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 اآلثار الحمػل –بذسال الدػداناردة وماجاورىا تجاعيات نذاط تعجيغ الحىب بسشصقة صػ 

 و دمحم احسج سميسانلدو 

 استاذ مذارك 

 الجغخافيا/الدػدان/الخخشػم/جامعة بحخي كمية العمػم االندانية  

 

مغ أىع أسبا ب دخػؿ السدتعسخ  كاحجةالقجـ في الدػداف ، كىى  مشحشسمت ىحه الجراسة مقجمة عغ تعجيغ الحىب : السمخز
الشذاط فتخة شػيمة ثع تػقف في ضل الحكػمات الػششضة كالعدكخية كالجيسقخاشضة . كبعج انفراؿ جشػ ب  اكاستسخ ىح.الدػداف 

كنتضجة لحلظ ر لمعسمة الرعبة مغ مػارد ججيجة % مغ نرضب الدػداف مغ الشفط بجأ  البحث عغ مراد75الدػداف كفقج نحػ 
ىمي لمحىب . فكاف تأسضذ اسػاؽ لمتعجيغ مشيا سػؽ صػاردة كاسػاؽ اخخػ شيجت السشصقة الشػبضة نذاشا كاسع في التعجيغ اال

ـ كشخكة 2012ـ مشيا الذخكة التخكضة كاليرػر في عاـ 2010العسل مشح عاـ  فيبالسشاشق السجاكرة . بجأت الذخكات 
كاالماكغ الدراعضة كمرادر كضمػمتخات مغ السشاشق الدكشضة  5السجسػعة الجكلضة في قخية صػاردة كالتي تقع عمى بعج اقل مغ 
كقج الحع أىالي ىحه القخػ مخاض كنفػؽ الحضػانات كالصضػر .السضاه .كقج ارتبصت ىحه االنذصة الرشاعضة بالتمػث كانتذار اال

–أمخاض حداسضة الرجر كالجمج كالعضغ –ضيػر امخاض غخيبة كغضخ معيػدة ليع مثل : ضضق حاد كبرػرة مكثفة في التشفذ 
نفػؽ االغشاـ ألعجاد كبضخة كبرػرة غضخ شبضعضة كغضخ  –ككفضات مفاجئة كدكف اسبا ب اكامخاض  –ئة كمتكخرة كتذشجات مفاج

اسات التي اجخيت في بعس الجكؿ معيػدة ، كسا بعس الصضػر كالقسارؼ اختفت برػرة ممفتة لبلنتباه . كىحا تأكضجا لبعس الجر 
خاصة االكدية السختبصة بالشضل  لسشاشق الدكشضة كالدراعضة كمرادر السضاهكيسثل مػقع السرشع كالدػؽ التابع لو بالقخ ب مغ ا.
 لتفادؼ االثار البضئضة السجمخة  كسا اف شخيقة التعجيغ كشخؽ االستخبلص السدتخجمة تتصمب إجخاء السديج مغ الجراسات السكثفة.

 

Abstract :this study included an introduction to the mining of gold in Sudan, which is one of the 

main reasons for the colonization of Sudan. This activity continued for a long time and then 

stopped under national, military and democratic governments. After the secession of southern 

Sudan and lost about 75% of Sudan's share of oil to seek sources of hard currency from new 

resourcesAs a result, the Nubian region saw extensive activity in the mining of gold. The 

establishment of markets for mining, including a market and other markets in nearby markets. 

Companies started operating in 2010, including the Turkish Company and Al-Mansur in 2012 

and the International Group Company in the village of Sawarda, located less than 5 km from the 

residential areas, agricultural sites and water sources. These industrial activities were associated 
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with pollution, disease and animal and bird mortality.The people of these villages have noticed 

the emergence of strange and unusual diseases such as: severe narrowness and intensive 

breathing - chest, skin and eye allergies - sudden and frequent spasms - and sudden death 

without causes or diseases - death of sheep for large numbers, abnormal and unusual, and some 

birds Kalkmari Has disappeared remarkably. This is a confirmation of some studies conducted 

in some countries.The site of the plant and its market is close to the residential and agricultural 

areas and water sources, especially the wades associated with the Nile. The method of mining 

and extraction methods used require further intensive studies to avoid destructive environmental 

impacts. 

 

 السقجمـــة :
التي تقػؿ أف اسع الشػبة مذتق  اآلراءالسسالظ الشػبضة القجيسة ، بل ىشالظ بعس  جمشح عيعخؼ شساؿ الدػداف التعجيغ االىمي 

كاف تعجيغ الحىب األىمي يتع بأدكات كاالت بجائضة لع تتعجؼ  االقجيسة. كقجيسمغ كمسة نػ ب كمعشاىا الحىب في المغة السرخية 
حجيج لغدل خاـ الحىب بالساء كتخكضده ثع التقاط  ككاعةألكلضة كاستخجاـ األقجاح الخذبضة كمؤخخًا صحػف أدكات الحفخ ا

الحبضبات. كحجيثا يتع استخجاـ الدئبق اللتقاط الحىب الشاعع، مع دخػؿ الصػاحضغ كعامل مداعج ، شيجت الػالية مشح بزع 
ف لمتشقضب العذػائي عغ الحىب كالحؼ يصمق عمضو تجاكزا بالتعجيغ سشػات خمت ندكح اعجادا كبضخة مغ مختمف كاليات الدػدا

االىمي الحؼ لو مغ السثالب كاالثار الجانبضة التي تفػؽ فائجتو كايجابضاتو ، مسا يتصمب تكاتف الجيػد االتحادية كالػالئضة 
األجضاؿ القادمة مسا يتصمب البحث  كالسحمضة لتشطضسو كضبصو حفاضًا عمى الرحة كالبضئة كالسػارد كعجـ اىجارىا، كحفع حقػؽ 

عغ تػازف بضغ الفػائج كاإلضخار الشاجسة عشو، كىحا األمخ يحتاج إلى تزافخ الجيػد لتصػيخ ىحا القصاع بالصخؽ العمسضة 
 كالدمسضة كبعضجا كبعضجا عغ السشاشق الدكشضة كالسػارد الصبضعضة مثل مرادر السضاه كالسشاشق الدراعضة ، كخاصة اف الػالية

الذسالضة تختدف بجاخميا اششانا مغ الحىبضجب استخخاجيا كاستثسارىا بالصخؽ العمسضة كبالجراسات السكثفة مغ ذكؼ االختراص 
 . كبضئةبعج دراسات مػجية مغ عمساء كباحثضغ في السجاؿ البضئي حتى يتع ضساف سبلمة االنداف 

 اىجاف الجراسة : 
المخاض التي ضيخت فجأة في مشصقة الجراسة )صػاردة ( كالسشاشق السجاكرة ليا ، تيجؼ الجراسة الى تدمضط الزػء لمسذاكل كا

ـ خاصة عشجما ىصمت امصار غديخة عمى السشصقة كتفاجأ الدكاف كمشح فتخة شػيمة لع يحرل بشدكؿ 2018خبلؿ خخيف عاـ 
د مغ االكدية ، ك بدػؽ كمػاقع عسل سضػؿ جارفة قادمة مغ الجباؿ كالسشاشق السختفعة مارا بسػاقع انذصة التعجيغ ، عبخ عج

تع تخصضصيسا بػضع كبخؼ لسخكر  فالمحاالتعجيغ عغ شخيق كادؼ يقع كسط قخية صػاردة ، كآخخ يقع جشػبيا كىسا الػادياف 
الدضل كحالضا شخيق العبػر االساسي الدفخؼ لمسشصقة .كاثخ ذلظ تفذت امخاض لع تكغ معيػدة بالسشصقة مغ قبل مسا حجػ 

لبحث كالتقري في اسبا ب تمظ االمخاض الغخيبة عمى السشصقة ، كذلظ بجراسة مدتػػ التمػث البضئي الحؼ شخأ عمى بزخكرة ا
العمسضة كالعسمضة ، بأخح عضشات مغ التخبة كالسضاه كمضاه االمصار الخاكجة ك القادمة  باألدلةالسشصقة مغ جخاء ىحه االنذصة كذلظ 
 مل مػثػؽ فضيا كمقابمة السػاششضغ كاالىالي كاالستساع الى افاداتيع . مغ مشاشق التعجيغ ، كتحمضميا في معا
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 اىسية الجراسة :

السزصخ في البحث العذػائي عغ الحىب كذلظ  لدج حاجة الجكلة مغ مرادر العسمة الرعبة  االزديادتكسغ اىسضة الجراسة في 
التي  ةاالقتراديػجة لمعسمة الرعبة تدامغ مع االزمة ، مسا قاد لزخكرة البحث عغ مػارد ججيجة لمسضدانضة تقـػ بتعػيس الح

االقباؿ عمى التعجيغ برػرة عذػائضة مغ قبل  زيادةاحجثيا انفراؿ الجشػ ب ، ك صعػد أسعار الحىب عالسضا ، أثخ في 
ة في ذيادة مػاقعيع في القصاع الخاص كالعاـ ، كاثخ تخاجع القصاعات السختمفة بدبب األزمة االقترادي باختبلؼالسػاششضغ 

االقباؿ بأمل الحرػؿ عمى عائج سخيع ، شجعت الجكلة ىحا التػجو لدج العجد في مرادر العسمة الرعبة دكف تخصضط مدبق 
مػاد تؤثخ عمى  استخجاـ، مسا تختب عمى التعجيغ العذػائي التمػث البضئي لجسضع اشكالو كمرادره  ، لسا يتختب عمضو مغ 

 اخصخ االنذصة الرشاعضة كاكثخىا ارتباشا بالتمػث . وما جعما االنداف كالبضئة الصبضعضة كىح

 مذكمة الجراسة :

االخضخة عجد مغ السرانع كاالسػاؽ العاممة في انتاج الحىب برػرة عذػائضة ، كصاحب عسميا تجاكزات  اآلكنةقضست في أُ 
السػاقع  لعجهع الدراعضة ، حضث يتع الترجيق ذصة التعجيغ بالقخ ب مغ السشاشق الدكشضة ، كالسػاقنقانػنضة عجيجة اىسيا كجػد ا

ـ ، مسا يؤدؼ 1925قانػف تدػية االراضي كتدجضميا لعاـ  فبسا يخالبصخؽ غضخ معخكفة كدكف استذارة الدكاف السحمضضغ ، 
 لفقجاف الدكاف في حقيع القانػني في إبجاء رأييع في تخرضز أراضي إلقامة انذصة تؤثخ عمضيع برػرة مباشخة .

 الجراسة :  ةجيمشي   

  الجراسات والسشذػرات الدابقة-)أ(  

 الجراسة تست االستعانة بعجد مغ الجراسات كالسشذػرات الدابقة كاتذسل : إلجخاء

 دراسة االثخ البضئي كاالجتساعي لذخكة السجسػعة الجكلضة . (1
 كتا ب بعشػاف : سعخ الحىب التكمفة االجتساعضة كالبضئضة لمتعجيغ . (2
 ضئي كاالجتساعي لذخكة كخكداكؼ .دراسة األثخ الب (3
 .معمػمات مقجمة مغ المجشة الدجاسضة كاالكراؽ السشذػرة ، الخاصة بالتمػث عغ عسمضات التعجيغ  (4

 زيارة السػقع -)ب(

بخنامج نطع  باستخجاـقبل زيارة السػقع تع تجسضع صػر كخخائط خاصة بالسشصقة ، كدراسة شبػغخافضة السشصقة كجضػمػرفػلػجضتيا 
 .(. كبعيا تع زيارة لسشصقة الجراسة كفضيا GPS( كبخنامج السػاقع )GISمػمات الجغخافضة )السع
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 تع عسل االتي :
 مقابمة عجد مغ الدكاف لمتعخؼ عمى مذاىجاتيع في فتخة حجكث الدضػؿ كاالكدية التي مخت بيا  .1
 .التقاط عجد مغ الرػر الفػتػغخافضة لسجارؼ الدضػؿ القادمة مغ مشاشق التعجيغ  .2
 الستعمقة بالتعجيغ تجسضع عضشات مغ التخبة كالسضاه مغ مجخػ الدضل لسعخفة تخكضبيا الكضسضائي كنػع السػاد السشقػلة مع الدضل  .3
 الشضل كبعس الجدر  غالستقصعة متع أخح عضشات مغ الصسي كالسضاه مغ بعس السػقع عمى الجخكؼ كالبحضخات  .4
 . GPSالسػاقع عغ شخيق اؿ تحجيجتع  .5

 يل العيشات تحم -)ت(

لمقضاـ بتحمضل العضشات تع االستعانة بالسعامل السخكدية )إستاؾ ( كمعامل الشفط السخكدية ، كذلظ لتحمضل العضشات كالتي أستخجـ 
  Inductively  Copied باالضافة الى جياز    Atomic Adsorption AAفضيا بعج تحزضخ العضشات السعايخة كجياز 

Piasma- Optical Emission  Spectrometry (ICP-OES) 
 تسييج : 

يعج تعجيغ الحىب مغ أكثخ الرشاعات كالسذاريع االقترادية خصًخا عمى البضئة؛ لسا لو مغ آثار سمبضة ضخسة عمى الشطاـ 
البضئي كتػازنو. كلضذ فقط عمى البضئة، بل يذسل معو التجسعات البذخية السأىػلة كيؤثخ عمى ضخكؼ معضذتيع، كفي كثضخ مغ 

حػاؿ يكػف الحل األمثل ىػ تيجضخ ىحه التجسعات الدكشضة. ىحا باإلضافة إلى نفاياتو السجمخة لمبضئة، كتمػيثو لسضاه الذخ ب، األ
كخصػرة تعجيشو عمى العساؿ كحضاتيع. ىشاؾ الكثضخ كالكثضخ مغ األحجاث الخفضة التي تجخؼ كراء كػالضذ تعجيغ الحىب ، كما لو 

 .ىشا كندخد تأثضخ ىحا التعجيغ كتمظ الرشاعة عمى بضئتشا كمجتسعاتشا البذخيةأك عمضو سشحاكؿ أف نشاقذو 
إف تعجيغ الحىب يتع عبخ شحرات الحىب الرغضخة السجفػنة في خاـ الحىب، كلضذ عبخ كتل ذىبضة كبضخة يتع استخبلصيا مغ 

اؿ بحؿ مجيػد أكبخ الستخبلص الحىب مغ الخاـ. قج تػجج تمظ الكتل الكبضخة كلكشيا في الغالب تكػف نادرة، كيكػف عمى العس
ىحه الذحرات. ففي تعجيغ الحىب ، كالستخخاج كتعجيغ أكنرة ذىب كاحجة، فيشاؾ ما يقار ب عذخيغ شًشا مغ الشفايات التي 

 ثة.البضئة السمػ  .تخخج عقب التعجيغ؛ كتتشػع ما بضغ زئبق، سضانضج، رصاص، كغضخىع الكثضخ مغ الشفايات الرمبة السزخة لمبضئة
 انذصة التعجيغ في مشصقة الجراسة : 

ـ، حضث انتذخ البحث 2010شيجت مشصقة صػاردة كالسشاشق التي حػليا تػسعا كبضخا في الشذاط التعجيشي االىمي مشح العاـ
عغ الحىب بػاسصة االجيدة بكثافة كفي جسضع السشاشق ، ثع تخكدت كثافة السعجنضغ بالقخ ب مغ قخية كػيكة كشخؽ مشصقة 

عجدىع في شل مغ القخػ البـػ كابػ شاقضة كاليسخؼ كالغدالتضغ ، كتعتبخ ىحه القخػ  ازداددة كمشصقة كاكه كأشضستػ ،كحلظ صػار 
السرجر االساسي لمخاـ لدػؽ صػاردة ، اما بالزفة الغخبضة لمشضل نجج التعجيغ في كل  ىيالػاقعة في الزفة الذخقضة لمشضل 

مشاشق كثافة معجنضغ بالزفة الغخبضة لمشضل . كيتع معالجة الخاـ في سػؽ خشاؽ بقخية مغ مشصقة حسضج كابػراقة كقبة سمضع 
 أبػراقة .
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بجأت الذخكات في عسميا بالسشصقة بالتدامغ مع التعجيغ االىمي كبأعتبار ىحه الذخكات عاممة في مخمفات التعجيغ االىمي ، تع 
ـ ، كسا بجأت في نفذ ىحا العاـ الذخكة المبشانضة 2013لمشضل عاـ انذاء مرشع اليرػر بالقخ ب مغ قخية حسضج بالزفة الغخبضة 

عسميا بالقخ ب مغ مشصقة صػاردة لفتخة أقل مغ عاـ كتػقف العسل فضيا بدبب عجـ الججكػ االقترادية . في نياية عاـ 
قة صػاردة كاالراضي كضمػمتخ مغ السشاشق الدكشضة لسشص 5بجأت السجسػعة الجكلضة في إنذاء مػقعيا عمى بعج أقل مغ 2015

 الدراعضة كنيخ الشضل كىػ السرجر االساسي لمسضاه بيحه السشاشق .
 التعجيغ االىمي بالسشصقة وآثاره الزارة :

ـ تع تأسضذ سػؽ صػاردة لمتعجيغ كالحؼ يبعج عغ السشاشق الدكشضة كالدراعضة كمػرد السضاه عمى بعج 2010في نياية عاـ 
 نػاع مختمفة مغ التعجيغ االىمي يتػقف عمى كضفضة  شخؽ الحرػؿ عمى الخاـ كمشيا : كضمػمتخ ، كتذيج السشصقة ا1.5

 آبار التعجيغ االىمي : .1
متخ ، 50ىػ السرجر االساسي لمخاـ كيشتذخ بكثافة كالحؼ يتع معالجتو في سػؽ قخية صػاردة ، قج يتجاكز عسق البئخ فضيا 

الى  ؼمسا يؤدكأفقضا ، كتفتقخ عسمضات الحفخ لمخقابة كبصخيقة عذػائضة كبتع الحفخ فضيا بحثا عغ عخكؽ الحىب الحفخ رأسضا 
التعخية  انيضار اآلبار عمى العساؿ كتذػيو كتجمضخ سصح االرض كبعج االنتياء تتخؾ اآلبار دكف إغبلقيا معخضة لسذاكل

 كالتمػث اليػائي كاحضانا السائي الدصحي كالجػفي .
في ىحا الصػر مغ التشقضب يراحبو نقل كسضات كبضخة مغ االتخبة السخمػشة  خعسمضة الحف كاالعتساد عمى االدكات التقمضجية في

بسعادف مختمفة خبلؼ الحىب مثل الخصاص كالدرنضخ كالدنظ كالكػبالت كالحجيج كالشضكل كغضخىا العجيج مغ السعادف الزارة مغ 
لسشصقة ، اضافة الى تمػث السضاه الجػفضة بدبب السرجر االساسي لمتمػث با ىيباشغ االرض الى سصحو ، كىحه السكػنات 

اف الحفخ قج يدتسخ حتى كصػال لمسضاة الجػفضة .كسا اف ىحه اآلبار قج تأثخت ىحه اآلبار مغ قبل بالدضػؿ القادمة مغ مشاشق 
غ عجد مغ تمظ اآلبار التعجيغ مسا ادػ الى تمػثيا بالعجيج مغ السعادف كالذػائب الزارة كذلظ تأكضجا بالعضشات التي تع أخحىا م

الى ذلظ تع سحي مضاه  باإلضافةكتع تحمضميا بالسعامل السخترة التي اثبتت ذلظ التمػث الكبضخ ) مخفق التحمضل بالسبلحق ( ، 
الى التمػث اليػائي  باإلضافةالآلبار السمػثة كإعادة استخجاميا لعسمضات الغدضل باالسػاؽ مسا بعخض العساؿ لسذاكل التمػث ، 

 ث التخبة التى يصخأ لمسشصقة بعج االنتياء مغ عسمضات الغدل كالتخمز مشيا .كتمػ 

 االجيدة : باستخجام الدصحيالتعجيغ  -)ب( 

، كتدتخجـ فضو انػاع مختمفة مغ االجيدة  التقمضجؼىحا الشػع مغ التعجيغ محجكد في السشصقة كذلظ لقمة كجػده بسقارنة بالتعجيغ 
 قجرتيا عمى التعخؼ عمى الحىب .حدب الججكػ االقترادية كحدب 
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 الغخابيل :  باستخجامالتعجيغ في الػديان  -)ث(

كالخماؿ بالػدياف ، كتشتذخ في مشاشق اكدية شخؽ كػيكة ، تدتخجـ فضيا  الخسػبضةتدتخجـ في البحث عغ الحىب في السشاشق 
كتعتبخ ىحه الصخيقة السرجر األساسي لمتمػث ة الدئبق لمحرػؿ عمى الحىب كىى اكثخ الصخؽ عذػائضة كتتع دكف رقابة ، دما

اليػائي بالسشصقة حضث يغصي الغبار سساء السشصقة ، بل كيشقل تمظ السمػثات عبخ اليػا الى مشاشق بعضجة ، كسا اف استخجاـ 
السمػثة لباشغ تمػث السضاه الصبضعضة الجارية في االكدية اضافة الى نقل السضاه  باإلضافةالتذػيو سصح االرض  يؤدؼالغخابضل 

االرض مسا يؤدؼ التمػث السضاه الجػفضة . يتع معالجة الخاـ في حالة الغخابضل في مػاقع استخبلصيا عمى الػدياف ، في حالة 
االجيدة كاآلبار يتع تجسضع الرخػر كتكدضخىا الى اجداء في اكضاس لتتع معالجتيا داخل سػؽ صػاردة كعسمضة التكدضخ ىحه 

 كبضئتو اجسع . باإلندافضخة مغ الغبار السخمػط بالعجيج مغ السعادف الخصخة كالزارة يشتج مشيا كسضات كب
 معالجة الخام في التعجيغ األىمي واثخه في التمػث :

تأتي معالجة الخاـ بعج الحرػؿ عمضو بالصخؽ آنفة الحكخ ، كيكػف ذلظ داخل الدػؽ بعجد مغ االجخاءات لمحرػؿ عمى 
ما خ بػاسصة الصػاحضغ اليػائضة التي يراحبيا غبار كثضف ، ثع تتع بعجىا عسمضات الغدضل اك الحىب . يبجأ مغ شحغ الحج

مادة الدئبق  باستخجاـالرضشضة كذلظ  كالصػاحضغعمضو البعس التشدضب كيكػف ذلظ إما بػاسصة الصػاحضغ السائضة العادية  قيصم
قج تفػؽ نرف الكضمػ مغ الغخاـ لكل شغ مغ الخاـ )اكضح  قالدئبلتجسضع الحىب ، كفي ىحه الحالة يدتخجـ كسضات كبضخة مغ 

ذلظ السعجنضغ في السضجاف (، كمغ ثع يتع الغدل في أحػاض كبضخة كمفتػحة تدسح بتدخ ب كتبخخ كسضات كبضخة مغ الدئبق 
 كالسعادف السكػنة لمخاـ ، مسا يؤدؼ الى عسمضات تمػث ىػائي برػرة كبضخة كخصضخة كلجيات كمشاشق بعضجة 

مادة الدئبق برػرة عذػائضة بعجىا  باستخجاـتع بعج ىحه العسمضة غدل الخاـ داخل االحػاض السفتػحة بػاسصة السعجنضغ كذلظ ت
الى تمػث تاـ لمبضئة  ؼمسا يؤدلضتع حخقيا لضتبخخ الدئبق كبكسضات الى اليػاء  الدئبق، بعجىا نحرل عمى كتمة مغ الحىب مع 

عمى كتمة مغ الحىب ، كفي حالة السعجف الحؼ يحتػؼ عمى ندبة عالضة مغ الحىب يتع تكخار السحضصة ، لضحرل بعجىا السعجف 
العسمضة بػاسصة الصػاحضغ الرضشضة ثع الغدضل داخل االحػاض كبعجىا الحخيق لمسخة الثانضة . كفي ىحه العسمضة تحتخؽ كسضات 

سبلحق(  لميػاء ، كتدسى ىحه العسمضة بالكختة  كتتع كبضخة مغ مادة الدئبق كمػاد سامة اخخػ )حدب التحمضل السخفق في ال
عمضيع بالكخاتة كىع الحيغ يدتثسخكف في الكختو ، في حالة ندبة الحىب مشخفزة فضو يتع  قما يصمبػاسصة صاحب الخاـ اك 

حىب الخمز مشو كذلظ بصخؽ عذػائضة لضقـػ بعس العسالة بتجسضعو كغدمو في أحػاض لضحرمػا عمى ندبة مشخفزة مغ ال
كبعج ذلظ يتع تجسضع الكختة كتقـػ الذخكة السجسػعة الجكلضة بتجسضعيا كمعالجتيا بػاسصة الدضانضج ) يتع التجسضع  كبتكالضف افل

برػرة مدتسخة رغع صجكر أمخ بإيقاؼ السرشع ( . كل ىحه السخاحل السختمفة تتع برػرة عذػائضة كدكف رقابة كالتخكضد فقط 
%مغ االنتاج الكمي لػزارة السعادف ....كغضخىا مغ الجبايات ( 10الذػاؿ لمدػؽ ، رسـػ الكختة ،  عمى الجبايات ) رسـػ دخػؿ

، مع االىساؿ التاـ لسذاكل البضئة كالدكاف كاف العسمضات الدالفة الحكخ جسضعيا تتع بالقخؼ مغ السشاشق الدكشضة كالدراعضة 
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ة ) ىػائي ، مائي ، تخبة ، كمضاه جػفضة ، كضػضائي ( ، الحؼ أثخ كمػارد السضاه كىى جسضعيا مرادر تمػث بأنػاعو السختمف
 كيؤثخ عمى صحة االنداف كالبضئة الصبضعضة بأثخىا عمى السجػ البعضج كالفرضخ .

 عميو مغ آثار بيئية :  بوما يتختحجع التعجيغ األىمي 
حجع الشذاط الحؼ يتع في سػؽ صػاردة برػرة لضتع التعخؼ عمى حجع التمػث الشاتج مغ عسمضات التعجيغ ، تع القضاـ بتػضضح 

 دكرية مغ خبلؿ السعمػمات التي تع تجسضعيا مغ قضل الجيات الخسسضة السدئػلة عغ إدارة العسل في الدػؽ . 
يتدع الشذاط في الدػؽ بعجـ االستقخار كالتأرجح بدبب عػامل مختمفة ، كمغ خبلؿ العسل الصػيل في السشصقة ، فأف متػسط 

جػاؿ مغ الخاـ كتع تقجيخ كزف الجػاؿ 500جػاؿ ، كاعمى حجه يبمغ 220حؼ يجخل سػؽ صػاردة يػمضا يبمغ الخاـ ال
شغ ، 18شغ . ىحا يعشي أف حجع الخاـ الضػمي يبمغ  كاحججػاؿ مغ الخاـ تعادؿ 13-12 غما بضكضمػغخاـ ، بسعشى اف 80 ب

اف انو مقابل كل شغ يدتخجـ  سالفاـ زئبق ) كسا اكضحشا غخا 9حػالي  الرضشضةىحه الكسضة تدتيمظ في الغدضل بالصػاحضغ 
جخاـ زئبق )غضخ السدتخجع ( ، لتربح 25كضمػغخاـ زئبق ( ، كفي عسمضة الغدضل داخل األحػاض يدتيمظ الصغ كحج أدنى 0.5

 الػاحجةدنى لمسخة جخاـ زئبق . يتع تكخار الغدضل لعجة مخات ، كعشج حدا ب الحج اال450الكسضة السدتيمكة في االحػاض يػمضا 
غخاـ مغ الدئبق . اذا قسشا 9.450سضربح استخجاـ الدئبق مقابل مقابل كسضة الحجخ الجاخل يػمضا لدػؽ صػاردة بسعجؿ 

اعػاـ بجاية فتخة الشذاط التعجيشي حتى اآلف بالسشصقة ، نتػصل لكسضة الدئبق  8بحدا ب الكسضة الستخاكسة مغ الدئبق خبلؿ اؿ
في  استخجامياشغ مغ الدئبق تع  27.6بالتقخيب  ؿما يعادعخاـ ، اؼ 27.490.000ػاردة فقط تبمغ السدتخجمة في سػؽ ص

ىحه االرقاـ تعتبخ بحدا ب الحج االدنى الستخجاـ الدئبق كلكغ عشج كضع االعتبار اف  سػؽ صػاردة فقط مشح بجاية العسل فضو 
جامعة الخخشـػ اف  -قخيخ صادر مغ اليضئة االستذارية لمبضئة عسمضة تكخار الغدضل تدتيمظ كسضات اكبخ مغ ذلظ لمدئبق كفي ت

التقشضة السدتخجمة في التعجيغ االىمي تتدبب في حجكث تمػث بالدئبق بكسضات اكبخ كبخدارة تفػؽ كسضات الحىب السدتخمرة 
ط الدئبق السػجػد في الكختة ، مشو . باإلضافة إلى أف الدئبق في كجػد الدضانضج لجػ الذخكة يشتج سضانضج الدئبق كساىع في تشذض

 استخجاـ الدئبق دكف كجػد دراسات حػؿ كسضة ىحه السخاشخ ككضفضة معالجتيا . عاؼالسخاشخ الستختبة  جمسا يدي
عالضة االنتاج  اال ني الدئبقمع العمع اف عسمضة الحرخ ىحه لع تذسل الغخابضل كثضخة العجد كالتي يدتخجـ فضيا كسضات اكبخ مغ 

يشتج مشيا كسضات ضخسة مغ الغبار الكثضف الحؼ يستج تأثضخه في تمػث مداحات كبضخة كلسدافات بعضجة ،  يجد كالتالعككثضخة 
كسا اف حرخ االنذصة في االسػاؽ كازدياد الجبايات كتعجد بشػدىا ذاد مغ التعجيغ غضخ القانػني ، لحا فإف التمػث اصبح 

 نضا .مشتذخا بجسضع انػاعو كتعجد مرادره مكانضا كزما
مغ خبلؿ الشتائج التي تع الحرػؿ عمضيا مغ التحالضل السختبخية السخفقة في السبلحق ، فأف الخاـ يحتػؼ عمى تخاكضد متبايشة 

عمى صحة االنداف كالبضئة الصبضعضة  تؤثخلسعادف مختمفة مشيا الدرنضخ ، االلسػنضـػ ، الكخـك ...كغضخىا مغ السعادف الثقضمة التي 
 ندبيا مغ مػقع آلخخ كسا تتبايغ فضو ندبة كجػد الحىب فضو مغ مػقع آلخخ .، كالتي تختمف 

كىشاؾ عػامل اخخػ يجب التصخؽ الضيا لسعخفة حجع التعجيغ كبالتالي حجع التمػث ، مشيا عجد السعجنضغ حضث لع تػجج 
رد السعجنضة ، كالسػجػد عبارة عغ السعادف كالستسثمة في الذخكة الدػدانضة لمسػا ككزارةإحرائضة رسسضة لجػ سمصات السحمضة 
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معجف .كرجح اف الخقع الحقضقي 3000 بحػاليتقجيخات مغ خبلؿ التخدد عمى االسػاؽ مغ قبل السعجنضغ كالحؼ يقجر عجدىع 
 بعزيع لمتخدد لمدػؽ. حػجوأكبخ مغ ذلظ ، بدبب تبايغ أعجاد الستخدديغ لمدػؽ كعجـ 

السشاشق الدكشضة ، باالضافة لتجاخل اماكغ االكل كالسذخكبات مع مػاقع  يتدع سػؽ التعجيغ االىمي برػاردة بقخبو مغ
السعالجة مع عجـ تشطضع مػاقع السعالجة ، بالزافة الممسخمفات البذخية الشاتجة عغ االنذصة البذخية كإحجػ اشكاؿ التمػث كسا 

كػكاـ الشفايات كالقػاريضخ الببلستضكضة كالتمػث نجج اف اعجاد كبضخة مغ السعجنضغ يتقػض في العخاء كلفتخات مدتسخة باالضافة ال
الشاتج مغ بقايا الجدارة كاعجاد مغ الجػاالت السدتخجمة في عسمضات نقل الخاـ ، كل ىحه السمػثات الستخاكسة لفتخة شػيمة عسمت 

ة التمػث كالتمػث الغحائي ، الدضػؿ االخضخة الى جخفيا نحػ مػاقع الدراعة كمػرد نيخ الشضل كلمسشاشق الدكشضة مسا ساعج في زياد
 كاثخ كثضخا عمى صحة االىالي في عجيج مغ االمخاض مشيا الفذل الكمػؼ كامخاض الكبج الػبائي كالدخشانات 

 شخكة التعجيغ واآلثار البيئية الستختبة عمييا :     
ػنيا شخكات تعسل في معالجة مخافات تقـػ شخكات التعجيغ في السشصقة كالسشاشق السجاكرة باالعتساد عمى التعجيغ االىمي ، لك

التعجيغ االىمي ، كبحلظ فى معتسجة كمًضا عمى انتاجو كليا مرمحة عمى إستسخاه لػنو يػفخ ليا الخاـ )الكختة( بأسعار شبو 
مجانضة ، كسا أف شخؽ إستخبلص الحىب السدتخجمة في التعجيغ االىمي افزل الصخؽ لتػفضخ الخاـ كاسيل مع انيا اعمى 

تمػث ، كتعتسج الذخكات عمى ذيادة الكختو السعالجة لتحقضق أعمى ارباح لحلظ كثضخا ماتكػف الذخكات راعضة كمذجعة درجة 
 لمتعجيغ االىمي . 

شخكات معالجة لسخمفات التعجيغ األىمي  كشخكات االنتاج . األكلى  –تشقدع الذخكات عمى حدب الحرػؿ عمى الخاـ الى 
ضغ ، كالثانضة السشاجع كتكدضخ الحجخ داخل كربعاتيا كسا تشقدع حدب حجع مخبعاتيا الى شخكات تعتسج كمضَا عمى كختة السعجن

انتاج صغضخة كشخكات إمتضاز )كتا ب سعخ الحىب التكمفة البضئضة كاإلجتساعضة لمتعجيغ (، اما عسمضات السعالجة فتكػف داخل 
 ضئضة الستختبة عمى عسمضات السعالجة .احػاض مفتػحة اكمغمقة كبأختبلؼ شخؽ السعالجة تكػف اآلثار الب

كتعتبخ شخكة السجسػعة الجكلضة ىى مغ اكثخ الذخكات ضخرا بالسشصقة كبضئتيا بأعتبارىا تبعج عغ السشاشق الدكشضة كمػارد 
 كضمػمتخات  5السضاه كالسشاشق الدراعضة بأقل مغ 

ذلظ كسا اشخنا الذخكة المبشانضة كتعسل الذخكة بشطاـ  كىى أحجػ الذخكات التي عمى معاجة مخمفات التعجيغ االىمي كسبقيا في
االحػاض السفتػحة اك مايصمق عمضو الشس باالكػاـ ، ىجؼ الذخكة كسا اعشت لمسػاششضغ اف تحقق اعمى ربح مغ الكختو مغ 

ى الكختو مغ سػؽ صػاردة ، كندبة لكسضة الكختو التي تتحرل عمضيا الذخكة مغ السعجنضغ بالسشصقة فأنيا تدعى لمحرػؿ عم
اسػاؽ مغ مشاشق اخخػ لتقـػ بسعالجتيا بدػؽ صػاردة كىحا مالع يقبمو اىالي السشصقة حتى التتحػؿ الى مكب لشفايات التعجيغ 

 القادمة مغ مشاشق أخخػ .
تقـػ الذخكة بإستخجاـ الدضشضج في استخبلص الحىب ، كسضانضج الرػديـػ مغ األمبلح شجيجة الدسضة كالتي تؤدؼ ألى 

سػالسباشخ في حالة التعخض لو حتى كلػ بكسضات قمضمة ، كتقـػ امبلح الدضانضج بتعصضمقجرة الجدع عمى اإلستفادة مغ أكدجضغ ال
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الجـ مسايؤثخ عمى اجيدة الجدع كيتدبب في السػت السباشخ .يحجث التدسع عغ شخيق االستشذاؽ ) سضانضج اليضجركجضغ ( أكعغ 
 .شخيق المسذ أكاإلبتبلع أك الجخكح 

مغ خبلؿ التجار ب كحدب ما جاء في دراسة سعخ الحىب ، فأف متػسط استيبلؾ الدضانضج في مشصقة صػاردة سضكػف عمى اقل 
كضمػغخاـ مقابل كل شغ مغ  1تقجيخ ضعف الشدبة السدكػرة في دراسات الذخكة ، كذلظ لضكػف حجع الدضانضج السدتيمظ بػاقع 

شغ في الضـػ ، كلكغ السذكمة 600كضمػغخاـ سضانضج إذا ماتع معالجة 600مضا يعادؿ الخاـ لحا فأف حجع الدضانضج السدتيمظ يػ 
االساسضة عجـ التداـ الذخكة بالزػابط الفشضة كمػجيات الدبلمة ، كاف السخمفات التى يتع التخمز مشيا يتع كضعيا دكف 

ػبة عالضة ) تحتػؼ عمى ندبة عالضة مغ جخاءات صارمة لتجشب األضخار البضئضة ، كسا اف السخمفات يتع التخمز مشيا بخش
الدضانضج ( كعمى حدب رأؼ عجد مغ الكضسضائضضغ العاممضغ في عجدمغ الذخكات فقج أكضحػا اف ندبة الدضانضج في السخمفات 

غخاـ 30شغ مغ الخاـ في الضـػ تشتج 600غخاـ / الصغ في الحاالت الستػسصة ، كىػ مايعشي أف معالجة  50تكػف حػالي 
غخاـ في الصغ مسا يعشي اف السعجؿ الضػمي  0.05لمبضئة السحضصة ، رغع أف الزػابط الدػدانضة تفخض اف يكػف  سضانضج

غخاـ في الضـػ ، كل ىحه التجاكزات متػقع حجكثيا كػف الذخكة لع تمتـد بالزابط السشرػص عمضيا في دراساتيا 30القانػني 
برػرة دكرية كشخؽ حفطيا غضخ الرحي كلفتخات زمشضة شػيمة في العخاء ، البضئضة ، كيطيخ ذلظ مغ خبلؿ كضفضة نقل الكختو 

 كسا يتزح ذلظ مغ خبلؿ الرػرة .
شخيقة كضع الكختو كسا مػضح في الرػرة ىى أىع مرادر التمػث ، كأىسيا تأثضخ التمػث اليػائي في ضل نذاط الخياح 

بب الصحغ تشقميا الخياح الى مدافات بعضجة ، كالتي تحتػؼ بأعتبارىا مشصقة صحخاكية شضمة الدشة كندبة لرغخ حبضباتيا بد
الدئبق كندب عالضة مغ العشاصخ كالسػاد االخخػ التي ثؤثخ عمى صحة االنداف كالبضئة ، اضافة الى الدضػؿ التي اجتاحت 

ك، كىى عشاصخ شجيجة  السشصقة في االكنة االخضخة تدببت في نقل ىحه السمػثات الى السشاشق الدراعضة كالدكشضة كمضاه الشضل
 الخصػرة ، كفي حالة كجػد الدضانضج تحداد خصػرتيا 

إف تفاعل الدضانضج مع الدئبق السػجػد في الكختو يشتج عشو مخكبات سضانضج الدئبق كىى شجيجة الدسضة كيرعب تفككيا ، 
 كسايختبط االدضانضج مع عجد مغ السعادف في الخاـ مكػنا عجدمغ السخكبات الخصخة . 

خبلؿ االستعخاض الدخيع الحؼ سبق فإف الػضع يترف بالخصػرة في الحاالت العادية في ضل عجـ االلتداـ بالزػلبط مغ 
البيءية كضػابط الدبلمة ، كيرل الى الحج االكبضخ عشج نذاط الخياح القػية كالدضػؿ كاالمصار كسا حجثت في السشصقة في 

 ـ .2018يػلضػ 
 الترخيف الصبيعي لمسياه : 

خ الػالية الذسالضة كمشاشق الشػبة مغ البضئات الرحخاكية ذات السشاخ الجاؼ ، كلكغ بعج تذضضج سج مخكؼ كإنذاء البحضخة تعتب
 التي عسمت عمى ذيادة الخشػبة كبالتالي ذادت معجالت ىصػؿ االمصار لضذ كالعادة اكالصبضعي 
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عسمضة نقل االتخبة كالسػاد الثقضمة عغ شبليق الدضػؿ حتى  باالضافة الى نذاط الخياح شضمة العاـ ىحاف العامبلف يداعجاف مغ
كاف كانت ىحه السرانع تقع عمى مدافات بعضجة ناىضظ بأف السرشع كالدػؽ يقعاف بالػدية السخبػشة بالشضل كفي قمب السشاشق 

 الدكشضة كالدراعضة .
كتػجج عجد مغ االكدية كالخضخاف الصبضعضة الترخيف الصبضعي لمسضاه في السشصقة السحضصة بالسرشع يرب نحػ نيخ الشضل ،

كالتي يقع سػؽ التعجيغ كالذخكة ضسشيا ، كقج اشمخت دراسة االثخ البضئي لمذخكة إف كاحج مغ السخاشخ االساسضة ىى الدضػؿ 
ػثة كالسضاه التي يسكشيا اف تشقل السمػثات بكثافة عالضة ، كسا اف األكدية تخكضبتيا السدامضة تدسح بتدخيب مضاه الدضػؿ السم

السعالجة السدتخجمة في التعجيغ الى السضاه الجػفضة كالتي تداعجىا في ذلظ الذقػؽ كالترجعات الصبضعضة كالسفتعمة مغ قضل 
 السعجنضغ 

ككسا اشخنا سابقا فإف كقػع السشصقة في بضئة صحخاكية ، فضى متعخضة لبلحجاث السشاخضة الستصخفة ، كالتي مغ ضسشيا 
السفاجئة كالغديخة كىػ مايتػقع حجكثيا خبلؿ االعػاـ القادمة ، كىػ مالع تزعو الذخكة في حداباتيا كالجلضل  االمصار كالدضػؿ

 قضاـ الذخكة في االكدية السخبػشة بالشضل .
 -نتائج تحميل العيشات :

مػقع ، في 31عضشة مغ  91الجخاء تحمضل مدتػػ التمػث البضئي في قخية صػاردة كشسػزج مثالي لبقضة السشاشق ، تع خح عجد 
 ثبللث مجسػعات كىى التي : 

  السجسػعة األكلى : مجخػ كادؼ الدضل الحؼ يسخ مغ مػقع مرشع الذخكة الى أف يرل مجخػ نيخ الشضل مخكرا بحمة
 ( .9(،)7( ، )3( ، )2( ، )1السجارس ، كتع تخمضد ىحه السجارس باالرقاـ )

 حىا مغ مجخؼ سضل الػادؼ الحؼ يسخ بدػؽ التعجيغ األىمي كيرب في نيخ السجسػعة الثانضة : كىى العضشات التي تع أخ
 ( 11( ، )6( ، )5( ، )4الشضل مخكرا بحمة العخ ب ، كتع تخمضدىحه السػاقع باالرقاـ : )

  السجسػعة الثالثة : كىى مجسػعة مغ عضشات أخحت مغ مػاقع مختمفة عمى ضفة الشضل كجديخة صػاردة باإلضافة إلى
 ( 13( ، )12( ، )10( ، )8ضاشضتضغ ، كتع تخمضد ىحه العضشات بالخقاـ اآلتضة : )عضشتضغ احت

  عضشات لسضاه اخحت مغ مضاه امصارمتخاكسة كمغ مضاه الشضل  11اؿ الخقع  6كتججر االشارة ىشا أف العضشات مغ الخقع
 الستاخسة لمجخكؼ كعضشات تخبة كتسثل الخخيصة مػاقع تمظ العضشات
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 العيشات بسشصقة الجراسة مػاقع (تػضح1) خخيصة
عشرخ فقط الىسضتيا كتأثضخىا عمى البضئة ، كالججكؿ اآلتي يػضح عجد  12عشرخ كلكغ تع عخض  27اشتسمت العضشات عمى 

 السعادف الثقضمة التي اكضحيا التحمضل السختبخؼ في العضشات :
 -لشبات :السعادن الثقيمة واثخىا في التمػث البيئي وصحة االندان والحيػان وا

 تػجج السعادن الثقيمة عادة في اآلتي :  
 . السرادر الصبضعضة نتضجة التعخية كالتجػية اكتحمل الكائشات السضتة 
 . في باشغ االرض بشدب متفاكتة  مغ مشصقة ألخخػ 
 اما عشج استخخاج السعادف مغ باشغ االرض تػجج عجد مغ السعادف يتع استخبلص السعجف  ذك الججكػ االقترادية 

 بقضة السعادف تتخؾ فػؽ سصح االرض كتغضخ في تخاكضب التخبة كالبضئة السحضصة .
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  السعادف الثقضمة التحك ب في الساء كتطيخ غالبا عالقة كسا انيا التتحمل كلكشيا تشدؿ سخيعا 
 الحىب كىى  تستز التخبة الغازات الشاتجة مغ أنذصة التعجيغ السذبعة بالسسعادف الثقضمة كالفمدات الشاتجة مغ تعجيغ

سامة تؤثخ في الشباتات كلجييا السقجرة عمى التخاكع االحضائي ، مسا يعخض البذخ كالحضػانات التي تتشاكليا لمخصخ كتؤث في 
 الشطع البضئضة االخخػ .

  قج يكػف االنداف معخضا لخصخ السعادف الثقضمة كالفمدات مغ مخمفات انذصة التعجيغ مغ السبلمدة الجمج لمسخمفات
قة في الجػ اكالستخاكسة في التخبة اكاالستشذاؽ العارض اك ابتبلع السخمفات السمػثة ، اكتشاكؿ خزخكات كمحاصضل متأثخة العال

 بتخبات ممػثة مغ نتاج اشصة تعجيشضة ، اكشخ ب ماء ممػث بدبب التعجيغ 
 ا في ذلظ اليضكل العطسي التدسع الشاتج عشج تعخض مػاد ثقضمة يؤثخ عمى الشطع الفدضػلػجضة الخئضدضة لبلنداف بس

كالجياز العربي كالتشفدي كاليزسي كسا اف ىشاؾ معادف مدخششة مثل الفػسفاتضة ، كسا اف بعزيا لجية السقجرة احجاث 
امخاض الكمى كامخاض الجمج كالخئة كااللتيابات كىذاشة العطاـ ، ضعف عزمة القمب كمذاكل الجياز التشفدي كتقخح السعجة 

كانخفاض عجد الحضػانات السشػية ، كسا اف التمػث بالسعادف لو أثاره الزارة ججا عمى الشطع البضئضة السختمفة كاالمعاء الجقضقة 
 كلمدكاف السحمضضغ الحيغ يعضذػف في السشاشق السجاكرة النذصة التعجيغ . 

 ات التخبة التي تعخضت إف الشباتات تعتسج عمى السعادف السػجػدة في التخبة ، كعشج تعخض الشباتات كالحضػانات لسخمف
لمتمػث الشاتج عغ غبار التعجيغ أك مضاه السشاجع . فإف ذلظ يؤدؼ إلى نقل ىحه السعادف الثقضمة عبخ الدمدمة الغحائضة كيكػف ىحا 

 إحجػ شخؽ التعخض لمحضػاف كبالتالي لبلنداف .
 ة والسياه : بيان نتائج تحاليل السعادن الثقيمة في العيشات السختمفة التي أخحت مغ التخب

 ( كيقل التخكضد كمسا ابتعجنا عغ مػاقع التعجيغ 60ارتفاع ندبة الدرنضخ في السػقع االكؿ بعج ندكؿ الدضل ) جدء بالسمضػف
( 4مسا بؤكج اف ارتفاعو بدبب التعجيغ ، كتعتبخ تخاكضد الدرنضخ السدجمة في اكؿ مػقع بعج سػؽ التعجيغ األىمي )مػقع رقع 

جدء بالسمضػف يعتبخ مرجرا كبضخا 6.8جدء بالسمضػف ، كىػ تخكضد شجيج الخصػرة فأؼ تخكضد يتجاكز 344غ مختفعة لمغاية كتبم
لمخصخ . اف الدرنضخ إحجػ السعادف الثقضمة السراحبة لمحىب ، كقج أكجت ذلظ نتائج عضشات مغ الكختو السحفػضة في الذخكة 

دبة الدرنضخ في عضشات السضاه تجاكزت السعجالت السحمضة كالعالسضة في جدء بالسمضػف اما ن 21.38أف تخكضد الدرنضخ فبيا يبمغ 
( كىػ السػقع الحؼ تجسعت فضو السضاه القادمة مغ الذخكة نحػ الشضل فكػنت بخكة قخ ب نيخ الشضل حضث بمغت 7السػقع )
جدء بالسمضػف ،  0.0003حدب السػاصفات الكشجية  0.002جدء بالسمضػف مقارنة مع أعمى تخاكضد لمتمػث مدسػح بو 0.0126

لمسػاصفات العالسضة  . يتدبب الدرنضخ في مخاشخ صحضة عجيجة مثل مذاكل جمجية كتمف لبلجيدة الخئضدضة لمجدع كيؤثخ عمى 
خبليا الجـ كاالعرا ب كيدبب مذاكل السعجة كالدكخؼ كاالمخاض القمبضة كالػعائبة ، كسا انو كآحج مغ الدسـػ السدببة لعجد مغ 

  الدخشانات
  الكخـك : تعتبخ اعمى تخاكضد لو في اكؿ عضشة مخ بو الدضل مغ مػقع التعجيغ كانخفس في السػاقع االخخػ لضختفع في

مسا بؤكج اف اف الخاـ ىػ مرجر 175.2مػاقع تخديغ السضاه . فشجج ارتفاع ندبة الكخـك في كختو الذخكة مختفعة لمغاية 
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ي تطل عالقة افتخة بل تتخسب في التخبة كالسضاه سخيعا كحدب ككالة االمخاض اساسي لمكخـك ، كىػ مغ السعادف الثقضمة الت
الدامة كتدجضل االمخاض فأف الكخـك يتدبب في مذاكل الجياز الجياز التشفدي كىػ سبب مباشخ لدخشاف الخئة كفقخ الجـ 

 مكل في الدائل السشػؼ كصعػبات التشفذ كاالستشذمق كاكراـ السعجة كمذاكل الجمج كمذاكل الجياز التشاسمي كمذ
  الخصاص : سجل الخصاص تخاكضد مختفعة بذجة في أكؿ مػقع يعج سػؽ الحىب كحلظ مختفعا في اكؿ مػقع بعج  الذخكة

كيؤكج التخاكضد السختفعة في مػاقع الدضػؿ القادمة مغ السرشع كالدػؽ كقج سجمت السػاقع بعج الدػؽ تخاكضد مزاعفة لمسػقع 
الكختو مػجػدة فب الدةؽ مسايؤكج اف الخاـ ىػ السرخ االساسي لمخصاص ، كلع يذيج اؼ تخاكضد  بعج الذخكة الف كثافة

عالضة لمخصاص في السضاه اكالدضػؿ مسايؤكج اف الخياح ىى ااناقل االساسي لمخصاص .يعتبخ الخصاص كاحجة مغ السخاشخ 
 العالسضة عمى صحة االنداف كالبضئة .

  التي أخحت مغ التخبة كالسضاه كأشارت  التحالضل اف االلسػنضـػ السػجػد في التخبة ذات اكضحت تحمضل عضشات االلسػنضـػ
تخكضد عالي يفػؽ بكثضخ التخاكضد اآلمشة ، ككحلظ اشارت تحالضل غضشات السضاه بأرتفاع تخكضد االلسػنضـػ فضيا خاصة في 

، لحلظ يخجح مغ خبلؿ ىحه الشتائج اف ذيادة تخسضب  السشاشق الػاقعة تحت تأثضخ الدضػؿ القادمة الذخكة كمػقع سةؽ التعجيغ
 االلسػنضـػ في مػاقع السضاه كانتقالو بذجة عغ شخيق الخياح ، كاف مرجره ىػ الخاـ السػجػد في سػؽ الحىب كالذخكة . 

صو لمشضتخكجضغ يكػف تأثضخ االلسػنضـػ ساـ لمشبات عشج تػفخه في تخبة حسزضة كيأثخ في ذيادة في ذيادة سسضة التخبة بإمترا
 كالحؼ غالبا ماتكػف ندبتو محجكدة في التخبة . 

اف تعخض اإلنداف إلى تخآكضد عالضة مغ االلسػنضـػ ربسا تؤدؼ إلى مخاشخ كبضخة ، كذلظ بتخاكسو عمى العطاـ كالجياز 
ذاكل في الجياز العربي كىػ مغ احجػ أسبا ب الدىايسخ كسخشاف الثجؼ كالتعخض الصػيل لبللسػنضـػ الشاعع يؤدؼ الى م

 ( ، (0STSDRالتشفدي كالخئة كربسا الى الػفاة حدب ككالة األمخاض الدمسة كتدجضل األمخاض 
  ، الدنظ : مغ السعادف السيسة في البضئة حضث يداىع في نسػ الشبات كيحتاج إلضو جدع االنداف كالحضػاف بتخاكضد محجكدة

ي الشسػ ، يداعج عمى السشاعة في جدع االنداف ، اما في العضشات السأخػذة كنعج ذيادة تخكضده كنقرانيا مغ العػامل السؤثخة ف
. تؤدؼ الحيادة الكبضخة في تخكضد الدنظ الى  9-7مغ التخبة كالسضاه فشجج التخاكضد لع تتجاكز الحج السدسػح عجا في العضشة 

 كالشبات . التدسع كيؤثخ عمى معادف أخخػ مثل الحجيج كالسشجشضد في جدع االنداف كالحضػاف
  الفااناديـػ : سجمت جسضع عضشات التخبة تخاكضد عالضة يخجح اف التعجيغ كاحج مغ اسبمب ارتفاع تخاكضده ، كىػ عشرخ ميع

لبلنداف ، يسشع مغ ارتفاع الدكخ في الجـ كبحيج فاعمضة االندمضغ كميع لمشبات ، كسا اف استشذاقة يؤثخ عمى التشفذ كيدبب 
 مذاكل الخئة .

 : الشحاس   ) اساسي لبلنداف كالشبات كالحضػاف كنقرة يدبب فقخ الجـ لبلنداف كنسػ الشضمت كالفػاكو خرػصا )جمب كالدسـػ
، حدب مشطسة الرحة العالسضة اف التخكضد العالضة مشو تؤدؼ الى ارتفاع بعس السعادف االخخػ كمذاكل صحضة لبلنداف مثل 

خآكضد عالضة مغ الحجيج في جسضع السػاقع ، كاعبلىع عضشات التخبة كالسضاه مذاكل ضغط الجـ كسجمت العضشات السضاه كالتخبة ت
 لمساقع الستأثخة بالدضػؿ القادمػ مغ السرشع .
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  السشغشضد : سجل ارتفاعو في حسضع عضشات التخبة تجاكز التخكضد اآلمغ كاعبلىا في ناشق الدضػؿ القادكة مغ مػقع السرشع
يل كالقرضخ كلو آثار ضارة عمى الجياز العربي كالسخكدؼ كالعطاـ كيؤدؼ لمغقع كامخاض يؤثخ ذيادة تخاكضده عمى السجػ الصػ 

 الفمي كاالرىاؽ كالتػتخ السدتسخ كىحا مايكثخ عمى اىالى السشصقة كخاصة العاممضغ بالتعجيغ حدب االستصبلعات . 
  في الجدع كالعطاـ كالجياز العربي الساغشضدضـػ : ميع لجدع االنداف لعسل القمب كاالكعضة الجمػية كجياز السشاعة

 كالعزبلت كفي استقخار الدكخ كضغط الجـ .
( ، قج تخصى التخاكضد 11سجل الساغشدضـػ تخاكضد مشخفزة في كل مػاقع عضشات التخبة عجا مػقع كاحج فقط ىػ السػقع رقع )

جدء بالسمضػف كاعمى  0.1االمشو مشو يقجر  ب  اآلمشو ، اما عضشات السضاه فقج سجمت جسضعيا تخاكضد مختفعة لمغاية حضث التخاكضد
جدء بالسمضػف كتذضخ ارتفاع تخاكضد اكاسضج  17.43( ، حضث بمغ تخكضده 9تخكضد سجمت في العضشات بمغت في السػقع رقع )

 ( . XRFجدء بالسمضػف عشج تحمضل العضشات عغ شخيق جياز ) 6.344الساغشدضـػ في الكختو كالحؼ بمغ 
 كضد عالضة في جسضع السػاقع التي أخحت مشيا عضشات السضاه كالتخبة ، كتخكضد الشضكل في الكختو السػجػدة الشضكل : سجل تخا

جدء بالسمضػف كىػ أعمى مغ جسضع التخاكضد السدجمة ، مسا يؤكج اف الكختو ىى اىع السرجر  96.04بالسرشع بمغ تخكضده  
 االساسى في تخكضده في التخبة ، 

  نتائج خرائز السياه :
(، كيخجح ذلظ بدبب 11مغ خبلؿ التحالضل لمسضا اثبتت اف جسضع السػاقع بيا درجة عالضة مغ العكػرة عالضة بأستثشاء السػقع )

فرل حخكة السضاه الذجيجة في مػسع الفضزاف ، اما سبب العكػرة في بقضة السػاقع إما مضاه راكجة بدبب الدضػؿ اكمضاه راكجة 
تخاكضد مختفعة ، كعمى حدب تفمخيخ مشطسة الرحة العالسضة فأف ذلظ يؤثخ عمى شعع السضاه  عمى ضفة الشضل . سجل الكمػر

اكثخ مغ االثخ الرحي ، اما تخاكضد الدئبق مختفعة في جسضع السػاقع كقج تجاكزت الحج السدسػح بو عالسضا خاصة في السػقعضغ 
 جدء بالسمضػف . 1.09- 2.2( ، حضث بمغت عمى التػالي 6-11) 

( ، لددبب الدضل القادـ مغ سػؽ التعجيغ كعجـ كجػد تخاكضد عالضة مشو مغ 11-6رتفاع معبلت الدئبق في السػقعضغ )اف ا
الدضل القادـ مغ الذخكة رغع مخكرىا بأكػاـ الكختو ، يخجح أنيا إما تخسبت أك تبخخت لتخديشيا برػرة تجعاىا معخضة لحخارة 

اكضد السختفعة ليا عبلقة بسرجر شبضعي ، كػف السعادف التي تػجج شبضعضا مع الدئبق عالضة مدتسخة . كػا ندتبعج أف تكػف التخ 
 (. Coles and Cochraneكىى في الغالب حخة )

مغ خبلؿ نتائج تحالضل العضشات السختمفة لع يدجل ليع كجػد في السشصقة ، مسا يؤكج أف الدئبق ناتج عغ األنذصة البذخية 
 خاصة التعجيغ .

( 9-7التخاكضد في ىحيغ السػقعضغ الدضػؿ القادمة مغ سةؽ الحىب ، كسا اف الشتخات مختفعة في السػقعضغ )  بعدػ ارتفاع 
حدء بالسمضػف بدبب السضاه القادمة مغ الذخكة عبخ الدضػؿ . 2كنجاكزت السعايضخ التي حجدتيا مشطسة الرحة العالسضة  ب 

ية التبقى في التخبة ، بل يتدخ ب  جدء مشيا الى السضاه الجػفضة ، تذضخ الجراسات اف ايػنات الدضانضج تحت الطخكؼ العاد
كتتحمل أمبلح الدضانضج العالقة في التخبة في ضل كجػد اليػاء إلى نتخات أك تتذكل معقجات بيا محجكدة مغ السعادف ) 
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Ronald Eisler-1999 الدابق الحؼ تع إغبلقو عاـ  (. ىحا الذئ يؤكج أنو إما آلثار الدضانضج السدتخجـ مغ السرشع المبشاني
ـ ، اكأف السرشع أثشاء اإلنتاج التجخيبي تخمز مغ الدضانضج برػرة غضخ سمضسة في مجارؼ الدضػؿ ، كالحالتاف تذضخ 2014

 إلى حجكث تجاكزات ليا آثار كارثضة .
 نتائج تحاليل عيشات قحز السياه : 

 ( اكثخ السػاقع السمػثة في عضشات السضاه مغ ح7السػقع ) ضث التخكضد كعجد السمػثات ) كىػ السػقع الحؼ تجسعت فضف مضاه
 الدضػؿ القادمة مغ الذخكة كالتب لع ترل نيخ الشضل ( .

 ( ( ىػ أعمى السػاقع السمػثة في عضشات التخبة  مغ حضث التخكبد كعجد السمػثات ) كعػ السػقع الحؼ يفع عمى بعج 4السػقع
غ بدبب كثافة العسل في الدػؽ ، إضافة مشصقة تجسع الدضػؿ كنقل الخياح ليا أقل مغ كبمػمتخ مغ سػؽ صػاردة لمتعجي

 السمػثات ، باالضافة لشقل الكختو لمدػؽ ، لحا فإف مضاه الدضػؿ إحتػت عمى ممػثات أكثخ ( . 
 : اآلثار 

 ضة ضخسة عمى الشطاـ يعج تعجيغ الحىب مغ أكثخ الرشاعات كالسذاريع االقترادية خصًخاعمى البضئة؛ لسا لو مغ آثار سمب
البضئي كتػازنو. كلضذ فقط عمى البضئة، بل يذسل معو التجسعات البذخية السأىػلة كيؤثخ عمى ضخكؼ معضذتيع، كفي كثضخ مغ 

نفاياتو السجمخة لمبضئة، كتمػيثو لسضاه الذخ ب،  األحػاؿ يكػف الحل األمثل ىػ تيجضخ ىحه التجسعات الدكشضة. ىحا باإلضافة إلى
 عجيشو عمى العساؿ كحضاتيع.كخصػرة ت

  إف تعجيغ الحىب يتع عبخ شحرات الحىب الرغضخة السجفػنة في خاـ الحىب، كلضذ عبخ كتل ذىبضة كبضخة يتع استخبلصيا
مغ الخاـ. قج تػجج تمظ الكتل الكبضخة كلكشيا في الغالب تكػف نادرة، كيكػف عمى العساؿ بحؿ مجيػد أكبخ الستخبلص الحىب 

ت. ففي تعجيغ الحىب ، كالستخخاج كتعجيغ أكنرة ذىب كاحجة، فيشاؾ ما يقار ب عذخيغ شًشا مغ الشفايات التي مغ ىحه الذحرا
  .تخخج عقب التعجيغ؛ كتتشػع ما بضغ زئبق، سضانضج، رصاص، كغضخىع الكثضخ مغ الشفايات الرمبة السزخة لمبضئة

  يتع التعجيغ بقخبيا. فكسا أسمفشا كتحجثشا عغ نفايات الحىب تعجيغ الحىب لو آثار مجمخة كشجيجة الُدسضة عمى السضاه التي
الشاتجة عغ التعجيغ، فعمضشا أف نجرؾ أيًزا مجػ ُسسضة ىحه السػاد الكضسضائضة الخصخة التي تزع دزيشة مغ السػاد الدامة؛ 

يغ بإلقاء ىحه السخمفات كالدرنضخ، الخصاص،الدئبق، ، سضانضج. ككسا ىػ متعارؼ عمضو كركتضشي لمغاية، تقـػ شخكات التعج
؛ فيشاؾ ما يقار ب السائة كثسانضغ ”ال لشفايات الحىب“الدامة في األنيار، التخع، الججاكؿ، كالسحضصات. كفي بحث أجختو حسمة 

 شًشا مغ نفايات الحىب التي تمقى سشػًيا في مرادر السضاه السختمفة. 
 كالجمار جخاء إلقاء نفايات تعجيغ الحىب بجاخميا، فكحلظ اليػاء  كسا الحاؿ في مرادر السضاه الستعجدة، التي يرضبيا التمف

الجػؼ الحؼ نعضر فضو كندتشذقو ، ميجد ىػ اآلخخ. فسغ خبلؿ كثضخ مغ اإلشعاعات كالتدخبات التي ترجر أثشاء عسمضات 
تمط باليػاء مدببة التدسع. تعجيغ الحىب ، تخخج الكثضخ مغ السػاد الكضسضائضة الدامة كالدئبق، كالدضانضج، كأحساض أخخػ كتخ

فالسذكمة بالشدبة لتعجيغ الحىب، أنو لضذ كغضخه مغ أنػاع تعجيغ السعادف األخخػ؛ فيػ يشتج الكثضخ جًجا مغ السػاد الدامة، 
 .كيخخج الكثضخ مغ الرخػر غضخ السخغػبة، كيعخؼ التخبة، باإلضافة لُدسضة مػاده الذجيجة عمى السضاه كاليػاء الجػؼ 
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 غ الحىب كال زاؿ خصًخا يبلحق الكثضخ مغ السشاشق كالسداحات الصبضعضة، حتى السشاشق التي ُتعتبخ بسثابة كاف تعجي
محسضات شبضعضة. فيشاؾ الكثضخ مغ مػاقع الكذف كالتشقضب عغ معجف الحىب تعتبخ مشاشق ذات قضسة شبضعضة كبضػلػجضة. كعبخ 

 .لػجي كالقضسة البضئضة ليحه السشاشقالكذف كالتشقضب كالتعجيغ تع تجمضخ ىحا التشػع البضػ 
 ففي بعس السشاجع يتصمب  اكؿ ىحه السخاشخ يتسثل في مبليغ االششاف مغ مخمفات التعجيغ مغ االتخبو كالحجارة ،

)ستضغ( ششا مغ السخمفات السمػثة. كلكغ ازاحة الرخػر القابعة  ٠ٓالحرػؿ عمي اكقضة مغ الحىب الخالز حفخ كازاحة 
 iron ) باشغ االرض لحقب زمشضة سحضقة عشجما تتعخض لميػاء كالساء تتفاعل محتػياتيا مغ سمفات الحجيجعسضقا في خبايا 
sulphide )  مع االككدجضغ لضتكػف حامس الكبخيتضظ الحؼ قج يتدخػب لبلنيار كالبحضخات السضاه الجػفضة كمرادر مضاه

 .الذخ ب
ياائل مغ السخمفات السػلػثو لمبضئو في العخاء. حضث بحتػؼ ركاـ مغ اكبخ السذكبلت في تعجيغ الحىب تخؾ ىحا الخكاـ ال

 مخمفات التعجيغ عغ الحىب عمي العجيج مغ السػاد الكساكية الدامة كلكغ اخصخىا بجانب حامس الكبخيتضظ مادتضغ ىسا الدرنضخ
( cyanide ) ـ غضخ مشزبط سضؤدؼ النعجاـ كرغع االثار الدمبضة السجمخه لمدرنضخ عمي صحة االنداف )اؼ استخجا .كالدئبق

االكدجضغ في الجدع كالسػت( كصحة البضئة اال اف القجرة التجمخية لمدئبق تتفػؽ عمضو في الفتظ كاالستسخار في التمػيث الماد 
شػيمة مغ الدمغ. فالدئبق كسعجف سائل يدتخجمو السعجنػف كافخاد كجساعات برػرة عذػائضة لمحرػؿ عمي الحىب. كلمحرػؿ 

 مغ الحىب يصمق السعجنػف العذػائضػف قخامضغ مغ دخاف الدئبق في اليػاء.  ( gram ) ـعمي قخا
كنطخا لسا يمحقو تعجيغ الحىب مغ اثار ماساكية شػيمة السجؼ عمي صحة االنداف كالبضئة ال سضسا في الجكؿ الشامضة نتضجة 

بالسدؤلضة السجتسعضة كاالخبلقضة، ُسسي ىحا الشػع  لمتعجيغ العذػائي لمسػاششضغ ك سعي الذخكات لتعطضع ربحيا دكف اؼ احداس
ىشالظ حسمة عالسضة نذصة في الػاليات الستحجة االمخيكضة كغخ ب اكركبا لسقاشعة  .( Dirty gold ) مغ الحىب بالحىب القحر

عذخة شخكات  حدب السرادر فاف ثسانضة مغ اكبخ . ( Brilliant Earth ) الحىب الخث اك القحر كتقـػ بيحه الحسمة مجسػعة
لبضع السجػىخات في امخيكا قج كافقت عمي مقاشعة ىحا الشػع مغ الحىب مغ السػاششضغ يخكف اف ىحا الشػع مغ التعجيغ ال 

  .يدتحق كل ىحا الجمار كالخخا ب الحؼ يمحقو تعجيغ الحىب بيحه الصخيقة عمي انداف الجكؿ الشامضة كبضئتو
 سضاه الدصحضة كالجػفضة السحضصة إذا لع تتخح تجابضخ كقائضة كيسكغ أف تكػف كيسكغ أف يكػف لمتعجيغ آثار ضارة عمى ال

عمى مداحة كبضخة  كالدئبق كحسس الكبخيتضظ الدرنضخالشتضجة تخكضدات عالضة بذكل غضخ شبضعي لبعس السػاد الكضسضائضة مثل 
 رض. مغ الدصح أك تحت سصح األ

 إف الجخياف الدصحي لمحصاـ الرخخؼ عمى الخغع مغ أنو غضخ ساـ كلكشو يجمخ أيزا 
  ىػ أسػأ خضار كىشاؾ احتساؿ حجكث تمػث ىائل  السضاه الدصحضةالغصاء الشباتي السحضط كإغخاؽ الجخياف الدصحي في

لمسشصقة السحضصة بالسشاجع بدبب مختمف السػاد الكضسضائضة السدتخجمة في عسمضة التعجيغ فزبل عغ السخكبات الزارة التي قج 
  .تخخج مغ األرض مع الخاـ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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  مغ عسمضات التعجيغ إلى زيادة تؤدؼ كسضات السضاه الكبضخة السدتخجمة في عسمضة الغدضل الستخخاج الحىب  كغضخىا
 احتساؿ أف تمػث ىحه السػاد الكضسضائضة السضاه الدصحضة. 

  يحجث ترخيف الرخػر الحسزضة بذكل شبضعي في بعس البضئات كجدء مغ عسمضة التجػية الرخخية كلكشو يتفاقع
ذصة التذضضج الكبضخة التي عادة ما بدبب االضصخابات األرضضة الػاسعة الشصاؽ التي تتدع بيا أنذصة التعجيغ كغضخىا مغ أن

تكػف داخل صخػر تحتػؼ عمى كفخة مغ السعادف الكبخيتضة. كقج تؤدؼ السشاشق التي تعخضت فضيا األرض لبلندعاجات )مثل 
مػاقع البشاء كالتقدضسات الفخعضة كمسخات الشقل( إلى ترخيف مضاه الرخػر الحسزضةكقج يحجث نفذ الشػع مغ التفاعبلت 

  .ة كالعسمضات مغ خبلؿ اضصخا ب التخبة الكبخيتضة الحسزضة السذكمة تحت ضخكؼ معضشة ، كتذكل خصخا بضئضا مساثبلالكضسضائض
  شخيق الجخياف كالسضاه الجػفضة مثاال آخخ عمى السذاكل البضئضة كنقميا عغ  كالسعادف الثقضمةكيعتبخ انحبلؿ السعادف

 كالكادمضػـ الخصاصالستعمقة بالتعجيغ، مغ تمػث السعادف الثقضمة كتدخ ب مضاه التعجيغ التي تحتػؼ عمى معادف ثقضمة محابة مثل 
 إلى تمػيثيا . السحمضة مسا يؤدػ  السضاه الجػفضةفي 
  الخصاصيسكغ أف يؤدؼ تمػث السعادف الثقضمة الشي تدخبت مغ مضاه التعجيغ الحؼ يحتػؼ عمى معادف ثقضمة محابة مثل 

 السحمضة مسا يؤدػ إلى تمػيثيا .  السضاه الجػفضةفي  كالكادمضػـ
 تتػقف آثار التعجيغ الزارة عمى التشػع البضػلػجي إلى حج كبضخ عمى شبضعة  حضث البضػلػجي اآلثار عمى التشػع يسكغ أف يؤدؼ

السمػثات كمدتػػ التخكضد الحؼ يسكغ العثػرعمضو في البضئة كشبضعة الشطاـ اإليكػلػجي نفدو. بعس األنػاع ىي مقاكمة تساما 
غ السشصقة السمػثة. كال يبجك أف الػقت كحجه يدسح لبلضصخابات البذخية في حضغ أف البعس اآلخخ سػؼ تختفي تساما م

نذاط كفي معطع الحاالت لغ تسكغ مغ استعادة التشػع الحالي قبل  العبلج يدتغخؽ كقتا  .التمػثلمسػائل بأف تتعافى تساما مغ 
  .التعجيغ

  كالسخاشخ ىي  ة. التدسع السباشخ ىػ األكؿ السائي بصخؽ مختمف التشػع البضػلػجيكيسكغ لرشاعة التعجيغ أف تؤثخ عمى
أك متػفخة بضػلػجضا في الساء. كيسكغ لترخيف التعجيغ تعجيل درجة الحسػضة  أعمى عشجما تكػف السمػثات متشقمة في الخكاسب

لحسػضة. كمغ الرعب التسضضد بضغ التأثضخ السباشخ عمى الكائشات الحضة كاآلثار الشاجسة عغ التغضخات في درجة ا في الساء 
كيسكغ أف تؤثخ السمػثات أيزا  .األس اليضجركجضشيكمع ذلظ يسكغ مبلحطة اآلثار كيثبت أنيا ناجسة عغ تعجيبلت 

تضارات ذات تخكضدات عالضة مغ ضػء محجكد مغ الخكاسب السعمقة كبالتالي  :ائضة مغ خبلؿ التأثضخات الفضديائضةعمصالكائشات الس
تشاقز الكتمة الحضػية لمصحالب كبالتالي الكسضة الحضػية التي تؤثخ مباشخة الكائشات الحضة. كعبلكة عمى ذلظ يدتسخ التمػث 

 بسخكر الػقت .
 الندان :آثار تمػث تعجيغ الحىب عمى ا

  كيتأثخ البذخ أيزا بالتعجيغ فيشاؾ العجيج مغ األمخاض التي يسكغ أف تأتي مغ السمػثات التي يتع إشبلقيا في اليػاء
مغ السمػثات لميػاء مثل الجدضسات  كالساء أثشاء عسمضة التعجيغ كعمى سبضل السثاؿ أثشاء عسمضات الحخؽ تشبعث كسضات ىائمة

  .كالجدضسات الدرنضخضة مغ الكادمضـػ كعادة ما تشبعث السعادف في اليػاء كجديئات العالقة كأكاسضج الشضتخكجضغ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2_%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5
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  كىشاؾ أيزا العجيج مغ السخاشخ الرحضة السيشضة كيعاني معطع عساؿ التعجيغ ك السشاجع مغ مختمف أمخاض الجياز
 رضضة كالفضزاناتالتشفدي كاألمخاض الجمجية. ك أمخاض الخئة كيتأثخ البذخ أيزا بػقػع االنيضارات األ

  أمخاض جمجية كنفػؽ في الساشضة جخاء استخجاـ الدئبق في مشاشق التعجيغ، ححر خبخاء مسا أسسػىا الكارثة البضئضة
 السحتسمة بسشاشق التعجيغ السختمفة.

  ،كيقػؿ الخبخاء إف غمضاف مديج الحىب كالدئبق يدبب التدسع كضيػر أعخاض ججيجة في مشاشق التعجيغ مثل الرجاع
 اآلثار العربضة كالعزمضة. األرؽ، كفقجاف الحاكخة، كالعجد عغ الحخكة، باإلضافة إلىك 
 بذكل كبضخ الشداء خاصة، "إذ ييجد تصػر األجشة كاألشفاؿ الرغار؛ مسا يقػد إلى  كأشار مخترػف آخخكف إلى أنو يزخ

  التخمف العقمي كفقجاف الشطخ كالدسع كاضصخا ب المغة".
  في الدػداف شضبا كشبابا كاألشفاؿ كحلظ عمى البحث عغ الحىب في ضخكؼ قاسضة يقػؿ عشيا باحثػف إنيا  البصالةكأجبخت

 ستتدبب في مػتيع السأساكؼ.
 مسا تع ذكخه تعتبخ صشاعة الحىب مغ أقحر الرشاعات في العالع، حضث تعتبخ صشاعة التشقضب عغ الحىب مثميا  كعمضو

إف التشقضب عغ الحىب، يكاد يكػف  .مثل معطع الرشاعات االستخخاجضة تأتي كبخفقتيا مجسػعة مغ القزايا االجتساعضة
ششًا مغ  20جع يشجع عشيا قخابة  10إف صشاعة خاتع ال يتجاكز كزنو الرشاعة األكثخ تجمضخًا لمبضئة كالحضاة في العالع؛ حضث 

  !نفايات السشاجع
  إف االثخ البضئي الحؼ يشتج عغ التعجيغ سمبي لمغاية، فالتعجيغ يجمخ بدبب السػاد الكضسضائضة الدامة السدتخجمة في استخخاج

مغ الرخػر، كقج رأيشا الكثضخ مغ حاالت التمػث الحىب مغ العخكؽ الرخخية.حضث ُيدتخجـ الدضانضج في استخخاج الحىب 
لمسرادر السحمضة لمسضاه أك األراضي الدراعضة نتضجة إلراقة الدضانضج أك فذل الخدانات التي تحبذ السخمفات الشاتجة مغ معالجة 

 عخكؽ الرخػر.
 ،مذضخا إلى أف ىحا "دمار تقػد نيايتو إلى  إف اآلثار الدالبة لغ تشتيي عشج العامل، بل تتعجاه لمبضئة كالحضػاف كالسشصقة بأسخىا

 مديج مغ الدخشانات كقتل الشاس ببطء".
 الشتائج عغ اآلثار التمػث : 

  مػاد سامة في السضاه الدصحضة كالتخبة كاليػاء كالسضاه الجػفضة ) حامس الكبخيت ، الدضانضج ، الدرنضخ ، الكػبالت ، الدئبق
 لبللشداف كبضئتو .....كغضخىا الكثضخ مغ العشاصخ السزخة 

  دمار كتمػث كتذػه لذكل سصح االرض العاـ كخدارة مداحمت كآسعة مغ االراضصي الدراعضة السشتجة كتخدؼ الػضع
 البضئي فضيا . 

  انتياؾ حقػؽ االندانػالتيجضخ االجبارؼ لمدكاف ، اما السشاجع الرغضخة فميا مذاكميا الخاصة ، كالتي لضذ أقميا التمػث
 ل األشفاؿ في أعساؿ التشقضب ، كىػ ماترشفو مشسة العسل الجكلضة عمى أنو أحج )أسػأ أشكاؿ عسالة األشفاؿ ( .بالدئبق كتذغض

 . تغضخ في السشاخ كاتزصخا ب في احػاؿ الصقذ بدبب التمػث اليػائي 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/87ce7848-0ec7-4812-b0db-85105ea6b42e
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  دمار لمحضاة السائضة كالدسكضة بدبب التخمز مغ مغ مخمفات التعجيغ في السدصحات السائضة 
  جػفضة كاحضانا ىجـ تمظ اآلبار بدبب ذيادة السمػثات الحسزضة .تمػث مضاه 
  تمػث تخبة بدبب التذبع بالسضاه السمػثة مغ عسمضات التعجيغ كالغدضل ،مسا يشتج عشو محاصضل ممػثة تزخ بالشداف مباشخة

 بأكل تمظ السحاصضل كعغ شخيق غضخ مباشخ بتشاكؿ لحـػ الحضػانات التي تشاكلت تمظ السحاصضل .
 مخاض عجيجة كجسضعيا خصضخة كمجمخة لبلنداف جخاء تمظ السمػثات .ا 
  في كثضخ مغ األحضاف تزصخ مجتسعات بأكسميا إلى الشدكح مغ أراضضيا إلفداح السجاؿ لمتشقضب، كىشا أيزا في ىشجكراس

ئيا أك بجكف تعػيزات حضث ُجخفت قخية بالػ رالػ بأكسميا إلقامة السشجع. في بعس األحضاف تشدح مجتسعات كاممة بجكف رضا
 كافضة. إف الجكؿ الشامضة الغشضة بالسػارد الصبضعضة مثل الحىب، ىي األفقخ في العالع في بعس األحضاف. 

  في كاد سضخيا، « ساف مارتغ»في ىشجكراس يعمسػف أف مرادر السضاه التي يدتخجميا الفقخاء الحيغ يعضذػف بجػار مشجع
خجـ كسضات كبضخة مغ الدضانضج الستخخاج الحىب مغ الرخخ كيبجك أنو ال تػجج ضػابط كافضة ضل ممػثًا بالدضانضج كالدرنضخ. تدت

مغ قبل الذخكة حتى ال يتدخ ب الدضانضج إلى مرادر السضاه. ىحه السضاه ىي التي يعتسج عمضيا الفقخاء في شخبيع، غدضميع 
 «.ل ىشجكراسكزراعتيع. كلحلظ يسكغ أف يمحق ضخرا كبضخا بحضاة بعس أفقخ الشاس داخ

 الحمػل الالزمة والعاجمة لمحيمػلة مغ تمظ اآلثار السجمخة :
  كالتكشػلػجضات الخئضدضة الخسدة السدتخجمة لخصج كمخاقبة تجفق السضاه في مػاقع السشاجع ىي نطع التحػيل كأحػاض

 ترخيف حسس السشاجع االحتػاء كنطع ضخ السضاه الجػفضة كنطع الرخؼ تحت الدصح كالحػاجد تحت الدصحضة، كفي حالة
  .يتع ضخ السضاه السمػثة عسػما إلى مشذأة معالجة تحضضج السمػثات

 لجضجة التشطضع يقػـ اليضجركلػجضػف كالجضػلػجضػف بإجخاء قضاسات دقضقة لمسضاه كالتخبة الستبعاد أؼ نػع مغ كفي السشاجع ا
أك القزاء عمضو في التعجيغ األمخيكي  التجىػر البضئيتمػث السضاه يسكغ أف يحجث بدبب عسمضات السشاجع. كيصبق الحج مغ 

الحجيث بسػجب القانػف االتحادؼ كقانػف الػاليات كذلظ بتقضضج السذغمضغ عمى الػفاء بسعايضخ حساية السضاه الدصحضة كالجػفضة 
، كإذا أصبح مػقع الترفضة الحضػيةسامة مثل  مغ التمػث. كمغ األفزل القضاـ بحلظ مغ خبلؿ استخجاـ عسمضات استخخاج غضخ

 2006تحتاج إلى القضاـ. ككجج استعخاض أجخؼ عاـ  ترخيف حسس السشاجعالسذخكع ممػثا مع ذلظ فإف تقشضات التخفضف مثل 
التخفضف قج قممت إلى حج كبضخ مغ التأثضخات  لبضانات األثخ البضئي أف "التشبؤات بشػعضة السضاه التي أجخيت بعج الشطخ في آثار

 كالسضاه الدصحضة السضاه الجػفضةالفعمضة عمى 
  دراسة األثخ البضئي لمدئبق كلمتعجيغ العذػائي كالسشطع حدب قانػف البضئة الدػداني الحؼ يفخض عمى الجسضع دراسة اآلثار

 البضئضة ألؼ مذخكع دكف ججكػ".
 ضة التقشضة ىي األكثخ فعالضة، كلكغ يكثخ الحجيث كثضخا حػؿ كيعتقج أصحا ب السشاجع بأف استخجاـ الدضانضج مغ الشاح

استخجاـ الدضانضج بدبب أنو مادة سامة كلحلظ بحلت جيػد ضخسة فضسا يدسى مضثاؽ الذخؼ الجكلي إلدارة الدضانضج الحؼ يخشج 
 إلى االستخجاـ الجضج في إدارة الدضانضج. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85
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  بعجه عغ السشاشق الدكشضة كمرادر مضاه الذخ ب كاالستخجاـ البذخؼ الزػابط الحازمة كالسذجدة لمتعجيغ االىمي كمخاعاة
 كالحضػاني كالدراعة لسدافات تسشع كصػؿ السمػثات ليا .

  . التذجيج في مشع تذغضل االشفاؿ في مثل ىحه السيغ 
 . الزػابط السذجدة في استخجاـ مادة الدضانضج كمادة الدئبق 

 الخاتســــــــــــــــة :
غ خبلؿ ىحه الجراسة ، كمغ خبلؿ الشتائج كاآلثار التي تخمفيا ميشة تعجيغ الحىب ، نجج أف الفائجة السخجػة مشيا كفي الختاـ كم

أقل بكثضخ مغ الجمار الحؼ يمحق باالنداف كبضئتو ، ىحا برفة عامة ، أما مغ خبلؿ نتائج كتحالضل العضشات التي تع تحمضميا مغ 
ضاه كتخبة فيى التقل شضئ عغ ماذكخ ، فديادة تخاكضد السػاد الثقضمة في عضشات كل مغ مشصقة صػاردة كما جاكرىا مغ عضشات م

التخبة كالسضاه ناتجة مغ عسمضات التعجيغ مثل تخكضد الدئبق كالدضانضج كالشتخات كالتي تفػؽ السعجالت الصبضعضة لو اثخه البالغ في 
ى ناتجة مغ أثار الدضػؿ كالخياح القادمة مغ الذخكة كالتعجيغ جسضع مرادر التمػث مغ ىػائي كمائي كتخبة كمضاه جػفضة ، كى
 االىمي كالتي تقع بالقخ ب مغ قخية صػاردة كالقخؼ السجاكرة ليا .

 الحع أىالي السشصقة عجة تغضخات شخأت عاػ السشصقة ندخد مشيا االتي :
 ت كامخاض حداسضة الجمج كحداسضة العضغ أمخاض غضخ معتادة الىالي السشصقة كبكثخة مثل :ضضق التشفذ كالختشاؽ كالتذجشا -
الرجاع السدتسخكالذعػر بالتعب كاالنياؾ كآالـ البصغ ، كمذاكل سػء اليزع ، كل تمظ االمخاض لع تكغ مػجػد قبل  -

 الشذاط التعجيمي بالسشصقة .
 حجكث كفضات بحاالت غضخ معمػمة كبصخيقة متكخرة . -
 ضة كغضخ معيػدة .نفػؽ أعجاد كبضخة مغ االغشاـ كبرػرة غضخ شبضع -
أختفاء بعس الصضػر التي كانت مػششيا االساسي ىحه السشاشق كمشح القجـ ، مشيا  شضػر القسارؼ التي اختفت برػرة ممفتة  -

 لبلنتباه . 
اكضحت دراسة أجخيت في بػتدػانا تع فضيا عسل استبضاف المخاض شائعة في مشاشق التعجيغ ، كسا اكضحت نفذ االمخاض  -

يا أىالي مشصقة صػاردة كما جاكرىا ، كحلظ نفذ االعخاض التي اكضحتيا الجراسة التي اجختيا الذخكة الدػدانضة التي يعاني مش
لمسػارد السعجنضة في مشصقة نيخ الشضل ، حضث يعاني السعجنضغ مذاكل في الجياز التشفدي ، كالفتػر السدتسخ ، كالتيابات الجمج 

 ـ كالجيمد العربي كامخاض الكمى كامخاض الجـ كحجكث تقخحات ، كمذاكل في اليزع كالعطا
كندبة لقخ مشاشق التعجيغ لمسشاشق الدكشضة كمرادر مضاه الذخ ب كالسشاشق الدراعضة ، كالتي ترميا ممػثات التعجيغ السجمخة 

ضسثل ذلظ عغ شخيق الخياح لقخبيا ، اكعغ شخيق االكدية التي ترب في نيخ الشضل مخكرا بالسشاشق الدكشضة كالدراعضة ، ف
خصػرة عمى انداف السشصقة كعمى بضئتو فبلبج مغ جيات االختراص االسخاع كبأقرى سخعة مسكشة الػقف الفػرؼ لجسضع 
الشذاشات التعجيشضة كنقميا كبجسضع مخمفاتيا الدامة السجمخة لضذ النداف مشصقة صػاردة كماجاكرىا فقط بل كتتعجاىا لترل 
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جيات االختراص الحيغ كاف مغ كآجبيع كقف ىحا الجما الذامل الحؼ اليعخؼ الحجكد  مشاشق ابعج بكثضخ ، قج ترل لسشاشق
 كالجيات كالػجيات .

، فاالنداف كالبضئة أساس اآلثار الستختبة عمى االنداف كالبضئة الصبضعضة التداكؼ كالتتداـك مع أؼ أقتراد ميسا كاف الثسغ 
 الحضاة 

 
 اوال :

 السخاجع العخبية : 
 –ـ( ، أثخ العػامل الجضػمػرفػلػجضة عمى الشذاط التعجيشي كدكرىا في تشسضة الػالية الذسالضة 2018سج سمضساف )دكلو دمحم أح -

 جامعة دنقبل  –مجمة الجراسات االدارية كاالجتساعضة 
 جامعة الفضـػ –ـ( ،اآلثاراليضجركجضػمػرقػلػجضة كالبضئضة لمدجكد 2018دكلو دمحم أحسج سمضساف)  -
السجمة الجكلضة لمبضئة  –دراسة آيكػىضجركجضػمػرفػجضة –ـ( ، سج الشيزة كأثخه عمى الدػداف 2018سمضساف ) دكلو دمحم أحسج -

 تخكضا . –انصالضا  –كنغضخ السشاخ 
دراسة لسحمضة عبخؼ  –ـ( ، السعػقات الصبضعضة لمتشسضة السدتجامة في البضئات الحارة الجافة 2018دكلو دمحم أحسج سمضساف ) -

 اآلثار كالحمػؿ  . –ف بذساؿ الدػدا
 –كدكر السػارد الصبضعضة في  تشسضة الػالية  ـ ( ، الػالية الذسالضة  بضغ الحتسضة كاالمكانضة2018دكلو دمحم أحسج سمضساف ) -

 تحت الشذخ  –جامعة الخخشـػ  –السجمة الجغخافضة  -الجغخافضا الصبضعضة دراسة في
 –مجمة جامعة الدعضع االزىخؼ  -حخارؼ كأثخه في تغضخ السشاخ العالسي ـ( ، االحتباس ال2017دكلو دمحم أحسج سمضساف)  -

 الخخشـػ 
درلدة جالة مشاشق شخفضة  –ـ( ، التمػث الغحائي كأثخه عمى صحة االنداف في الدػداف 2016دكلو دمحم أحسج سمضساف ) -

 بالخخشـػ 
 جضتاكف لمشذخ  –عس دكؿ الػشغ العخبي حالة دراسة لب –ـ( ، مذكبل التمػث البضئي 2015دكلو دمحم أحسج سمضساف)  -

 -مشذػرة  –حالة دراسة الخخشـػ  –ـ( ، التمػث اليػائي كآثخه عمى صحة االنداف في الدػداف 2014دكلو دمحم أحسج سمضساف ) -
 القاىخة –بجامعة السشػفضة 

 دراسات حػض الشضل -مقاكمتو ـ ( ، التمػث الزػضائي  في الدػداف مفيػمو كسمػكضاتو كشخؽ 2013دكلو دمحم أحسج سمضساف ) -
 دراسات حػض الشضل لمشذخ  –ـ( ، التمػث كأثخخ في تغضخ السشاخ 2007دكلو دمحم أحسج سمضساف )  -
 .185 - 183دار الحامج عساف ، صػ: –ـ(، االنداف كالبضئة 2004)–راتب الدعػد  -
في األردف، السخكد الجيسػغخافي  ـ (، أثخ الزجضج السخكرؼ عمى سكاف السشاشق الحزخية2003جبخ سعضج ججعاف،،)  -

 بالقاىخة
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ـ( البضئة الخمضجضة كعػامل حسايتيا مغ التمػث عديد .الصبعة األكلى 2003أحسج خمضفة الحسادؼ كالجكتػر دمحم الخدامي)  -
 .إصجار جسعضة أـ السؤمشضغ الشدائضة .مدكف لئلخخاج الفشي )عجساف(

 121ص–السؤسدة الجامعضة لمجراسات كالشذخ –لعالسي ـ( ،اتمػث كالشطاـ ا2002) –كساؿ شخقاكؼ غدالي  -
 128الجار العخبضة لمشذخ ص –االنداف كالبضئة  –ـ( 2001) –دمحم سعضج الرضاد كرشضج دمحم الحساد  -
 142ص- -الجار العخبضة لمشذخ –آثاره كالػقاية مشو –ـ (،التمػث البضئي في السجف  2001) -كامل خالج الذامي -
التمػث البضئي أضخاره كشخؽ معالجتو دراسة عمسضة كتصبضقضة :.مغ إصجارات نادؼ أبيا  -ـ(2001حضسضج)أحسج بغ إبخاىضع الس -

 األدبي
 ـ( ، اإلنداف كتمػث البضئة، ،شبعة ثانضة، مكتبة األسخة200 0) -دمحمالدضجأرناؤكط -
 123-االمارات ص–جامعضة السؤسدة ال –ـ( مػاجية األضخار البضئضة بضغ الػقاية كالعبلج 2000)–سعضج سالع جػيمي  -
 207مز1981جامعة االمارات –البضئة كاالنداف، عبلافات كمذكبلت -ـ( 2000) –زيغ الجيغ عبج السقرػد  -
 189ص–القاىخة –الجار السرخية لمشذخ  –دراسة في الجغخافضا الصبضعضة –ـ(، السشاخ كالبضئة 1999) –دمحم شاىضغ أحسج  -
شضة العامة. دار الشيزة العخبضة. القاىخة. اآلثار الرخضة كالشفدضة الرادرة عغ حساية الدك -ـ (1998داكد الباز. )  -

 311 -الزػضاء
استقخاء لقػاعج السدؤكلضة السجنضة في مشازعات التمػث البضئي. دار الشيزة العخبضة. القاىخة.. -ـ(1994أحسج محسػد سعج. )  -

 .198ص
 عد الجيغ ، القاىخة  مؤسدة–ـ(، االنداف كالبضئة 1993)  –عبج هللا عصػػ  -
ـ( التمػث مذكمة العرخ..عالع السعخفة يرجر مغ السجمذ الػششي لمثقافة كالفشػف كاآلدا ب 1990أحسج مجحت إسبلـ)  -

 .98ص  -)الكػيت(
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