرا  تناسره مرع الوا رع       الترى أجريرا فرى م رر    لبية العظمى مل هوا الممالة  األ حراط  االو

 .   كما عمدنا هوا الممالة  نيفية الو اية مل هوا الملوثاتالفعلى الوى نعيش في  
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 : التى تؤثر على الكبد والكلية الملوثات البيئية أبرز
 

   Heavy metals :ة المعادن الثيمل -0
 

مستوى عن ر الحديد يؤدر إلى عد   درة الجسب على  عيض الحديد   وجد إنَّ ار فاع

 مستوى الحديد للدرجة السامة   ا ة ف  النبد  مما يؤدر إلى المرر  الخلية النبدية فير فع

 .النبد ى  شمع النبد  األمر الور يزيد مل  طورة يدوط سر انوالتها ها  و التال  يؤدر إل

وجد كول  أن  .على الزرنيخ يزيد مل  طورة سر ان النبد كما أنَّ ةر  المياا الت   حتور

لينون مركبات  البرو ينات معدن النادميو  ينتمل أواًل إلى النبد مل  الل الد   وهناك يتحد مع

يدمر وظاعفها ويسبه  يتراكب معدن النادميو  فى النلى ييثثب  معمدة  نتمل  دورها للنلى

.. النلى  أنسجة  روج البرو ينات األساسية والسنريات مل الجسب ومزيد مل التلف فى

 .ى ويستورق هوا مدة  ويلة مل الزمل ليحدط كل هوا الممور فى النل
 

ديل لتع α-hepadoxأجريا أ حاط إلى معرفة التعثير الو اعى لاللفا هيبادوكس 

خا ة ال hepatic antioxidant مستوى ممادات األكسدة النبديةو  التويرات الهستو اثولوجية

 cadmium chlorideأدى يمل الفئران  نلوريد الناديو   .  نلوريد النادميول  المعرضة  الفئران

(CdCl2)  كيلوجرا  إلى ار فاع فى مستوى / مينرومول 5 جرعة  درها

 superoxide dismutase (SOD)السو ر أوكسيد ديثميو يزو  glutathione (GSH)الجلو اثيون

activity ى المالون داى الدهايدوانخفاا مستوmalondialdehyde (MDA)    فى األنسجة

 كيلوجرا  مل كلوريد النادميو   عد/ مينرومول 21أو 5النبدية عند المعاملة  الجرعات 

جراى  الها الحمل  نلوريد النادميو   أسفرت  2عند  عرا الفئران لجرعة ممدارها و. يا أ 3

السو ر أوكسيد ديثميو يز وانخفاا مستوى المالون وو اثيون النتاعج عل ار فاع مستوى الجل

موع الجرذان للمعامالت سبوع  عد  أداى الدهايد وأدى الحمل الفـمى لاللفا هيبادوكس لمدة 

كدت التويرات ألى المستوى الطبيعى وإكسدة لت ل دات األالى  عديل مستوى ممإالمختلفة 

  عثير يململ ذل  يتمح مدى . الهستو اثولوجية  ل  النتاعج

 ةكسدة النبدية نتيجة التعرا للملوثات المختلفألدات ااااللفا هيبادوكس فى  عديل مستوى مم

(26) . 

http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Protein.htm
http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Protein.htm
http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Tissue.htm
http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Tissue.htm
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   Alcohols : النحوالت -2
 

أ بح مل المعلو  والجل  أن هناك ير ًا  دور رياها ف  الخفاء ال يختلف على آثارها 

لمخدرات الت   ختار ف  الواله و ودها عن   تل  الحر  ير  انالمدمرة وعدد ضحاياها اثنان و

مل  فوة األمة مل الشبا  والشا ات  والمخدرات مجموعة كبيرة مل المركبات النيمياعية 

والجدير  الوكر أن اإلسال  هو الديل الوييد الور .  تراوح ف  فعلها و عثيرها مل مركه إلى آ ر

الخلية النبدية و تحطب دفاعا ها   عجزير  الخمر  عندما يشر  اإلنسان النحول والتبغ عندعٍو 

كانا  عج  الحركة والنشاط ويحدط  و دك ي ونها و تو ف عل عملها و متأل  الشحب  عد أن

 در ينب اإلعدا  على  ايب  وينتظر  وينون عند ذل   د"  شمع النبد "عندعٍو ما يسمى   

 سنوات ليتب  نفيو الحنب ومجاورة أهل المبور 2-4

الشيطان  األزال  رجس مل عملإنما الخمر والميسر واألن ا  و): عز وجل  و دق  ول ا 

 دق ا  العظيب  وف  الحديث الشريف   ال  لى ا  علي   01سورة الماعدة  (فاجتنبوا

يا محمد إن ا  لعل الخمر وعا رها ومعت رها : أ ان  جبريل علي  السال  فمال»: وسلب

يعتبر و .«ثمنها وياملها والمحمولة إلي  وسا يها ومستسميها و اععها ومبتاعها وةار ها وآكل

عراا  ظهر معا ف  يالة األ مل مجموعةل   Alcoholic hepatitisااللتها  النبدر النحول  

والشخ  (. ethanolكحول اإليثانول )مد  والم ايبة لطول ةر  الخمور االلتها  النبدر المت

 نرار ار فاع الحرارة و مخب النبد و نسير  اليا الد   الم ا   التها  كبدر كحول  يعان  مل

نزيف مع وجود ار فاع ضوط  ا   يسبه االستسماء و. البيماء و لل ف  وظاعف النبد كالير ان

لتها  النبدر النحول   د ي ل إل  يالة  ليف النبد لو استمر واإل. ف  األمعاء و شوش عمل 

ؤكسد ة الجسب يتى العمالت  ها إنزيمات لتنجد أن كل أنسج. المريض ف   عا   الخمر

ووجد أن النساء . النبد وأهب مو ع لتحويل النحول و نسيرا هو  (يثانولالا)النحول اإلثيل  

وأهب سبه لظهور التليف النبدر للمتعا   . ألمراا النبد النحول  أكثر مل الرجال  عرضًا

" يتحول ملركيه اإليثانول. ف   وويت  methionineوالميثيونيل  cholineللخمور نم  النوليل 

Ethanol    النحول( الموجود ف  النبيو والبيرة والمشرو ات النحولية الملمطيرةLiquor )  ف

الور يدمر جدران  اليا النبد عالوة عل  زيادة الجوور  Acetaldehydeالنبد إل  آسيتالدهيد 

الت   ماو  هوا  glutathioneيدمر مادة فنجد األسيتالدهيد . الحرة المؤكسدة والمدمرة للخاليا

أن    كماوالسيما ف  يالة االلتها  النبدر النحول   الجوور الحرة و حم   اليا النبد مل التلف

مما يرسبها كحبيبات ف  النبد  و يظهر ( الدهون)ل  عكسد األيماا الدهنية  عكسد اإليثانول يمل

ر  عدة أيا   ولو أ لع المريض عل ةر  النحول  جميع الدهون ف   اليا النبد  عد  ناول الخم

إال أن الخاليا , ولو أن هوا المشنلة  عتبر يميدة.  وو  الدهون و حل مشنلة  شميع النبد

ف  النبد يستمر  و ليفًا  تمزق و حدط التها ًا fatty acid ethyl estersالنبدية المحملة  الدهون 

فيد ف  سرعة العالج مل هوا الحالة مل االلتها  و . لعدة ةهور  عد اإل الع عل ةر  الخمر

ة سمي معهاد ايزد بكما أن مدمن  النحول نجده.  glucocorticoids ناول أدوية   النبدر الحاد

فيتولد سمية  ا لة ةديدة  glutathioneيملل معدل  ىالو(  اراسيتامول) acetaminophenدواء 

  ولمدة  ويلة   ناول النحول  إفراط.  وت المريضللنبد  عد  مثيل هوا الدواء    مما يفم  لم

لنل هناك عوامل  د  رفع مل ايتماالت . سبه ف  إ ا ة الشخ   عمراا النبد النحولية

ي ول هوا المشنلة لدى مْل يتناولون كميات أ ل مل المشرو ات النحولية  أو يتناولون كميات 

 .  كبيرة منها
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 : العامل الوراثى -أ
 

ييث إن هناك  ويرات جينية  جعل . مل الوراث  دورًا مهمًا ف  األمرويلعه العا  

و التال   ر فع لدى . أةخا ًا أكثر علرضة إلى ا تالل عملية  يا  النبد  التفاعل مع النحول

 .  هؤالء األةخاص ايتماالت نشوء أمراا النبد النحولية وأمراا النحول السر انية

 

 : التها ات النبد الفيروسية - 
 

هناك عامل آ ر ف  ار فاع  مرر المرء مل  ناول النحول وهو  وج   اص    

اللتها   "س "ييث إن وجود فيروس "   " و" س "التها ات النبد الفيروسية  كفيروس  

النبد لدى ةخ  ما يرفع مل ايتماالت إ ا ت   التها ات النبد النحولية يتى عند  ناول  كميات 

 "س "وايتماالت إ ا ة هوا الشخ  الور لدي  فيروس . وليةمتوسطة مل المشرو ات النح

 .   تليف النبد  نون أعلى  الممارنة مع ةخ  مماثل ال يتناول النحول  عر كمية

 

 

 : التووية -جـ
 

وثمة عامل مهب آ ر  يوفل عل  عثيرا كثير مل متناول  المشرو ات النحولية  وهو 

اةرة  و معزل عل النبد  على نوعية ومستوى  ووية ن للنحول  عثيرات مبأذل  . عامل التووية

سوء »مل الناس الويل يتناولون المشرو ات النحولية لديهب  الفعل  ييث أن كثيرًا. اإلنسان

وبالبًا ما ينون السبه إيالل  ناول النحول محل  ناول األ عمة والمشرو ات ال حية   . « ووية

النيماعية األ رى المل ايبة لتناول  استفادة الجسب أو أن ينون السبه ف  منع النحول والمواد 

مل همب وامت اص و حليل المواد الوواعية الموجودة  شنل  بيع  ف  األ عمة الت  يتب 

 ناولها  ا ة البرو ينات والفيتامينات والدهون  وف  كلتا الحالتيل ينون سوء التووية عاماًل 

و  فة عامة فعن  لعالج . لى العمل  نشاط وكفاءةملمرًا  سالمة يياة  اليا النبد و درا ها ع

 (K)المرر النا ج عل  ناول النحوالت يجه اإل الع عل الخمور و عا   يمل فيتاميل 

 Anabolicوفيتامينات ومعادن وفوالت وثياميل  كما يمنل  ناول اإلستيرويدات البناعية 

steroids (oxandrolone )ويمنل . رو ينات وإ الح الخالياألن لها  درة عل   نشيط   نيع الب

ف  استعادة  اليا  ألن لهب دورًا. والجلوكوز glucagonنسوليل وهورمون جلوكاجون أل عا   ا

ومل . النبد و حسيل وظاعف  ومنع نم  السنر  الد  ف  يالة االلتها  النبدر النحول 

لتتد ل عبر يركة  Colchicineو . prostaglandins and malotilate  منشطات النبد نجد أيمًا

  ـوال. نمل النوالجيل مل السيتو الز   الخاليا إل  الفراغ  ارجها مما يملل  نع التليف

Sulfhydryl agents    ملل مل الجوور الحرة و نشط  نويل مادةglutathione المنخفمة أ اًل .

ا النبد  مادة عل  نطاق واسع لعالج  سمب  الي N-acetyl-L-cysteine (NAC)و ستعمل مادة 

acetaminophen(اراسيتامول  ) ومادة سليماريلSilymarin النبا ية . 

 

   Organic solvents : المويبات العموية -3
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  carbon tetrachloride  مركره را رع كلوريرد النر رون      وجد أن يمل جرذان التجار

(CCl4)      السيسررتيل-سرريتيلا-نأان  مركرره رزأدى ذلرر   للتليررف النبرردى  وعنررد يمررل هرروا الجرر 

N-acetyl-L-cysteine (NAC)    لررى التمليررل  شررنل إكجررب أدى ذلرر  /مجررب 051 جرعررة ممرردارها

ذلرر  مررل  ررالل  مليررل الزيررادة المحدثررة فررى معرردالت    نرروى مررل يرردوط ضرررر التليررف النبرردى و  مع

ومعرررررردل   triacylglycerols والجلسررررررريدات الثالثيررررررة   malondialdehydeلدهايررررررد ياالمالونالدا

االسرربر ات  رررانس امينيررز  االالنرريل  رررانس امينيررز و   لنبديررةنزيمررات اتيرول وكررول  اإليسررالنول

aminotransferases (ALT, AST) نرزيب الفوسرفا يز الملروى    إكرول   وalkaline phosphatase   

شررمل محترروى الجلو رراثيون  كسرردة المماسررة و أل حسررل كبيررر فررى معررايير ممررادات ا  أيمررًالرروي  

نرزيب  إنزيب النتراليز وكرول  معردل نشراط     إوكسيد ديسميو يز ومعدل نشاط أ ر نزيب سوإالمختزل و

 رب  كمرا   (30)فوسفا يز المماس فى كرات الد  الجرذان ممارنة  المجموعرة المرا طة   - 6-جلوكوز

عرل  رير     cirrhotic liverكمرادة محدثرة للتليرف النبردى      يمل الجرذان  را ع كلوريرد النر رون   

    "vitamin "C" ج"وفيتراميل   quercetinسا يع و د يمرل النوارسرتيل   أر ع أالفب وذل  لمدة 

 رب  يراس كرل مرل محتروى الردهون فروق        . أيمًا عل  ري  الفب يو   عد يرو   روال فتررة التجر رة    

فى  الزما الرد  كمعيرار للسرمية      Lipid peroxidation as malondialdehyde (MDA)المؤكسدة

للداللرة      Blood glutathione (GSH) الجلو راثيون فرى الرد    ومحتروى    cytotoxicityالخلويرة  

فررى الجسررب وكررول   ررب  مرردير كررل مررل      antioxidant statusكسرردة أليررد ممررادات ا أعلررى يالررة  

 رب  . المحتوى النلى للبرو يل ومحتوى كل مل االلبيروميل والجلو يروليل ويسرا  النسربة  ينهمرا     

نررزيب إاالسرربر يا  رررانس امينيررز وامينيررز و انسأيمررًا  يرراس نشرراط كررل مررل انزيمررى االالنرريل  ررر  

 lactate الفوسررفا يز الملرروى كمعررايير لوظرراعف النبررد أمررا نشرراط إنررزيب االكتيررا ديهيرردروجينيز    

dehydrogenase          فمرد  رب  ياسر  كداللرة علرى االلتها رات الحادثرة  النبرد liver inflammation   .

نزيمررات نشرراط اإللرردهون فروق المؤكسرردة و ل اأظهررت النترراعج ار فرراع ملحروع فررى معرردالت كرل مرر   

مررا محترروى الجلو رراثيون فمررد سررجل    أنررزيب اللنتيررا ديهيرردروجينيز    إاط النبديررة وأيمررًا فررى نشرر  

لررى ايتررواء كررل هرروا  إ" ج" فيترراميل  و ررد أدى العررالج  النوارسررتيل م ررايباً . معنويررًا انخفاضررًا

ايترواء المررر الحرادط  النبرد      فرى " ج"فيتراميل  يؤكد الدور الفعال للنوارستيل و األعراا مما

ار يالررة النبررد مررل ييررث االلتهررا  ويثبررا فاعليترر  فررى عررالج أمررراا النبررد مررع األ ررو فررى االعتبرر 

 جرعرة   ethanolأدى استخدا  االيثرانول  . (31) الحادط    oxidative stresses الجهد التعكسدىو

ء الم رل لنرل مرل ال رفرا    إلرى زيرادات معنويرة فرى      .فى الجررذان  يو  45يو  لمدة /كجب/جب1.0

الرردهون الثالثيررة     نشرراط انزيمررات الترررانس امينيررز  الفوسررفا يز الملرروى  النولسررترول النلررى      

 ينما لويظرا     low density lipoprotein-cholesterol (LDL-C) النولسترول منخفض النثافة

 انخفاضرررررررررررررات معنويرررررررررررررة فرررررررررررررى كرررررررررررررل مرررررررررررررل النولسرررررررررررررترول عرررررررررررررالى النثافرررررررررررررة 

high density lipoprotein-cholesterol (HDL-C) األلبيرروميل والسررنر      البرررو يل النلررى  

glucose  المرا طة   ينمرا ظلرا  ريب كرل مرل ال روديو           الممارنة  المجموعرة Na+  والبو اسريو 

K+ الجلو يوليلو   globulin ستخدا  جوور العر سوساوعند . فى الم ل  دون  ويير licorice 

roots سرتخدا  اليرومى لجرعرة    لترر مراء مرع اال   /جب3اعيًا والمعطاة  جرعة الخا  أو المعاملة إةع

فررى الم ررل   لررى  حسرريل معنرروى فررى كررل المياسررات السررا مة مررا عرردا مسررتوى  السررنر  إااليثررانول 

حردط يمايرة ضرد     المراعى لجروور العر سروس يمنرل أن      أن  نراول المسرتخل    ونستنتج مل ذل 

عنرد  . oxidative stress in hepatotoxicityالنبرد  الشموق الحرة المسببة لإلجهراد التعكسردى فرى    

فرى محلرول مرل    % 41 نسربة   CCl4 يمل إناط الفئران البيماء  مركره را رع كلوريرد النر رون     
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 مررررررررع التعرررررررررا ألةررررررررعة جامررررررررا سرررررررربوعيًاأمررررررررر يل ( كجررررررررب/ مررررررررل  0)زيررررررررا الررررررررورة 

 Rumexض ثب يمنها عل  ري  الد   مستخل  نبات الحمي( سا يعأ 8سبوعيًا لمدة أجراى  2)

egypticus   ذلر   يل مل يمل را ع كلوريرد النر رون و  كجب  عد يوم/ملليجرا  81 جرعة ممدارها

أوضحا النتاعج أن استعمال را ع كلوريد النر ون مرع أو  ردون   . يو   عد يو  أثناء فترة التجر ة

 فراع  فرى  الزمرا الرد   اإلضرافة إلرى ار      ALT وAST  و  ALP اإلةرعاع يرؤدى إلرى ار فراع  ركيرز     

فررى يرريل يرردط انخفرراا    triacylglylcerols والجليسرررول الثالثررى   ركيررز النولسررترول النلررى 

فرى  الزمرا الرد  للفئرران      GHS  SOD  CAT    GHS-Px   LDL-C   ملحوع فى  ركيز كل مرل 

التى  ب يمنها  را ع كلوريد النر ون  كما أثبتا النتراعج أن نبرات الحمريض لر  المردرة علرى الحرد        

 free ويرات العشواعية التى يدثا فى الفئران و أن لر  المردرة علرى كسرح الشروادر الحررة      مل الت

radical       ييرث أنر  مرل أبنرى األعشرا  الترى  حتروى         المرارة لجسرب الحيروان ووظاعفر  الحيويرة

 ,(25)  كما يتميز  مدر   كمماد لألكسردة  phenolic compoundsعلى  عض المركبات الفينولية 

antioxidant activity     أثبتا الدراسة أن ٳعطاء ر اعى كلوريد النر ون عرل  رير  الفرب  جرعرة

كجررب  النسرربة لرروزن جسررب الجرررذ  ررد ظهررر  وضرروح فررى الزيررادة المعنويررة   /مللررى 1.13ممرردارها 

 aspartate (AST) and alanine (ALT) لالنزيمررررات النا لررررة لمجموعررررة األمرررريل 

aminotransferases  كبسرولة  )أن المعاملة  مادة الليفرانوكس   أيمًا و د ا مح. فى م ل الجرذ

 كجررررررررررب مررررررررررل وزن جسررررررررررب الجرررررررررررذ و حترررررررررروى كررررررررررل كبسررررررررررولة علررررررررررى        /وايرررررررررردة 

( كوركروميل % 2)ملليجررا   يرميرير     15دانردليون و   ملليجررا   1.5ملليجرا  كرا ينو و  011

كانررا أكثررر فاعليررة  الممارنررة  ررع راص  ( ملليجرررا  ليسرريثيل 011ملليجرررا  سررليماريل و 01.5و

فرى ا ترزال السرمية الترى يحردثها ر راعى       ( كجب مل وزن جسب الجررذ /مجب011)و  المطحونة الث

نزيمرات النا لرة لمجموعرة األمريل فرى      لتى ظهرت  وضروح فرى منرع ار فراع اإل    كلوريد النر ون وا

 . (15) م ل الجرذ

 

   Drugs :  األدوية -4
 

  سررتخد  فرر  عررالج  لرر  ا  لنررل داء دواء  واألدويررة فرر  ممررمونها مررواد كيماويررة   

ويعتبرر النبرد الم رنع    . علرى رأسرها اإلنسران   ة الت   د   يه الناعنرات الحيرة و  األمراا المختلف

دويرة  ألالحيور ف  الجسب الوى يعمرل علرى  نظيفر  مرل السرمو  والمرواد المختلفرة  مرا فر  ذلر  ا          

لير   إمرا  شرير   ووفمرًا ل . ا ات فر  النبرد  لرى يردوط اضرطر   إالت  بالبًا مرا يسربه  ناولهرا العشرواع      

ن أدوية التر   عطرى دون و رفة  بيرة كالباراسريتامول مرثاًل يمنرل        الدراسات فإن  ناول  عض األ

 روكرة  بيرة مرل الطبيره     ًء علرى   ؤدر لتعثيرات سمية ف  النبرد   لروا يجره أن  ؤ رو األدويرة  نرا      

ثير ع ر  نأ ومرل المعررون  .  للعرالج  الور يشخ  المرا ويحدد الدواء وجرعت  والمردة الالزمرة  

 ررا ة الخليررة النبديررة مباةرررة وأمررا  التررعثير علررى الرردوران   إن ينررون  أمررا أ النبررد دويررة علررىألا

ويروكر أن  .  را ة  راالثنيل معرا   إلدويرة  رد  ح رل ا   ألوفر   عرض ا   .... فيركرد ويتو رف   ال رفراور 

ةررخ   011النبررد كمررا أن يرروال  ع انيررا جررراء اإل ررا ة  تشررمالمئررات يمو ررون سررنويا فرر   ريط

 .سواء عل   د أو عل  ري  الخطرع ل يمو ون سنويا جراء  ناول جرعة زاعدة مل الباراسيتامو

لهرررا النبرررد جرررراء اإلفرررراط فررر   نررراول   ووجرررد البرررايثون أن سلسرررلة االلتها رررات التررر  يتعررررا 

و منرل العلمراء    .  لهوا المواد على هروا العمرو  يتى  عد انتهاء األثر األول الباراسيتامول  ستمر

 جزيئات  رو ينية يمننهرا يمايرة النبرد  إلوراء مفعرول المسرتمبالت النيمياعيرة التر   بردأ          مل عزل

http://forum.fanansoft.com/f52534.html
http://forum.fanansoft.com/f52534.html
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يوميرا ثرب اسرتخدا  الجزيئرات البرو ينيرة المروكورة        االلتها  في  لننهب يرون أن  نراول األسربريل  

لوي  أن األةرخاص الرويل يتعرضرون لإلةرعاع      .ل أ  ف  يالة إ ا ة النبد يف   الورا و تنلفة

فى ياالت العالج اإلةعاعى كثر استخدامهب لمادة الباراسيتامول كعمار مسنل والروى يترراكب فرى    

جريررا دراسررات للتعرررن علررى التررعثير المررزدوج     أ ومررل هرروا المنطلرر    النبررد  تركيررزات عاليررة    

د أن  نرراول الجررزدان  للباراسرريتامول   ييررث وجرر . للعررامليل فررى هرروا المجررال علررى وظرراعف النبررد     

Pracetamol   أو التعرا لإلةعاع  عريمًا كليرًا  جرعرة   /كجب عل  ري  الفب و/مج511 جرعة

جررراى  سرربه فررى يرردوط أ طررار جسرريمة كمررا وضررح ذلرر  مررل زيررادة أكسرردة الرردهون    6ممرردارها 

أوكسررريد ومرررل ناييرررة أ ررررى نمررر  فرررى نشررراط إنزيمرررات السرررو ر    ALTوالبرو ينرررات وإنرررزيب 

وعنرررد إعطررراء هررروا الجررررذان النوارسرررتيل . ديسرررمو يز والنتررراليز وكرررول  محتررروى الجلو ررراثيون

Quercetin (    مركره فينررولى المعرررون والمنتشرر فررى المملنررة النبا يررة لمدر ر  علررى الحمايررة مررل

 برل  ناولهرا الباراسريتامول و برل  عرضرها      ( أضرار الباراسريتامول واإلةرعاع الجرامى علرى النبرد     

عاع  حسنًا ملحوظًا فى مماومة المررر النراجب علرى النبرد ويتمرح ذلر  مرل  فرض مسرتوى          لإلة

نررزيب السررو ر أوكسرريد ديسررميو يز والنترراليز  إهون والبرو ينررات وفررى  حسررل مسررتوى أكسرردة الررد

 وكرررول  الجلو ررراثيون وذلررر  عرررل  ريررر  ا تنررراص المرررواد النا جرررة مرررل أيرررض الباراسررريتامول  

permitting the capitation of reactive metabolites of paracetamol    وكررول   ا ليررة

النا جررة عررل التعرررا    quenching free radicals ررطياد الشرروارد الحرررة   االنوارسررتيل فررى  

هنراك عردد مرل     .(27)اإلةعاعى و التالى إمنانية المساعدة فى  مليل التلرف لألنسرجة البيولوجيرة    

الوريره فرى األمرر    تسبه فى اإل ا ة  سر ان النبد  و األدوية المستخدمة فى عالج البلهارسيا  

اكتشان عمرار جديرد يسرمى     أن األ باء ما زالوا ي فون  لمرضاهب  درجة كبيرة  على الربب مل

التمليدية األ رى الترى  تسربه فرى     عالج البلهارسا  كبديل آمل لألدويةل " mirazied الميرازيد "

يسربه ار فاعرًا  فيفرًا فر  فر رة       نرات البنراءة مردة  ويلرة    إنَّ اسرتعمال الهرمو كما  .سر ان النبد

 تنراول األدويرة التر   سراعد فر   نراء        هوا التنبي  ضرورر لمل يمومرون . اإل ا ة  سر ان النبد

  .ب عمالت الجسب مل الرياضييل أو بيره

 

 :  ومل أهب األدوية الت   ؤثر على النبد
 

 .  االريثرومايسيل  وااليزونيازيدمعظب ادوية الممادات الحيوية  ما ف  ذل   -0

علرى السرلفا مثرل  ررر ميثرو ريب       ىالسلفاناميدات الت   تممل الممادات الحيوية الت   حتو -2

 .  ( اكتريب)سلفاميثاكسزول 

 .  (ديا ينيز)دوية الخافمة لسنر الد  مثل كلور  رو اميد أل عض ا -3

 (. نرورفير )الج االيردز مثرل ريتونرافير    دوية الممرادة للفيروسرات المسرتخدمة فر  عر     أل عض ا -4

   (زوكررررور)  سيمفاسررررتا يل (ميفرررراكور)دويررررة الخافمررررة للشررررحو  مثررررل لوفاستاسررررتيل   ألا -5

 .  (ليبيتور)أ ورفاستا يل      

 .  (ألدوميا)دوية الخافمة لموط الد  مثل ميثيل دو ا األ -6

  (نكررراة)  فير اميرررل (ارديرررا روك)يبيل دويرررة الحا ررررة لمنررروات النالسررريو  مثرررل النيفيرررد  األ -1

 .  (كارديز )ديلتيازيب 

 بيرررر السرررتيرونيدية مثرررل ايبرررو روفيلدويرررة المسرررننة لررراال  والممرررادة لاللتهرررا   عرررض األ -8

 .  (كلينوريل)  وسولينداك (فولتاريل)ودينلوفيناك 
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  رادن مرع عوامرل     ذاإ«  رد ينرون أكثرر ضررراً     النبرد  دويرة علرى  ألهوا ونجرد أن  رعثير ا  

ولتفرادر الترعثيرات    .المعروفرة  النبرد   ررى ضرارة  ر  مثرل  نراول النحرول أو العردوى  فيروسرات        أ

ال وفمرًا لررأر   إدواء  أىل السمية لألدوية على النبد ين ح  عد   ناول النحول نهاعيرًا   عرد   نراو   

ذا كرران إ, و ذاك أاضررطرا  لرردى  نرراول هرروا الرردواء   أىاستشررارة الطبيرره فررور يرردوط  , الطبيرره 

جرراء الفحروص واال تبرارات النبديرة  شرنل      إساسًا مرل مررا فر  النبرد ينبور       أالمريض يعان  

 . ر النبدعد   ناول الفيتامينات والمنمالت الوواعية  نميات كبيرة ألنها  ؤذ, دورر 

 

    Smoking: التد يل -5
 

 مرر منظمة ال حة العالمية أن التد يل هو أكبر  طر على ال حة يواج  البشرية 

يمتل التد يل أر عة مالييل ةخ  كل العا  والعدد ف  ازدياد  سبه الزيادة السنانية . اليو 

ل ألميتا على هيروةيما و الممارنة فإن المنبلتيل الوريتيل اللتي. و ا ة ف  العالب الثالث

ألفا ثب مات  عد  041 تلا مباةرة  0045وناجازاك  ف  نهاية الحر  العالمية الثانية سنة 

ذل  عدد آ ر  سبه األةعة الما لة  ويمدر العدد اإلجمال  لمحايا المنبلتيل الوريتيل  ر ع 

مل األورا  يؤذر التد يل كل عمو ف  جسب اإلنسان وير بط  عنواع عديدة . مليون ةخ 

الور يمتل ن ف أولئ  الويل يستعملون  "  الوييد "الخبيثة  ويعتبر التبغ المنتج المانون  

مادة  51آالن مادة كيمياعية  ينها أكثر مل  4والد ان  ليط مل أكثر مل .  شنل منتظب

ان وهوا الخليط يتممل كيماويات  طيرة مثل النينو يل والمطران واألمونيا والبيو . مسر نة
والفورمالدهايد  و  والر اص والبولونيو  والنشادروالميثانول والبيوريديل والبنزيل والنادمي

والزرنيخ والنروميو  ومركبات فينولية وهيدروكر ونية  ومل الوازات السامة باز أول أكسيد 

مواد  و ميف ةركات الد ان للتبغ. النر ون والميثان وسينانيد الهيدروجيل وثان  أكسيد النبريا

هوا المواد  حتاج إل  جهد كبير . كيماعية أ رى للننهة والراعحة واللون وه  مواد  طيرة أيما

يؤدر ف  النهاية إل  ضعف ف  ومستمر مل النبد لن  يخل  الجسب مل كل هوا السمو  مما 

وإذا أضفنا إل  ذل  أن كثير مل الم رييل . وظاعف النبد وعد  ممدر   عل  الميا   وظاعف 

لعلمنا مدر ( س    و)لنبد كالبلهارسيا وفيروس النبد عان  مل أمراا أ رى مجهدة لي

البلهارسيا  إلى عثر النبد المستمر  سمو  التد يل  اإلضافة .  طورة التد يل ف  م ر

ويرى وزراء ال حة أن . والفيروسات يؤدر ف  النهاية إل  الفشل النبدر وسر ان النبد

عر سون يمنع المد نيل  جدية األ طار الت  يواجهونها  إ دامهب اإلعالن عل منونات السجا

على التد يل  ويرى البرلمان األورو   إجبار م نع  السجاعر على إدراج المنونات على عله 

السجاعر  ولنل ةركات السجاعر ال  ربه ف  نشر  فا يل المواد الممافة الخا ة  عنواع 

بير واضح  إال أنَّ  االر باط  يل التد يل وسر ان النبد إنَّ .السجاعر المختلفة ألسبا   جارية

يزيد مل  طورة ظهور السر ان  محتمال  والتد يل الدراسات العلمية أظهرت أنَّ هناك ار با ًا

 طورة ظهور السر ان  كما أنَّ زيادة عدد  على المدى البعيد  وإنَّ زيادة مدة التد يل  زيد مل

 . السجاير يزيد مل الخطر

 

  aflatoxins  : الفال وكسيلا
 

أنواع الفطريات   فرزها  عض mycotoxins ه  عبارة عل سمو  فطريةفال وكسيل األ

 واســــطة فطـــر  يفــرز هوا الســـب .الت   نمو عل  المنسرات والحبو  والبموليات

http://forum.fanansoft.com/f52534.html
http://forum.fanansoft.com/f52534.html
http://forum.fanansoft.com/f52534.html
http://forum.fanansoft.com/f52534.html
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Aspergillus flavus .لفول ا :هوا السب ه  لمفملة لنمو هوا الفطر الور يفرزا األبوية

الورة ( اللوز -الناجو  -الجوز  -الفست  ) : ت مثلالمنســرا -الفول السودان   ز دة -السودان  

يتواء اوأكدت الدراسات  (البموليات -البوور الزيتية  -الحنطة  - الشعير –األرز  -  الممح -

  سمو رعيسية ملويوجد أر عة أنواع  .يبو  المهوة العر ية عل  سمو  األفال وكسيل

ميتا ولز    ريل هما عبارة عل نوا جآل  نوعيل إضافة إ B1,B2,G1,G2 األفال وكسيل وه 

األ مار الت   توور  الور يفرز ف  يليه M1 و وجد ف  المنتجات الحيوانية مثل M1,M2 وهما

مل أ ور المسر نات النبدية الطبيعية المعروفة B1 و عتبر   عل  عالع  محتوية عل  السمو 

ذات السمية العالية وأةارت العديد مل الدراسات أن   عتبر األفال وكسيل مل السمو  . تللحيوانا

 السب التعرا لجرعات عالية مل

    ينما ا ل ول   عثير  Acute toxicityل  التسمب الحاد إمل السب يؤدر ( ملجب 6111<)

 Chronictoxicity ـلالمزمــــ ل  التسـمبإ ينما التعرا لجرعات  ويرة لفترات متعددة يؤدر 

ألن    ونظرًاAflatoxicosis زاألفال وكسينوز ويطل  عل  يالة التسمب الت   حدط  هوا السب

 فإنها  عرن  التوكسينات  عثيرها يتركز على النبد

 . Hepatotoxinsة النبدي
 

ن ر ع بواء العالب ملوط أ Federal Drug Administration (FAO) و مول منظمة الـ 

عشريل ) ppb 20هوا السب ف  األبوية ه   ألفال وكسيل والمسـتويات الممبولة مل سمو  ا

 Totalمل سمو  األفال وكسيل النلية  وهو الحد األ    المسمـوح   ( جزء ف  البليون

aflatoxins و(ppb  (0.2نوع مل األفال وكسيل M1  مـع يليه  موجود ف  الحلـيه وهو يفرزال

  التركيز FDA  وكســــيل و ن ح الـعل  ســـمو  األفال عالع  محتوية األ مار الت   توور عل 

الفول السودان  عل  وج  الخ وص ألنها أيـد أهب األبوية  دةاعل  فح  الفول السودان  وز 

استوردت  ريطانيا فى عا  .  والنتشارها الواسع  يل األفراد الت   حتور عل  هوا السمو 

انى مل البرازيل ولوي  أنها ذات  عب ردرء وملوثة  فطر ذو الفول السود  ةحنة مل 0061

عند  ووية الطيور على هوا العليمة و استخدما الشحنة كعليم  للدواجل. لون أ مر م فر 

وكان نتيجة   موت الطاعر  وأ يرًا  لوي  أنها   ا   فمدان الشهية ونم  فى النمو ثب كساح

وعند  شريح   مل  يور أ رى  21111و مل  وار الدجاج التركى  011111ذل  موت 

يدوط  ليف فى النبد و حلل  الياا كما لوي  أيما يدوط  ورمات فى النبد     لوي   الطيور

 و د عرفا الحالة  عنها المرا

وكانا الدالعل  شير إلى أن الحالة  رجع إلى  سمب  Turky X diseaseفى الدجاج التركى " س"

أ ل  و Aspergillus flavusن نتيجة لتوكسينات ينتجها الفطر الوواء و د عرن أن ما يدط كا

الدراسات الت  .   Aflatoxinsعليها أسب يشت  مل أسب الفطر المنتج لها وهو أفال وكسينات 

يعمالن كمحفزان ف  (  )الفيروس النبدر مل األفال وكسيل و ن كاًلأجريا  عد ذل  وجدت أ

ن استهالك أفريميا وجدت أجريا ف  جنو  أ  و عض الدراسات الت. يدوط سر ان النبد

لأل عمة الملوثة  األفال وكسيل (  )و الم ا يل  االلتها  النبدر الو اع  أاأل فال الحامليل 

سنة  سر ان النبد ولهوا فإن 31 -21ن ي ا وا  عد أز دة الفول السودان  مل الممنل  : مثل

عدى سمو  األفال وكسيل ف  الوواء عل و ا  عن ال  تأفريميا أالدواعر ال حية ف  جنو  

 .كجب/ مينروجرا 01 
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لعدد مل فئران التجار   جريا دراسات منثفة على النبد الم ا   فعل هوا السمو أ

ما يعنس يدوط  لل م  GPT    GOTى  نزيمإوأظهرت الدراسات النيمياعية الحيوية ةدة  عثر 

الهستوكيمياعية ةدة  الدراسات اثبتأت وفال وكسيناألف  وظاعف النبد  وال فترة التعرا ل

وعلى  لفية هوا "   يا الطا ة "الميتوكوندريا   عثر أنزيمات األكسدة والفسفرة الموجود ف 

 . إلى  ليف  وسهولة إ ا ت   األورا  ىمما يؤد التعثيرات يحدط التدهور ف   اليا النبد
 

 Hydrated sodium لماعيرة سريلينات ألومنيرو  ال روديو  والنالسريو  ا     أظهررت مرادة    

calcium  aluminosilicates (HSCAS) - وهى مركه ماص sorbent compound   يستخرج مرل

أن لها  درة على امت اص السمو  الفطريرة  شرراهة    - الموجود فى الطبيعية  Zeolite الزيوليا

    رعثير و راعى  لر  فال وكسرينات ألالملوثرة  ا  وجرد أن إضرافة هروا المركره للمرواد الوواعيرة      و عاليرة 

protective effect فرى الحيوانرات المزرعيرة    ضد التسمب  farm animals  .    دلرا النتراعج علرى أن

فال وكسرريل  مسررتوى  ألالمونتموريللونيررا للوررواء الملرروط  ا  أو مررادة (HSCAS) إضررافة مررادة

يجرز  و والبيوكيمياعيرة  معنويرًا فرى المياسرات الهيما ولوجيرة      أيردط  حسرناً  ( وزن/وزن% )1.5

أجريرا دراسرة  هردن  ميريب      . النبرد والنليتريل   وال ورة الهيستولوجية لنرل مرل   المعادن  الجسب

علررى نررزع سررمية أبويررة األرانرره الملوثررة  بيعيررًا  ( الطرريل الطبيعيررة إيرردى معررادن) رردرة الطفلررة 

وذل  عند إد الهرا  مسرتويات مختلفرة     aflatoxin-naturally contaminated diet  األفال وكسيل

ألبويررة الملوثررة ل %0 مررح أن إضررافة الطفلرة  مسررتوى  أمررل نتراعج الدراسررة  . األبويررة مرع هرروا 

 نررون وسرريلة آمنررة  ممنررل أن ( (B1 + G1)  جررزء فررى البليررون 861) بيعيررًا  األفال وكسرريل 

األفال وكسرينى عنرد  وويرة     وعملية وبيرر منلفرة لنرزع سرمية هروا األبويرة ومرل ثرب منرع التسرمب          

  (32) .األرانه عليها
 

 White New Zealand male األ ريض  فرى  جر رة علرى ذكرور األرانره النيوزيلنردى      

rabbits   يديثة الفطا newly weaned  يدة التسرمب الورواعى  األفال وكسريل  رب      لمحاولة  خفيف

  تركيزات مختلفة للعالع  الملوثرة   alumino silicate أو سلينات األلومنيو  tafla إضافة الطفلة

  األرانره المورواة علرى عالعر  ملوثرة  األفال وكسريل       تمرت التجر ة  سعة أسا يع  أظهررت   واس

aflatoxin B1 (إلرى ظهرور  هردل الفرراء     )  ليون/جزء 51  011العالية   ا ة  التركيزات led 

to felt fur يررارة الجسرب      وار فاع درجرة high body temperature      وعرد  الشرهية للطعرا   

loss of appetite هزال    weakness إسهال مدمب   bloody diarrgeaيركات ع بية   ةلل    

paralysis نفروق   death         وأظهرر الفحر  التشرريحى وجرود أنزفرة دا ليرة وايتمران األعمراء 

لحررد مررا مررل يرردة هرروا     و ررد  ففررا اإلضررافات    congested-  enlarged organs  و مررخمها

  feed utilization وانخفاا التحويرل الورواعى      و معنويًاوأدى التوكسيل لنم  النم .األعراا

 لنرل مرل النبرد    الروزن النسربى   فى الرد    ينمرا زاد   والنوليسترول وانخفاا  ركيز الهيموجلو يل

 urea واليوريرا  uric acid يمرض اليورير   و  transaminases   ـ إنزيمرات الر   ونشراط  والنلرى 

المرواد المدم رة وأن يردت لحرد مرا مرل        سرب  يتمرح أن   وممرا  .فى الرد   creatinine والنريا نيل

وسرريلة بيررر كافيررة وال مررانع للتسررمب    إال أنهررا أيمرراً  toxins absorption امت رراص السررمو  

 الو ايررة مررل اإل ررا ات الفطريررة للعلررف     هتمررا الاألفال وكسررينى وآثررارا المختلفررة  ممررا يحررتب ا   

وجررد أن  ررامى البنتونايررا  (13)العلررف  علررى ومنونا رر  يتررى نمنررع  التررالى مررل إنترراج التوكسرريل

وسررلينات األلمونيررو  لهررا  رردرة عاليررة علررى نررزع سررمية األفال وكسررل وأن هرروا األنررواع  نسرربة       

إلررى العالعرر  الملوثررة يعطررى يمايررة ضررد التررعثيرات السررلبية السررمية لألفال وكسررينات فررى  % 0.5
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العليمرة عنرد مسرتوى     ل ضرامة فرى  الفحب النشط كعوامر دماج النواليل وإ ب  .16))الحمالن النامية 

 ذلررررررررررررررر  لتميرررررررررررررررريب  رررررررررررررررردر هما علرررررررررررررررى  مليررررررررررررررررل أألثررررررررررررررررر المررررررررررررررررار  و 1.5%

ألفال وكسرريل النليررة فررى عالعرر  كتاكيررا  رردارى التسررميل   االبليررون مررل سررمو   جررزء فررى 31 ـلرر

يرو  متتاليرة    45جزء فى البليون لمردة   31 ووت على عليمة  حتوى على  أظهرت النتاكيا التى

ضرافة  كرب وجرد أن إ  . وفيرات % 21لجسرب الحرى  روال فتررة التجر رة و      ا نمر  معنروى فرى وزن   

 لل مل معدل الوفيات ويسرنا فرى زيرادة وزن     1.5 مستوى  ى العليمةلإالفحب النشط النواليل و

كما أظهر الفح  النسيجى المرضى أن أكبراد الطيرور فرى     .ة مل العليم ةستفادالا الجسب و كفاءة

ى  فراو  نثر نسيجى  العىو  ها  نخر  ؤرى للنبد ةالمجموعات ما عدا المجموع  الما ط كل

 ة ريل المجموعر   وأورا  يبيبية  نسه مئوية متفاو ة  ينمرا كران أعلرى معردل للحردوط يوجرد فيمرا       

  رررررررررررريلآهاةرررررررررررب و) .الملوثرررررررررررة  األفال وكسررررررررررريل ةالترررررررررررى  وررررررررررروت علرررررررررررى العليمررررررررررر

ت البيوكيمياعيرة وكرول   عرض المياسرات فرى الرد        أجريا دراسات يرول  عرض التويررا   . ( 2114

الوى  ب استخال   مرل فطررة أسربرجلس      ochratoxin A (OA)( أ)للسب الفطرى أوكرا وكسيل 

ى ذكور الجرذان البيمراء  عرد يمنهرا فرى  جويرف الوشراء البريترونى        ف  Aspergillus niger نيجر

intraperitoneally    2.5ممررررردارها ( أ) وكسررررريل  جرعرررررة وايررررردة منفرررررردة مرررررل فطرررررر أوكرا 

 1سرراعة و  06  12  48  24  6كيلرروجرا  مررل وزن الجسررب و ررد  ررب متا عتهررا  عررد   /يجرررا ملل

أظهرت النتاعج يدوط  لل فى وظاعف النبد مل  الل زيادة نشاط إنزيمات التررانس أمينيرز    .أيا 

نويرًا فرى مسرتوى    ار فاعرًا مع ( أ)والفوسفا يز الملوى فرى م رل الرد   كمرا سربه األوكرا وكسريل       

البليرو يل النلى والمباةر وانخفاا معنوى ةديد فى البرو يل النلرى واأللبيروميل  كرول  يردط     

وجرد   ((14 وير واضح فى وظاعف النلى مل  الل الزيادة المعنوية لنل مل النريا ينيل والبولينرا  

 Japanese quails  انىلطيور السمان اليا ةأن مادة االفال وكسيل المر مة  اليود المشع والمعطا

عل  ري  الفب كانا متواجدة فى مجموعرة الطيرور الممران إلرى عليمتهرا سرنر المانران  نسربة          

. ا ل عل المجموعة الما طة و د لوي  أن مادة االفال وكسيل  ترسه أكثرر فرى النبرد عرل النلرى     

فال وكسرريل واال  ochratoxin االوكرا وكسرريل :  ررب  ررر يب  عررض السررمو  الفطريررة مثررل   (. 18)

aflatoxin  ررراليود المشرررع  radioactive iodine       و عرررد ذلررر   رررب إعطررراء االوكرا وكسررريل

لدراسة  وزيعهرا    white Pekin ducklings واالفال وكسيل عل  ري  الفب للبط البينينى األ يض

فرى   أظهرت النتاعج أن أعلى  ركيز مرل االوكرا وكسريل واالفال وكسريل كران موجروداً     . فى الجسب

حتويات المناة الهممية وكول  فى النبد والنلى ولمد لوي  أن أعلى  ركيز لالوكرا وكسيل كان م

و عرد كرل هروا كيرف  سرتطيع ر رة       .(19)فى النلى  ينمرا أعلرى  ركيرز لالفال وكسريل كران فرى النبرد        

 :األفال وكسيل  المنزل يماية أفرا د أسر ها مل سمو 
 

     نهرا ذات جررودا عاليرة ومنتجررة   أمرل   د والتعكرردللفسرا  ةرراء كميرات  ليلررة مرل األبويرة الما لررة

 .   بل الشراء يديثًا

 المواد ف  اماكل جافة و اردة والحرص عل  عد   عرضها للر و ة  خزيل هوا . 

 ى التنفســ عد  ةب األبوية الم ا ة  الفطريات ألنها يمنل أن  سبه مشاكل ف  الجهاز 

 لماعر  فر  الز الرة    إالنرايلون و  ف  ف  كريس مرل  ذا ماليظة نمو الفطر عل  بواء معيل يجه لإ

 .ن المنا  نتشر جراثيب  الفطر ف  المنزل كما يجه  طهير يت  ال

 ف  ر ع جرالون   ا موا ة نظيف ثالجة المنزل مل ييل أل ر  واسـطة ملعمة مل البيننج  ود

 .ء مــل الما
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  41المنزل إل  أ ل مل  عد  و ول ر و ة المطبخ ف%. 

 واستخدامها  ل يجه التخل   الم ا   الفطر األجزاء السليمة مل الوواء عد  محاولة  طع

 . من   النامل

  ًا يتفاع  ها جافة داعمف  مطبخ المنزل واال  نظيف أماكل  حمير الطعا. 

 

   Viruses  : الفيروسات -1
 

 انتشرت فيروسات النبد و و نا ف  كثير مل دول العالب سواء ف   رورها الحرادة أو  

 اتفيروس اعمة ال" س " فيروس يت درو ة  وأ بحا  مثل مشنلة على  حة اإلنسان المزمن

 على مسرتوى العرالب أجمرع  نسربة عامرة     " س "الت    يه النبد  ييث ينتشر االلتها  النبدر 

 1.3و تررراوح نسرربة انتشررارا فرر  معظررب الرردول الور يررة  رريل   %. 0.4 - 1.8 تررراوح مررا  رريل 

ن وفر  اليا را  %. 0.8ل معردل اإل را ة إلرى    فبيل الشعه األمرينر    رفة  ا رة ي ر    %. 1.1و

وأورو را   وانتشرارا فر  جنرو  إيطاليرا    %. 0.2 - 1.0الجنو ية  تراوح النسبة ما  ريل  وأورو ا 

.  . %4.2اإلفريميرة فتبلرغ    أما نسبة االنتشار فر  المرارة  . الشر ية أعلى من  ف  أورو ا الشمالية

  %0.0والسرودان    %0.3فر  السرعودية   و النسبة لربعض الردول العر يرة نجرد النسربة العامرة       

م ر العر ية  ييرث   وأعلى نسبة انتشار للمرا ف  العالب  وجد ف  جمهورية%. 2.4واليمل 

" سر  " فيرروس  إن وجرود .  أر فرد مل كل أر عة أفرراد ..  يل الشعه الم رر% 25  ل إلى 

 تحول إلرى  " س " وسمل الحاالت الحادة لفير% 81ف  الد  ال يعن   عثيرا على النبد  فهناك 

  ويبمرى  مراً عا 21 منها فمط يتحول إلرى  ليرف  النبرد علرى مردى     % 21ياالت مزمنة مع الو ا  

ينشررط فيهررا هرروا   اة رررون م ررا يل  التهررا  مررزمل مرردى الحيرراةة لرروا فالنسرربة الترر    % 81الررـ 

 01 يمدر العمر االفتراضر  أل رايبها  رـ    دًاويحدط لها مماعفات ه  نسبة  سيطة جد الفيروس

ينرون العمرر االفتراضر  أل رحا ها     "  %81"أمرا فر  النسربة األكبرر     . بًا عد التليف  مري سنوات

الرد  لريس مهم را  مردر مرا يهمنرا  رعثيرا علرى          فر   إنسران عرادر  رحيح  فوجرود الفيرروس      كرعر 

مررل م   seropositiveا تيرار ثالثررة عشررر متطروع    ررب. ة إنزيمرات النبررد ويالررة النبرد   ررفة عامرر  

ال رحى مرل  ريل  مسرماعة وسرتون مرل المتطروعيل         "سرى "يهب أسس يمل الفيروس  وفرت ف

اسررتخدما   asymptomatic individuals الرويل لرريس لرديهب ةررنوى مرل أيررة أعرراا مرضرري     

و ممرل  رال م رل     ياملى الفيروس األ رحاء  الدراسة أيمًا  مسة عشر متطوعًا مل نفس عمر

و د  ب أ و عينرات  . كمجموعة ضا طة "سى"لنبدى الد  لديهب مل األجسا  الممادة للفيروس ا

د  للمتطرروعيل ثررالط مرررات علررى مرردى ثمانيررة عشررر ةررهرًا  معرردل مرررة كررل سررا ةررهور لتمرردير   

 االنزيمررررررررررررررررررررررررات النبديررررررررررررررررررررررررة النا لررررررررررررررررررررررررة لالالنرررررررررررررررررررررررريل واالسرررررررررررررررررررررررربار يا     

  total IgM ( )والجلو يروليل المنراعى     cryoglobulins يمرا  مردير النريوجلو يروليل   أكمرا  رب   

 C1q immune والمعمرد المنراعى   C3 production  والمنمرل الثالرث     albumin لبروميل واال

complex  فيتو رو يل -وااللفا   α-fetoprotein  ن ياملى أأظهرت النتاعج . فى عينات م ل الد

نزيمرات النبديرة عرل    ء  رد اظهرروا مسرتويات عاليرة مرل اإل     مل األ رحا  "سى"الفيروس النبدى 

 ر يا والجلو يرررروليل المنررررراعى مررررل النرررروع النا رررررل لالالنرررريل واالسرررربا     المجموعررررة المررررا طة  

ينما انخفض  ركيز فيتو رو يل   -وااللفا IgM المعمد المناعى و serum C3 المنمل الثالث و(  )

 .لررررررررب يتويررررررررر  ركيررررررررز االلبرررررررروميل  النسرررررررربة للمجموعررررررررة المررررررررا طة     البروثرررررررررومبيل و

خامرل  أمرا األدويرة التر   سرتعمل فر  يراالت        ال ال يوجرد عرالج نراجع للفيرروس     ويترى اةن (. (29

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6+%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D8%A4&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-10-01&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 النشرررررط فهررررر  عبرررررارة عرررررل يمرررررل اإلنترفيررررررون" سررررر " االلتهرررررا  النبررررردر الفيروسررررر 

 interferon  اإلضرررافة إلرررى أ رررراص    عنواعهرررا المختلفرررة  ويلرررة المفعرررول و  ررريرة المفعرررول 

ا  وال المرر    وهروا هرو العرالج المعتررن  ر  علرى مسرتوى العرالب لهروا         repaviren الريبرافيريل 

 عد إجراء الفحو ات الالزمة للتعكد مل أن الدواء سون يعط  أيسرل نتيجرة  ويالير      ال و إؤي

يرراالت النبررد المتليررف المتمدمررة ويرراالت وجررود ممرراعفات االلتهررا  النبرردر      ررو فرر ؤال ي أنرر 

وهناك أدوية أ رى  و ف كعالجرات  حفظيرة لوظراعف النبرد  ولنرل لريس لهرا  رعثير           الفيروس 

 .س على الفيرو

 

  Radiation  : األةعاع -8
 

و عتبر النلى العمو األكثر ةعاع مل الملوثات التى  ؤثر على النبد والنلية   إليعتبر ا

 اليا النلى و لفها أو عد   درة النلى   عثرا  اليورانيو  المنمه ييث يؤدر إلى موت و  لف

لعمار تمييب الفاعلية الو اعية والعالجية ل ات أجريادراس  وهناك  على   فية الد  و نميت 

( يامض النر وكسيل -4ثيازوليديل )مع الهيبارجيل  أو م ايبًا األدينو لنس فورت منفردًا

 على عمليات األيض النبدية للجرذان المشععة  جرعة إةعاعية ممدارها

نتاعج أن  عرا الجسب النلى ألةعة جاما ينون م حو ا  اضطرا ات فى الأوضحا جراى و 5

هوا مل المياسات المختلفة والخا ة  نل مل عمليتى األيض فى وظيفة األيض للنبد كما ا مح 

ثالثى فوسفات األدينوزيل ) وعند استخدا  عمار األدينو لنس فورت. الدهون والنر وهيدرات

 كجب منفردا أو م ايبًا/ مج 201 جرعة ( والنينو يل أميد 02وكوكر وكسيالز وفيتاميل  

كجب أدى لظهور / مج 2 جرعة ( النر وكسيل  يامض -4ثيازوليديل )مع عمار الهيبارجيل 

 عثيرات و اعية وعالجية للفئران الخاضعة اإلةعاع ويعانون مل اضطرا ات فى وظيفة النبد 

 (.et al., 2004 Mohamed )األيمية  ا ة أيض كل مل النر وهيدرات والدهون

 عةلجرعة مجز Swiss albino rats  ب  عريض ذكور الجرذان البيماء السويسرى

د مل الحيوانات فى اليو  النب ب  جميع عينات الد  و. متتالية جراى لمدة  مسة أيا  0 ممدارها

أوضحا النتاعج المتح ل عليها أن التعرا لإلةعاع يسبه زيادة . العاةر  عد التشعيعاألول و

يل معنوية فى كل مل نشاط إنزيمى  رانس امينيز وإنزيب الفوسفا ير الملوى  محتوى البليرو 

فى الد  ومستوى الدهون فوق المؤكسدة فى النبد  كما أدى التعرا اإلةعاعى إلى نم  

معنوى فى مستوى كل مل البرو يل النلى  االلبيوميل  الجلو يوليل وكوال  نم  معنوى فى 

أدى إعطاء . محتوى الجلو اثيون ونشاط انزيب النا اليز فى النبد فى اليو  العاةر مل التشعيع

 water extract of Raphanas sativus fruit powderلمستخل  الفجل الماعى الجرذان 

عل  ري  الفب  بل التشعيع إلى يدوط  حسل واضح فى معظب  (كجب مل وزن الجسب/جب0.5)

أن  عرا جسب الفئران كل  ألةعة جاما  جرعة ممدارها  وجد(. 20)المعايير التى  حا الدراسة 

والنولسترول النلى والنولسترول  يالدهايدالمالونداة فى جراى  سبه فى زيادة معنوي 5

نسوليل والجلوكوز والحديد م حو ًا  نم  معنوى ألمنخفض النثافة والدهون النلية وكول  ا

وأدت معالجة الجرذان . فى النولسترول عالى النثافة والجلينوجيل والهيموجلو يل والفير يل

لتعرا للتشعيع الجامى إلى  حسل ملموس فى معظب يو   بل ا04  مستخل  الثو  يوميًا لمدة

 المعايير البيوكيمياعية التى  حا الدراسة  أما عند معاملة الجرذان  الثو  فمط  جرعة ممدارها

كجب مل وزن الجسب  وجد أن  لب يحدط أى  وير فى المعايير البيوكيمياعية داللة /مليجرا  011

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6+%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D8%A4&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-10-01&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6+%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D8%A4&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-10-01&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


 -55 -

مح لنا الدور الفعال لمستخل  الثو  وذل  فى على أمان استخدا  المستخل   ومل هوا يت

 .  (22) الو اية مل األضرار التى يسببها اإلةعاع للجرذان
 

 ألةعة جاما المؤينة كليًا( جب041 -021)عند  عريض الجرذان البيماء 

 يدط  ويرات ملحوظة فى مستوى الدهون النلية لمدة أسبوع يوميًا( جراى 1و 5)

النوليسترول ومستوى النشاط االنزيمى لنل مل الجلو اثيون والجليسريدات الثالثية و

كول   وير معنوى فى هرمونات الودة و رأكسيد ديسميو يز والنتاليز  و يروكسيديز والس

 فيتاميلو( كج/مليجرا  0.5) Selenium وعند يمل هوا الجرذان  السيلينيو  . الدر ية

يتونى  بل التعرا لالةعاع دلا النتاعج البر فى التجويف( كج/مليجرا 01) vitamin E" هـ"

على يدوط  حسل ملموس فى معظب المعايير البيوكيمياعية التى  حا الدراسة  مما يدل على 

كمواد ممادة لألكسدة  ساهب فى ا زان المعايير " هـ"الدور الو اعى للسيلنيو  وفيتاميل 

عوملا  السيلنيو  وفيتاميل  أما مجموعة الجرذان الوير مشععة والتى. البيولوجية المماسة

وجد أن إعطاء الجرذان  . (21)فوجد أنة لب يحدط أى  وير فى المعايير البيوكيمياعية" هـ"

 الفب يو   عد يو  لمدة عل  ري ( كجب وزن الجسب/ ملليجرا   51)أسيتات الر اص 

 جراى مر يل 1.5أعطيا متجزعة  وا ع ( جراى 4) أو التعرا ألةعة جاما/يو  و 31

البرو يل النلى  )فى جميع المياسات  حا الدراسة  لمدة أر ع أسا يع  د أيدط ضررًا أسبوعيًا

فى الد  وكول  مستوى كل مل الجلينوجيل ( األلبيوميل  المالونداى الدهيد  الجلوكوز

 carnitine (3-hydroxy-4-N-trimethylوعند استخدا  النارنتيل . والمالونداى الدهيد فى النبد

amino butyric acid)   كجب  بل إعطاء أسيتات الر اص /مليجرا  211 جرعة ممدارها

يستنتج  .إلى يد ما فى  يب المياسات المختبرة ملحوظًا والتعرا ألةعة جاما  د أيدط  حسنًا

مل هوا الدراسة الفاعلية الو اعية لمادة النارنتيل لمبط اال تالل الحادط مل ملوثات البيئة 

.  (23) أو التعرا ألةعة جاما وكول  استخدا  النارنتيل كعمار وا ى للنبد عن ر الر اص 

جرعات  4جرعة لمدة /جراى 4عند يمل الجزدان المعرضة لإلةعاع  جرعة ممدارها 

  N-acetyl-L-cysteine (NAC)سيستيل -ال-اسيتيل-ان والم ا ة  التليف النبدى  مركه

للنبد  حا التعثيرات المتزامنة لنل مل المرر  كجب  د سجل يماية/مجب 051 جرعة ممدارها  

ظهرت المعايير المماسة أالحادط كنتيجة لتليف  اليا النبد والتعرا لإلةعاع المؤيل ييث 

ومما  مد  يتمح الدور .  حسل ملحوع فى محتويا ها  ا ة معايير ممادات االكسدة المماسة

ثناء عالج أما يجعلنا نو ى  استخدام  فى يماية النبد مسيستيل -ال-اسيتيل-انالفعال لمركه 

 5عند  شعيع ذكور الجرذان  ـ  .(30)مرضى التليف النبدى  ا ة المعالجيل منهب  اإلةعاع 

جراى أةعة جاما لنامل الجسب  أظهرت النتاعج نم  فى وزن الجسب مع زيادة نسبة الوفيات 

 thiobarbituric acidفى المجموعة الثانية وزيادة فى مستوى يمض الثيو ار يتيوري  

والدهون النلية والجلسيريدات الثالثية والنولستيرول مع نم  فى مستوى البرو يل النلى 

كجب مل وزن /مجبsoya oil (05 وعند يمل الجرذان  زيا فول ال ويا. والزالل والجلو يوليل

 ىفى التجويف البطن( كجب مل وزن الجسب/جب051) garlic oilأو زيا الثو   ( الجسب

intraperitoneally    بل التشعيع يدط  حسل ملحوع فى وزن الجسب  (يو  04يوميا لمدة 

الحى ونسبة الوفيات كما يدط أيما  حسل معنوى فى مستوى يمض الثيو ار يتيوري  

 . (33) ومستوى الدهون والبرو ينات
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 ةمل الزيوت النبا ية العموية الوني Wheat germ oilيعتبر زيا جنيل الممح 

organic nutritionally  ه" العنا ر الوواعية كما يعتبر م درا هاعال لفيتاميل" vitamin E  

 essential fatty acids (octacosanol, linoleic and وعدد مل األيماا األمينية المرورية

linolenic)  .عزز الدور اإليجا ى  التالية الدراسةو   the beneficial role ات الستخدا  مماد

للحماية مل أضرار التعرا لإلةعاع المؤيل    anti-oxidation agents األكسدة الطبيعية

النا جة عل هوا األةعة    free    radicalsو و ى  ها لمدر ها على ا طياد الشوارد الحرة 

عالج الجرذان  زيا جنيل الممح  جرعة    ييث  ب دراسة كفاءة   ionizing radiation المؤينة

متتالية  وذل   يومًا 05كجب مل وزنها عل  ري  الفب لمدة / مللى جرا  01ة ممدارها يومي

أظهرت المياسات .   gamma irradiation لحمايتها مل التعثيرات المارة ألةعة جاما المؤينة

المالونداىالديهيد   التراى البيوكيمياعية فى الد   عد فتر ى الدراسة زيادة معنوية فى مستويات 

-low منخفمة النثافة   والدهون   النولسترول النلى   triacylglycerol يل جليسيرولايث

density lipoproteins (LDL)    أيا    ينما كان هناك انخفاا معنوى فى  01والجلوكوز  عد

   globulins الجلو يولينات albumin   االلبيومينات total protein مستويات البرو ينيات النلية

 عد فترة الدراسة الثانية  high-density lipoproteins (HDL) ,ن عالية النثافة والجلوكوزالدهو

  liver tissues يو   كما  ب  مدير نفس  ل  المياسات الموكورة فى أنسجة النبد 05فمط  عد 

أثرا فى  - natural product و د كان لتجريع الجرذان زيا جنيل الممح كمنتج  بيعى. أيمًا

التى يدثا كنتيجة  biochemical disturbancesل و حسل ممدار االضطرا ات البيوكيمياعية  ملي

للتعرا ألةعة جاما المؤينة  و ب  فسير هوا التعثيرات  عنها نتيجة مح لة ةليات عمل زيا 

 جرعة  (Cs-137) 031-عند  عريض الفئران لإلةعاع الجامى مل السيزيب  (17) جنيل الممح

يدط ايتمان دموى للوريد النبدى مع التننرز فى الخاليا النبدية  عد اليو   راىج 6ا ممداره

 األول والسا ع مل التشعيع لجرعة

جراى مع اننماش فى الوعاء األ يض للطحال وا ساع فى األوعية الدموية  كما أوضحا  6

خاليا النبدية الدراسة للنسيج النبدى استمرار االيتمان للوريد النبدى وانتفاخ و حلل  عض ال

وعند يمل الفئران المعرضة لالةعاع  السيليماريل  . و المناظرة فمدان الهينل البناعى للطحال

silymarin (211كيلوجرا  مل وزن الجسب/ مل ) األنبو  الفمى  عد ن ف ساعة مل التشعيع 

اعج التى  سبه الجامى النلى للجسب  بيل أن للسيليماريل  عثير فعال كمادة و اعية فى  حسل النت

 عنها التعرا اإلةعاعى فى كل مل نسيجى النبد والطحال للفئران

جراى فى ذكور الجرذان   ب  ياس مستوى كل مل  5عد التشعيع الجامى  جرعة   .(12)

 -6-الجلو اثيون  نشاط إنزيب السو ر أوكسيد ديسميو يز  الكتات ديهيدروجينيز  جلوكوز

والنريا ينيل  عد يو  وسبعة وأر عة  GOTفوسفوكينيز   فوسفات ديهيروجينيز  كريا ينيل

أظهرت النتاعج انخفاا مستوى كل مل . عشر يوما مل المعالجة أو التشعيع أو كالهما

فوسفات ديهيدروجينيز والنريا ينيل  -6-الجلو اثيون  السو ر أوكسيد ديسميو يز  الجلوكوز

. وكول  مستوى النريا ينيل GOTوجينيز  فوسفوكينيز  ينما يدط ار فاع فى الالكتات ديهيدر

  Curcumin (diferuloyl methane)ةعاعيًا  مادة النوركوميل إوعند يمل الفئران المعاملة 

مل أ وى ممادات  يعد) venoruton [O-(beta-hydroxyethyl)-rutosides]ومادة الفينورو ون 

 protective ما دورًا و اعيًا وعالجيًاوجد أن له( األكسدة والهامة لحماية  اليا الجسب مل التلف

and curative role   ضد أضرار التشعيع الجامى ألنسجة الحيوان 

 يدط انخفاا واضح فى معدل الجلو اثيون . (24)مل األةعة المؤينة وأضرارها 
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the glutathione (GSH) السو ر أوكسيد ديثميو يزو superoxide dismutase (SOD) activity 

فى األنسجة  malondialdehyde (MDA) ع واضح فى مستوى المالون داى الدهايدار فاو 

جراى مل أةعة جاما  الممارنة  المجموعة  2 النبدية نتيجة  عرا الفئران لجرعة  درها

مل الفـمى لاللفا هيبادوكس وأدى الح. يا  مل التعرا لإلةعاعأ 3الما طة وذل   عد يو  و

كسدة لت ل أللى  عديل مستوى ممدات اإن للمعامالت المختلفة وع  عد  موع الجرذاأسبلمدة 

مل ذل  يتمح مدى  عثير . ستو اثولوجية  ل  النتاعجالتويرات  أكدتلى المستوى الطبيعى وإ

كسدة النبدية نتيجة التعرا للملوثات أليمل االلفا هيبادوكس فى  عديل مستوى ممدات ا

 . (26) المختلفة

ما أدى لحدوط  ويرات هستولوجية للنبد منها ا ساع الوريد وجد أن التعرا ألةعة جا

 نخفاا فى عمليات إنتاج منونات الد االمركزى وضمور فى الخاليا النبدية م حو ًا  

 the hemopoiesis process  . كما أظهرت  طاعات الرعة لألجنة المعرضة أمها هب لإلةعاع

أما فى الفمرات  فعدى  . لخاليا المبطنة لهااستطالة الهواعية وضمور وا ساع فى الحوي الت ا

 لوغ و  reductions in number of mitoses اإلةعاع إلى ا تزال فى عمليات انمسا  الخاليا 

التى  لوا    necrosis ننرزة الخاليام حو ًا  تحلل و   disorderly maturation بير منتظب

و د أدى إعطاء اللينو يل عل .  the periosteum of vertebra نزيف فى الوشاء يول العظمىو

الرعة مل لحوع فى اإل ا ات ويماية النبد و ري  الفب  بل و عد التعرا لإلةعاع إلى نم  م

األضرار اإلةعاعية ولب يظهر اللينو يل يماية للفمرات  لول  يمنل أن ينون لللينو يل المماد 

 . (28) لألكسدة دورًا محدودًا فى الحد مل أضرار اإلةعاع
 

 وفرر  نهايرررة هررروا الممالرررة سرررنلم  المررروء علررى عرررالج ر رررانى لرررو جلسرررنا العمرررر كلررر   

نجرررى أ حرراط لحمايررة النبررد والنليررة مررل جميررع الملوثررات السررا مة لررب ولررل ن ررل لمثلرر  أال وهررو    

ييررث يوجررد عمليترريل ييررويتيل للنبررد  نشررط آليتهمررا  وضرروح  ررالل ممارسررة ال رريا     ... ال رريا 

مرا علرى كرل  اليرا الجسرب نشراً ا وعافيرة  وفر  هروا ةرهادة  رعن  شرريع             اإلسالم  وينعنس أثره

 . ال يا  للبشر إنما كان لمنفعتهب ف  الدنيا واة رة

 

 : تجدد خاليا الجسم:  العملية األولى
 

ا تما ينمة ا   عالى أن يحدط التويير والتبديل فر  كرل ةر ء وفر  سرنة ثا ترة  فمرد        

أن يتبدل محتوى  الياا على األ ل كرل سرتة أةرهر  و عرض      ا تما هوا السنة ف  جسب اإلنسان

األنسجة  تجدد  الياها ف  فترات   يرة  عد  األيا   واألسا يع  مرع االيتفراع  الشرنل الخرارج      

و نشرع أ ررى جديردة  وا رل       الجين   و توير  اليا جسب اإلنسان و تبدل  فتهر   اليا ثب  موت

يررع   أجررل اإلنسرران  إن عرردد الخاليررا الترر   مرروت فرر  الثانيررة يتررى   مسرريرة الحيرراة  هنرروا  ررا يراد

ف  سرل   ًاية  وأكثر مل هوا العدد يتجدد يوممليون  لي 025الوايدة ف  جسب اإلنسان ي ل إلى 

النمو  ومثل  ف  وسط العمر  ثب يمل عدد الخاليا المتجددة مع  مد  السرل   بلرغ  اليرا النبرد مرل      

ل أر عررة ةررهور  و عتبررر هرروا الخاليررا مررل أهررب وأنشررط  اليررا  مليررار  ليررة  تجرردد كرر 311 - 211

الجسب  و مد  أجلي وأعظب الخدمات ف   جديد وإ رالح  اليرا الجسرب كلر   كمرا  مرد   اليرا النبرد         

    دمة جليلة ف   ناء الخاليا الجديدة   و شرنل األيمراا األمينيرة البنيرة األساسرية فر  الخاليرا       

األيماا المادمة مل الوواء مع األيماا النا جرة مرل عمليرة     وف  ال يا  اإلسالم   تجمع هوا

 الهررررررررررررررررررد   فرررررررررررررررررر  مجمررررررررررررررررررع األيمرررررررررررررررررراا األمينيررررررررررررررررررة فرررررررررررررررررر  النبررررررررررررررررررد    
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Amino Acid Pool      ويحرردط فيهررا  حررول دا لرر  واسررع النطرراق  و ررد ل فرر  دورة السررترات  

citrate CycI    و تب إعادة  وزيعها  عد عملية التحرول الردا ل  Interconversion    ودمجهرا فر  

  وي نع منهرا  (Prophyrins)  والبيريميديل  أو البروفريل Purinesزيئات أ رى  كالبيوريل ج

كررل أنررواع البرو ينررات الخلويررة  و رررو يل البالزمررا  والهرمونررات  وبيررر ذلرر  مررل المركبررات           

الحيوية  و هوا التبدل والتحول الور يحدط دا ل هروا األيمراا األمينيرة المتجمعرة مرل الورواء        

الهد  للخاليا أثناء ال يا  يعاد  شنيلها ثب  وزع يسه ايتياجات  اليرا الجسرب  فيتراح     وعمليات

 هوا لبنات جديدة للخاليا  رمب  ناءها  و رفع كفاء ها الوظيفية  مما يعرود علرى الجسرب البشررر     

وهوا ال يحدط ف  التجويع أو ال يا  الطبر   ييرث الهرد  المسرتمر      .  ال حة  والنماء  والعافية

لمنونات الخاليا  وييث الحرمان مل األيمراا األمينيرة األساسرية  فعنردما  عرود  عرض اللبنرات        

المديمة إلعادة الترميب  تداعى الموى  وي ير الجسب عرضة لألسما   أو الهالك  فنم  يمرض  

 أمينرررررررررررررر  أساسرررررررررررررر  وايررررررررررررررد يررررررررررررررد ل فرررررررررررررر   ركيرررررررررررررره  رررررررررررررررو يل  رررررررررررررراص   

مية األيماا األمينية الت  يتنون منها هروا  يجعل هوا البرو يل ال يتنون  واألعجه مل ذل  أن  

 كمرررررررا أن إمرررررررداد الجسرررررررب  األيمررررررراا الدهنيرررررررة األساسرررررررية   .البررررررررو يل  تهرررررررد  و ررررررردمر 

(Essential Fatty Acids )     فرررر  الوررررواء لرررر  دور هررررا  فرررر   نررررويل الرررردهون الفوسررررفا ية

(Phospholipids )  والترر  مررع الرردهل العررادر(Triacylglycerol)  و ينررات  ررد ل فرر   ركيرره البر

 منهررررررررررادًا ويمررررررررررو  النرررررررررروع مررررررررررنخفض النثافررررررررررة جرررررررررر     (Lipoprotiens)الشررررررررررحمية  

(very low density lipoprotien)      نمل الدهون الفوسفا ية والنوليسترول مرل أمراكل   رنيعها 

 النبررد  إلررى جميررع  اليررا الجسررب  ييررث  ررد ل فرر   ركيرره جرردر الخاليررا الجديرردة  و نررويل  عررض    

 الرردهون  والحرمرران دًا األكررل الونرر  جرر هرروا العمليررة الحيويررة كررل مررل مركبا هررا الهامررة  ويعر ررل

المطل  مل الوواء  كما ف  يالة التجويع  ييث  تجمع كميات كبيرة مل الدهون ف  النبرد  جعلر    

بير  ادر على   نيع الردهون الفوسرفا ية والبررو يل  معردل ينفر  لت رنيع البررو يل الشرحم           

و تراكب فير   و رد      لتشارك ف   ناء الخاليا الجديدة إلى أنحاء الجسبفال  نتمل الدهون مل النبد 

فتمطر  وظاعف   وينعنس هوا  رالمطع علرى  جردد      (Fatty Liver)  يب   حالة التشمع النبدر

وعلررى هرروا يمنررل أن نسررتنتج أن ال رريا  اإلسررالم   . اليرراا هررو أواًل  ثررب علررى  اليررا الجسررب كلرر 

حفاع علرى نشراط ووظراعف  اليرا النبرد  و الترال  يرؤثر  درجرة كبيررة فر            يمتل  دوًرا فعااًل ف  ال

وال الترن فر  الطعرا     سرعة  جدد  اليا النبد  وكل  اليا الجسد  وهو ما ال يفعل  ال يا  الطب 

 . الون   الدهون

 

 : تخليص الجسم من السموم: العملية الثانية
 

كل هوا  لسمو  الت   د  تراكب ف  أنسجت   يتعرا الجسب البشرر لنثير مل المواد المارة  وا

النبررد الرروى  ررد  -النبررد  للجسررب منهررا َفَرًجررا ومخرًجررا  وهررو -سرربحان  و عررالى  -السررمو  جعررل ا  

يعترر  الياا  عض الخلل ألسربا  مرضرية  أو ألسربا   بيعيرة كتمرد  السرل فيترسره جرزء مرل          

فر  ال ريا   تحرول كميرات     . زن الدهنيةهوا المواد السامة ف  أنسجة الجسب    وً ا ف  المخا

هاعلة مرل الشرحو  المختزنرة فر  الجسرب إلرى النبرد  يترى  ؤكسرد  وينتفرع  هرا  و سرتخرج منهرا              

تها ويتخل  منها مع نفايات الجسد ةنل  كمرا أن هروا الردهون    سميالسمو  الواعبة فيها  و زال 

تلفرررة  يسررراعد مرررا فيهرررا مرررل  المتجمعرررة أثنررراء ال ررريا  فررر  النبرررد  والمادمرررة مرررل مخازنهرررا المخ  

النوليسترول على التحنب وزيادة إنتاج مركبرات ال رفراء فر  النبرد  والتر   ردورها  مرو   إذا رة         
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ويرؤدر ال ريا   دمرة جليلرة للخاليرا النبديرة        . مثل هوا المواد السامة والتخل  منها مع البراز

هون  و الترال   نشرط هروا     عكسد   لأليماا الدهنية  فيخل  هوا الخاليا مل مخزونها مل الرد 

الخاليا  و مو   دورها  يرر  يرا   فتعرادل كثيرًرا مرل المرواد السرامة   إضرافة يمرض النبريرا أو           

كمرا يمرو  النبرد  التهرا  أيرة      .  يمض الجلوكوني   يتى   بح بير فعالرة ويرتخل  منهرا الجسرب    

طة  اليرا  ا رة  سرمى    مواد د يمة كد اع  النر ون الت    ل إلرى الرد   بلعمرة جزيئا هرا   واسر     

وأثنراء ال ريا  ينرون    .   والت   بطل الجيرو  النبديرة  ويرتب إفرازهرا مرع ال رفراء      (كو فر) اليا 

نشرراط هرروا الخاليررا فرر  أعلررى معرردل كفاء هررا  للميررا   وظاعفهررا  فتمررو   التهررا  البنتريررا   عررد أن     

فرر  النبررد أثنرراء   Catabolismو مررا أن عمليررات الهررد    .  هاجمهررا األجسررا  الممررادة المترا ررة  

ال يا   وله عمليات البناء ف  التمثيل الورواع   فرإن فر رة  ررح السرمو  المتراكمرة فر   اليرا         

كثيرر مررل   سرمية فر  إزالررة   الجسرب  رزداد  رالل هرروا الفتررة  ويرزداد أيًمرا نشرراط الخاليرا النبديرة         

و ردق ا  العلريب    .المواد السامة  وهنوا يعتبر ال ريا  ةرهادة  رحية ألجهرزة الجسرب  السرالمة      

أر فمريلة ال رو    ( سرورة البمررة  ) (6)}َ ََأن َ  لروملوْا َ ْيررل لَّنلرْب إكن كلنرتلْب َ ْعَلملرون      {: الخبير الماعل

وهرو مرل األ براء العرالمييل الرويل اهتمروا  دراسرة ال رو          ( مراك فرادون  )يمول الدكتور  .وفواعدا

ألن سررمو  األبويررة واألدويررة ل مريًمررا  إن كررل إنسرران يحترراج إلررى ال ررو   وإن لررب ينرر ) : وأثرررا

ف  الجسب  فتجعل  كالمريض و ثمل   فيمل نشا    فإذا  را  اإلنسران  خلر  مرل أعبراء        جتمع

 . هوا السمو   وةعر  نشاط و وة ال عهد ل   هما مل  بل

 

 : يرًا ـــــــــوأخ
 

جا رة السرؤال   إى الحنرب علر   ئونتررك للمرار   ...ة عند هوا الحد مل النتا علينا أن نتو ف 

الوى  دأنا    هوا الممالة فهل فعال المبيدات هى المسئولة عل كل ما يحدط فى  يئتنا المعلولة أ  

..  لمد  ل  ا  العالب جمياًلف ؟؟؟؟؟؟ .........أن هناك عوامل أ رى مل  نعنا نحل هى المسئولة

ربب أن األرا لرو أ راح   فلوثناا عل يم  وأفسدناا عل جهل وةوهنا بطاءا األ مر عل عمد 

اإلنسران أفسرد البيئرة مرل      لنرل  .لحيرور الها اإلنسان الفر ة يمننها اسرتعادة عافيتهرا ومظهرهرا    

 بح ينعاها ف  مؤ مرا   العالمية ألن األرا أ بحا  نوء  ما سببناا لهرا مرل مشراكل    يول  وأ

 . عل  التخل  منها  ى مو  يئية متاليمة ال
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 (2102يناير )والثالثون  سسادالعدد ال -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 
 

 التسمم الغذائي السكمبرويدي
 

أشرف محمد عبد / كتورد   -ن سهيلة فتحى حس/ كتورةد

 *المالك
 

 المملكة العربية السعودية –جامعة جازان  –كلية الطب  –قسم األحياء الطبية 

 أسيوطجامعة  –كلية الطب البيطرى  - (اللحوم ومنتجاتها) قسم الرقابة الصحية على األغذية* 

 
تعتبررر األسررما  مررن األغذيررة سررريعة المسررادب و ررى مررن األسرربام األولررى لحرردو  التسررمم            

الغذائي في مصرب ويرجع ذلك إلى العادات الخاطئة في تداول األسما  مثل عرض األسما  علرى  

ارة الجررررو وعررررادم السرررريارات والررررذبام والترررررام حيرررره أعرررر  يعرضررررها  رتمررررا  حررررر  المناضررررد

يمكرن أن تتسربب لحروم بعرو أعروا  مرن األسرما  فري حردو  مررض ممراج             كمرا   .والميكروبات

ولهرذا المررض أعرراض مميرتة ترتلخا فري احمررار        . لإلعسان بعد فترة قصيرة جردا مرن تناولهرا   

ب وقررد يصرراحب  ررذا كلرر   الوجرر  والكتمررين والغثيرران أو التريررفب حرقررة فرري المررم والصرردا  ال ررديد   

وعظرًا ألن  ذه األعراض تت اب  مع بعو أعوا  الحساسرية للمرواد الغذائيرةب فررد كران      . اإلسهال

يتم التعامل مع الحا ت المرضية على أعها عتيجة لتناول مواد غذائية غيرر متالئمرة مرع األسرما      

وقررد أدت عتررائب األبحررا  .  مررا يعترررد الكثيررر مررن عامررة النرراس مثررل منتجررات األلبرران أو البرريوب ك 

والدراسرات فرري مجررال  ررذا التسررمم إلررى اسرتبعاد الحساسرريةب فهررذا المرررض مرررتب  بتنرراول أعرروا    

وقرد تبرين أعر  قرد سرب       . معينة من األسما  دون غير اب كالتوعة والماكريرل والسرردين والرعجرة   

رضرية لرديهمب   للمصابين بهذا النو  من التسمم تناول لحوم  ذه األسما  دون حصول أعراض م

 .  وأعهم يمكن أن يتناولوا لحوم عمس األسما   حرًا بعد شمائهم دون حدو  األعراض مجددًا

 

 : نـدور الهستامي
 

ن لحوم األسما  التي تسبب المرض تحترو  علرى كميرات كبيررة مرن الهسرتامين       أوجد 

ويعررف  رذا المررض    . ة بينما تخلو تمامًا من  ذه المادة و ي في حالة طازجة بعد الصيد مباشر

و ري مرن أ رم المرواد الغذائيرة التري تسربب         بالتسمم السكمبرويد  ألن أسما  التوعة والماكريلب

لوجود عالقرة برين  رذا المررض      وعظرًا (Scombroidae)  ذا التسممب تتبع للعائلة السكمبرويدية

 .ن بالهستامي والهستامين فأع  يدعي أحياعا التسمم

 

 : نـة لمادة الهيستاميالحدود اآلمنة المطلوب
 

( جرتء فررى المليررون  51)جررم 011/ مجرم 5الحردود اممنررة المطلوبرة لمررادة الهيسررتامين   

مررم مررن  ررذه ( 0.11 – 0.5)ألسررما  بينمررا للتأكيررد علررى ا سررتهال  اممررن لهررذه النوعيررة مررن ا 

 توسر  ي المأن الهسرتامين   يتيرد فر   وروبرى  أليعتبر ا تحراد ا و.  المادة يسبب ظهور  ذا المرض

لربرول التوعرة واألسرما  األ ررى التري تنتمري       ( جرتء فري المليرون    011)جم 011/ مجم 01 عن

لمنظمة الصرحة العالميرة فران الحردود اممنرة       وطبرًا . (لعائلة السكمبرويديةا)  Scombridaeإلى 
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لرك  ومرع ذ   , ملليجرامرا لكرل مائرة جررام مرن المرادة الغذائيرة         21 من الهستامين يجب أ  تتيرد علري  

ألن وجود مواد أ ر  لو صاحبت وجود الهسرتامين فري الغرذاء تتيرد      فهذه المراييس ليست ثابتة

بعو المركبات األمينية ومنها مركب التيرامين وينتب من الحمو األميني  من تأثيره السام مثل

 ليةكذلك فان الم روبات الكحو  , التربتوماين وينتب من الحمو األميني التربتوفانون التيروسي

الترى تعمرل   عن طرير  تثبري  أعتيمرات األمعراء       وبعو األدوية تتيد من التأثير الضار للهستامين

 . ن لهيستامين مثل أوكسيديت دياميعلى تأييو مادة ا

 

 : ن في لحوم األسماكـإنتاج الهستامي
 

علررى  تمترراز لحرروم التوعررة والماكريررل والسررردين والرعجررة باحتوائهررا بصررورة طبيعيررة   

الغذائيرة األ ررى    ويمتاز  ذا الهستدين عن ذلك الموجود في المرواد . الية من الهستدينتراكيت ع

غير مرتب  مرع غيرره مرن     الغنية ب  كاللحوم الحمراء والحليبب في أع  موجود بصورة حرةب أ 

ويرتب  تكوين الهستامين فري لحروم األسرما  مرع عردم      . ى نية أو المركبات األ رياألحماض األم

قبرل التصرنيع أو ا سرتهال ب األمرر الرذ  يمكرن أن يرفد          ورة صحيحة بعد الصريد أو تبريد ا بص

الهسررتامين يعررود إلررى تررأثير  فرررد اتجرر  التمكيررر إلررى أن تكرروين ولررذا. إلررى عمررو أحيرراء دقيرررة فيهررا

الهسرتيدينب األمرر الرذ  أثبتتر       لحروم األسرما  علرى الحمرو األمينري      البكتيريا أثناء عمو ا على

. لردى بعرو أعروا  البكتيريرا الواسرعة ا عت رار فري البيئرة مثرل  رذه الرردرة            ينرت أن تجارم عدة ب

تكوين الهستامين في لحوم التوعة والماكريرل والسرردين والرعجرة أمرر ممكرن فري حالرة         وبذا فان

الحمر    لحومها بمثل  ذه البكترياب إذا أتيح لها المجال للنمرو والتكراثرب كمرا  رو الحرال عنرد       تلو 

إلررى عررو   لررذا فرران درجررة الحرررارة وطررول فترررة الحمرر  باإلضررافة   . رد للحرروم األسررما غيررر المبرر

ارتمعررت درجررة  البكتيريررا الموجررودة تعتبررر العوامررل المحررددة لكميررات الهسررتامين المنتجررةب فكلمررا

الحمر  ازدادت تراكيرت    حرارة الحم  واقتربت من درجة حرارة الغرفة مع ا طراد في طرول فتررة  

السكمبرويد  على تناول األسما  السراب  ذكر را طازجرةب     يرتصر سبب التسمم و . ن الهستامي

 : الهستامين يمكن أن تسبب التســمم في حالتين التي تخلو أصال من فمعلباتها
 

أسما  ملوثة عمت فيها البكتيريا وأعتجرت الهسرتامين عتيجرة لحمر  األسرما       ن لحوم التعبئة م -أ

 بري الهستامين فعاً  حتى بعرد معرامالت التعبئرة والتعرريمب    وي. لمترة غير قصيرةر مبردة غي

 .ة للحرار ةع  وبعكس البكتيريا المنتجة للهستامين مراومأإذا 

طبيعية وتخلو من الهستامين ولكن لم يتم تناولها مباشرة بعرد فرتح    ى العلبلحوم األسما  ف -م

ن يعرضررها للتلررو   لمترررة غيررر قصرريرة غيررر مبررردةب األمررر الررذ  يمكررن أ       العلررب وتركررت 

عت  كربوكسيل الهستدين وإلعتاج الهستامين بكميات كبيرةب كمرا  رو   ة على بالبكتيريا الرادر

. استعمال لحم التوعة بعرد فرتح العلرب فري إعرداد بعرو أعروا  السرلطات أو البيترتا          الحال عند

 هما تمرغ التوعة من العلب وتتر  في جو المطاعم لحين الحاجةب حيه تكرون فيهرا  رذ    فغالبًا

 وقرد تطرول فري بعرو األحيران فتررات      . عرضة للتلو  بالبكتيريا المنتجة للهسرتامين  اللحوم

 .م الحم  غير المبرد  ذه معطية المجال لتكوين الهستامين بتراكيت كافية إلحدا  التسم
 

مررن معلبررات التوعررة   حررواد  التسررمم السرركمبرويد  المتعررددة  وتمسررر  اترران الحالترران 

 .م والماكريل والسردين في مناط  مختلمة من العال

 

 : فى األطعمة األخرى نـدور الهستامي 
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 بعررد اإللمررام بررالظروف الترري تررفد  إلررى إعترراج الهسررتامين بواسررطة البكتيريررا فرري لحرروم     

تروافرت   ت كبيررة فري مرواد غذائيرة أ ررى إذا     األسما ب فاع  يمكن توقع وجود الهستامين بكميرا 

تركيرت عرال    فيها ظروف م ابهة للحوم أعوا  األسما  الساب  ذكر ا فيما يتعلر  بمحتوا را مرن   

السكمبرويد   التسمم ت حا تمن الهستيدين الحرب كما  و الحال في أعوا  األجبان ب وقد سجل

تكرروين الهسررتامين إلررى أعرر   ررالل   ععتيجررة لتنرراول أعرروا  معينررة مررن األجبرران المنضررجةب ويرجرر 

يمكرن  كمرا  لبروتينرات الحليرب واللحرم     عمليات اإلعضاجب التي قد تمتد لعدة شهورب يحصرل تحلرل  

البكتيريا الموجودة بصورة طبيعيرة بهرذه    أن تفد  إلى اعطالق الهستيدين ب كل حر لتعمل علي 

 .ى ل من  ذا الحمو األمينالكربوكسي إن كاعت من النو  الذ  يستطيع عت  اصة المنتجاتب 

 

 : ى التسمم السكمبرويدتشخيص االصابة بمرض 
 

م عراض الترى تظهرر علرى المصرا    ألعلى ا ساسًاأصابة بهذا المرض إليعتمد ت خيا ا

. أدويرة مضرادات الهيسرتامين   عرراض ب مردى ا سرتجابة برالعالج ب    من حيه بدايرة وقرت ظهرور األ   

فرى غضرون سراعات قليلرة     "  صرابة سربب اإل "  تب  بر   ت من الطعام المن يتم ا ذ العيناويجب أ

 ".  لتأكيد الت خيا" للتأكد من الت خيا 

 

 :ى الوقاية من التسمم السكمبرويد
 

عتمررد الوقايررة مررن التسررمم السرركمبرويد  فرري الدرجررة األولررى علررى عرردم تلويرره لحرروم    ت

ن  رذا األمررب فربعو مرن     إ  أعر    يمكرن ضرما   . إعتاج الهستامين األسما  بالبكتيريا الرادرة على

لرذا يبررى تبريرد األسرما      . جرتءًا مرن التركيرب الميكروبري الطبيعري ل سرما         ذه البكتيريرا تعتبرر  

الصرريد وحمظهررا مبررردة حتررى ا سررتهال  أو التصررنيع  يررر ضررمان لعرردم عمررو  ررذه      المررور  بعررد

مسرتوردةب المعلبرة   وبالنسربة ل سرما  ال   .ن وجدتب وبالتالي لعدم تكروين الهسرتامي   البكتيرياب إن

التسرمم   المد نة أو المخللةب والتي يتبع معظم الموجود منها في أسواقنا ل عروا  التري تسربب    أو

ممثلرة مررن   أ رذ عينرات   رو  السركمبرويد ب فخيرر وسريلة لمنرع تسرببها فري حصرول  رذا التسرمم          

. ن ن الهسرتامي  لو را مر   الدفعات الواردة قبل د ولها للبالد والسماح فر  باد ال تلرك التري يثبرت   

التوعرة والسرردين المعلبرة بعرد فرتح العلرب        أ يرًا ا عتباه إلى أع  يجب تناول لحوم اسما  وينبغى

فيجرب حمر  اللحروم مبرردة دون تعرضرها        وإذا لم يتم ذلكب كما  و الحال فري المطراعمب  . مباشرة

 .  الحم للتلو  ودون أن تطول فترات

 :التوصيات 
 

فضرل الطررق للرتخلا    أسرما  ذات الحجرم الكبيرر    األ Eviscerationاء ح أتعتبر عملية عت   -0

والتأكيررد علررى   "Biogenic amines"مينررات الحيويررة  ألمررن البكتيريررا التررى تسرربب تكررون ا   

 . سما لب لسرعة العمل على تبريد  ذه األح اء برطع الثألا  ضرورة مل

سرما   ألو اأمحتوياتهرا اللحروم    ح راء بعنايرة فائررة حترى   تلرو      ألن تتم عملية عت  ايجب أ -2

 . بالبكتيريا المسببة

 

   Scromboid fish poisoning: الطريقة المثلى والفعالة لمنع التسمم
 

فى كل ا وقرات مرن وقرت     " Prop. Refregiration "سما    ى عملية التبريد الجيد ل

 .ْم  0.0حتى تجهيت ا لالستهال  عند درجة  الصيد
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 "  "sensory evaluation smell and tasteسرما    الظرا رى ل  تعتبرر عمليرة المحرا   

ا  تبررارات الكيميائيررة فرران و عرردم وجررود الهيسررتامين ولررذلك  ليسررت كافيررة للك ررج عررن وجررود أ 

 . ضروريةمطلوبة و
 

يجررب علررى الجهررات الرقابيررة فررى مصررر إضررافة تررردير الهسررتامين فررى األسررما      يرررًاوأ

حيرره . بررا وأمريكرا وازجررة والمصرنعة أسروة بمررا يرتم فرى أور    كردليل علرى مرردى جرودة األسرما  الط    

 . جتء فى المليون كحد أقصى مسموح ب  من الهستامين فى األسما  011حددت عسبة 
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 (2102يناير )والثالثون  سسادالعدد ال -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 
 

 كسبات الطعم واأللوان الصناعية التي تضاف لألغذيةم
 

 ناهد محمد وهبه/ دكتورة  -نيفين عبد الغنى النسر / دكتورة 
 

  أسيوط - بمعهد بحوث صحة الحيوانأول باحث 

 
لتغيدر أنمداط حيداة النداس     ذلد  نردرًا   بين أيددينا و  نعدر    األحيان تكون السموم  من كثيرًا        

بسدب  ردروا المدرأة للعمدُ وباعددها عدن البيدت لفتدرات حدد تردول حسد   درو               -في هذه األيدام 

أحبددُ الندداس علددى تندداول األطعمددة المجهدد ة      -وطبيعددة عملهدداس وبسددب  ايحددا  الحيدداة والسددري     

كمدا أد  هدوس االعالندات      .عمدة الراجةدة  واألغذية المحفو ةس وذلد  علدى حسدان تنداولهط ل ط    

طريحدة عدرا المنتجدات     ج منها الصادق وأغلبهدا الكداذن و  ما تعرضه من المعلومات عن المنتو

لى  هور حالدة مدن التبلدد الدذهنى     اكُ ذل  أد  برريحة ةذابة بغض النرر عن مضارها الصحية 

في السنوات األريرة تحولدت  و . عدم الحدرة على رفض األشياء برغط علمنا بأنها تضر بصحتناو

حددد تضددا  مددواد غذيددة والموددروبات الددي بدد ر مرضددية وكثيددر مددن المردداعط وشددركات تصددني  األ

  برريحدددددددددددددددددددددة متعمددددددددددددددددددددددة  - كيميائيدددددددددددددددددددددة معيندددددددددددددددددددددة الدددددددددددددددددددددى األغذيدددددددددددددددددددددة  

 . بهد  حفرها من التلفس أو اكسابها لونًا ةذابًا أو طعمًا مستساغًاس أو نكهة ممي ة

 

 :  حقيقة اإلضافات الغذائية
 

أية مادة ليسدت لهدا حيمدة    »: مس بأنها0591صدر التعريف الدولي األول للمواد المضافة عام      

أو حوامده أو حابليتده    غذائية تضا  بحصد الى الغذاءس وبكميات حليلةس لتحسدين مرهدره أو طعمده   

 وحدددددددد صددددددددر تعريدددددددف دولدددددددي حدددددددديث يعدددددددر   المدددددددواد المضدددددددافة بأنهدددددددا    . «للتخددددددد ين

أم  ا كغذاءس و  تاستعمُ عـادة كمكون غذائيس سواء كان لها حيمدة غذائيدة    تاستهل  بذاته مادة»

 س وتضدددا  لتححيدددض أغدددراا تكنولوةيدددةس سدددواء أثنددداء التصدددني  أو التحضددديرس أو التعبئدددة أو 

 . التغليفس أو النحُس ويتوح  أن تصبح هذه المواد ة ًءا من الغذاءس وت ثر على رواصه

 :  ية باب استخدام اإلضافات الغذائأس
 

رف  ةودة الغذاء أو نوعيتهس وتحسين : يمكن اةمال الدواف   ستخدام االضافات الغذائية في     

الحيمة الغذائية لهس والمحافرة عليه من الفساد أو التلفس وجيادة تحبُُّ المستهل  للغذاءس وتيسدير  

ر ا سدتراعةس هدذا   تحضيرهس وتوفيره بصورة أفضدُ وأسدر س وتحليدُ الفاحدـد أو التدالف منده بحدد       

باالضافة الى العامُ ا حتصادي المتمثُ في جيدادة تصدريف المندتج مدن المدواد الغذائيدة وتححيدض        

 ضافات األغذية كُ منوتومُ ا . جيادة في عائد تسويحه

 

  : المــواد الحـافرـة -أ
 

حيددث تمندد   (البكتريددا والفرريددات والخمددائر)حيدداء الدحيحددة  وهددى ذات تددأثير ضددار بالنسددبة ل     

هدط المدواد الحافردة    أبالنسدبة للمدادة الغذائيدة ومدن      حافرًا بمعنى أن لها تأثيرًا. نواطها وتكاثرها

حمض الخليد  وحمدض الالكتيد  والتوابدُ     : )السكر والملح واألحماا العضوية مثُ  -الربيعية 
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ية وهذه المدواد  الذ  يستخدم كعامُ مساعد فى حفظ المياه الغاج (وجيوتها وثانى أكسيد الكربون

 . ستهل  وطبيعة المواد المحفو ة لى الغذاء بأي تركي  يتفض م  ذوق المايمكن اضافتها 

 

 :المـواد الـحافرـة الكيماويـة 
 

 -الموددروبات الغاجيددة المربددى  -مالحدده ويسددتخدم فددى عصددائر الفاكهددة  أحددامض البن ويدد  و -0

 . المانجو 

الجدددبن  -المخلدددالت  -لعصدددائر والمودددروبات حدددامض السدددوربي  وأمالحددده ويسدددتخدم فدددى ا  -2

 . الجبن األبيض  -اللحوم ومنتجاتها  -الحلو   -منتجات المخاب   -المربوخ 

 . حامض البربيوني  وأمالحه  -3

عسددُ  لالسددكر الندداعط    -الموددما المجفددف   -ثددانى أكسدديد الكبريددت ويسددتخدم فددى ال بيدد        -4

الفاكهدة المجففدة    -حلدو    -بسدكويت   -ةيالتدين   -بيض مجفدف   -رضر مجففه  -الجلوكوج 

س ويستخدم ثانى أكسيد الكبريت بإسرا  شديد فدى منتجدات الفاكهدة المجففدة ليعردى       عمومًا

والالم  وهذه المادة غير مرغون فيها لما تسدببه مدن أضدرار صدحية عديددة       -اللون الفاتح 

 .  (مىوتسب  أعراا الحساسية واضرران الجهاج الهض -ت ثر على فيتامين ن )

لى ملح الرعام النتاا ما يسمى بملدح البدارود والدذ     اأمالح النيتريت والنيترات التى تضا   -9

يمكددن أن تكددون مركبددات ضددارة بالصددحة ( البسددررمة)يسددتخدم فددى تصددني  منتجددات اللحددوم 

 . تسمى نيتروج أمين 
 

ذا اكذل  بالنسبة لإلنسدان   لى ةانـ  أنها مثبرة لنمو األحياء الدحيحة فإنها سامةهذه المواد ا     

فدإن   -منذ الرفولة  -ةاوجت الحد المسموح به س ونررا ألن المواد الحافرة ت رذ لفترات طويلة 

التسب  فى بعدض األمدراا أمدر شدديد ا حتمدال لدذا مدن الضدرور  التحليدُ مدن المدواد الغذائيدة             

 . مكان الالمحفو ة حدر ا

 

 : المستحلبــات -ن
 

لمواد فى م ا السدوائُ لتجعدُ للمندتج حوامدا هالميدا كمدا تمند  المدادة الغذائيدة          تستخدم هذه ا     

من أن تصبح مائية وتحفرها مدن التبلدور غيدر أن بعدض أصدحان المصدان  يسدتخدمونها النتداا         

وتضددا  بعددض هددذه المددواد للموددروبات أو األطعمددة    . ت أدنددى حيمددة ليحححددوا ربحددا أوفددر  منتجددا

 :   متصاص لسميات معينة وهىالمصنعة بهد  جيادة عمليات ا
 

Mono diglycerides, Poly glycerol ester, and Lecithin . 

 

 : مكسبات الرعط والرائحـة -ةـ
 

 وتسددتعمُ غالبدددا لتعردددى الندداتج صدددفات مميددد ة مددن حيدددث المدددذاق والرائحددة وهدددذه المدددواد         

علددى ( يعيددة والكيمائيددةالمنكهددات الرب):  يتسددنى تدددوينها منفصددلة ولكنهددا تجمدد  تحددت عنددوان  

مدن تلد  المدواد المضدافة لمندتج معدين        يعر  المستهل  الكثيدر  البراحة الخاصة بالمنتج ولذل   

 . مددددا تسددددتعمُ هددددذه المنكهددددات لكددددى تغرددددى نحصددددا فددددى رددددواص المنددددتج أو مكوناتدددده   وغالبددددًا

ركدد  بددا  ايثيددُ الفددانيلين والددذ  يعرددى رائحددة الفانيليددا وم : تسددتخدم المركبددات الصددناعية مثددُ  
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وغيرهدا مدن المدواد المخلحدة     .. ببرونيُ اي وبيترات الذ  يعرى رائحدة الفواكدة راصدة الفراولدة     

 -الحلدو  -الوديكو تة   - البسدكويت )غذيدة  د بالرب  تستخدم فى العديد مدن األ س هذه الموا صناعيًا

 . راصة التى يحبُ عليها األطفال ( منتجات المخاب 

 

 : المنكهـات المنورــة -د
 

تضا  هذه المواد للرعام المنتج لتحوم بتعدويض مدا هلد  فدى الغالد  مدن المنكهدات األصدلية              

تسددب  المسددئولة عددن حدددوث هددى و  Mono sodium glutamateأثندداء التصددني  ومددن أشددهرها 

أندده يجدد  أن يتجنبهددا أيضددا الممنوعددون مددن تندداول    الددىالحساسددية لددد  بعددض الندداس س وننبدده  

 .وم فى تل  المادة وكذل  بالنسبة للحوامُ  رتفا  نسبة الصوديالصوديوم م  الرعام 

 

 : المثبتــات والمكثفــات -هـ
 

يدُ  تضا  هذه المواد الكسان الناتج لونا ممي ا ومرهرا ونكهدة راصدة كمدا تكسد  النداتج حل          

 :الكثافة حواما معينا ومنها 
 

gelatin carrageenan celluloes  

 

  : ل كســدةالمواد المانعـة  -و
 

وهى مجموعة مدن المدواد لهدا الحددرة علدى مند  أو تدأرير حددوث التد نع النداتج عدن أكسددة                  

 :لى مجموعتين اال يوت والدهون مما يسب  تغير اللون والرائحة وتحســط هذه المواد 
 

 :طبيعية ومن أهمها : ألولـى 
 

 . حمض النيتريـ   -ري  حمض الفوسفو( فيتامين ا( )فيتامين هـ)توكوفيرول  -ألفا
 

 :اعية ومن أهمها صن. الثانيـة 

 
1- Butylated Hydroxy toluene (BHT) . 

2- Butylated Hydroxy anisole (BHA) . 

3- Proply Gallate (PG) . 
 

ولحد لوحظ أن هدذه المدواد ذات تدأثير ضدار بالنسدبة لدذو  الحساسدية وكدذل  بالنسدبة للنمدو                

 : ا حسدددددمت مضدددددافات األغذيدددددة الدددددى أربعدددددة أحسدددددام رئيسدددددية هدددددي كمددددد س عندددددد األطفدددددال

ُ   E هي بعد:  المواد الملونة *   وهدي مدادة ملوندة صدفراء مصدنوعة مدن        E100 ثالثة أرحدام مثد

 .  055الى  011ويرم  للمواد الملونة باألرحام من . نبات سام ةدًا     

 . 355لى ا 311من  E هي بعد:  المواد الحافرة *

 . 455لى ا 41من  E هي بعد:  ييف والتحسين والمثبتةمواد التك *

ومدن االضدافات الغذائيدة التددي مند  اسدتخدامها فددي الصدناعات الغذائيدةس لمددا تسدببه مدن أضددرار           

 :  شديدة
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وتعتبددر اررددر مددادة غذائيددة وةدددت فددي العددالط        K (monosodium glutamate)موددتحات -0

سامة في األغذية تحت مسميات مختلفدة منهدا   كمحسنات طعطس ويتط ارفاء اسط هذه المادة ال

 . وغيرها( الجلوتاماتس اسبرتام)

س التددي تحدددث سددرطان الكبدددس والمددادة   (ButterYellow)المددادة الصددناعية الملونددة المسددماة    -2

 .س الـتي تتلف الحل ( FD  &C Yellow)الملونة المسماة

وهدـي شدديدة السدـميةس ومددادة     حدامض الخليد  أحدادي الكلدورس الدذي يسددتخدم كمدادة حافردةس        -3

س التددي تسددتخدم فددي تحليددة بعددض المنتجددات   Dulcin (P-ethoty Phengl Ureaالدولسددين 

سدـيتاري  بدـولي أوكـدـإل االيثيلـدـين      -8الغذائيةس وهي مدادة محدثدة لسدرطان الكبددس ومدادة      

(Poly oxy ethylene - 8-terabe )      وهدي   التدي تسدتخدم كمدادة مسدتحلبة لمنتجدات المخداب س

وهدي مدادة منكهدةس    (Comarin)مادة محدثة ألورام وحصوات في المرارةس ومدادة كومدارين   

 . وتحدث تسممًا بالكبد

اللتدان تسدببان تلدف األعضداءس وكدذل       ( FD  &C orange 8 2)المادتدان الملونتدان ل غذيدة     -4 

( FD  &C Red 4)المسدددببة لسدددرطان الكبددددس ومدددادة( FD  &C Red 1)المدددادة الملوندددة

 س التدي تسدب   (FD  &C Red 32)الملـونةس المحدثة لتلف الغوــاء الكرري والمادة الملوندة  

 المسددددددرطنةس والمددددددادة الملونددددددة ( Sudan 1)تلددددددف األعضـددددددـاءس والمددددددادة الملونددددددة  

(FD & C Yellow 1.2)  س التددي تحددـدث أضددرارًا معويددةس والمددادة المنكهددة(Safrole ) التددي

 . تحدث سـرطان الكبد

الذي يستخدم كمادة منكهةس وهو يسب  سرطان المعدةس ( Oil of Calamus)الكا موس جيت  -9 

 . المان  ل كسدةس والذي يسب  تلف الكلية( NDGA)وحمض

س التدي تتحدد مد     (Deithyl Pyrocarbonate (DEPC)المدادة الحافردة للمرطبداتس المسدماة      -1

 . س المسببة للسرطان(FD & C Violet 1)األمونيا وتكون اليورياتس والمادة الملونة 

 

 : األضرار الناجمة عن هذه اإلضافات
 

تلدف فدي    ,و الرفدح الجلددي  أالحكدة  , و تغيدر فدي الجيندات   أتلدف كروموسدومي   , ورام مختلفةأ     

اضدررابات فدي الكليدة     ,ارتفا  كوليسترول الدم ,اضررابات معوية معدية ,الربو, حساسية ,المع

, اضدررابات عصدبية  , اضدررابات حلبيدة   ,الصددا  والودحيحة   ,وحديء  غثيدان  ,و اضررابات بوليدة أ

 . رصدددددددانالانخفددددددداا الحددددددددرة علدددددددى التكددددددداثر وا  ,ةندددددددهألتودددددددوهات فدددددددي ا, ال هدددددددايمر
 

 : عض المضافات الغذائية ذات الخرورة المحتملةس مثُب
 

 :  نترات الصوديط
 

ُ    NaNO3 له الصيغة مرك  كيميائي نترات الصوديوم هو      ودفافة  ات بلدور  س ويكدون علدى شدك

 .عديمة اللونس أو على شكُ مسحوق بلوري أبيض
 

 :  ماكن وةودهاأ
 

 الالنوددون):  نعة مثددُتسددتخدم كمددواد حافرددة ومددواد ملونددة ومكسدد  طعددط فددي اللحددوم المصدد      

 .( واألسماك المدرنة - مةوالبسرر – والسجض

 

http://go.3roos.com/f6FaswxQuCK
http://go.3roos.com/f6FaswxQuCK
http://go.3roos.com/jvjf0ubv5ro
http://go.3roos.com/jvjf0ubv5ro
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  MSG-E621 : ةلوتومات الصوديوم( مونو)حادي أ
 

 :  ماكن وةودهاأ
 

أحددد مكسددبات الرعددط المعروفددة ويسددتخدم أساًسددا فددي مرحددة الدددةااس واللحددوم المصددنعةس                

 . معلبةوالتونة ال, وشرائح البراطإل المحليةس والخضراوات المعلبة

ن رردورة هدذه   إبدًا أهمية استخدام المضافات الغذائية س وعمومدًا فد  أن هذه المخاو    تنفي أا  

 . المواد على صحة المستهل  تتأثر بعاملين 

محدار تركي  المادة المضافة في الغذاء س وفي هذا الصدد فان منرمة الصحة العالمية حدد   : األول  

دنددى الممكددن اسددتخدامها مددن هددذه ألالدددول بددالتركي  ا وضددعت ةددداول ثابتددة ومل مددة لكددُ

ن   ت يد نس  وةود هذه المواد عن الحدد  أغذية المختلفة س على مضافات لنوعيات األال

 . المسموح به دوليًا
 

حصى لتناول المادة المضافة س فبتجاوج هذا الحد وبمعدد ت أعلدى مدن المسدموح     الحد األ :الثاني   

 ضددددرار الصددددحية ألالجسددددط ا نسدددداني وحددددد تحدددددث بعددددض ا نهددددا تتددددراكط فدددديإبددده س ف 

وهذا يتوحف على محدار ما يتناوله المستهل  من أغذية محتوية على مثدُ هدذه المدواد    

 . الكيميائية

 

 ؟ كيف نقلل استهالكنا للمواد الحافظة
 

 حيددث انهددا تحتددوي علددى مددواد حافرددة أحددُ بدددً  :  اسددتخدام الخضددراوات الراجةددة أو المثلجددة -0

 . من المعلبة     

 .ى تجن  اللحوم المحفو ة كالسجوك والمرتديال والسالم -2

 .ء استبدال الموروبات الغاجية والمثلجة بالعصير الراجا والحلي  والما -3

 جيددادة ا تجددداه الدددى اسددتخدام الماركدددات التجاريدددة المعروفددة فدددي مجدددال الغددذاء  حيدددث انهدددا      -4

 .لدددى أطعمتهدددا لتحصدددُ علدددى عالمدددة الجدددودة لمنتجاتهدددا     تحددداول تحليدددُ المدددواد المضدددافة ا       

 . كلما كان الرعام أحرن الى صورته الربيعية كان أحُ احتواء للمواد المضافة الخارةية -9

 

 كيف يحمي المستهلك نفسه ؟ 
 

 مدن رددالل حددراءة   . عدن طريددض شدراء األغذيددة المحتويددة علدى أحددُ نسددبة مدن هددذه المضددافات     -0

 . على براحة البيانات على المادة الغذائية  حائمة المحتويات     

 . بتجن  األغذية ذات المضافات الغذائية التي   يرغ  فيها  -2

التددي تحتددوي علددى كميددات ( Snacks)تجندد  تندداول كميددات كبيددرة مددن بعددض األغذيددة الخفيفددة  -3 

لمعدددة ا ةكبيددرة مددن األلددوان وراصددة بالنسددبة ل طفددال وا ستعاضددة عنهددا باألغذيددة الخفيفدد    

 .بالمن ل أو الفواكه والخضروات 

 

 

 :  ـالمراة
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. ةدون تس رونسديفال  .م نيكرسدون 0589 081-089. اضدافات كيمائيدة  .أسإل علوم األغذية -0 

 . لويإل ا  ترةمة الدكتور محمود ةالل

 .0588, حرا  الثحافة -م سسة أربار اليوم  عبد المنعط عسكر أحمدسرار طعام  أكُ  -2 

  0554  41-مجد  .ينفهمىس مح  الد. صديض 39.الرفُ البيئة األم.مضافات األغذية -3   

 مكتبددة الدددار  حسددن أحمددد شددحاتة / دس  لددوث البيئددة السددلوكيات الخاطئددة و كيفيددة مواةهتهددا  ت -4

 . 2112, العربية للكتان     

 . 2118آذار  -مارس  9 طفالتات وعصائر أغذية األبسكوي1شوكو تة -9 
http://www.algomhoriah.net/atach.php?id=11644 

 

 عضاء هيئدة التددريإل حسدط األحيداء    أ«  Biology departmentحسط األحياء بالكلية الجامعية  -1 

األضرار الناةمة عدن اضدافات   «  Environment«  الوهان بغدادي الحادر عبد فيصُ عبد« 

 . المواد الملونة
 

7-www. en.wikipedia.org . 
 

8- MayoClinic.com . 
 

9- U. S. Food and drug administration (1993), B. Raton, C. K. Smoley (C 10 CRC 

Press, Inc.) . 
 

10- Peter H. Proctor, “Free radicals and human disease” invited review article 

(earlier versions: radical disease, 1972 and 1984. CRC Hand Book of Free 

Radical and antioxidants vol.1, 1989. Conference on Active Oxygen and 

Medicine, Honolulu, 1979.  
 

 

 
 

 
 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85+%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF/+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%A9%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.algomhoriah.net/atach.php?id=11644
http://uqu.edu.sa/page/ar/2376
http://uqu.edu.sa/page/ar/2395
http://uqu.edu.sa/staff/ar/4281330
http://uqu.edu.sa/page/ar/5635
http://uqu.edu.sa/page/ar/27798
http://uqu.edu.sa/page/ar/27798
http://uqu.edu.sa/page/ar/27798
http://uqu.edu.sa/page/ar/27798
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 (2102يناير )والثالثون  سسادالعدد ال -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 
 

 نظم السالمة والصحة المهنية في المشروعات الصغيرة  
 

نجوى إيليا / مهندسة  – ثابت علي محمد طه /مهندس 

 *سامى
 

 أسيوط –المركز القومي لدراسات السالمة والصحة المهنية  -ماجستير في علوم البيئة 

 أسيوط -المركز القومى للدراسات واألمن الصناعى  مدير* 
 

 محمد أبو القاسم محمد/ األستاذ الدكتور 

 

 جامعة أسيوط  –كلية الهندسة  –قسم التعدين والفلزات  –أستاذ هندسة البيئة 

 
 : مقدمة

 االقتصاادية  ةالتنميا تحقيا    فاي الصغيرة ودورهاا الفعاا     الصناعيةالمشروعات تحظى 

 الدولاة  مان قبا     عظيماة  اهتماماات به هذه المشروعات من  حظيتورغم ما . يرة على أهمية كب

فااي عمليااة التنميااة   قااو  نهااا ال تقااوم باادور إيجااابي أل منهااا إال أنهااا لاام تحقاا  الفاماادة المرجااوة  

فاى العدياد مان بلادان     مقارنة بالدور اإليجابي الذ  تقوم به تلك المشاروعات  في مصر الصناعية 

 (. 0)أوضحت إحدى الدراسات  كما  ( يابان والهند وكورياال) : مث العالم 
 

تتلخص أهداف السالمة المهنية فاى حماياة العااملين والقاوى البشارية والمادياة وعادم        

إلحاق أى ضرر أو تلف   إن خفض معد  وجودة اإلنتاج من جراء وقوع حوادث أو إصابات فاى  

اإلجراءات واالحتياطات الوقامية كاآلتى  وإزالة مسببات الخطر وذلك بتطبي  مجموعة من العم 

(2 ): 
 

مان األضارار الناتجاة عان مخااطر      ( العااملين والمهندساين  )حماياة مقوماات اإلنتااج البشارية      -0

تخاذ االحتياطات الالزمة حتاى ال تتسابف فاى الحاوادث واإلصاابات واألمارا        االعم  وذلك ب

 .المهنية عن طري  إزالة مسببات الخطر 

 .ة على اآلالت والمعدات واألجهزة وحمايتها من التلف نتيجة سوء االستعما المحافظ  -2

تخفيض نفقات صيانة المعدات وتوفير التكاليف اإلضافية المترتباة علاى الحاوادث مان عاالج       -3

 .وإصالح معدات واستبدا  أجهزة 

 .المحافظة على الوقت الضامع نتيجة الحوادث واإلصابات  -4

العاملين فى مجا  المحافظاة علاى أنفساهم وغيارهم والمعادات وذلاك ب تبااع        خل  الوعى لدى  -5 

األساااليف والطاارق اآلمنااة ألداء العماا  وتعريااف العاااملين بمهميااة االلتاازام بقواعااد السااالمة    

 .وثقة العاملين بمنفسهم وبالتالى زيادة اإلنتاج  وكذلك رفع معنويات 
 

 :التنسي  بين مجاالت السالمة المختلفة مث  
 

 .وضع المواصفات الهندسية الخاصة بالعم  واألداء  -0

 .الوسام  التنظيمية للحفاظ على بيئة العم  والعام   -2
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 .الوسام  التى تمنع وقوع الحوادث أو اإلصابة باألمرا  المهنية  -3

 .أساليف التدريف المستمر والمتواص  إلحداث تغيير فى سلوك العاملين  -4

 .لوامح فى صورة تعليمات أو ملصقات وضع التشريعات وال -5

 .أسلوب التفتيش لضمان تنفيذ ما تقرر من توجيهات  -6

 
 :وأهميتها الصغيرة  ةمفهوم المشروعات الصناعي :أواًل 

 

نوعين من المعايير لتحديد مفهوم للمشاروعات   استخدامهناك اتفاق بين الباحثين على 

 : الصناعية الصغيرة وهما
 

 : النوعيوالمعيار  الكميالمعيار  -0
 

القيماااة  –قيماااة رأس الماااا  المساااتثمر  –عااادد العااااملين  الكمياااة المعاااايير : ويشااام  

 . الطاقة استخداممعد   –قيمة المبيعات  –قيمة اإلنتاج  –المضافة 
 

 :المعايير النوعية  -ب
  :اآلتية البنود وتشتم  على 

 لاايم ماان و (مالكااه) همالكااالغالااف بواسااطة  فااي رتاادا, السااوقطع حصااة صااغيرة ماان  تسااتق 

 . فةترخال  إدارة مح    

 الشراء أوحالة البيع  فيسواء  يضعف المركز التنافس . 

  الحصو  على القرو  وإمكانياتضعف القدرة المالية . 

 العم درجة الميكنة ودرجة تقسيم  في يانخفا  نسب .  
 

 ةوقاااااااد وضاااااااعت إدارة المشاااااااروعات الصاااااااغيرة بالوالياااااااات المتحااااااادة األمريكيااااااا 

Small Business Administration (SBA)    للمسااعدة   المشاروعات  لتصانيف  ( 0)الجدو  رقام

مان المسسساات    االقتارا  حتى تتمكن هذه المشاروعات مان    الصغيرة  روعات ـتحديد المش في

 ( 0)ويالحاااااا مااااان الجااااادو   ( 3) روعاتـالمشااااا هاااااذهل االمتماااااانديم ـتقااااا فاااااية صصاااااختالم

بالمشااروعات لتحديااد المشااروعات الصااغيرة دون التعاار  لحجاام  عاادد العاااملين  اختيااارتاام أنااة 

علاااى قيماااة المبيعاااات السااانوية للمشاااروع لتحدياااد      االعتماااادتااام  اكمااا, رأس الماااا  المساااتثمر 

يتم تحديد معاايير للتعارف علاى مشاروعات      مل, ( تجزمة - جملة)المشروعات التجارية الصغيرة 

 . الصغيرة الخدمات 
 

 شروعات الصغيرةتصنيف الم:  (0)جدو  رقم 
 

 المعايير الجهة

 عام  بصفة داممة 51أق  من  وزارة التخطيط 
 

 وزارة الصناعة 
I -  رأس مالها الثابت أقل من  عامل، 011أقل من 

 جنية مصر  بدون األراضي والمباني 511.111
 

 بنك التنمية الصناعية 
 011.111مجموع األصو  الثابتة ال يزيد عن 

 ون األراضي والمباني جنية مصر  بد
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األو   العلماايالمااستمر  الصااغيرة الصااناعات  والتكنولااوجي  العلماايأكاديميااة البحاا    :المصدددر

  .88ص   0894 أكتوبر 03 القاهرة  الدلتا لتنمية إقليم 
 

محاادد  رسااميأنااه ال يوجااد تعريااف    المتحاادة أشااار تقرياار ل ماام   فقااد فااى مصاار  أمااا 

ولكان هنااك بعاض الجهاات الحكومياة المصارية قادمت معاايير          الصغيرة للمشروعات الصناعية 

  .الصغير  الصناعيلتعريف المشروع 
 

 :الصغيرة المجاالت والخصائص المميزة للمشروعات الصناعية : ثانيًا
 

ساواء بطريا    الصغيرة تلعاف دورا  كبيارا   فاى تنمياة العدياد مان الصاناعات        الصناعات 

 .ة المجاالت الصناعية كاف مباشر فيأو بطري  غير  مباشر  

 :خصائص الصناعات الصغيرة 

تنفرد  التيالخصامص من تحديد مجموعة  أنه يمكنمن خال  مفهوم الصناعات يتضح 

 :   اآلتي فييمكن تلخيصها  والتي الصغيرة  بها المشروعات الصناعية 
 

يرة بوجاود  تتميز المشاروعات الصاناعية الصاغ    : اإلداريةالوظامف  في النسبياالنخفا   -0 

 ةعديمساوربما يكون مع عدد ضئي  من  المشروع وفى الغالف يكون هو مالك  واحد مدير 

  .اإلدارية يتولى كافة المهام 
 

بعمااا  اإلنتاااج  شخصاايال االتصااا  حياا  سااهولة : المقربااةوجااود االتصاااالت الشخصااية   -2 

  . نوعا  من المرونةمما يضفى  والمستهلكين 
 

الصااناعية الصااغيرة العديااد ماان    تالمشااروعا هتواجاا:   لااى االمتمااان صااعوبة الحصااو  ع  -3 

 الصاناعي تكلفة االقترا  للمشروع  ترتفعحي   لالقترا  العقبات عند تعاملها مع البنوك 

 .الصغير 
 

ويرجااع ذلااك إلااى أن المشااروعات الصااناعية     :  المااا  انخفااا  مسااتويات معاماا  رأس    -4 

مماا   التصانيع  عادد محادود مان عملياات      فاي تخصاص  الصغيرة أقا  كثافاة رأسامالية ألنهاا ت    

 .تعقيدا  تكنولوجيا أق   استخداميتيح 
 

 :التنمية تحقيق  فيدور المشروعات الصناعية الصغيرة :  ثالثًا
 

بالدناا   فاي  ههميتأويعد موضوع التنمية المحلية االقتصادية واالجتماعية أمر له داللته 

أس الماا  الخااص ورأس الماا  العاام بشارط أن تاتم       رباين  تعااون  البد مان ال  حي  خاصة فة صب

المااادن الكبااارى ويمكااان القاااو  أن التنمياااة المحلياااة  فااايالمااادن الصاااغرى كماااا تاااتم  فااايالتنمياااة 

لاان تاامتى إال ماان خااال  المشااروعات الصااناعية الصااغيرة لمااا لهااا ماان      ةواالجتماعياا االقتصااادية

وعلاااى ذلاااك  االجتماعياااة وخصاااامص تجعااا  لاااديها مروناااة التكياااف ماااع الظاااروف االقتصاااادية   

 .( 4)التنمية من خال  المهام اآلتية  فيفالمشروعات الصناعية الصغيرة تقوم بدورها 

  .نسبيا  بشك  مباشر وفى فترة وجيزة  القوميزيادة الدخ   فيالمساهمة  -0

 .الكبرى تعد المشروعات الصناعية الصغيرة حقو  تدريف للعمليات الصناعية  -2

 المكاااانيوذلاااك مااان خاااال  التوزياااع   جغرافياااا  المتاااوازن  ىالاااذات االقتصااااد  تحقيااا  النماااو -3

جمياع   فاي  االقتصاد للنمو  متقاربةوبذلك تتحق  معدالت  الصغيرة للمشروعات الصناعية 

 . اإلداريةالمناط  
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والحاد مان التاوتر     الحديثاة  ا  من الحياة التقليدياة إلاى الحيااة الصاناعية     قتسهي  عملية االنت -4

  . القتصادية التنمية  تتطلبه الذ  والمهني االجتماعيوتحقي  التكيف  جتماعي اال
 

 :البحث  وأهداف أهمية :ًا رابع
 

قضااية السااالمة والصااحة المهنيااة وذلااك    فاايتحديااد مناااط  الخلاا    إلااىيهاادف البحاا   

نطقاة  العاملين في موعى وقياس مد   –التنفيذية  حاللوام –القوانين والتشريعات  إلىبالتعر  

 .بقضية السالمة والصحة المهنية بمحافظة سوهاج  الكوثر الصناعية
 

الخبااراء  أذهااانقضااية السااالمة والصااحة المهنيااة كقضااية جوهريااة تشااغ   لااذلك فاا ن و

ناحياة االقتصاادية للساالمة    وارتباطهاا بال  البشارية  الماوارد   أدارة مجاا   فاي والمسئولين خاصاة  

 واألمارا   واإلصاابات  الحاوادث علاى   المترتباة د والتكلفاة  التقليا  مان الفاقا   ) . والصحة المهنياة 

التقلياا  ماان الحااوادث  ) والناحيااة االجتماعيااة ناحيااة ماان  (بيئااة العماا  فاايث دالمهنيااة التااي تحاا 

بتزويد العااملين   ا البح ويهتم هذ .أخرى من ناحية ( العنصر البشرى حمايةبغر   واإلصابات

حي  يعم  ذلاك علاى    المهنية   السالمة والصحة بالمعلومات عن مجافى المشروعات الصغيرة 

بمهمية السالمة والصحة المهنياة كمطلاف    اإلحساسالمعرفة والرؤية يخلف لهم  من إطارتكوين 

وينتهاى البحا  بوضاع     .بهاا  يعملاون   التاي الصناعية  لنمو ونجاح المشروعات والورش أساسي

السااالمة  فعاليااةساابي  تحقياا   يفااتصااحيح مسااار الجهااود المبذولااة  فاايتساااهم  التاايالتوصاايات 

 .الصناعية والصحة المهنية بالمشروعات 
 

 :سابقة الدراسات ال

 لتحسااين بيئااة العماا  وتطبياا  نظاام السااالمة والصااحة المهنيااة أجرياات دراسااات عدياادة 

 :منها 
 

  vanzelst 1954 (21) :  دراسة -0 
 

 الحاوادث  والتدريف وباين   ة الخبر السن التعرف على العالقة بين ك  من :  هدفت الدراسةاست

 . األمريكيةالواليات المتحدة  فيأحد المصانع الكبيرة  فيوتم تطبي  تلك الدراسة 
 

  :يلي إلى مجموعة من النتامج من بينها ما :  وتوصلت الدراسة
 

المصاانع  فاايلعماا  الفاارد  األولااىالشااهور الخمسااة  فااين معااد  وقااوع الحااوادث يزيااد إ

مجاا  األمان    فاي حصالت علاى تادريف     التاي وعاة  مث يق  بالنسبة للمجوكذلك معد  وقوع الحواد

  .الصناعي 
 

العماا   فاايوخباارة  ساانة  28عااامال  متوسااط أعمااارهم  604ن مجموعااة مكونااة ماان إ

 ماادتها ثااالث ساانوات قااد سااجلوا معااد  حااوادث أعلااى ماان مجموعااة أخاارى متوسااط أعمارهااا          

  . أيضا سنة وخبرة ثالث سنوات  41
 

مجااا  األماان   فااييتلقاااه العاااملون   الااذ وكااذلك التاادريف   العماا   يفاان ماادة الخباارة  إ

ومان ثام    العما   بيئاة   فاي علاى معاد  وقاوع الحاوادث      التامثير يعتبر من العناصار ذات   الصناعي 

تلك العناصر كمتطلبات يجف العناياة بهاا لتحقيا  فعالياة األمان       أهميةالدراسة الضوء على  ألقت

  .المنشمة  في الصناعي
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 :( 22)م 0884 سباعية دراس -2
 

 الصاناعي توافرهاا لتحقيا  اآلمان     تحديد المتطلبات الضارورية الاالزم  : أجريت الدراسة بهدف 

 التاايالتوصاايات  اقتااراحوكااذلك  ماانهم ودرجااة توافرهااا بالفعاا  ماان وجااه نظاار المستقصااى   

بالشاركات   الصاناعي تحقيا  فعالياة األمان     فاي تباذ    التاي تصحيح مساار الجهاود    فيتساهم 

  .الدراسة   مح

  :يلي إلى مجموعة من النتامج من بينها ما  :صلت الدراسة ووت

      وباين درجاة توافرهاا     ناحياة  مان   الصاناعي وجود فجوة بين أهمياة متطلباات تحقيا  األمان 

 .  من ناحية أخرى    

  ودرجاااة تاااوافر  ألهمياااةمعنوياااة باااين إدراك المستقصاااى مااانهم  اختالفاااات أياااةعااادم وجاااود 

  .منهمالء المستقصى سلخصامص الديموجرافية لهاوبين  الصناعيقي  األمن متطلبات تح    

  باين القطاعاات    اإلنتاجياة علاى   الصاناعي معنوية فيما يتعلا  بتامثير األمان     اختالفاتال توجد 

  .المختلفة     

   وذلااك ماان خااال     واإلنتاجيااة  الصااناعيقويااة بااين مسااتوى األماان     ارتباطيااههناااك عالقااة

علاى   الصاناعي ود تمثيرات معنوية لثالثاة متغيارات مساتقلة تقايم األمان      إلى وج ياتالتوص

معاد    - اإلصاابة معاد  شادة    - اإلصاابة معاد  تكارار   ) .اإلنتاجياة متغير تاابع يقايم مساتوى    

  ( .المفقودة كمتغير تابع اإلنتاجيةكمتغيرات مستقلة ومسشرات  اإلصابةخطورة 

 

 :( 23) 0892 عام ىفدراسة  -3
 

وكاذلك   اإلنتاجياة  تحكام إصاابات العما  بالوحادات      التاي علاى العواما     :لتعريف وذلك بغر  ا

المصانع  داخ   الصناعيتوفير أو عدم توفير األمن  فيالتعرف على الظروف البيئة المسثرة 

.  

  :يلي إلى مجموعة من النتامج من بينها ما :  الدراسةخلصت و
 

   فهااي اآلليااةالعواماا  لحااوادث واماان % 65مساائولة عاان نساابة  الهااى العواماا  الشخصااية  

  .فقط منها % 35مسئولة عن     

 االيجابياة   تجاه المصابين أكبر من المواقاف  اإلدارةتسلكها  التي ن المواقف السلبيةاتضح أ 

 لالختصاصاات وعدم وجود تحديد واضح  الصناعيبالتدريف على األمن  اهتماموعدم وجود 

  .الصناعي والواجبات الخاصة بجهاز األمن 

 تحكام إصاابات العما  وتاسثر      التاي ء علاى أهمياة مجموعاة مان العواما       والدراسة الض ألقت 

  :وهى  الصناعيعلى توفير أو عدم توفير األمن     
 

  الصناعي أهمية التدريف والتوعية لشئون األمن.  

  المحافظااة علااى والصااناعي تحقياا  رسااالة األماان  فااية تااأهميو الصااناعيدور جهاااز األماان

  .( المعدات واآلالت -المواد الخام واإلنتاج  -القوى البشرية )إلنتاج الثالثة عناصر ا
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   تحقيا  وسايادة الساالمة     فاي وأهميتهاا   الشخصاية  وتجهيازات الوقاياة    العما   ظروف بيئاة 

 .  والصحة المهنية    

 

 :( 24)م 0891دراسة المبيض  -4
 

 صاناعة تكريار البتارو      فاي الطبقاة   الصاناعي  األمان تحليا  وتقيايم بارامج    :  الدراسة استهدفت

  .تواجهها  التيبهدف ترشيد هذه البرامج وح  المشكالت     
 

  :يلي إلى مجموعة من النتامج من بينها ما :  الدراسة توتوصل
 

 عة تكرياار البتاارو  ترجااع إلااى انخفااا  كفاااءة باارامج  اصاان فاايبات العماا  اصااإأن حااوادث و

لادى   الوقامي الوعيطيات ووسام  الوقاية وكذلك مجا  احتيا فيوخصوصا  الصناعياألمن 

  .العاملين 

 مان مخااطر    الوقاياة الدراسة الضاوء علاى أهمياة كا  مان المتطلباات المتعلقاة بوساام           ألقت

  .شخصية سواء كانت مخاطر فنية أو طبيعية أو  العم  

 وذلااك   الوقاميااةوالتوعيااة  باااإلعالمصااة االمتطلبااات الخ أهميااةالدراسااة الضااوء علااى  ألقاات

  .العم  على حوادث  رةوالسيط الصناعيلتحسين وترشيد برامج األمن 

  وعادم وجاود تحدياد واضاح لالختصاصاات       الصناعي األمنعدم وجود اهتمام بالتدريف على

 .الصناعي  األمنوالوجبات الخاصة بجهاز 

 ر العما  وتاسث   إصاابات تحكام   التاي مجموعاة مان العواما      أهمياة علاى   وءالدراسة الض ألقت

  :وهى  الصناعي األمنعدم توفير  أوعلى توفير 

  أهميااة و الصااناعي  األماان موضااوع  هتجااا  وبالتااالي المصااابين  هالعليااا تجااا   اإلدارةمواقااف 

 .الصناعي  األمنالتدريف والتوعية لشئون 

   ظاروف بيئيااة  مااع  الصاناعي  األماانتحقياا  رساالة   فاي  تااهوأهمي الصاناعي  األمااندور جهااز

 .المهنية تحقي  وسيادة السالمة والصحة  في وأهميتهاة الشخصية العم  وتجهيزات الوقاي

 

 :( 25)م 0895 حيدردراسة  -5
والتنميااة وتحلياا   واإلنتاااج الصااناعي ل ماانتناااو  العالمااة بااين التخطاايط :  اسااتهدفت الدراسااة

وتوصاالت  .والتنميااة  باإلنتاااج تااهوذلااك لعالق الصااناعي األماانلنشاااط  العملااي طالتخطااي أهميااة

 : يليمجموعة من النتامج من بينها ما إلى اسة الدر

 المنطقة يتطلف التخطايط   فيتحقي  السالمة والصحة المهنية  أنالدراسة بالتحلي   أوضحت

 والتااي الصااناعي األماانرسااالة  نجاااحتساااعد علااى  التاايالسااليم للعديااد ماان العواماا   العلمااي

 : اآلتيةالنقاط  فيتتركز 
 

 .توفير سب  السالمة والصحة المهنية  يةبمهمالعليا  اإلدارة إيمان -0

 .والفرعية ولجانه الرميسية  الصناعي  األمن أجهزةجهود  -2

 .الحوادث لمنع  علمي ي أسلوبلعالتدريف  -3
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 المنطقااة والتاازام كافااة    فاايالصااناعي  األماانتطبياا  قواعااد وتعليمااات    أهميااةعلااى  التمكيااد -4

 .بها العاملين      

 

 ( :26)م 0896دراسة كونك   -6
 

 . منهاالوقاية  أساليفو الصناعي  التعرف على المخاطر الصحية للعم   : سةالدرا استهدفت

 :يلي مجموعة من النتامج من بينها ما  إلى : الدراسةوتوصلت 
 

 والعواما  المتعلقاة بظاروف بيئاة     ( اآللية)الدراسة على خطورة ك  من العوام  الفنية  أكدت

 .الصناعية المنظمات  فيمخاطر العم  الصحية خاصة  أهمضمن  العم  الطبيعية وتصنيفها

  المساببة تهيئاة الظاروف    فاي مخااطر العما  الفنياة والبيئياة لهاا دور كبيار        أنبينت الدراسة 

الساايطرة عليهااا وتااوفير التجهياازات    إحكااامالااذ  يتطلااف   األماار العماا   وإصاااباتلحااوادث 

 .لدرمها الوقامية 

 الهندسااية الوقايااة  تاادابيرالصااحية يمكاان حفظهااا ماان خااال   المخاااطر  أنالنظريااة  أوضااحت 

الوقايااة  أجهاازةفضااال عاان تااوفير واسااتخدام   العماا  بيئااة  فاايوتحسااين الظااروف الصااحية  

 .العم  مكان  فيالشخصية لك  فرد 

 

 ( :29)م 0896 (Jones) دراسة -9
 

       فااي  ودورهااا العماا فااي ةمنااآلا اإلنسااانيةالتصاارفات  أهميااةالتعاارف علااى  : الدراسااةاسااتهدفت 

 .العم  تقلي  حوادث 

  :يلي مجموعة من النتامج من بينها ما  إلى : الدراسةوتوصلت 
 

مكااان  فااي يالمهناا األماانتسااود حالااة  لكاي تزيااد ماان جهودهااا  أنيجاف علااى المنظمااات  

 األخطاااءعلااى تقياايم وتصااحيح   –فقااط  –تبنااى  أن فال يجااالصااناعي  األماانوان باارامج  العماا  

 اإلنساانية  األخطاءدراسة وتقلي   إلىيمتد ذلك  أنب  يجف   ةمناآللفنية والبيئية غير والعناصر ا

ممااا تنشاام عاان الظااروف   أكثاار ةمنااآلغياار ا اإلنسااانيةعاان التصاارفات  تنشاامالن معظاام الحااوادث 

 .اآلمنة المادية غير 

 .العم   أخطارودور التوعية الوقامية كمتطلف يساعد على تقلي   أهميةعلى :  الدراسة أكدت
 

لااديهم  رال يتااوف الصااناعي األماان أهميااةالااذين لااديهم معرفااة سااطحية عاان   األفااراد نإو

 األماان أهميااةقااو  عاان  إدراكلااديهم بينمااا يتااوفر ل فااراد الااذين   الحااوادث لتعاماا  مااع ا إمكانيااة

 .اإلدارة وتطبي  نظم السالمة المهنية  هوقدرتهم على أهميت الصناعي

 

 ( :29) م0899 (Jgdep)دراسة  -9
 

 الصناعي  األمنلتحقي  فعالية  السلوكياستخدام المدخ   إمكانية : الدراسةاستهدفت 

 :يلي مجموعة من النتامج من بينها ما  إلى : الدراسةوتوصلت 
 

الصناعي يعتمد على ثالثة عناصر رميسية تتمث   األمنتحقي   في السلوكيالمدخ   أن

 المختلفاة  المهاام   أداء فاي  اآلمان يشاك  االتجااه    الاذ   األساساي تعريف وتحديد السالوك   في أوال
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ظا    فاي يكوناوا قاادرين علاى أداء وظاامفهم      لكاي  السلوكيات تدريف العاملين على تلك  فيوثانيا  

 إتباااع فااييسااتمروا  لكاايالعاااملين وتقويااة عاازيمتهم   وإرشااادتوعيااة  فاايوثالثااا   آمنااة ظااروف 

  .األمن السلوك 
 

 فاي  اآلمناة غيار   اإلنساانية هناك عالقاة وثيقاة باين الجهاود المبذولاة لتقليا  التصارفات        

  .العم  العم  وبين معدالت وقوع الحوادث وما يترتف عليها من ضياع جزء من وقت 

قد زاد من  اإلصابةتسج  معدالت عالية من  التيأحد األقسام  فيأن معد  األداء األمن 

معادالت عالياة مان حاوادث      –أيضاا    –تساج    التاي ساام األخارى   وفى أحاد األق   %81إلى % 9

  %.88.3 إلى% 99.3من  اآلمن األداءالعم  قد زاد معد   وإصابات

 

  : (28)م Walters   0899دراسة  -8
 

 فاي الساامد   الصاناعي تحلي  العالقة بين حجم مكان العم  وبين حالة األمن  : الدراسة استهدفت

  .األمريكيةالواليات المتحدة  في  تلك الدراسة على صناعة الطباعة وقد تم تطبي المكان هذا 

  :يلي إلى مجموعة من النتامج من بينها ما : وتوصلت الدراسة 
 

     ( مان حيا  عادد العمالاة    )ومتوساط الحجام    الحجام  تبين من تلك الدراساة أن المطاابع كبيارة 

  .الصناعي بتحقي  األمن المتعلقة  اإلدارية رتيباتتاليتوفر لديها العديد من     

    تلاااك المشاااروعات الكبيااارة   فاااي الصاااناعي األمااانأشاااارت الدراساااة إلاااى أن سااايارة حالاااة

تلااك  فااي الصااناعي األماانجهاااز  ألعضاااءوالمتوسااطة إنمااا يرجااع إلااى وجااود دور واضااح    

 . المشروعات 

  لاديها  ال يتاوفر  . (عاامال   61يقا  عادد العماا  بهاا عان       التي)تبين أن المطابع صغيرة الحجم

ويرجااع ذلااك إلاى غياااب دور كاا  ماان   والمتوسااطة المطااابع الكبيارة   فاايالترتيباات المتااوفرة  

  .المشروعات تلك  في الصناعيجهاز األمن 

 

 ( :31)م 0899دراسة رمضان  -01
الهيئااة القوميااة لسااكك حديااد مصاار   فاايالتعاارف علااى مسااببات الحااوادث  :  الدراسااة اسااتهدفت

 . التابعة لوزارة المواصالت

  :يلي إلى مجموعة من النتامج من بينها ما :  وتوصلت الدراسة

الهيئاة القومياة لساكك     فاي هناك عالقة بين الحوادث وبعاض سياساات األفاراد المطبقاة     

ك حادى   الصاناعي بين الحوادث وبين إجراءات األمن  ارتباطحي  تم تسجي  عالقة  مصر  حديد 

 .  الهيئة فيسياسات األفراد المطبقة 
 

مجاااالت  فاايالمنظمااة خاصااة   فااي الصااناعيالدراسااة أهميااة إجااراءات األماان    أباارزت

 وأدواتوتاوفير مهماات    الوقامياة  والتوعياة  * التدريف على الوقاية من حوادث وإصابات العم  

 .الوقاية الشخصية 
 

  : (30) 0861دراسة عبد الكريم  -00
 



 -011 -

عادد كبيار مان الشاركات      فاي تااج  واإلن الصاناعي إظهار العالقة باين األمان   :  الدراسة تاستهدف

  .الصناعية 
 

فيها يتزاياد ماع تنااقص     اإلنتاجكان معد   التيالمصانع  فيأن عدد العما  :  وتوصلت الدراسة

فيهاا   اإلنتااج كاان معاد     التيالمصانع  فيوأن عدد العما   عام   945.630هو  اإلصابةمعد  

  .عام   92.211هو  اإلصابةيتزايد مع تزايد معد  
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  : (32)م 0869 حسنراسة د -02
 

 فاي صاناعة الساكر    فاي  اإلنتاجياة تناو  العوام  المسثرة على الكفاءة :  هذه الدراسة استهدفت

تلااك  فاي  اإلنتاجيااةأحاد العواما  البشاارية الماسثرة علاى      الصااناعياألمان   اعتباار حيا  تاام   مصار  

  .الصناعة 

 الصااناعيبااين األماان   ارتباااطإلااى مجموعااة ماان النتااامج وجااود عالقااة     :  وتوصاالت الدراسااة 

 في اإلنتاجيةيعتبر أحد المحددات البشرية المسثرة على الكفاءة  الصناعيوان األمن  واإلنتاجية 

يقا  فيهاا معاد  وقاوع      التاي  هاي  اإلنتااج يزياد فيهاا    التاي حي  لوحا أن المصاانع   الصناعة هذه 

  .صحيح والعكم  اإلصابة 
 

طلبات المسثرة على سايادة  لعديد من العوام  والمتإن الدراسات السابقة أبرزت أهمية ا

من الصاناعى فاى المنظماة   ويالحاا أن هاذه المتطلباات منهاا ماا يتعلا  بتخطايط بارامج            حالة األ

الصناعى   ومنها ما يتعل  بتنظيم العم  فاى مجاا  الساالمة والصاحة المهنياة   والابعض        األمن

وكذلك أكادت الدراساات الساابقة علاى أن     . العم  اآلخر يتعل  بتجهيزات الوقاية من مخاطر بيئة 

األمن الصناعى يعتبر ضامن معاايير الكفاياة اإلنتاجياة فاى المنظماة والمعالجاة العلمياة للحاد مان           

 .الحوادث وإصابات العم  تعتبر فى نفم الوقت معالجة لتحقي  الكفاية اإلنتاجية المطلوبة 
 

 تم عما  زياارات ميدانياة   , المحدد لها  وبناءا  علي خطة عم  الدراسة والجدو  الزمني

تياة  وكانات المصاانع اآل  . بالمنطقة الصناعية تحت الدراسة وتحديد المصاانع والاورش الصاغيرة    

 :    مح  الدراسة

 .كسجين الطبي والسام  مصنع غاز األ -0

 .مصنع غاز االستيلين  -2

 .مصنع األدوات البالستيكية  -3

 . ةكرونمال -مصنع المواد الغذامية  -4

 .البسكويت  -مصنع المواد الغذامية  -5

 .مصنع الورق الكارتون  -6

 .مصنع األهرام للمستحضرات الطبية  -9

 .مصنع اآلالت واألدوات الزراعية  -9

ومان ثاام تقياايم  , قساام الخاصااة بهاذه المصااانع وطريقاة عملهااا   ألوقاد تاام التعارف علااي ا  

وقد تبين المخاطر الغالبة في هذه المصانع , لعم ن تتواجد في بيئة اأورصد المخاطر التي يمكن 

 .    تربة ألفي الضوضاء والحرارة وا
 

جراء القياسااات الميدانيااة فااي مواقااع العماا  مسااتخدما   علااي ذلااك قااام الباحاا  باا وبناااءا 

لقياااس شاادة الضوضاااء وكااذلك SOUND SURVEY METER  D-1405C DIGITAL جهاااز

لقياااس الوطاااة الحراريااة وتقياايم بيئااة  HEAT STRESS-CASELLA 020687اسااتخدام جهاااز 

العماا  وذلااك بمقارنااة مسااتويات القياااس التااي تاام الحصااو  عليهااا بالحاادود المسااموح بهااا طبقااا     

 1 2113لسنة 02لقانون العم  

 

 : النتائج والمناقشة 
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تام اختياار المناااط  األكثار عرضاة للضوضاااء فاي األقساام المختلفااة بالمصاانع وتمكاان        

مساتويات شادة الضوضااء فاي هاذه المصاانع وفيماا يلاي بياان بتقريار قياساات             الباح  من رصاد 

 ( .9-2)الضوضاء  في الجداو  

 

 :مصانع الغازات الصناعية  -0
 

 (2)جدو  
 

 مستوي الضوضاء بالديسبل موقع القياس

 80 وحدة سحف الهواء
 99 مضخات التعبئة

 

 : مصنع الجيار لآلالت الزراعية  -2
 

 (3)جدو  
 

 مستوى الضوضاء بالديسب  ع القياسموق
 94 ( 0) ماكينة خراطة 

 96.8 ( 2) ماكينة خراطة 
 5 90 نهاية العنبر 

 

 :  لصناعة الكرتون والمنتجات الورقية  يفرسا  مصنع يون -3
 

 ( 4)جدو  
 

 مستوى الضوضاء بالديسب  موقع القياس 

 82 2 (  C) ماكينة 
 92 4 ( B) ماكينة 

 9 98 الكرتون ماكينة لص 
 012 ماكينة طباعة الكرتون

 9 84 ماكينة تقطيع الكرتون

 

 :  شركة أبو الدهف إلنتاج المواسير البالستك  -4
 

 (5)جدو  
 

 مستوى الضوضاء بالديسب  موقع القياس 

 9 81 ماكينة نفخ البالستك
 8 85 ماكينة طبع البالستك

 

 :   شركة سوهاج للرخام والبالط االلي  -5
 

 (6)جدو  
 

 مستوى الضوضاء بالديسب  موقع القياس

 96 خالط ظهر البالط
 9 89 مكبم

 3 84 جالية البالط 
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 : شركة األهرام للمستحضرات الطبية  -6
 

 (9)جدو  
 

 مستوى الضوضاء بالديسب  موقع القياس

 وحدة تنقية الماء
 (مبوالت الماء للمضاد الحيو أ)

92 

 2 92 خالط عم  الكالمينا

 4 96 وحدة تسيي  الفازلين

 :   مصنع ميريت للمواد الغذامية -9
 (9)جدو  
 

 مستوى الضوضاء بالديسب  موقع القياس
 4 96 ماكينة تصنيع الويفر

 5 96 العجانة
 

 : وقد تم قياس الوطاة الحرارية في مصنع ورق الكرتون وكانت نتامج القياس كالتالي        

 درجة مئوية 09.3= الرطف  درجة حرارة الترمومتر 

  درجة مئوية 24.2= درجة حرارة الترمومتر الجاف   

  درجة مئوية 30.4 =درجة حرارة الترمومتر جالوب 
 

 :   تحتسف درجة الحرارة المسثرة من المعادلة 
 

  من درجة حرارة ترماومتر   3 1+من درجة الحرارة المبللة  9 1= درجة الحرارة المسثرة

 :     كونوعليه ي.  جالوب
 

 (4 30) 3 1(  + 3 09) 9 1 = درجة الحرارة المسثرة

 درجة مئوية  5 22 = 
   

يتبين من المعادلة ان درجة الحرارة مالمماة للعااملين فاي بيئاة العما  التاي تام القيااس         

 .بها وهي ماكينة تحضير ورق الكرتون باستخدام البخار 
 

 :كالتالي ويمكن تحليل نتائج القياسات في بيئة العمل 
 

 يتاااروجينو النأوكساااجين األ يمكااان حااادوث تسااارب لغااااز , لصاااناعية فاااي مصاااانع الغاااازات ا  -أ  

آللاي لزياادة الاتحكم    طفااء ا إلمر الذ  يتطلاف تاوفير نظاام ا   ألا, ستيلين في مواقع العم  ألو اأ

   . ستيلين حي  انه قاب  لالشتعا  ومولد للحرام في غاز األ

نبعاثاات للحارارة تاسثر علاي     اكانت هنااك  ,  والبسكويت ةوالمكرون في مصانع ورق الكرتون -ب  

وبالتالي يجف توفير التهوية الموضعية للحصو  علاي الراحاة المناسابة للعااملين     , العاملين 

    . 

لاي التهاباات العياون والجلاد وتاسثر علاي       إترباة  تاسد    أتوجاد  , في مصاانع الابالط والرخاام     -جـ  

علااي ذلااك البااد ماان تااوافر مهمااات الوقايااة الشخصااية ماان كمامااات و, جهااز التنفسااي للعاماا  
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كما سجلت  القياسات زيادة في معادالتها عان المساتويات المساموح بهاا      , تربة ألواقية من ا

 .ديسب    3 84في جالية البالط و, ديسبي  في مكابم البالط  9 89ذ بلغت إ
 

دد فياااه المساااتو  والاااذ  حااا 2113لسااانة  200وذلاااك طبقاااا  للقااارار الاااوزار  رقااام   

ذن لتساااهم فااي تقلياا  نساابة   ديسااب  وعليااه يااتم تزويااد العاااملين بسااماعات لاا   81المسااموح بااه

 .الضوضاء المسثرة علي العام  
 

الضوضااء أعلاي    الت الزراعياة  ومصاانع الاورق والكاارتون كانات مساتويات      آلوفي مصانع ا -د

ذن لتقلي  نسابة التعار  لهاذه    ألعن المعدالت المسموح بها ولزم للعام  بارتداء صمامات ا

بلغت شادة   C))وعند الماكينة ,  ديسب   9 84الضوضاء حي  بلغ في ماكينة تقطيع الورق 

لاي المخااطر   إالت الزراعياة  كما يتعر  العاملون في مصاانع اآل  1ديسب  2 82الضوضاء 

لذلك يعد لواح الحديد والصاج وأكذلك نق  الخامات ويكية من قطع وتجليخ وبرشمة والميكان

الت الزراعياااة ضااارورة واجباااة فاااي هاااذه   مهماااات الوقاياااة مااان مخااااطر تصااانيع اآل  تاااوفير 

دخناة الناتجاة عان عملياات القطاع واللحاام يتطلاف        ألنبعاثاات ا إن التعار  إل كماا  , الصناعات

 . جهزة الوقاية من الغازات السامة وحماية العين من الوهج الشديدأ توفير

مكانيااة لتصاانيع قابلااة لالشااتعا  وبالتااالي إالمااواد الداخلااة فااي ا فاا ن, فااي مصااانع البالسااتيك  -هااـ

طفاء خاصة بهذه المنطقة الصناعية لسارعة التادخ    إفالبد من توافر وحدة , الحرام  قاممة 

 .   في الحاالت الطارمة 

ياة  ميامية الضاارة والمخااطر الطبيعياة والميكانيك   ينبعاثات الكإلوعموما  نظرا  لتولد الغازات وا -و  

قاة الصاناعية   سعاف متنقلة بهذه المنطالمختلفة فانه يلزم تخصيص وحدة إ في مواقع العم 

سااعافات األوليااة وعااالج المصااابين ماان جااراء الحااوادث واإلصااابات عنااد إلمكانيااة القيااام باإل

 .حدوثها في بيئة العم  
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 :  التوصيات
 

 :التوصيات من ما يلى يمكن تقديم  الدراسة إليها تتوصل التيمن النتامج         

اهتمااام الجمعيااات االسااتثمارية برفااع الااوعى الوقااامى لهااذه الشااريحة ماان المجتمااع الصااناعى  -0

وبالتاااالى يجاااف وضاااع هاااذه  2113لسااانة  02وخاصاااة إنهاااا ال تااادخ  فاااى نطااااق القاااانون  

 .المشروعات الصغيرة على خريطة العم  فى مجا  السالمة والصحة المهنية 

الصااغيرة علااي أعمااا  السااالمة    لعاااملين بالمشااروعات  ا  تاادريفرورة يوصااى الباحاا  بضاا   -2

ن أو باساتمرار  وذلك لتذكيرهم بمهمياة نشااط الساالمة والصاحة المهنياة       والصحة المهنية 

 .المشروع أهداف  باقييصبح لديهم هدف مث  

ز يبار  العما    ألصاحاب  ثقاافي وكاذلك برناامج    للعااملين   ثقاافي يوصى الباح  بوضع برناامج   -3

هااذا البرنااامج أهميااة تااوافر متطلبااات السااالمة والصااحة المهنيااة بالنساابة لكاا  ماان العاماا        

وتنفياااذ  إتبااااع اءتعاااود علااايهم مااان جااار التااايوتوضاااح الفواماااد والمزاياااا  العمااا  وصااااحف 

 .المهنية  اشتراطات السالمة والصحة

فيماا يخاتص     بالمحافظاة ضرورة األخذ بمقترحات أعضاء مكاتف الساالمة والصاحة المهنياة     -4 

الالزماة لتفعيا  تحقيا  متطلباات الساالمة والصاحة المهنياة         واإلجاراءات الفرعية  باألنشطة

 . للعاملين

 فاي ويكون  بالمشروع  الصناعي ل منتعين مسئو  بمشروع صغير  أ مدير  إلزامضرورة  -5

لعماا   وتعطى له صالحيات بتوقيع الجزاءات على ا المشروع مستق  تماما  عن مدير  قراره

 .المهنية تطبي  اشتراطات السالمة والصحة  فيإهمالهم  والمشتركين بسبف

 فاي عتمادات المالية لدعم نشاط السالمة والصاحة المهنياة وخاصاة    يوصى الباح  بتوفير اال -6

 الصاااناعي األمااانباااين العااااملين بمهمياااة تطبيااا  اشاااتراطات    الثقاااافي الاااوعيمجاااا  نشااار 

 .بالمشروعات 

تعليماااات الووضاااع الجدياااد مااان      اإلعالنياااة تالملصاااقا تاااوفيربضااارورة ى الباحااا  صااايو -9

سبي  تطبيا  اشاتراطات الساالمة     فيوعدم االكتفاء بالوسام  المكتوبة  الجديدة بالملصقات 

مان رادياو وتلفزياون ومجاالت      األخارى  األعالميتم استخدام وسام   وإنما المهنية والصحة 

 .فعا  بشك   لتحقي  برامج السالمة والصحة المهنية

 يوصي الباح  بتوفير مهمات الوقاية الشخصية المناسبة للحماية من مخاطر المهنة  -9

 .نفجارات ير وسام  الوقاية من الحرام  واإلوكذلك العناية الكاملة بتوف -8

 

 
 

 :المراجع
 

  0894 القااااهرة  جامعاااة  السياساااية  كلياااة االقتصااااد والعلاااوم   منشاااورة دكتاااوراه غيااار   -0

  (ع.م.دراسة تحليلية لبعض جوانف هيك  الصناعة في ج, ع؛ح السيد فوز  ) .01ص 
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 (2102يناير )والثالثون  سسادالعدد ال -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 
 

 اء مرض العصرـالضوض
 

 ممدوح سالمه مرسى /جيولوجى 
 

 ديوان عـام محافظـة المنيـا – إدارة شئون البيئة –مفتش أول شئون البيئة 

    
 : مقدمةال
 

نسدداس اإل لددديهح نسدد يدددراها ريددر اوم الم دداعر الرلييدة الدد ي    إن الهددو  ععمددة   

فدى للدومهح بعيددا عد  الودلض وال دجي         ةسمى معاعى الحياأجميل، ال ي  يستلهمون  ئبكل ش

ولدد ا سىددمى المسددك  سددكنا    المددجع  المدداام المنفددر جالددض التددومر واليلددح وال ددع  والحددجن،     

فكير لتحويل الهدو  والرانة والسكينة فيه، ول لك اان الومت يوما عبادة الوالحي  يتللله الت

. فى بديع صنع المبدع سبحاعه ومعالى فى السماوات واألرض لغمر السعادة روح وايان اإلعسدان 

سدورة مدريح اةيدة    ( َلداَل َرِّ  اجعَعدل ل دي ةَيدةا َلداَل ةَيتىدَك َأَلدا مىَكل دَح الَنداَس َثَلداَ  َلَيدال  َسدو ي ا            )لال معالى 

إ َما َمَري َ  م دَ  العَبَ در  َأَندداا َفيىدول ي إ ع دي َعدَ رعتى ل لدَرنعَم   َصدوعماا         َفكىل ي َواشعَرب ي َوَلر ي َعيعناا َف(  )01)

اهلل الودمت ععمدة عظيمدة مسدتحح فيده       ، فسدبحان (22)سدورة مدريح اةيدة    ( َفَل ع أىَال َح العَيوعَم إ عس دي ا 

َل َلكىددحى الَليعددَل َوالَنَهدداَر  َوم دد  َرنعَمت دده  َجَعدد )الددنفب بالرانددة والسددكينة والرنمددة وصددد  اهلل معددالى    

وم  الطريد  أن   .( 37)سورة اليوص اةية ( ل َتسعكىنىوا ف يه  َول َتبعَتغىوا م   َف عل ه  َوَلَعَلكىحع َم عكىرىوَن

ال وضا  فى اليرن الثالث الميالدم ااعت أند طر  التع يض، وي ار لندا التداريأ أن لا دد شدرطة     

 . عدام لوومهإلمستمرة الوادرة م  األجراس فى العالية ام ال وضا  دالوي  اان يستل
 

 : تعريف الضوضاء
 

و أو انتكااهدا  أو الطدر  عليهدا   أجسدام المهتدجة بسدبض نراتهدا     ألصوات م  األمودر ا

لرم نيث يتحول جاعض م  طالتها إلى صوت فكلما ااعت الطالة المتحولدة  أجسام أمياومتها مع 

الودوت عاليدة، وعنددما يهتدج جسدح فاعده ي دغل علدى الهدوا           إلى صوت ابيدرة المدا ااعدت شددة     

مامه فى امجاه ما، ثدح يتللدل الهدوا  عندد نرادة الجسدح فدى ا مجداه الم داد وبتكدرار الدك مندت              أ

لدى  إعد  الجسدح المهتدج وعنددما مودل       سلسلة م  الت ارل والتلللل للهدوا  فتنت در فيده بعيدداا    

فان الودوت عبدارة عد  موجدات ميكاعيكيدة طوليدة       نساس بالسمع، وهك ا إلعسان مسبض اإلان اأ

ن هناك نراة اهتجازية لججيئات الوسل النالدل للودوت مكدون فدى عفدب امجداه اعت دار        أبما يعنى 

عمدا يلدجم  عت داره وسدل مدادم فينتيدل       إالموجه الوومية، و  ينت در الودوت فدى الفدرات التدام و     

ملتلفدة متولد  علدى عدوع الوسدل النالدل       الووت فى المواد الولبة والسا لة والغازية بسدرعات  

للووت، ومبلغ سرعة الووت فى الهوا  الجوم لدرِّ سدطا األرض عندد درجدة ندرارة الودفر       

  وميل شدة الووت الما بعدعا ع  موددره، فهنداك مدواد مثدل الهدوا  والمدا        / م 270المئوم 

رم ممددتص لددأعدد  مودددر الوددوت وهندداك مددواد   والحديددد ينت ددر فيهددا الوددوت لمسددافات بعيدددة 

  لمسددافات لودديرة جدددا مثددل اللبدداد،    أموجددات الوددوت بكفددا ة عاليددة فددال ينتيددل فيهددا الوددوت     

الووف، الوبر واليط  والتى يطلح عليها عوازل الووت ومستلدم هد ه المدواد فدى عدجل مكدان      

ي ددا اععكدداس لموجددات الوددوت علددى  أمعددي  صددوميا عدد  الوسددل المحدديل بهدد ا المكددان، ويحددد   
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ة له فيسبض صدم الووت، اما معاعى الموجات الوومية م  ا عكسار فتغيدر مد    سطا العااسألا

اثدر مد  موددر    أامجاهها عندما يتغير الوسدل النالدل لهدا، امدا أن موجدات الودوت الودادرة مد          

صددوات ألمدداا  ب دددة اابددر مدد  مجمددوع شدددة ا  ألن متدددالل فيظهددر الوددوت فددى بعدد  ا أيمكنهددا 

لدرم  أمداا   أبالتدالل البنا  لموجات الووت، ومظهدر فدى    الوادرة م  ال الموادر فيما يعرف

ضدع  هد ه المودادر فيمدا     ألل م  شدة الووت الودادر مد    أشدمه  و صوت ضعي  جدااأسكون 

ان ألان نيدث يتحدرك ر دا  طبلدة ا    ألعسان الودوت بواسدطة ا  إليعرف بالتدالل الهدام ويستيبل ا

ان الوسددطى أللددى اإومنتيددل الحراددة ليهددا وفددى موافددح معهددا إبسددبض موجددات الوددوت التددى موددل 

عسددان الميوددود بهدد ا إلشددارات معينددة لدديفهح منهددا ا ألددى إان الدالليددة فددالمأ الدد م يترجمهددا  األفدد

عدددد صددغير مدد  مرابددات   ) الوددوت ويميددجه، وعندددما مكددون الموجددات دوريددة ومنتظمددة ميريبدداا    

امددا فددى نالددة   نسدداس بالسددرور وا رميدداح   أللددى اإفددان الددك يددادم   ( الوددوت ودوريددة ميريبيددة 

عهددا مسددمع إمددا الغيددر منتظمددة التددى متكددون مدد  عدددد ابيددر مدد  المرابددات الدوريددة ف   أالموسددييى، 

   . ضوضا 
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 :  تردد الصوت المسموع ونغمته
 

 :  مردد الووت
 

لموجددة فددى طولهددا  سددرعة اعت ددار الوددوت فددى الوسددل مسدداوم ناصددل ضددرِّ مددردد ا    

صوات الحدادة اات مدرددات عاليدة    ألف ة  واصوات الغليظة وهى مرددات منلالموجى، فتوجد األ

 صدددددددوات التدددددددى منحودددددددر مرددامهدددددددا بدددددددي  عسدددددددان العاديدددددددة سدددددددماع األإلان اإومسدددددددتطيع 

  مسددمى الموجددات التحددت سددمعية /ا 21لددل مدد  ألثاعيددة، فا/ لدد  اب بددةأ 21ثاعيددة و/ اب بددة 21

علدى  ألددات امدا التدر  أعسدان،  إليسدمعها ا  جسام ال لمة مثل األرض، و ألومتولد م  اهتجازات ا

جهدجة  أسدان ومتولدد مد  لدالل     عإليسدمعها ا    مسمى الموجات فدو  السدمعية و   /ل  اأ 21م  

 . Frequency rangesلاصة 
 

       
 

 :  نغمة الصوت
 

جسدام  أم أعسدان و إلال الوومية لددم ا بنأل ت الموسييية الملتلفة واةومار واألمهتج ا

عنها صوت  بترددات اثيرة فى عفب الولت فعند محليل الووت الوادر م  الجسدح  لرم يودر أ

ملتلدد  عدد  بع ددها الددبع  فددى التددردد فمنهددا مرابددات    ةعجددده يتكددون مدد  عدددة مرابددات موجيدد  

و منلف ة ال دة ويكون صوت المودر هو محودلة ادل   ألرم متوسطة أر يسية عالية ال دة و

ن أول عجدد  عفب شددة ومدردد الموددر األ    لر لهةت مودر اا نللنا صوإه ه المرابات الموجية و

ول ممدا يجعدل ادل صدوت     الثاعى ملتلد  عنهدا لودوت الجسدح األ    شدة ال مرابة فى صوت الجسح 

لر، ويعرف الك بنغمة الووت فهى معتمد على مرابدات الودوت وطبيعتهدا، ولكدل     ةمميجا ع  ا
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يسدمى الدك ببودمة الودوت      نألدري  ويمكد    ةعسان صدومه اللدام مهمدا م دابه مدع صدوت ا      إ

 .عسان إاللاصة بكل 

 

 :  حدة الصوت والضوضاء
 

عسان علدى شددة هد ه الموجدات فهنداك السدكون       إلمعتمد موجات  الووت التى يسمعها ا

ان ولمددا اددان اعت ددار  أللدد والهمددب والكددالم العددادم والوددوت الجهددورم ومنهددا مددا يسددبض ة مدداا   

هى متوسدل المعددل الجمندى  عسدياِّ الطالدة لدالل        الموجه يعنى اعت ار الطالة فان شدة الووت

م متوسددل اليدددر  أوندددة المسددانات مدد  سددطا عمددودم علددى امجدداه اعت ددار الموجددة الوددومية      

م/ المنسدداِّ لددالل وندددة المسددانات وميدددر بوندددات وات   
2

، ومنحوددر شدددة الوددوت المسددموع  

يدة الحساسدية  ان شدد ألن اأويت دا مد  الدك      I= 1.0  W/m2وبدي     W/m2 = I0 12-10بدي  

لدى  إ (I) ان، وم دير أللى مستهل شدة الودوت الد م محدب بده ا    إ (I0)للموجات الووميه، وم ير 

 ان  وهكدددددددددد ا والنسددددددددددبة لددددددددددأل مسددددددددددتهل شدددددددددددة الوددددددددددوت الدددددددددد م يحددددددددددد  ة مدددددددددداا   

(I / I0= 1012  )  ضددددعاف لوردددارمح هددد ه النسدددبة فهددددو   أمدددا ع دددرة   أ، ميدددددار ابيدددر جدددداا 

(10 Log I/I0 = 120 ) .مى ونددات لياسده   ميياسدا لمسدتوم شددة الودوت ومسد      ويتل  ه ا الرلح

مريكى جرهام بل ويستلدم عادة عى ر ه ه الوندة وهو الديسيبل أللى العالح اإبالديسيبل ومنسض 

لورددارمح النسددبة بددي  ال ددغل النددام  مدد  موجددة الوددوت وبددي  ضددغل ليدداس ميددداره           ½وهددو 

سددح/ دايدد    101112
2
مدد  موددادرها الملتلفددة  ضددا ويوضددا الجدددول التددالى مسددتويات ال و  

 . ثارهاةوعوعيتها و
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 م عوع ال وضا  عدد وندادت الديسيبل أمثلة
شجار  ألورا  اأنفي    –ضربات اليلض  –أصوات لافتة 

(01 ) 

 م مسموعة 01لى إصفر  

 2 هاد ة جداا 71لى  إ 01م   (21)نفي  األورا   –الحراة بالمنجل 

نراة المرور  –ة أصوات المكتبات العام -ئعمل هاد

 ئم ياع هاد –البيئة الريفية  –اةلة الكامبة  –اللفيفة 

 7 هاد ة 01لى  إ  71م  

لة ة –التليفجيون  –المحادثة العادية  –جهاز التكيي  

المحال التجارية  –عباح الكلض  –الكنب الكهربا ية 

 والمطاعح

 4 متوسطة 31لى إ 01م  

يارة عند سرعة صوت البياعو الس  -ضجي  ال وارع 

اللالط المنجلى   -الغسالة الكهربا ية   -ساعة / اح  011

 دراجة بلارية –ةلة ميطيع الح ا ش   -ت الطباعة ة  -

 0 مرمفعة 011لى إ   31م  

 –مااينات البرشمة  –ة ت المواعع  –اليطار السريع 

اعطال   -الفر  الموسييية الحديثة –الطا رات النفاثة 

طر    -انألصوات مسبض ة م اأالرعد  –دا مدفع لريض ج

 لواح الواجأعني  على 

 2 (مجعجة) مرمفعة جداا 071لى إ 011م  

 

مد  التجهيدجات الحديثدة المسدتلدمة فدى المندازل        ن اثيدراا أوم  الجدول السابح يت ا 

مودر عنها أصوات مدلل فى عطا  ال وضا  المرمفعة جدا ول ا يجدض اسدتلدام هد ه اة ت فدى     

ن الفددر  الموسددييية الحديثددة مدددلل فددى عطددا  ألددري  امددا ولددات مناسددبة نرصددا علددى رانددة اةأ

 .زعاج إلموادر ا
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 : انعكاسات الصوت وصداه
 

عندما ميابل موجة صومية سطا فاصل بي  وسطي  ملتلفي  ينعكب جج  منهدا وينفد    

ب الوسددل النالددل  مددا الموجددة المنعكسددة فتنت ددر فددى عفدد   أجددج  ةلددر ويحددد  امتوددام للبددالى،   

 مدا الموجدة المنكسدرة منفد  فدى الوسدل      أللموجة السالطة بنفب سرعة اعت دارها لبدل ا ععكداس،    
ول، وبالنسدبة  لكدل مد     ألالثاعى بسرعة ملتلفة وامجاه اعت ار ملتل  عد  مثيلتهدا فدى الوسدل ا    

 .الموجددة المنعكسددة والموجددة المنكسددرة والجددج  الممددتص متولدد  علددى طبيعددة السددطا الفاصددل  

= لدواعي  ال دو ، ومنهدا زاويدة السديوط       ولواعي  اععكاس واعكسار موجات الودوت هدى ممامداا   

  اععكداس الدى   و اابدر منهدا فيحدد   ألدى الجاويدة الحرجدة    إزاوية اإلععكاس  ووصول ه ه الجاويدة  

اللطيدة    بعادهدا أمكون األجسام التى معترض مسار الووت صدغيرة و  نياعااأللموجات الوومية، و

رور الموجدات  طوال الموجية للووت فيحد  نيود لمسار الووت اما يحد  عندد مد  األ فى ندود

وا ععكداس  .  عهدا منت در فدى جميدع ا مجاهدات ندول هد ه الفتحدة        إو بداِّ ف ألالل فتحة مثل شباك 

المباشر لموجات الووت التى مسدتغر  فتدرات لوديرة عدل سدطا ام مسدانة ابيدرة مثدل ندا ل          

نسدداس بودددم  إلعسددان اإلان اإبودددم الوددوت ومسددتطيع     و سددطا جبددل يسددمى عددادة  أمبنددى 

الووت عندما مكون الفترة الجمنية التى مفودل سدماع الودوت المباشدر والودوت المدنعكب فدى        

 .   اثرأو أججا  م  الثاعية أندود جج  واند م  ع رة 
 

 :  مصادر الضوضاء
 

بده مد  موجدودات    عسدان وادل مدا يحديل     إللما ااعت البيئدة هدى ادل مدا هدو لدارج عد  ايدان ا        

ن عملية موازن الووت يعتبر عامال مهما مد  العوامدل البيئيدة لاصدة مدع      إومنها الووت ل لك ف

ندا  مغيرات ابيدرة فدى البيئدة    إلى إدت اة ت التكنولوجية المتطورة أميدم المدعية الحديثة التى 

اعحودار السدكان فدى    ن المدن الكبيرة المكتظدة بالسدكان و  أع   عسان ف الاإلالوومية المحيطة با

  مسدتحد   ماا  ضيية أند  للال واضحا فى التوازن الوومى ل ا فإن ال وضدا  عنودر ملدو   أ

 :ومتعدد موادره ومنها 
 

ثنددا  أوالطددا رات النفاثددة  لددوف مدد  السدديارات ألو مئددات اأصددوات الوددادرة عدد  ع ددرات  ألا -0

التدى مجدرم   ( الدأ  111موميسدكالت   –لطدارات  )لدرم  ألصعودها وهبوطها ووسا ل النيدل ا 

صبحت لغة أواالاسات ه ه  السيارات التى  و عهارااأ فى  طرلات المدن والتى   متول  ليالا

فراح ألسفل المنازل وعنوان لأ  ياا النا مي  ومنادامهح معالتلاطض بي  السا يي  ووسيلة إل

د يت دي صوات الوادرة مد  ة ت الحفدر وبعد  اة ت ا لدرم المسدتلدمة فدى ال      ريرها األو

والبنا  التى نلدت محدل العمالدة اليدويدة عظدرا للتوسدع فدى هد ا اليطداع الد م يتطلدض سدرعة             

 . (وعوعاا اماا)اعجاز أعمال فو  طالة العمالة اليدوية 

 ال وضا  الوادرة م  ملتل  الورش الحرفية التى اعت رت دالل المددن واليدرم والتدى      -2

و المسدانة التدى ييدام عليهدا الن داط سدوا  لثغدرات        أو مال مة المولع أملتجم بمواعيد العمل 

و ريددر الددك مدد  طددر  التحايددل علددى   أسددتغاللها مدد  لبددل ضددعاف النفددوس   ا فددى اليددواعي  أو

 .الأ  ...ع طة مع ثبات الغرض م  ا ستغالل ألالياعون بتغيير مسميات ا

التجاريدة   محدال جهجة الم ياع والتلفجيون والتسجيل المنت در فدى ال  أال وضا  الوادرة م   -7

السيارات وا لك سو  اسدتلدام أجهدجة التليفدون المحمدول التدى اعت درت مدع        وفى المنازل و
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لدرم، وسدو    يدك عد  طلبدة المراندل التعليميدة األ     عددادم عاه ألمالمي  المدارس ا بتددا ى وا 

 . ريرهحالووت م  جاعض الباعة الجا لي  واستلدام مكبرات 

لد  جميدع   أمد  ال دجي  وال وضدا  لووصدا بعدد       ردار اثيد صد إم ترك منازلنا الحديثة فى  -4

جهدجة التكييد  والمبدردات واللالطددات وة ت    أصددبحت أالعودرية الحديثدة و   اةسداليض الحيد  أب

 . الغسيل والتجفي  م  أهح موادر ال وضا  المنجلية والمنت رة بالمدن واليرم والنجوع

مسددئولية، وعدددم انتددرام اليدداعون    ، وعدددم ا سددتيامة، عدددم ال ىساسددأسددو  األلددال  امبدددأ   -0

 . والنظام، وعدم انترام نيو  بالي المواطني 
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يمك  اليول بأن ال وضا  ملتل  ع  ريرها م  عوامل ملو  البيئة م  عدة عدوانى أهمهدا   0ل 

: 
 

ى لدرم التد  أليسدهل السديطرة عليهدا امدا فدى نالدة العوامدل ا        معدد موادرها فى ادل مكدان و    -0

سبابها ومودرها، أما ال وضدا  فهدى   أزالة إن منتهى بأو الهوا  والتى  يمك  أملو  المياه 

ماميك فى ملدعك دون أن معرف مودرها الحيييى علدى وجده الدلدة مدع فيددها لهويتهدا عندد        

يطلدح عليهددا  تعدرف علددى هد ا النددوع مد  ال وضددا  و   مكاعيددة الإامتجاجهدا مدع بع ددها وعددم    

صددوات وال ددجي  التددى ألعددواع اأال وضددا  اللفيددة، وهددى م ددمل اددل و أال وضدا  السددا دة  

لينا وعح  فى منازلنا مد  المودادر الملتلفدة ومد  المعتداد أن ميدل ال وضدا  الللفيدة         إمول 

نيدا  الفييدرة   ، بينما مجداد هد ه ال وضدا  فدى األ   نيا  الغنية فى المدنألو اأفى الري   اثيراا

ان ال وضددا  اللفيددة بمددرور الولددت ولددد   يالنظهددا   عسددإلالمجدنمددة بالسددكان، ولددد يعتدداد ا 

ى موجدودة  عليهدا ولكد  الدك   ييلدل مد  نددة هد ه ال وضدا  فهد          واسكان المدن ال ي  معدود 

( الجسدور )مد  الكبدارم    ن اثيرأصوات التى عسمعها، وم  الغريض على الدوام فهى لليل األ

دوار ألنتدى مد  سدكان ا    لربداا  اثدر أالعلوية  التى اعت رت فى المدن لد جعلت هد ه ال وضدا    

العليا فى المنازل المطلة على ه ه الطدر ، ومبلدغ شددة ال دجي  الودادر عد  نرادة المدرور         

ا لدح  إعلى ه ه الكبارم او الطر  الر يسية عفب شدة ال جي  الوادر م  اة ت بالموداعع  

  .اثرأمك  
 

 نولنددا وبدد لك  ئعهددا   متددرك اثددر للفهددا و  يتبيددى منهددا شدد أثرهددا بمجددرد مولفهددا أم أينيطددع  -2

 .ن أثر ال وضا  ولتى ينتهى باعيطاعها إف     

 ت دددر مثدددل مدددا منت دددر م   بددداليرِّ مددد  موددددرها و إعندددا   عحدددب بهدددا إثيرهدددا أم أمحليدددة م -7

 .لرم ألى إو م  دولة ألرم ألى إو الما  ال م ينتيل م  منطية أملوثات الهوا       

 

 :   ضرار الضوضاءأ
 

يمك  اليول بأن أضرار ال وضدا  متعدددة األوجده، نيدث أن اثيدرا مندا ي دعر بال ديح         

طفدال مدا لبدل    ألعد  ا  صدوات العاليدة، ف دالا   ألال ديد والتعض النفسى والعودبى عندد سدماع ا   

  . ااناد وبكا ا شديداا زعاجااإال وضا   الس  المدرسى وال ي  مسببض لهح

 وضدا  الودمح المالدت الد م يتنهدى مفعولده بعدد عددة سداعات، ولكد  التدأثير            ضدرار ال أم   -0 

لدى الودمح الكلدى    إالتراامى للتعرض المستمر لل جي  وال وضدا  لعددة سدنوات لدد يدادم      

 .المستديح 

عسدان مثدل اعيبداض    إلمسبض ال وضا  العالية ندو  بع  التغيرات الفسيولوجية فى جسدح ا  -2 

يددة وزيددادة ضددغل الدددم وزيددادة ضددربات اليلددض وسددرعة التددنفب  ال ددرايي  وال ددعيرات الدمو

فددراز اللعدداِّ وبعدد  العوددا ر   إوميلددص الع ددالت، ولددد متولدد  عمليددة اله ددح وعمليددات     

فددراز بعدد  الهرموعددات  إان واألعدد  والحنجددرة ويلتددل     األالمعديددة، ولددد م ددطرِّ و ددا  

هية للطعدام  وميدل   لدى ميليدل ال د   إومحد  اضطرابات فى بع  و ا   المأ فتادم بالتبعيدة  

 .جهاد ال هنى ة على الترايج وزيادة ال عور باإلاليدر

لدى زيدادة معدد ت ندواد      إعهدا  مدادم   إضدرار فسديولوجية ف  ألما مسببه ال وضدا  مد     عظراا -7 

عتداج واعلفداض الكفدا ة ا سدتيعابية لددم الطدالِّ       يارات والطر ، وا لك عيص معددل اإل الس
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ولعدل المودابي    )عدد ت ا سدتثارة والعند  وأنددا  ال دغض      بالمدارس والجامعات وزيادة م

 . (اثر الناس نساسية  لل وضا أهح  اإلاتئاِّ

ثبتددت التجددارِّ  أ لددى الجمدداد، ولددد إوربمددا يمتددد مددأثير ال وضددا  علددى الحيواعددات والنبامددات     -4 

 لددى ضددع  ومددومر شددديد سددوا  لحيواعددات المددجارع    إالحديثددة أن ال وضددا  العاليددة مددادم   

حاصدديل عتدداج الدددواج  للبددي ، وادد لك النبامددات والم   إمعددد مها مدد  اللددب  وييددل   فتددنلف  

 .عتاجها إلى ميليل إالنبامية فتادم 

 

 :التشريعات المنظمة لمعايير الضوضاء 
 

ليدددرة لوضدددع ضدددوابل لمعدددايير   ألوعدددة اةفدددى ا ولدددت الت دددريعات المودددرية اهتمامددداا  أ

 مدددد  اليدددداعون  ( 42)ت المددددادة  نيددددث عودددد   .ولددددات الملتلفددددة   ألمدددداا  وا ألال وضددددا  فددددى ا 

ملتددجم جميددع الجهددات  ): علددى مددا يلددى   2119لسددنة  9والمعدددل باليدداعون  0994لسددنة  4رلددح 

واألفددراد عنددد مباشددرة األع ددطة اإلعتاجيددة أو اللدميددة أو ريرهددا ولاصددة عنددد م ددغيل اة ت          

ا لمسدتوم  والمعدات واستلدام ة ت التنبيه ومكبرات الووت بعددم مجداوز الحددود المسدموح بهد     

وعلددى الجهددات ماعحددة التددرليص مراعدداة أن يكددون مجمددوع األصددوات المنبعثددة مدد           الوددوت

الموادر الثابتة والمتحراة في منطية واندة في عطا  الحدود المسدموح بهدا والتأادد مد  التدجام      

 ومبدي  الال حدة التنفي يدة لهد ا اليداعون     .المن أة بالتيدار اة ت والمعددات المناسدبة ل دمان الدك      

امدا م دمنت المدادة      ( .ت ومدة الفترة الجمنية للتعدرض لده  الحدود المسموح بها لمستوم الوو

 : ما يلى  0949لسنة  40عون رلح الثاعية م  اليا
 

 و اللاصددددةأمكبددددرات الوددددوت فددددى المحددددال العامددددة    و اسددددتعمالأ  يجددددوز مرايددددض  

 ليص سددابح مدد  المحافظددةعلددى مددر   بنددا اإو مسددتديمة أو الحفددالت بوددفة مالتددة أو المنددازل أ

 .و اليسح إ  فى نالة ا ستعجال أو المراج أ

 .جلها أرراض التى صدر الترليص م  أل  يجوز استعمال المكبرات إ  ل -أ

   فدددى دالدددل مكدددان معدددد لددد لك   ييدددل مسدددطحه عددد        إ  يسدددتعمل مكبدددر الودددوت   أيجدددض  -ِّ

دد مكبددرات الوددوت  متددر ربددع و  يتجدداوز صددومه الحاضددري ، ويبددي  التددرليص عدد       211

ر الددك مدد  ال ددروط التددى مددرم جهددة  المسددموح بترايبهددا ومدددة اسددتعمالها ومواعيدددها وريدد 

   . فرضها محافظةا على رانة الجمهور دارةاإل

 

 :ت العقوبا
 

بغرامدة   0994لسدنة   4مد  اليداعون  رلدح    ( فيرة أولى) 42يعالض ال م  يلال  نكح المادة  -أ

جيد على ألفى جنيه مدع الحكدح بمودادرة األجهدجة والمعددات        ميل ع  لمسما ة جنيه و  م

 . (م  اات الياعون  73مادة )المستلدمة فى ارمكاِّ الجريمة 

اللددام باسددتعمال  0949لسددنة  40نكددام اليدداعون رلددح  أيعالددض اددل مدد  يلددال  نكمددا مدد     -ِّ

جنيه  711 و لرارامه التنفي ية بغرامة   ميل ع  ما ة جنيه و  مجيد علىأمكبرات الووت 

جهدجة التدى اسدتعملت فدى ارمكداِّ الجريمدة وفدى        ألع  الك بمودادرة اة ت وا  ويحكح ف الا

رددال  إلوددى، ف ددال عدد  الموددادرة و ألدعددى واالعددود م دداع  الغرامددة فددى نددديها األ نالددة 

اا إم ولدت  ألغا  التدرليص فدى   إيام، ويجوز أالمحل ال م لام بالترايض لمدة   مجاوز سبعة 

 .ل روط الترليص  ولعت ملالفة
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ال م ينظح استلدام ة ت التنبيده  ولداعون   ومعديالمه، و 0937لسنة  22رلح  لاعون المرور -جـ

الد م يحددد مسدتويات ال وضدا  دالدل بيئدة       ولرارامده و م  2112لسدنة   012العمدل رلدح   

لحدددود المسددموح بهددا   وموضددا الجددداول والمالنددح التاليددة معددايير ال وضددا  وا      العمددل

 نكددددددام اليدددددداعون أل ولددددددات الملتلفددددددة طبيدددددداا  مدددددداا  واألألع ددددددطة واواألبالوددددددناعات 

م والال حدددة التنفي يدددة المعدلدددة  2119لسدددنة  9والمعددددل باليددداعون  0994لسدددنة  4رلدددح 

 م   2110لسنة   0430باليرار 
 

الحدددود المسددموح بهددا ل دددة     م 2110لسددنة  0430بالال حددة التنفي يددة رلددح   ( 3)ملحددح رلددح  

 . ةم  لهالووت ومدة التعرض ا
 

 شدة الووت دالل أماا  العمل ودالل األماا  المغلية(  0) جدول 

 ال وضا  دالل أماا  األع طة اإلعتاجية ستوياتالحدود المسوح بها لم
 

ال وضا   مستومالحد األلوى المسموح به ل محديد عوع المكان والن اط

 L Aeq( أ ) المكافئة ديسبل  

سداعات ويهددف الحدد     7ى أماا  العمل اات الورديدة نتد   0

 م  ملاطر ال وضا  على ناسة السمع 

91 

أمددداا  العمدددل التدددى مسدددتدعى سدددماع إشدددارات صدددومية      2

 ونس  سماع الكالم 

71 

نجرات العمدل لونددات الحاسدض اةلدى أو اة ت الكامبدة       7

 .أو ما شابه الك 

31 

 20 نجرات العمل لمتابعة ولياس وضبل  الت غيل 4

 لألع طة التى متطلض مرايج اهنى روميندى  نجرات العمل 0

 ونجرات التحكح

21 

 

 . (مواعع و ورش)ل وضا  مسموح بها باماا  العمل ألوى مدة معرض ل

لالل وردية العمل اليومى ( أ ) ديسبل  91ع   LAeqيجض أ  مجيد مستوم ال وضا  المكافئة 

  .ساعات  7

بهدا فدي أمدداا  العمدل الييمدة المعطدداة     مددة التعددرض اليودوم لل وضدا  المسددموح    : ( 2)جددول 

 . مبينة على أساس عدم التأثير على ناسة السمع

 

     فى نالة ارمفاع مسدتوم ال وضدا  المكافئدةL Aeq    يجدض ميليدل مددة    ( أ ) ديسدبل   91عد 

 .التعرض طبيا للجدول السابح     

  ديسبل  070يجض أ  يتجاوز مستوم ال وضا  اللحظى لالل فترة العمل. 

           لفتددرات  ( أ)ديسددبل   91فددى نالددة التعددرض لمسددتويات ملتلفددة مدد  ال وضددا  أاثددر مدد 

 . ع  الواند الوحيا ةاةمي متيطعة لالل وردية العمل، يجض أ  يجيد عام  المعادلة    
 

  ---------+      2أ    +    1أ                
 2ب         1ب                    

 

 (أ ) ديسبل  المكافئة ال وضا  مستوم

L A eq 

90 011 010 001 000 

 4/0 2/0 0 2 4 (ساعة ) مدة التعرض 
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 .( ساعة)مدة التعرض لمستوم معي  م  ال وضا  (  أ:   )نيث 

 .( ساعة) مدة التعرض المسموح بها عند عفب مستوم ال وضا ( ِّ)         

 . م  المطار  الثييلةالوادرة  الحد األلوى المسموح به لل وضا  المتيطعة( 7)جدول
 

 عدد الطرلات المسموح بها لالل فترة العمل اليومى (ديسبل)شدة الووت 

070 711 

071 0111 

020 7111 

021 01111 

000 71111 
 

( عددد الطرلدات لدالل الورديدة اليوميدة     )متول  على مدة التعرض لل وضا  المتيطعة 

ر ال وضدا  الودادرة مد  المطدار  الثييلدة      معتبد . على مستوم ال وضا  طبيا للجددول السدابح   

أمدا إاا ااعدت الفتدرة ألدل مد       . ثاعيدة أو أاثدر   0متيطعة إاا ااعت الفترة بي  ال طرلة والتى مليها 

 .الك فتعتبر ضوضا  مستمرة ويطبح عليها ما جا  فى البنود السابية 
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 لفةال وضا  فى المناطح الملت مستومالحد األلوى المسموح به ل (4)جدول 
 

 LAeq بليديس( أ ) ل وضا  المكافئة ا لمستومالمسموح به  األلوى الحد عوع المنطية

 ليالا مسا اا عهاراا 

 3 -مسا  01) (مسا  01 -مسا  2) (مسا  2 -صبانا 3)

 (صباناا

ومندددددداطح المندددددداطح السددددددكنية الريفيددددددة 

  المست فيات والحدا ح

40 41 70 

ال ددددواني السددددكنية مددددع وجددددود نراددددة  

 .يفةضع
01 40 41 

 40 01 00 المناطح السكنية فى المدينة 

المنداطح السدكنية وبهدا بعد  الددورش أو     

 األعمال التجارية أو على الطريح العام
21 00 01 

المنددددداطح التجاريدددددة واإلداريدددددة ووسدددددل  

 المدينة
20 21 00 

 21 20 31 ( صناعات ثييلة)المناطح الوناعية 

 

 ضدددا  المكافئدددة المنبعثدددة مددد  مكبدددرات الودددوت    يجدددوز أن يتجددداوز مسدددتوم ال و   

 وبحدد ألودى للتعدرض   ( أ)ديسديبل   90أو اة ت الموسييية أو ريرهدا فدي لاعدات الحفدالت عد       

متددر مربددع و  يتجدداوز الوددوت     211سدداعات يوميدداا وب ددرط أ  ييددل مسددطا المكددان عدد         4

 .   الحاضري 

 

 : طـرق الوقايـة
 

سداليض الميترندة لمكافحدة    بعد  ال دو  علدى األ   بمكدان ان عليدى    هميةأللد يكون م  ا

التلو  ال وضا ى والتى ع ار منها على سدبيل المثدال ولديب الحودر الدتحكح فدى ة ت الموداعع        

ججا  جديدة لها لاف دة لل دجي  الودادر عنهدا أو مرايبهدا علدى       أضافة إبتعديل طر  عملها أو 

مايدة للعداملي  بهدا    وفير وسدا ل الح ججا  ماصة لالهتجازات أو الودمات أو ريدر الدك، واد لك مد    أ

نياعدا ميدوم   أان العمدال فودل ضوضدا  اة ت عدنهح و    إبد ( ان الواليدة ألرطية اأ)بوضع صمامات 

ح اعهدح ممدا يعمدل علدى رفدع معنويدامهح ومدوفير الراندة لهد         أفى   ةجهجة ببث موسييى هادأله ه ا

ونددات المحتويدة علددى اة ت   ال)عتداج  مبطدي  لاعدات اإل  عتاجيددة لدى زيدادة افدا تهح اإل   إممدا يدادم   

ولاعددات المدداممرات المددجودة بالعديددد مدد  مكبددرات الوددوت ودور السددينما والمالهددى      ( الهددادرة

صدوات أو وضدع مدواد ماصدة للودوت معمدل       واد عازلة للووت معمدل علدى لفد  األ   وريرها بم

ت ع دا  الطدر  السدريعة والموداعع والمطدارا     إعلى ملفي  الووت للدرجدة المرروبدة مراعداة    

لددى مندداطح إع ددطة الميليددة للرانددة ألوميددادي  الرمايددة لددارج الكتلددة السددكنية  و عيددل الددورش وا 

و نرفية بعيدا ع  الكتلة السكنية ومراعاة البعد البيئى عند ملطديل ومنفيد  المجتمعدات    أصناعية 

صدددوات أشدددد علدددى أوضدددع ليدددود و العمراعيدددة الجديددددة، و اددد لك المنددداطح الودددناعية والحرفيدددة

السددكنية وعيددل الموالدد  عدد  الكتلددة  ت المجعجددة واة ت الهددادرة ومغييددر مسددارها بعيدددااالمرابددا

م ديد العيوبة على الملالفي  وعدم التساهل معهح سدوا   وطراف المدن واليرم ألى إالع وا ية 

 فدددددددددددددددددددددددددددى اسدددددددددددددددددددددددددددتلدام ة ت التنبيددددددددددددددددددددددددددده بودددددددددددددددددددددددددددورة مجعجدددددددددددددددددددددددددددة  

البحث ع  طر   سيت السياراتو ااأو اة ت الموسييية الوالبة أو استلدام مكبرات الووت أ
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وسدددا ل جديددددة لتيليدددل ال وضدددا  النامجدددة عددد  م دددغيل محرادددات السددديارات وماسدددورة العدددادم   

 .( ال كمان)
 

م مدواد ماصدة   أو أل مد  الكداومش   عواجد وضع ومرايض ل بان اليطدارات علدى    دراسة

ت العمراعيدة  لالهتجازات ولاصة بالمسدافات التدى ميدع بداليرِّ أو دالدل الكتدل السدكنية والتجمعدا        

 .العناية بت جير ال وارع والميادي  المجدنمة لكسر ندة الموجات الوومية المجعجة 
 

علدددى الجسدددور والكبدددارم الملترلدددة ألامدددة ندددواجج ماصدددة للودددوت إمكاعيدددة إدراسدددة 

ع دا   إمراعداة التطدور السدكاعى والجند  العمراعدى عندد       ومراعداة البعدد البيئدى    ول وارع المددن  

جهدجة  ألمدوفير ا  دراسة استنباط محرادات نديثدة لليلدة ال وضدا      طولأسنوات المواعى الجوية ل

ن أرفدع الدوعى لددم الجمداهير، نيددث     وو المندازل  أالماصدة للودوت سدوا  بالمن دلت الودناعية      

عالم اليدرة على مبوير الناس بي ايا البيئة فى بالدهح ولارج بالدهح بمدا مملكده مد     إللوسا ل ا

عددارف والمعلومددات بوسددا ل ال ددرح المباشددر والغيددر المباشددر ممددا لددرات مينيددة علددى عددرض الم 

ليده، والد م يدادم    إشمل ال م مسدعى  أللى منمية الوعى البيئى لدم المتليى، وهو الهدف اإيادم 

مدد   لددى مغييددر سددلوايامهح البيئيددة والم دداراة بفاعليددة فددى نددل م ددكالت البيئددة اعطاللدداا    إبدددوره 

لبيئدى مدرمه  بمددم ندرم الجميدع دون اسدتثنا  علدى الحفدا          يمان بأعده اسدتمرارية العطدا  ا   إلا

يجدداد ا هتمددام بي ددايا البيئددة  لدددم   إلددى إن يسددعى أعددالم إلعلددى البيئددة، ومدد  ثددح يوددبا علددى ا   

ن هدد ه أن هندداك م ددكلة وأاا شددعر اددل مددواط   إ  إالمددواط  العددادم، ولدد  يتولددد هدد ا ا هتمددام   

فددال  11ف دل وبعددد  أعديش ب ددكل  نددى اعده سددوف ي ن نلهدا يع أالم دكلة مرمبطددة بحيامده اليوميددة و  

 ساسددي، أ  ب ددعض يعددرف ليمددة الحفددا  عليهددا ويعددرف معنددى األلددال  امبدددأ         إسددالمة للبيئددة  

و   11لي المدواطني   انتدرام نيدو  بدا   والنظدام و انترام الياعون وا ستيامة، على المساولية و

هميدة سدالمة   أميدي  يعدون   عالإة وعالم بيئى يدرك لطورة الي ية وعظح التبعيد إ  بإبيئة سليمة 

 .البيئة والحفا  عليها 

 

 : عـالمراج
 

ة الثاعيدة، شدراة   لدى العافيدة، الطبعد   إطرييدك  (: 0971)بو الفدا  محمد عجت محمد عدارف  أ -0

 . الن ربدران للطباعة و

 عسددان وملددو  البيئددة، الطبعددة الثاعيددة، الدددار الموددرية     اإل(: 2111)رعدداطوط  أمحمددد سدديد   -2

 . اعيةاللبن

 . ومعديالمه 0994لسنة  4 رلح ونعاليا -7

 . 0994لسنة  4للياعون  2110لسنة  0430الال حة التنفي ية رلح  -4

سدديوط للدراسددات البيئيددة، العدددد    أال وضددا ، مجلددة  (:  0992)يد لددالف سدديد أنمددد السدد   -0

 . مور -جامعة أسيوط  -الثالث، مراج الدراسات و البحو  البيئية

سديوط للدراسدات البيئيدة،    أالتلدو  ال وضدا ى، مجلدة    (: 0997)السيد يوسد    محمد امال -2

 . مور -جامعة أسيوط  -العدد اللامب، مراج الدراسات و البحو  البيئية

ل ددايا البيئددة بددي  ردع اليدداعون ووعددى الجمدداهير،  معهددد البحددو    : اشددرف محمددد الهددادم  -3

 . مور -جامعة الياهرة  -فرييية ألوالدراسات ا



 -112 -

 وزونألصددددلا  اأجمعيدددة  -الددددليل المبسدددل لت دددريعات نمايدددة البيئدددة والودددحة فدددى مودددر   -7

 . سكندريةإلبا

وضدا   ورا  ومسدتندات ورشدة عمدل التلدو  البيئدى بال      أ(: 2101)محروس عبدد الجدواد    -9

 . مور -الياهرة  -و  السكانحالوادرة م  الوناعة، مراج ب
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 إصدارات  مركز الدراسات والبحوث البيئية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 مركااز الدراسااات والبحااوث البيئيااة  " مم ااة يساايود ل دراسااات البيئيااة  " باإلضااا ة إلاال مم ااغرا ال اارا    

 :يغشرف بإصدار عدد آخر من المطبوعات البيئية منها 

 -النادوات والمامتمرات    -نشرة توعية لغالميا  المادارا اتبغداةياة     -رات رؤى شام ة س س ة إصدا -النشرة البيئية 

 .الموسوعة البيئية لمامعة يسيود  -مم ة جامعة يسيود ل بحوث البيئية بال  ة اإلنم يزية 

 
 مم ة جامعة يسيود ل بحوث البيئية 

 “Assiut University Bulletin For Environmental Researches” 
 

 
العشرون من مم ة جامعة يسيود ل بحوث البيئياة بال  اة   و مناثالالعدد صدر بحمد اهلل 

 ( . 1122يكغوبر )اإلنم يزية 

المركااز ثياات تعغباار يو  مم ااة   وهاا ا اإلصاادار يمثااة إضااا ة  يمااة إلاال مطبوعااات  

بيئيااااة مغ ببااااة بمامعااااة يساااايودا تنشاااار  يهااااا ا بحاااااث الع ميااااة المغ ببااااة         

 .مغع قة بالبيئةوالموضوعات المطولة ال

ورغا ين ت بص المم ة هو الع وم البيئيةا إت ينها تشغمة ع ل كة الغ بباات  

مماااتت الع ااوم الطبيااة والبيطريااةا وكاا ل       -الهندسااة  -الزراعااة  -الع ااوم: الع ميااة 

 .البيدلة واإلنسانيات ذات اترتباد البيئل 

   

 
 

ا وياغا   ISSN 1110-6107ل ادوريات  البيئياة إلال الغار يا العاالمل الموثاد       و اد انمامم مم اة يسايود ل بحاوث     

 .تحريا ا بحاث الغل ترد إلل سررتارية المم ة من  بة محرمين مغ ببين تبعًا لنوعية ت بص البحت المقدم

بيئياةا  الغال تهاغا بالموضاوعات ال    Review articlesتقبة المم ة ييماًا إلال جاناأل ا بحااثا المقااتت المطولاة       

 .إلخ ...  ا والمقاتت القبيرة Letters to the editorوك ل  خطابات إلل الناشر 

ويسارة تحريار مم اة جامعاة يسايود ل بحاوث البيئياة ترثاأل بقباو  ونشار ا بحااث الغال تمارى بمامعاة يسايود                

لها الع ماا  العار ا ونشارًا    وك ل  برة المامعات المبرية والعربية الشقيقة إثراً  ل مهود البيئية الم  بة الغال يبا   

 . لغ   ا بحاثا ووضع نغاةمها الهامة بين ييادى صناع القرار والمهغمين والساهرين ع ل خدمة البيئة 
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 تع يمات و واعد النشر بمم ة جامعة يسيود ل بحوث البيئية
 

“Assiut University Bulletin For Environmental Researches” 

 

 :ية تبدر المم ة البيئ -2
“ Assiut University Bulletin For Environmental Researches ” 

ويراعل ين يرون آخر موعاد لقباو  ا بحااث ل نشار      - (يكغوبر ) والثانل  ل  (مارا)العدد ا و   ل  - ل عددين كة سنة 

ل نظام العالمل الموثاد   والمم ة ثب م ع ل ر ا دولل طبقًا. يونيه 01ديسمبر و ل عدد يكغوبر هو  01 ل عدد مارا هو 

 . ISSNل غر يا 

 تقبااة ا بحاااث الع ميااة ذات العال ااة المباشاارة بالموضااوعات البيئيااة المقدمااة ماان الباااثثين بمميااع الر يااات بمامعااة يساايود        -1

 .يو من خارجها 

  باااو  يبحااااث ل ااة النشااار  اال المم اااة هاال ال  اااة اإلنم يزياااة مااع تقاااديا م  ااص م غبااار ل بحااات بال  ااة العربياااة ا ويمااو         -0

 .  بال  ة العربية 

ويياة يشارا     باىى إصادار ا    MS_WORDمرغوبًا بنظاام   " disc" مرن  رص ع ل يقدم البحت من يصة وصورتين وك ل   -4

 . إضا ية يقدم منها النس ة ا ص ية 

ل مسغوى جمهورياة مبار   البحوث المقدمة ل مم ة يغا تحريمها بواسطة اثنين من ا سات ة المغ ببين  ل ذات المما  ع  -5

 .العربيةا وت يمو  ين يسند الغحريا إلل من ها  ل درجة ي ة من يسغاذ 

 .تنشر ا بحاث  ل المم ة ثسأل يسبقية ورودها  -6

 . يراعل ين ي غزم المملفون بعدد صفحات البحت بما ت يزيد عن عشرين صفحة  -7

ويقار كا ل  بقبولاه تحماة  يماة      ... ل يياة مم اة يخارى داخاة الممهورياة      يقر المملف يو المملفون بعدم تقديا البحت ل نشار  ا   -8

 .مرا آت الغحريا  ل ثالة ط أل عدم نشر البحت بعد تحريمه 

 .يغعهد المملفون لبحت مشغرك كغابيًا بموا قغها ع ل البحت ببورته المقدمة إلل المم ة  -9

رساوم  ( جنيهااً  ثماانين ) 81باإلضاا ة إلال    ن كاة صافحة  عا  (جنيهاات  عشارة ) 21يحبة رساا  ادر    : داخة جامعة يسيود  -21

كماا ياغا   . الغحرايا  رساوم ( جنيهااً  261)إلال   ا باإلضاا ة عن كاة صافحة  ( جنيهًاعشر  خمسة) 25يما خارج المامعة . الغحريا

 .لوطنرسوم تحريا ل مغقدم من خارج ا( ثالثماةة جنيه) 011باإلضا ة إلل عن كة صفحة ( ثالثون جنيهًا) 01 تحبية مب غ

 .يعطل لرة مملف شهادة بقبو  بحثه ل نشر بعد إتمام كا ة الغبويبات والغعديالت  -22

 .يمنح المملف يو المملفون عشر مسغ رجات بدون مقابة  -21
  

ول حبو  ع ل مزيد من المع ومات بشىن النشر بالمم ة وكا ل  لغسا يا ا بحااث برجاا  اتتباا  بساررتير تحريار المم اة ع ال          
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 تع يمـات النشــر

 بمم ة يسيود ل دراسات البيئية
 

تهاغا مم اة يسايود ل دراساات البيئياة بنشار المقااتت المغع قاة بالمشارالت البيئياة الراهنااة           

ة محة اتهغمام والغىثيرا وك ل  كة الموضوعات الغل تامثر بشارة يو باآخر ع ال مروناات الحياا      

 .من ثولنا وع ل اإلنسان ذاته وغ اةه وصحغه واسغقرار  النفسل ويمانة 
 

الع اااوم   -الع اااوم الزراعياااة : )تغمااامن المقااااتت موضاااوعات  ااال م غ اااف ي ااارع الع اااوم        -2

 ( .الع وم اإلنسانية  -الع وم الغعدينية -الع وم الهندسية -الع وم الطبية -البيولوجية

 . وتبدر مرة واثدة  ل  يناير من كة عام 1116اير المم ة سنوية اعغبارًا من ين -1

 
ترسة الموضوعات المراد نشرها مرغوبة بال  ة العربية إلل سررتارية تحرير المم ة  بة صدور العدد بمدة كا ية و ل موعد  -0

 .سبغمبر  01 ل موعد غايغه  ( عدد يناير) ي با  ثالثة شهور  بة صدورهاا  ب ل  يرون ت قل موضوعات

يعااد لبااثبه بعاد اتنغهاا      ( ديسا  )وترسة ع ل  رص مم نط   MS_WORDيفمة إن يمرن ين تعد المقاتت ع ل برنامج  -4

 . من إعداد المم ة 

يت تزياد عادد صافحات المقاا  عان خمساة عشاار صافحة إن يمران ذلا ا ماا عادا مقالاة الثاروات القومياة  ماان               : ثماا المقالاة    -5

ويراعل ين تراون يصاو  ا شارا  يو الرساومات واضاحة بالمقالاة       . ثسأل مغط بات الموضوع الممرن ين تزيد عن ه ا الحد 

 .  ثغل تسهة طباعغها  ل صورة ج ية

المراجااع الغاال اسااغعان بهااا الباثاات  اال نهايااة المقالااة لغسااهة ل قااارة اسااغرجاعها واتسااغزادة ماان المع ومااات ثااو         ترغااأل  -6

 .الموضوع 

 :الغالل ترسة المقاتت ع ل العنوان  -7
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والاادعوة مفغوثااة لرااة الع مااا  والباااثثين والمهغمااين  اال كااة ينحااا  مباارا وكاا ل  ماان الاادو  العربيااة الشااقيقة               

خالصة  رارها ومشااركغها اإلنساانية  ال يثاوا  الروكاأل الا ى        ل مساهمة بالنشر وموا اتنا بالمقاتت الغل تعبر عن 

 .نعيش ع يه 

 الغع يمات ال اصة

 بالموسوعة البيئية لمامعة يسيود

 Environmental Encyclopedia of Assiut University 
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راساات والبحاوث البيئياة    بفمة من اهلل عز وجة وتو يقها يصادر مركاز الد           

ا  1121 سااوعة البيئيااة الع ميااة ال اصااة بمامعااة يساايود ماان الموال ااامس العاادد 

ولاا يران   . هل مرونة من كغابين يثدهما بال  ة العربياة وا خار بال  اة اإلنم يزياة    و

لهاا ا العمااة ين ياارى النااور لااوت الغوجيهااات المسااغمرةا والاادعا المغبااة والعطااا     

  :المسغمر بال ثدود من  بة كاًل من 

 ارةياااااـس المامعاااااـة  فل محماااااد كماااااا  مباااااط/ السااااايد ا ساااااغاذ الااااادكغور 
لشاائون  رةيااـس المامعااـة ناةااأل  يثمااد عبااد  جعاايص  / ا سااغاذ الاادكغور  

 اخدمة الممغمع وتنمية البيئة
 

 

 و    اامس  كما ت ننسل الممهودات الربيرة لألعما  والعام ين بالمركزا والغل بها يمرننا إصدار العدد ال

دا ت ا  الموساوعة الغال اشاغم م ع ال العدياد مان الموضاوعات البيئياة          موسوعة بيئياة ع مياة بحثياة لمامعاة يسايو     

الم غ فةا والغل ا غبرت ع ل ما  ام به يعما  هيئة الغدريس بالمامعة يو المهغماين بالشائون البيئياة مان المعاهاد      

معااة وتمثاة هاا   البحاوث بعمااًا مماا تااا نشاار  مان  بااة الساادة يعمااا  هيئاة الغاادريس بما      . والممسساات بالمحا ظااة 

 .  يسيود ممن لها دور كبير  ل المماتت البيئيةا وك ل  المهغمين بشئون البيئة ع ل مسغوى المحا ظة

كمااا اشااغم م هاا   الموسااوعة ع اال العديااد ماان ا بحاااث ذات اتهغمااام بالم وثااات البيولوجيااة والريمياةيااة        

ور الطاأل  اح ثاة والغبادع لابعش المشااكة       والطبيعية وطرق الغحرا  ل العديد منهاا وك ل  الم وثات الفيزياةية ود

البيئياااةا لغ ااادم بااا ل  م غ اااف الع اااوم الهندساااية والزراعياااة والطبياااة وغيرهااااا ولغراااون بمثاباااة المرشاااد ل بااااثثين  

كماا ين ها   الموساوعة تمايف الرثيار مان المع وماات الغال ياغا          . والمهغمين بالمماتت البيئية  ل كا اة الغ بباات  

ل يثرهااا يمراان تعاادية العديااد ماان المسااارات البيئيااة  اال مماااتت البااناعة يو الزراعااة يو  اتسغرشاااد بهاااا والغاال ع اا

إضا ة إلل ين إخراج ه   الموسوعة  ل ه   المرة وهل تحمة جزةين يثدهما بال  ة العربية وا خار بال  اة   . البحة

و اتعالمياين يو ل قارا  مان كا اة     اإلنم يزية يوساع مان داةارة اتساغفادة ساوا  ل بااثثين مان الع ماا  يو الغنفيا يين ي         

 .ي راد الممغمع 

والحقيقة ين الموضوعات الغل شم غها ها   الموساوعة ت تمثاة إت  ادرًا مغواضاعًا مماا ب لاه يبناا  المامعاة          

ليناا وماا يمرنناا جمعاها ونحان نعاهادكا ع ال        إمن نشر لبحوثها  ل المماتت البيئيةا إت ين ه ا القدر يمثة ما وصاة  

النس ة القادمة يكثر شموت لغحغوى كا ة البحوث الغل سوف يغا إرساالها ل مركازا والغال يساغطيع المركاز       ين ترون

ييمًا تمميعهاا ولن يغىتل ه ا إت بمعااونغرا البااد ة  ال إرساا  إنغااجرا الع مالا ورغاا ماا با   مان جهاد كبيار  ال              

 :اونراا ع مًا بىن المركز إعداد ه ا العمة إت ينه ما ا   ل ثاجة كبيرة إلل جهودكا وتع

 .1120م مع نهاية عا( ساداالعدد ال)يعغزم إصدار الموسوعة البيئية  -2

 يماااااأل ين تراااااون الم  باااااات المرسااااا ة مرغوباااااة بال  اااااة اإلنم يزياااااة وال  اااااة العربياااااة ا ومحغوياااااة ع ااااال            -1

Title, Authors, Address, Bulletinيئة الغادريس بمامعاة   ا ويرون صاثأل البحت يو يثد الناشرين عموًا به

 . يسيودا كما يمرن ل مراكز البحثية يو السادة المهغمين بالشئون البيئية بمحا ظة يسيود إرسا  م  باتها 

 كيمياةياااة -بيولوجياااة: )ضااارورة ارتبااااد الموضاااوعات المرسااا ة ارتباطاااًا وثيقاااًا بالبيئاااة وبموانبهاااا المغعاااددة      -0

 ... ( . طبية وغيرها  - يزياةية  -طبيعية

   ل موعاد غايغاه  ( إصدارهاالغح تا  مس يو الم  بات الغل لا تنشر  ل ا عداد ال)ترسة الم  بات اإلنم يزية  -4

 .ع ل عنوان المركز ( 1120)سادا ا وذل  ثغل يمرن إدراجه  ل العدد ال 1121 يونية 25

 

 ثابم عبد المنعا إبراهيا / د.ي
 الموسوعة البيئية لمامعة يسيود
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 تنويــه
 

 المؤتمر الدولى السادس للتنمية والبيئة فى الوطن العربى 

 4104مارس  42-42

 

رةاايس المامعااة ا سااوف يعقااد   مصتتى ى مدمتتد  متتا  / األستتتاا التتد تور تحاام رعايااة 

 16-14 اال  "  المتتؤتمر التتدولس الستتادس للتنميتتة والبيئتتة فتتس التتوطن العربتتس " بمشاايئة اهلل تعااالل 

ا وذل  تىصياًل ل روابط بين ا شقا  العر  ا وإثراً  ل عمة من يجة الغنمياة  1121مارا 

 .البيئية والحفاظ ع يها 
 

ونشرر ل مميع تعاونها وإسهاماتها ا وندعو اهلل ين يو قنا جميعًا إلل ما  يه 

 .خير مبرنا ويوطاننا 
 

 وع ل اهلل  بد السبية

 ته اااوالسالم ع يرا ورثمة اهلل وبركا

 

 

 مجلس إدارة المر ز            
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