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  )٢٠٠٩والثالثون (يناير  لثالعدد الثا -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 
  

  إدارة النفايات ومعالجتھا –التلوث البيئى 
  

  دكتور/  جمال أمين طاھر
  أسيوط -باحث بمعهد بحوث صحة الحيوان 

  
  : ةـــدمــــمق

  

ث وع التلـو بموضـ االهتمـامويـزداد تلـوث البيئـة  فـي هامـاً  النفايـات المختلفـة دوراً تلعب 
 بـاطرادعـدد السـكان  زديادإ و  الصناعيالحديثة نتيجة لالزدهار يوما بعد يوم خاصة مع النفايات 

فــى كميــة الملوثــات الســائلة والصــلبة أيضــًا قــل و ذلــك مــن زيــادة فــى وســائل الن لــىومــا ترتــب ع
  . ةيبيئات لك من ملوثذ إلىما و والغازية 

  
  تعريف النفايات :

  

أو بقايـا  الكيماويـةتنتج مـن تحلـل المـواد العضـوية أو  التيقايا البالمخلفات و تلك  هي
مــن عمليــات الغســيل أو التطهيــر للمــواد الغذائيــة نتيجــة معاملتهــا المخلفــات الصــناعية الناتجــة 

خاصـة مبنيـة أفـران الطريقة الجافة للتخلص من الفضالت أو نتيجـة حرقهـا داخـل بأو  كيميائيا 
نتيجـة مـواد مشـعة  المـواد التـى تحتـوى علـىتلك عالية أو  صهاراندرجة عند و  الحرارىبالطوب 

  ، وهناك أنواع متعددة من النفايات : تعرضها لإلشعاعات النووية أو المفاعالت الذرية
  
  ايات البلدية :النف -١

  

 تحــدث تــأثيرات ســلبية و تســبب تلوثــا للبيئــة  التــي تعتبــر النفايــات البلديــة مــن النفايــات
حيــث تعــد منهــا بطريقــة صــحية ســليمة .  معالجتهــا والــتخلصلــم يــتم  ذاإ اإلنســانعلــى صــحة 

والتلــوث قــد ،  الحــاليالعصــر  فــي اإلنســان تواجــه التــيمشــكلة تلــوث البيئــة مــن أهــم التحــديات 
ة صــبطبيعــة خاالهــواء أو التربــة بيــد أن مشــكلة تلــوث التربــة تتميــز عــن غيرهــا يصــيب المــاء و 

 ةرات زمنيـة طويلـة إلـى أن يـتم القضـاء عليهـا وأزالتهـا كليـتسـتمر لفتـ مشكلة بعيدة األمـدألنها 
  . باب الداء قبل طرح العالجسوذلك بالقضاء على أ
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  : يات ومخلفات القمامة نفاال

  

تحـت درجـة و  الحـراريويتم التخلص منها بالحرق داخل أفران خاصة تبنى من الطـوب 
تلقـى مخلفـات الرمـاد وجـودة بهـا و قتل جميع الميكروبات والحشـرات المعالية جدا تتضمن  حرارة
هلة بالسـكان أو عـن طريـق آفي مناطق صحراوية غير و عن السكان والمزارع مناطق بعيدة  في

الميكروبــات كيميائيــا لقتــل  المســتنقعات أو التــرع المــراد ردمهــا وذلــك بعــد معالجتهــاو  ردم البــرك
ال تسـتعمل مناطق بعيـدة و  فى التربة فىسم  ٣تغطيتها بكميات من الرمل سمك و  الحشرات بهاو 

  . بعد المعالجة والتجفيف يوماً  ٤٥ كسباخ للزرع اال بعد
  

  رها السلبية على البيئة .معالجة مياه المجارى قبل استخدامها في الري لتقليص أثا       
مـراض األ وذلـك لتالفـى انتشـار الـري فـي اسـتخدامهاالمجـارى قبـل  ميـاهمعالجـة  الضروري نوم

غيـر الزراعيـة المحاصـيل  ريعن طريق المياه الملوثة المسـتخدمة فـى  اإلنسان ىلإالتى تنتقل 
  .من جهة أخرى المحافظة على خصوبة التربة على المدى الطويل من جهة و المثمرة 

  : الذبحونقط  معالجة مخلفات المجازر
  

  : التخلص من النفايات -١
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ينــة بعيــدا عــن المســلخ فــى تجمــع النفايــات مثــل الفــرث والــروث ويــتم نقلهــا خــارج المد
اماكن تحددها البلدية ثم تطمر فى خنادق وتغطى بالتربة بطبقة ال تقـل عـن نصـف متـر ويمكـن 

  . االستفادة منها كمخصبات زراعية
  
  ات والمخلفات :التخلص من االعدام -٢

  

و مى والمخلفات ووضـع مـادة الفينيـك أصالحة لالستهالك االدالعدامات غير يتم تجميع اإل -١ 
و الـدفن بـالحرق أ قبل وضعها فى صناديق ثم التخلص منها يومياً  أى من المطهرات عليها

ـــة المعنيـــة بالمنطقـــةإتحـــت  ـــات الصـــغيرة والمعـــدات كمـــا  شـــراف البلدي ـــوفير العرب يراعـــى ت
 . والمستلزمات الى جانب العمالة الخاصة بذلك

خلـف المسـلخ عـن مسـتوى تخفيض مستوى المكان المخصـص للحاويـات الناقلـة للنفايـات  -٢ 
متــر لــيمكن تفريــغ محتويــات العربــات الصــغيرة فيهــا  ١,٨٠ســطح االرض الطبيعيــة بحــوالى 

  . وبسهولة
تــوفير نظــام مناســب للــتخلص مــن الميــاه المســتعملة خــارج منطقــة المســلخ بعــد معالجتهــا  -٣ 

  . كيميائيا ومن ثم التخلص منها فى المجارى العامة للمدينة
  . عربات نقل اللحوم مزنكة ومحكمة االغالق منعا لتلوث اللحومن تكون أيجب  -٤
  
  : النفايات الطبية -٣

  

  : دوية والعقاقير الطبية والمواد الكيماويةبقايا مصانع األ -أ
  

هذه النفايات تنتج من تحضير االدوية والعقاقير الطبية والتـى يـدخل فـى تركيبهـا مـواد 
نشـأ فى التطهيـر والمعالجـة الكيماويـة أو نتيجـة ابخـرة ت سامة فعالة بنسبة مركزة والتى تستعمل

نتاج نوع معين من العقاقيرالطبية أو المبيدات الحشـرية لتفاعل بين المركبات عند مزجها إل ا من
المواد الحمضية أو القلوية ويمكن  التخلص مـن هـذه النفايـات عـن طريـق صـرف المخلفـات  أو

كيماويـا وتصـرف بعـد  ذلـك إلـى المـزارع  أو منـاطق    معالجتهـابعد السائلة عن طريق المجارى 
  قرب نقطة سكنية .أكيلو متر من  ٣بعيدة  عن السكان بحيث ال يقل  البعد عن 

  
  ت  المستشفيات :مخلفا -ب
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لوجـود مخلفـات  رئيسـياً  الصحية مصـدراً  توالمختبرا المستوصفاتالمستشفيات و تعتبر 
األوسـاط عينـات البـول أو الـدم والبـراز و بقايـا كوالمستهلكة األوعية الطبية الملوثة و  ألدواتمثل ا

البحــوث الطبيــة المتخلفــة مــن التجــارب و البيئيــة  البكتيريــة  المتخلفــة عــن المختبــرات وحيوانــات 
الجراحيـة  مختبرات التجارب وكذلك  المخلفـات التـي تنـتج عـن طريـق اسـتعمالها أثنـاء العمليـات

المـواد المطهـرة والمـواد المسـتعملة فـي الملوثـة و المناديل ة و واألربط الحقنمثل القطن والشاش و 
هـــا ، وكـــذلك مخلفـــات العمليـــات الجراحيـــة لألجـــزاء المستأصـــلة تعقيمالجراحيـــة و  غســـيل اآلالت

ص مـن المـواد الجافـة مثـل الجمرة الخبيثة . ويتم التخلو  المصابة باألورام الخبيثة مثل السرطان
  .  الحقن  بالحرق داخل أفران خاصة بها و  األربطةو  القطن والشاش والمناديل الملوثة

  

تصــرف عــن طريــق  المجــارى  العامــة وغــرف فــات الســائلة فيــتم معالجتهــا و أمــا المخل
فـى المجـارى العامـة . أمـا مخلفـات األنسـجة   التفتيش الخاصة بهـا ويـتم الـتخلص منهـا  نهائيـاً 

لص منها بحرقهـا فـي األفـران المعـدة لـذلك يتم التخفنتيجة العمليات الجراحية لألورام السرطانية 
عمـق داخـل التربـة . كـذلك تعتبـر مخلفـات الصـيدليات واألدويـة المستشفيات أو الدفن علـى فى 

دوية ألللتخلص من تلك االخطرة و المنتهية الصالحية والتالفة أحد المصادر األساسية للمخلفات 
تفــادى تكــون مــواد أخــرى أكثــر يجــب حرقهــا فــى محــارق ذات موصــفات خاصــة وكفــاءة عاليــة ل

يجـب فالخطـرة المواد السامة و أما . كامل لها الخطورة من المركبات األصلية نتيجة الحرق غير 
التعامـل معهـا بحـذر ودفنهــا فـى أمـاكن مخصصــة وبطريقـة  مناسـبة وهــى األدويـة التـى تحتــوى 

رفها فــى ميــاه مكــن  صــهنــاك مــواد يلمعــادن الثقيلــة والهولوجينــات و علــى نســبة عاليــة مــن ا
خيـوط و  هـى الفيتامينـات واألمـالح الفسـيولوجيةالصحية و المجارى الصحية وأماكن ردم النفايات 

  .   الجراحة
  
  

  النفايات الصناعية : -٤
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  لسائلة للمصانع :لمخلفات اا -أ
  

مـن  ضـالت  بطريقـة  صـحية  لمـا قـد تحتويـهمـن الف للـتخلص القصـوى ةهميـألل نظراً 
تســب المــأكوالت و  إلــىو أمــوارد الميــاه  إلــىبــات المرضــية  التــي قــد تصــل  و والميكر الفضــالت ا

  .د من التخلص منها بطرق صحية آمنه فالب األمراضانتشار 
  

       :نفايات المصانع  الصلبة  -ب

  : البالستيكيةالمواد  -١
  

و أط الضغ أونافعة بالتسخين  أدوات فياستعمالها  أومادة مبلمرة يمكن تشكيلها  هي
  . أخرىو بطرق أالقوالب 

  
  : ةمخاطر البالستيك  البيئي

  

  . لالنفجار قابلة  ةوكيمائيمواد بتر  -١
  .تصاعد غازات خطيرة أثناء عملية التصنيع والتسخين   -٢
  .أمراض مهنية  تصيب العاملين تحدث  -٣
ئــة البحريــة ومــا تســببه مــن تلــوث للبيالعبــوات البالســتيكية فــي المســطحات المائيــة  إلقــاء -٤

  .والمائية 
  استخدام البالستيك لتخزين األطعمة يزيد من فرص احتوائها على الملوثات . -٥
  
  الصناعة :ملوثات ناتجة عن احتراق الوقود ومخلفات  -جـ

  

   : غير كامل غازات ومركبات مختلفة تلوث الهواء مثل ينتج عن احتراق الوقود احتراقاً 
  

  . والهيدروكربوناتأول وثاني أكسيد الكربون  -أ
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  . مركبات الكبريت -ب
  .مركبات النيتروجين  -جـ

  . أكسيد الكربون المركبات أولمن أخطر هذه 
  

  
  
  
  
  
  

  

  : مصادره
  .االحتراق غير الكامل للوقود  -١
  .الصناعات  النفطية  -٢
  . الطبيعي احتراق الغاز -٣
  

  :مخاطرة 
 

يســــتطيع حمــــل   ال والــــذيموجلــــوبين يتحــــد مــــع هيموجلــــوبين الــــدم مكونــــا كربوكســــى هي -١
  .إلى خاليا الجسم   األكسجين

  .نفسية تيتحد مع الحديد الالزم لعمل بعض اإلنزيمات ال -٢
ويليـه أو يوازيـه فـى  يشترك فـي بعـض التفـاعالت الكيموضـوئية المكونـة للضـباب الـدخانى -٣

  ) .CO2(ثانى أكسيد الكربون الخطورة
  

  :  مصادره
  

  . الهواء ونسبته منخفضةهو أحد مكونات  -أ
 . احتراق المواد العضوية كالفحم والبترول والغاز الطبيعى -ب

 . تنفس النباتات والحيوانات -جـ
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 . تخمر المواد السكرية سواء كيميائيا أو بيولوجيا -د

  
 : ةالقمامحرق 

  

  : مخاطره
زيادة ثـانى و  رتفاع درجة حرارة الجو عن معدلها الطبيعىإلى إيؤدى تراكمه فى الهواء 

 . أكسيد الكربون والذى يعد من أهم أسباب االحتباس الحرارى والتغيرات المناخية العالمية
 

  المعادن الثقيلة :
  

يحدث تلوث للهواء بالمعـادن الثقيلـة مـن جـراء انفجـار البـراكين وعـن طريـق المبيـدات 
  . هم هذه العناصرمحتوية على العناصر الثقيلة ومن أالحشرية والفطرية ال

  
  : الزئبق -أ

  . الذى يلوث الهواء عن طريق صناعة الزئبق وصناعة االصباغ
  

  : الرصاص -ب
  

يعتبر مـن المـواد السـامة ولـه اضـرار صـحية مختلفـة والمصـدر الرئيسـى لتلـوث البيئـة 
 ٥٠٠بالرصاص هو عوادم السيارات (حيث تصل كمية الرصـاص الناتجـة عـن السـيارات حـوالى 

 . سنة) الف طن /
 
  قيقة الملوثة للھواء :الحبيبات الد -ـج

لـى إيتـراوح قطرهـا مـن بـين جـزء مـن المئـة مـن الميكـرون  وهى جسـيمات صـغيرة جـداً 
تربة الصناعية والطبيعية وحبيبـات الرمـال والـدخان والضـباب ومـا ميكرون وتتكون من األ  ٥٠٠

االتربـــة  حمـــاض وغيرهـــا مـــن الجســـيمات الصـــغيرة. والمصـــدر الرئيســـى لهـــا هـــوأتحتويـــه مـــن 
الصـناعية مثـل السـليكات المنتشـرة مـن مصـانع االسـمنت ومـن دخـان ورمـاد الحرائـق ومخلفـات 
االحتراق غير الكامل باالضافة الى مـا تحملـه الريـاح ومـا تقذفـه البـراكين مـن جسـيمات يحملهـا 

تساهم الصناعات المختلفة فى اطالق غاز أول اكسيد الكربـون السـام الـذى ينـتج عـن  . الهواء
ــ . االحتــراق غيــر الكامــل للمــواد العضــوية ف أشــكالها مــواد مترســبة أو تطــرح الصــناعات بمختل

ــاه الســطحية ممــا يــؤدى ذائبــة أ تقــع بعــض كمــا  . لــى تلويثهــاإو ســامة اخــرى مشــعة فــى المي
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، كمـا أضـرار كبيـرة باالحيـاء البحريـة لتتسبب فـى الحوادث خاصة ما يتعلق منها بناقالت النفط 
  . نسانتشكل خطرا يهدد البيئة وصحة اإل  ات الناتجة عن الصناعات المختلفةالنفايأصبحت 

  
  وسائل مكافحة تلوث الھواء :

  

ــز  -١ ــراق الوقــود اإلوجــوب التركي ــة احت ــراق اعلــى كيفي ــلألمحت ــراق اأذ إ ، ث ــر ن احت لوقــود غي
  . و فى وسائل النقل هو السبب الرئيسى فى تلوث الهواءكامل سواء فى المصانع أال

جهزة أتطوير وسائل تقنية متقدمة بضبط الهواء تتضـمن تقنيـة ضـبط المصـانع وتزويـدها بـ -٢
  . تقنية حديثة للحد من الملوثات المنبعثة

التخلص السليم مـن النفايـات الصـناعية المختلفـة الصـلبة والسـائلة والغازيـة قبـل انطالقهـا  -٣
خبراء البيئة الروس بتجربة فصـل وفى هذا المجال قام ، و الهوائية أرضية لى البيئة األ إ

شـــجار ومعالجـــة النفايـــات ألحزمـــة مـــن الغابـــات واأالمنـــاطق الصـــناعية عـــن المـــدن ب
لـذا نجـد مدينـة موسـكو رغـم  ،الصناعية قبل التخلص منها مما حد مـن عمليـات التلـوث

  . قل مدن العالم تلوثاً أنها أال إكبرها 
طنيين حتـى يكونـوا علـى علـم بمـدى خطـورة نشر الوعى البيئـى الخـاص بـالتلوث بـين المـوا -٤

  . تخاذ القرارات حول الحد من التلوثإشراكهم فى عملية إ ضرار التلوث و أو 
مــن  تخطــيط المــدن بطريقــة تضــمن الحفــاظ علــى بيئــة نظيفــة مــع بنــاء مــدن صــغيرة بــدالً  -٥

اط تحديــد النشــ، مــع وكثافــة عمرانيــة وســكانية  اً نمــو والمتضــخمة اسـتمرار المــدن الكبيــرة 
عــدم الســماح باقامــة انشــطة صــناعية جديــدة وزيــادة المســاحات و الصــناعى فــى المــدن 

كسجين وزيادة استهالك ثانى اكسـيد أل االمدن بما يعنى زيادة انتاج هذه داخل الخضراء 
  . الكربون

وضــع التشــريعات والقــوانين الخاصــة بضــبط نوعيــة الهــواء ويتعــين علــى جميــع الــدول ســن  -٦
ايــة البيئــة وضــمانا اليجــاد هــواء نقــى نظيــف يستنشــقه االنســان وكــل هــذه القــوانين لحم

  . الكائنات الحية
دخال المفاهيم البيئيـة فـى المنـاهج التعليميـة فـى جميـع المراحـل الدراسـية مـع إالعمل على  -٧

ضـرار الناجمـة عـن التلـوث وباهميـة ألرفع مستوى الـوعى البيئـى للمـواطنين وتعـريفهم با
  . ات مياه الشربالمحافظة على مشروع
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  . نشاء محطات معالجة للمخلفات البشرية فى المدن الكبرى المزدحمة بالسكانإ -٨
وتتوقــف  ،ال بعــد معالجتهــاإمنــع صــرف ميــاه المجــارى والمخلفــات الصــناعية فــى الوديــان  -٩

  . درجة المعالجة على بعد وقرب مصدر التلوث من المسطحات المائية
حيــث تســبب مخلفــات الزيــوت المعدنيــة ، فــى حاويــات خاصــة  ت المســتعملةتفريــغ الزيــو  -١٠

نهـار ن تلوثـًا ال يسـتهان بـه فـى ميـاه األ الناتجة عن استعمال محركات الـديزل فـى السـف
  . والبحار

ى تعــد عليــه بموجــب أيجــاد حــرم لكــل مصــدر مــائى وحمايتــه بشــكل كــاف بحيــث يمنــع إ -١١
  . قانون يسن لهذه الغاية

ل ســليم ن تضــمن تصــريف مخلفاتهــا بشــكشــأة القيــام بالعمــل قبــل إاح الى منعــدم الســم -١٢
  . ى ضرر يلحق بسالمة البيئةبحيث ال تشكل أ

مـا بتصـريف  وضع معايير لضبط درجة نقاء المياه التى تعرضت للتلوث فال يسمح لدولة -١٣
  . قيةنمياه ملوثة بدرجة تفوق القيم المتفق عليها قبل اخضاعها لعملية الت

جـراءات المناسـبة للمكافحـة وتحديـد تخـاذ اإلاز اقليمى مهمته مراقبـة التلـوث وإ جهتكوين  -١٤
  . الجهة المسئولة عن التلوث وفرض تعويضات للطرف المتضرر

ين فـى مجـال سـالمة البيئـة متخصص يعمـل علـى رفـع مسـتوى العـامل نشاء مركز عزلىإ -١٥
تمة بسـالمة البيئـة مـن جهـة ة المهمن جهة ويتابع نشاطات المنظمات االقليمية والدولي

  . خرىأ
  

 ئية التى تحتوى على مواد مشعة :مخلفات ونفايات المواد الغذا

هــى التــى تعرضــت الشــعاعات نوويــة بكميــات كبيــرة نتيجــة تســرب المــواد النوويــة مــن 
التــالى تــؤثر علــى جميــع النباتــات والحيوانــات بفجارهــا و ناو أمصــادر الطاقــة والمصــانع النوويــة 

يدة جدا تـؤثر فـى تركيـب تلـك المـواد مسافات بعلبشرية الموجودة بدائرة نطاق التسرب لوالحياة ا
علـى الصـحة العامـة  داهمـاً  بصحة االنسان وتشكل خطراً  الغذائية بنسب كبيرة وتعتبر ضارة جداً 

ـــة.  ـــات الحي ـــع الكائن ـــى جمي ـــأتي وعل ـــواد المشـــعة و وت ـــك الم ـــة عـــن خطـــورة تل بعـــض  المتخلف
عماالت الطبيــة بــالمراكز والمستشــفيات المتخصصــة فــى تة والعلميــة واالســاالســتعماالت البحثيــ

هــا مــن ايونــات مــع غير  تــذوب فــى التربــة وتمتصــها النباتــات بشــكلنهــا و لكالعــالج الطبــى الــذرى 
و قــد يحــدث تلــوث مباشــر ها أجــذوعتتــراكم فــى فروعهــا و لطريــق جــذورها العناصــر الالزمــه عــن 
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وراقهـا وثمارهـا فتمـتص النباتـات جـزء منهـا ويبقـى جـزء أعلى  للنباتات بالمواد المشعه الساقطه
% عـن طريـق ٢٠لـى االنسـان مـن هـذه النباتـات يكـون بنسـبة إوالتلوث الذى يصـل  ،عالق بها
ى جـزء أتـؤثر االشـعاعات علـى كمـا .تقريبـاً  باشـر للنباتـاتم% عن طريـق التلـوث ال٨٠التربه و

ذا إ مختلفــه فــى الجســم و  اً ضــرار أحــدث ينــه إكملــه لالشــعاعات فأذا تعــرض جســم بإمــن الجســم فــ
 لـىإالخليـه المتضـرره تتحـول  كمـا أن نـه يصـاب وحـده بالضـرر إتعرض عضـو مـن االعضـاء ف

لـى خلـل وراثـى إن تتحـول المتضـرره خليـه جنسـيه فـيمكن أ ذا كانـت الخليـهإمـا أخليه سرطانيه 
راكـــز البحـــوث المصـــدر كـــذلك تعتبـــر المستشـــفيات وم لـــى االجيـــال القادمـــه .إن ينتقـــل أيمكـــن 

الرئيســى للنفايــات ذات الطبيعــه االشــعاعيه وتعتبــر عمليــة الــتخلص مــن النفايــات المشــعه مــن 
لــى احتياطــات حيــث يجــب معرفــة نوعيــة المــاده وتــاريخ التخــزين إاالمــور الصــعبه والتــى تحتــاج 

جة نسـأ -غـازات مشـعه  -مواد مشـعه سـائله  - وتوجد مواد مشعه صلبه، وفترة نصف العمر 
شعاعيه ومواد غذائيـه تحتـوى علـى مـواد مشـعه ونظـرا لخطـورة هـذه إحيوانيه تحتوى على مواد 

  ى ثمن . أيجب التخلص منها بفالمواد التى تحتوى على مواد مشعه 
  

  : الكيميائيةخطار استخدام المبيدات ا
  
  
  
  
  

ليـات ومفترسـات هذه المبيدات الكيميائيه قضـاؤها علـى الحشـرات النافعـه مـن طفياخطار هم أمن 
البريه كنحـل العسـل والطيـور واالسـماك فـى البحـار وكـذلك بعـض الحيوانـات  األحياء من  وكثير

المستانســه كالــدواجن ثــم امتــداد تاثيرهــا علــى المحاصــيل الزراعيــه وبالتــالى انتقــال اثارهــا الــى 
التربــه  االنســان بصــوره مباشــره او غيــر مباشــره نظــرا لوجــود عــدد كبيــر مــن هــذه الملوثــات فــى

ثــار التراكميــه للمبيــدات الكيميائيــه نظــرا لثباتهــا الكيميــائى والهــواء والمــاء وقــد ظهــرت بعــض اآل
يجـــاد ســـالالت مـــن الحشـــرات واالفـــات ذات المناعـــه علـــى اوصـــعوبة تحللهـــا وهـــذا مـــا ســـاعد 

 والمقاومه العاليه بل واالنتشار فى المناطق البعيده عـن منـاطق االسـتخدام بـل ويحمـل االنسـان
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وســائر الحيوانــات كميــات مختزنــه غيــر قليلــه مــن هــذه المبيــدات الضــاره فــى انســجتهم الدهنيــه 
وبعض المبيدات تتراكم داخل النبات او خارحه لتنتقل الى االنسان مباشرة او للحيوانـات بطريـق 

ريـق االعـالف النباتيـه التـى غير مباشر كمـا تتعـرض الـدواجن الثـار المبيـدات الكيميائيـه عـن ط
ها ورش حظائرها واماكن تربيتها كذلك بعض القوارض الضاره اكتسـبت نوعـا مـن المناعـه اولتتن

  ضد سموم المبيدات الكيميائيه 
  

  : دور الجھات المختصه بادارة المبيدات
  

  ناك دور كبير يقع على عاتق الجهات المسئوله عن ادارة المبيدات منها :ه
آلفات وفـى نفـس الوقـت ثير بدرجة عالية على اأا تاالختيار الدقيق للمبيدات التى يكون له -١

  . على االنسان والبيئة قل تاثيراً أ
ثـر تراكمـى بمعنـى أحظر المبيدات ذات السمية الشديدة علـى االنسـان والحيـوان والتـى لهـا  -٢

 . نها تترك نسبة عالية من المخلفات على النباتات وعناصر البيئةأ

  ســـتيراد وتصـــنيف وتعبئـــة المبيـــدات إجـــراءات المتعلقـــة بريعات واالشـــالتطبيـــق الحـــازم للت -٣
 وكذلك االتجار فيها.     

ــة المتعلقــة بهــذا المجــال التــى تصــدر عــن منظمــة الصــحة م -٤ راعــاة تطبيــق القــوانين الدولي
 . ية البيئةوالهيئات الحكومية المعنية بحما الدولية والزراعة غذيةألالعالمية ومنظمة ا

فـى محـيط المكافحـة البيولوجيـة والتـى  ملموسـاً  حـرزت تقـدماً أثية التـى تشجيع الجهود البح -٥
فات دون استعمال السموم البيئيـة آلو متطفلة متنافسة لمحاربة اأتستخدم كائنات مفترسة 

تعمـيم طـرق المكافحـة البيولوجيـة يتعـين علينـا اسـتعمال المبيـدات  لىإ الشائعة حتى نصل
على حيـاة  اع التعليمات واالرشادات الخاصة بذلك حفاظاً تبإ و  كثر حرصاً أالكيميائية بصورة 

 . االنسان وسالمة البيئة

  : عــالمراج
  

سـتاذ مسـاعد فـى كليـة التربيـة أ/ منى صالح الطامى  .ثرة على المجتمع دأالتلوث البيئى و  -١
  . عضو اللجنة النسائية لحماية البيئة

  . ٢٠٠٦احمد   الطبعة االولى لسنة  التلوث البيئى فى الوطن العربى أ.د/ سيد عاشور -٢
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ـــى حاضـــره ومســـتق -٣ ـــوث البيئ ـــى لســـنة بالتل ـــة االول ـــدالعزيز طـــريح شـــرف  الطبع   لة أ.د/ عب
     ١٩٩٧,  
 .   ٢٠٠٢علوم البيئة أ.د/ محمد اسماعيل عمر  الطبعة االولى لعام  -٤

  
 

    
 


