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  : دــتمهی
إن هناك عالقة تفاعلیة بین النظام الطبیعي للبیئة و النظام الحضاري المشید وتلك 

و النظام الطبیعي یقصد به قشرة األرض و  .التأثرالعالقة هي عالقة متبادلة من التأثیر و 
اتجة عن الماء و الكائنات الحیة النباتیة و الحیوانیة بما في ذلك العملیات الطبیعیة المختلفة الن

تفاعل اإلنسان مع عناصر النظام الطبیعي و النظام الحضاري المشید وهو النظام الذي أنتجه 
اإلنسان في الوسط الطبیعي مثل المباني و الشوارع و الطرق و المصانع و النظم الحضاریة و 
الریفیة و المشروعات الزراعیة و الصناعیة و التكنولوجیة و المؤسسات االجتماعیة و 

و سبل  ،قتصادیة و غیرها من األنشطة التي تهدف إلى إشباع حاجات اإلنسان المعیشیةاال
معالجة المشكالت الناتجة عن اختالل عالقات الوسط الطبیعي ومدى استجابة توافقه مع تلك 

  .المشكالت 
سلسلة من النظم  أوو تتفاعل النظم الطبیعیة و النظم الحضاریة المشیدة من خالل شبكة 

سلبیة  أخرىیة المكونة لكل نظام منهما وینتج عن التفاعل المستمر بینهما نتائج ایجابیة و الفرع
  1.منها المخاطر البیئیة 

و من المخاطر البیئیة المثیرة للقلق ، تلوث الهواء و الماء و الغذاء و النفایات الخطرة و 
كالزالزل و العواصف و  الضوضاء و نفاذ طبقة األزون و حرائق الغابات و الكوارث الطبیعیة

و البراكین و التصحر و النمو السكاني السریع و الخسارة في التنوع  الفیضاناتو  راألعاصی
  .و هذا ما تستعرض له الطالبة الباحثة في هذا الفصل  يالحیوي و التلوث المنزل

  
  
  
  

  : تطور االهتمام بالمخاطر بالبیئیة  -أوال
                                                

 .  192، ص  2008و التوزیع ، عمان ، األردن ،  ار الشروق للنشر، د البیئة و المجتمعایمن مزاھرة وعلي الشوابكة ،  -  1
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  لمي االهتمام على المستوى العا  1 -1
أصبحت مشاكل التلوث البیئي هي الشغل العام بعد أن تحقق أن تلك المشاكل تؤدي 
مخاطر تهدد حیاة اإلنسان، و بد أن تأكد الجمیع من انه إذا لم یتكاتف بنو اإلنسان ال یجاد 

  . الحلول المناسبة، فان تلك المشاكل سوف تتحول إلى كوارث محققة 
فعقدت  اهتماماته،األولویة في  االتلوث و إعطاؤهو قد وقف العالم لمواجهة مشكلة 

   .العدید من االتفاقیات و المعاهدات المؤتمرات و الندوات لمناقشة مشكالت التلوث، كما أبرمت
 رمت على المستوى الدولي العالميو نستعرض تباعا أهم االتفاقیات و المواثیق التي أب . 

  هر الراین بین الدول التي یمر بهامیاه ن استخدامتنظم  1814معاهدة باریس سنة. 

  لحقوق الصید و الرقابة المالحیة في األنهار الدولیة ومناطق  المنضمة 1885اتفاقیة
  .الحدودیةالمیاه العذبة 

  بین النمسا و المجر و ایطالیا و المتعلق بالحفاظ على الحیاة الفطریة و  1875إعالن
 .الطیور النافعة للزراعة 

  و الخاصة بمنع تلوث البحار بالنفط  1954اتفاقیة لندن. 

  بشان المسؤولیة المدنیة في میدان النوویة 1960اتفاقیة باریس 

  األولى بشأن وقف التجارب الذریة و الثانیة بشأن  1967و 1963معاهدة موسكو
 .الخارجيالمبادئ التي تحكم نشاط الدول في استكشاف الفضاء 

  أعالي البحار في حاالت الكوارث الناجمة عن  بشان التدخل في 1969اتفاقیة بروكسل
 .التلوث كالنفط 

  بشان صید وحمایة الطیور  1970اتفاقیة بروكسل. 

  صندوق دولي للتعویض عن الضرر  بإنشاءو الخاصة  1971اتفاقیة بروكسل عام
 .الحادث عن التلوث بالنفط 

  ایة التراث الطبیعي ن حمأمنظمة الیونسكو بش إطارو المبرمة في  1972اتفاقیة باریس
 .الثقافيو 
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  الدولي في األجناس الحیوانیة المهددة  ن منع االتجارأبش 193 نواشنطاتفاقیة
 .باإلقراض

  تغیرات في البیئة ألغراض عسكریة  أیة إجراءن حظر أبش 1977اتفاقیة. 

  الطبیعیةن حفظ األحیاء البریة و البیئات أبش 1979اتفاقیة. 

  و هذه االتفاقیة قد خصت موضوع حمایة 1972لقانون البحار اتفاقیة األمم المتحدة
الدول بوجوب اتخاذ تدابیر  إلزامنصت االتفاقیة على  البیئة البحریة بجزء مستقل و قد

 .الممكنةالوسائل  أفضل إتباعمالئمة لمنع البیئة البحریة من خالل 

  بشان حمایة طبقة األوزون  1985اتفاقیة فیینا. 

 بشان المساعدة المتبادلة في حالة وقوع حادث  1986یة المبرمة عام یة الدولقاالتفا
 .نووي

كثیرة هناك االتفاقیات المبرمة على المستوى الدولي  أخرىلهذه االتفاقیات الدولیة و  إضافةو 
   :مثالنذكر منها  اإلقلیمي
  1976اتفاقیة برشلونة بشان حمایة البحر األبیض المتوسط سنة . 

  1968لحفظ الطبیعیة و الموارد الطبیعیة سنة  یقیةاإلفر االتفاقیة .  
  بشأن حفظ األحیاء البریة و السواحل الطبیعیة األوربیة  1979االتفاقیة األوربیة.  
  و المواثیق الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة البارزة و التي اإلعالناتكما صدرت في سیاق 

   :الخصوصفي هذا  إلیهایشار 
  

تحت إشراف األمم المتحدة و یعتبر هذا "  1972إعالن ستوكهولم " لبیئة اإلعالن العالمي ل
اإلعالن اللبنة األولى على المستوى الدولي ، و قد اختتمت أعمال المؤتمر بإبرام أول وثیقة 

حول البیئة اإلنسانیة الذي تضمن  إعالندولیة عن العالقات بین الدول في شؤون البیئة ، وهي 
كومات ووكاالت األمم المتحدة و المنظمات الدولیة إلى التعاون في توصیة تدعو الح 109

  .اتخاذ تدابیر من اجل حمایة الحیاة ومواجهة مشكالت البیئة 
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ضمن ما  1972إضافة إلى اإلعالن أنشأت الجمعیة العامة لألمم المتحدة في دیسمبر 
مل و رسم خطط و سیاسات یعرف ببرنامج األمم المتحدة للبیئة و الذي قام بتطویر برنامج للع

  : البرامج البیئیة و تركیزها في النواحي الرئیسیة التالیة 
  .البشریةالمستوطنات 

  الصحة اإلنسانیة و البیئة. 

  البیئیةمتابعة األنظمة. 

 المحیطات. 

  التنمیةالبیئة و. 

  الطبیعیةالكوارث. 

 الطاقة. 

  بریو دي جانیرو " رض قمة األ "  مؤتمر األمم المتحدة الثاني للبیئة و التنمیة
تطبیق عملي  أولتعد القمة  إذشكل مؤتمر قمة األرض منعرجا حاسما للنظام العالمي ، 

مبادئ النظام العالمي الجدید و الذي یجعل من البیئة و التنمیة ضمن األولیات هذه  لمنظومة
  : ، و قد حاولت قمة األرض طرح أهم القضایا منها  المبادئ
 وي حمایة الغالف الج  
  األرضحمایة موارد. 

  حفظ التنوع البیولوجي 

  حمایة موارد المیاه العذبة 

  البحارحمایة المحیطات و. 

 السلیمة بیئیا للتكنولوجیا الحیویة و النفایات الخطیرة اإلدارة.  

 تحسین نوعیة الحیاة وصحة السكان.  

 منع االتجار غیر المشروع بالنفایات السامة. 

 عملتحسین ظروف العیش و ال.  
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  األنماط التنمویة التي تسبب الضغط على البیئة. 

  : وعن نتائج القمة فتمثلت في 
  أجل اول السعي اإلنساني و الحكومي من مبدأ تن 27میثاق األرض و الذي یتكون من

الحفاظ على البیئة ومسؤولیة الدول في إیجاد توازن بین االحتیاجات التنمویة و البیئیة 
  .لمستقبل لألجیال في الحاضر ا

  إلیهاو التي تتقرح وضع حصر قائمة األهداف التي ینبغي التوصل  21أجندة.  
  تلوث (و هي إجباریة بالنسبة للدول ذات االستهالك الكبیر : اتفاقیة تغیر المناخ

   .)صناعي 
 معاهدة التنوع البیولوجي.  

  1معاهدة المتعلق بخفض استعمال الغازات الدفیئة.  
بقضایا البیئة متواصل للقضاء على مخاطر التلوث و للعمل على المحافظة  االهتمام الدولي إن

  . على البیئة 
 : االهتمام على المستوى العربي 1-2

تصاعد االهتمام العربي بقضایا البیئة خالل العقدین األخیرین مواكبا بذلك االهتمام 
  .علیهاالعالمي للقضایا البیئة و المحافظة 

 1964، وصدر قانون بشأن منع تلویث المیاه  1980ي عامصدر القانون البیئة الكویت 
، لتنظیم  1977و المرسوم الكویتي سنة .  1977إصدار الئحة المحالت المقلقة لراحة سنة 

قانون  إلىاستخدام األشعة المؤنیة و الوقایة من مخاطرها ومنع التدخین في البالد باإلضافة 
لیمیة للتعاون في مجال حمایة البیئة البحریة من التلوث و اتفاقیة الكویت اإلق. النظافة و المرور
    .1978و المبرمة عام 

                                                
  . 82- 67ص  ، ص 2001، جمعیة آفاق للتربیة ،  1، ط  الجریمة البیئیةخالد شوكات ،  - 1
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  لوضع السیاسات  1994كما تم إنشاء اللجنة الدائمة لحمایة البیئة بدولة قطر سنة
بهدف لنشر التوعیة البیئیة و بتحریم  2002وتحقیق األهداف البیئیة المرجوة ، ثم صدر قانون 

 .بیئة لتحقیق التمنیة المستدامة الممارسات المضرة بال

  قانون ینص على مسؤولیة كل شخص طبیعي عن  2002كما أصدرت لبنان سنة
 . سالمة وحمایة البیئة و التأكید على أهمیة الدور األسري لحمایة البیئة 

  و الذي ینص على حمایة  1989وعدل سنة  1981و أصدرت سلطنة عمان قانون سنة
القانون على دور المجتمع المدني في  أكدئیة و المائیة من التلوث و البیئة األرضیة و الهوا

 . حمایة البیئة 

  المملكة األردنیة قانون بشان الطاقة النوویة و الوقایة اإلشعاعیة سنة  أصدرتكما
 ي المجتمع ف، ومواد تنص على نشر توعیة  1987

  ن مخاطر التلوث م لإلنسانقانونین یحمي الصحة العامة  بإصدارأما تونس قامت
   .للشربفرض عقوبات على تلویث المیاه الصالحة  إلىباإلضافة 

  ینص على نشر الوعي البیئي خاصة نحو  2000و قامت السودان بإصدار قانون سنة
  .للخطرقضایا تلوث الغذاء وتعرض الصحة العمومیة 

 : االهتمام على المستوى الجزائر 1-3

قبل سنوات قلیلة ( الكافي في التنمیة في الجزائر  قضیة حمایة البیئة باالهتماملم تحظى 
البیئة من قبل جملة محدودة من عملیات حمایة الممتلكات البیئیة  إجراءاتحیث تركزت ) فقط 
یراعي فیها منظور التنمیة المستدامة للتقلیل من المخاطر المتصاعدة ، و دون مواءمة  أندون 

عقلنة استغالل النظم البیئیة و المحافظة  أولترشید المتطلبات االقتصادیة و الشروط البیئیة 
  . علیها لضمان استمراریتها لفائدة األجیال القادمة 

تنمویة  إستراتیجیةتدهور البیئة في الجزائر نتیجة هذا التأخر في رسم  إلى أدىو هذا ما 
و الحیواني و الوسط  راشدة تدرج في اهتماماتها األبعاد البیئیة المتعلقة بالمیاه و الغطاء النباتي

  . البحري و الغالف الجوي و التربة و التصحر ، و غیرها 
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مالمح االهتمام بقضایا البیئة في الجزائر بشكل محتشم في الثمانینات ، و  بدأتو قد 
م ، و قد توج هذا االهتمام منذ  1983بصورة شبه رسمیة مع صدور قرار حمایة البیئة سنة 

م ، و الذي یمكن  2003التنمیة المستدامة سنة  إطارة البیئة في سنوات قلیلة بقانون حمای
انه جاء ثمرة مشاركة الجزائر في عدة محافل دولیة منها اتفاقیة استوكهولم و في  بشأنهالقول 
ریو دیجانیرو، وقد تضمن القانون مجموعة من المبادئ و األهداف التي تجسد حمایة  ةاتفاقی

ترقیة تنمیة وطنیة مستدامة بتحسین شروط  أهدافهاستدامة و من بین میة المنالت إطارالبیئة في 
 أشكالمعیشي سلیم و الوقایة من كل  إطارالمعیشة و نوعیة الحیاة و العمل على ضمان 

التلوث و المخاطر الالحقة بالبیئة و ترقیة االستعمال االیكولوجي العقالني للموارد الطبیعیة و 
كل فئات  ةومشاركو التحسیس  اإلعالمنقاء و تدعیم  راألكثكذلك استعمال التكنولوجیات 

  . البیئة  حمایةفي تدابیر  المجتمع
، و 2003المستدامة لسنة  ةالتنمی إطارو استكماال للمشروع المتعلق بحمایة البیئة في 

 الجزائر إقلیملتدرك النقائص التي تضمنتها ، طرحت وزارة تهیئة اإلقلیم و البیئة مشروع تهیئة 
 1. 2020 ألفاق

الجزائر تسعى جاهدة على مواكبة متطلبات العصرنة بما تفرزه من  أنو هذا یدل على 
مشاكل بیئیة متعددة و متابعة على كثب لمختلف الحلول المقترحة لها سواء على المستوى 

 من الندوات الدراسیة الوطنیة الخاصة أوقدة في هذا الخصوص عالدولي بمناسبة المؤتمرات المن
  2.بالبیئة 
  

  : المخاطـــر الطبیعیـــة  - ثانیا
و العشرین في  الحاديوقعت في السنوات األخیرة من القرن العشرین ومع بدایة القرن 

وذلك بسبب ارتفاع غاز ثاني . أنحاء شتى من العالم كوارث عدیدة لم تكن تحدث من قبل 

                                                
Aménager l'Algérie de 2020" Ministére de L'Aménagement du territoire et de L'Environnement -

République Algérienne Démocratique et populaire. - 1  
 .  289 – 05، ص ص  2006دیوان المطبوعات الجامعیة ، .  نـــة و األمــــالبیئفؤاد حجري ،  -  2
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اق الوقود و المصانع ، وتدل أكسید الكربون في جو األرض في العصر الحدیث من جراء احتر 
 أنالقیاسات الفیزیائیة على أن درجة الحرارة في جو األرض ترتفع باطراد ، كما تدل أیضا 

معدل هذا االرتفاع سوف یزداد زیادة كبیرة في المستقبل ، لقد ارتفع متوسط درجة الحرارة الجو 
درجة نصف درجة فقط ،  ىإلفي خالل العشرة آالف سنة الماضیة بمقدار درجة واحدة مئویة 

 5-3في السنوات الخمسین القادمة وحدها فسوف یرتفع متوسط درجة حرارة الجو ما بین  أما
  .درجات مئویة 

  : و سوف یؤدي حتما إلى مخاطر طبیعیة و من أمثلة ذلك  
   :الطبیعیةالكوارث  1 – 2 

فیها، و  لإلنسانطبیعیة ال دخل  ألسبابغیر مفاجئ، و  أوحدث مفاجئ تعني  الكارثة 
و  ةالطبیعیلتداخل األسباب   أوالخاطئ ،  اإلنسانتصرف  اإلنسانأخرى بسبب تصرف 

  . البشریة ، و یترتب علیها خسائر مادیة و بشریة یختلف حجمها حسب نوع الكارثة و شدتها
واضح، كما هو الحال بالنسبة لزالزل و البراكین و  إنذارو تحدث الكوارث بدون سابق 

و یشهد العالم و بشكل متباین . ل الجارفة و االنهیارات و التدفق الطیني و الفیضاناتالسیو 
تلك الكوارث حسب الجدول  أهم إلى اإلشارةو سیتم  بأنواعهاسنویا عددا كبیرا من الكوارث 

   :التالي
  
  
  
  
  

  . 2001 – 1975مابین )  اإلقلیمبحسب النوع و ( توزیع الكواث في العالم   
  النسبة المئویة  المجموع  استرالیا  أوربا  أسیا  األمریكیتین  إفریقیا  ةنوع الكارث
                طبیعیة
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  7.7  513  23  23  123  82  263  جفاف

  0.9  64  0  02  16  1  45  مجاعة

  28.6  1891  71  245  759  485  331  فیضانات

  27  1780  163  228  738  538  113  عواصف

  3.5  235  21  68  52  79  15  حرائق

  3.3  224  05  85  76  50  08  موجات حر شدیدة

  8.5  565  34  114  278  114  25  زالزل

  4.3  227  08  7  48  43  11  براكین

  0.2  18  02  01  13  2  0  أمواج

  05  334  13  53  167  82  19  انهیارات

  01  67  01  01  10  03  52  آفات

  10  691  08  32  191  74  386  أوبئة

    6609            المجموع

  .31، المرجع السابق ، ص  لیميخلف حسین علي الد: المصدر      
   :ـافالجفــ - أ 

أو حتى نمو  بالزراعة،بما ال یسمح  السنوات،یقصد بالجفاف نقص المطر في بعض 
العروض الممتدة ما بین المناطق  أوو یكثر حدوث الجفاف في المناطق  .الرعيحشائش 

  : و التالي و یمكن تحدید تلك المناطق على النح. و المناطق الصحراویة   المطرة
  .المناطق الممتدة بین شمال وجنوب الصحراء الكبرى اإلفریقیة 

  .المناطق الواقعة غرب السهول الوسطى األمریكیة 
و تتمیز المناطق السابقة بعدم انتظام المطر ، و عدم ثبات كمیته ، مما یؤدي إلى إتالف 

  .المحاصیل و قلة المساحات المزروعة 
و ذلك بسبب اتساع الصحاري  للجفاف،كثر الجهات تعرضا و تعد قارة إفریقیا من أ

  : مما ینتج عنها عدة مخاطر منها . الممتدة بها 
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  نقص حاد في المحاصیل الزراعیة ، بل و انعدامها  -
  انتشار المجاعات في المناطق التي یسودها الجفاف  -
  انتشار األوبئة و األمراض الناتجة عن سوء التغذیة  -
و عدم توفر الغذاء  القاسیة،كبیرة من األطفال الذین ال یتحملون تلك الظروف موت أعداد  -

  .الالزمةالمناسب و الرعایة 
      :اتالفیضانـ - ب  

الفیضان هو زیادة المیاه في مجاریها وخروجها عن حدودها و شواطئها ، وانجرافها بسرعة 
مطار المتساقطة ، والتي تتجمع و یحدث الفیضان بسبب الزیادة الكبیرة في كمیات األ. فائقة 

  .في مجاري األنهار 
وذلك ألن المیاه . و تعد الفیضانات من المخاطر الطبیعیة التي تدمر البیئة ومواردها 

كما أنها تغرق . المنجرفة بكمیات كبیرة و بسرعة عالیة تدمر ما یقابلها من طرق ومنشآت 
د تؤدي الفیضانات إلى تدمیر قرى و ق .محاصیلاألراضي المزروعة و تتلف ما بها من 

  . بأكملها ، كما تؤدي إلى موت السكان ، و إتالف أعداد كبیرة من الماشیة و الحیوانات 
و أكثر المناطق تعرضا لمخاطر الفیضانات هي األجزاء الجنوبیة من قارة آسیا، و  

   للفیضانات كذلك تعد الهند و الصین من أكثر الدول تعرضا الصیف،بخاصة في أثناء فصل 
  1 :آثارعدة  علیهامما یترتب 

   الزراعیةتدمیر المحاصیل.  
   الزراعیةتجریف التربة. 

   االتصاالتتدمیر الطرق و المنشآت و شبكات الكهرباء و. 

   عزل المناطق المنكوبة ، بسبب تعطل و سائل النقل و االتصاالت. 

   كبیرة من السكان أعدادغرق.  

  نهم وبیوتهمنزوح المواطنین عن مساك . 

                                                
  108 ، مرجع سابق ، ص حسن احمد شحاتة - 1
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   :ـولالسیــ - ـج
یصاحبها حركة  طویلة، أوترات قصیرة فو هي المیاه المتساقطة بغزارة في منطقة معینة ل

وتحدث السیول في المناطق التي تتأثر بمرور العواصف المداریة، مثل جنوب  .للهواءشدیدة 
  .فة في المناطق الجافة و شبه الجا -أیضا –كما تحدث . الصین و الفلبین 
  :هما  هناك عاملین یساعدان على حدوث السیول أنو في الحقیقة ، 

   .سقوط األمطار الفجائیة فوق الجهات الصحراویة -
  .التربةعدم و جود غطاء نباتي یعمل على تماسك حبیبات  -
  : واصف األعاصیـر و العـ - د 

( ا االنخفاض الجوي تنشأ األعاصیر نتیجة التفاف الهواء البارد حول الهواء الساخن مكون
  . الشرق  إلى، حیث تدفعه الریاح العكسیة من الغرب ) اإلعصار 

لنوع من هذه العواصف في أواخر  –وتتعرض السواحل الشرقیة للقارات في العروض المداریة 
  .الصینكما هو الحال في  الخریف،فصلي الصیف و 

   :الــــزالزل - هـ 
وتتفاوت شدة الزلزال حسب قوة االهتزاز . ي مكان ما الزلزال هو اهتزاز القشرة األرضیة ف

و یتعرض سطح األرض  بما علیه في  .الزلزالو طبیعیة القشرة األرضیة في منطقة حدوث 
كما تنفجر . تلك المناطق إلى تموجات تسبب انهیار المنازل و الجسور وتشقق الطرقات 

و تؤدي الزالزل إلى اندالع . تف خطوط المیاه و النفط ، و تتقطع أسالك الكهرباء و الها
  . الحرائق 

  : ـن البراكیــ -و 
من باطن األرض إلى سطحها ) الصهیر ( یعرف البركان خروج الصخور المنصهرة 

  . نتیجة وجود شقوق و شروخ بها في منطقة حدوث البركان 
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ة و یترع الصهیر في الجو لمسافات مرتفعة ، و هو ذات درجة عالیة ، و یكون في حال
مكونا صخورا و تالال  حرارتهسائلة ، حیث یجري على سطح ، و یتجمد كلما انخفضت درجة 

  . في المناطق التي برد عندها 
و تعد البراكین مظهرا من مظاهر حرارة باطن األرض التي توجد تحت غال األرض 

 الزراعیةو تمثل البراكین كارثة أرضیة ، و بخاصة عند حدوثها بالقرب من األراضي  .الصخري
، حیث یؤدي اندفاع صهیر البراكین إلى سطح األرض إلى دفن األراضي الزراعیة و تغطیها 

هذا باإلضافة إلى كمیات الهائلة من األبخرة و الغازات . خور البركانیة صبأكوام من ال
ن المتصاعدة ، و التي تؤدي بأكسید وكبریات وكلوریدات المعادن المختلفة  مما یزید هذه المعاد

  .في التربة ، وكذلك األمالح عن الحد اآلمن 
   :اآلثار الناتجة عن الزالزل و البراكین

  .انهیار المنازل و المنشآت -
  .الطرقتدمیر المدن و  -
   .انهیار الصخور الكبیرة و الصغیرة ، التي تؤدي الى انسداد مجاري األودیة ، وردم اآلبار -
  .خسائر في األرواح و الممتلكات  -
خروج الغازات و األبخرة السامة و الحمم البركانیة التي تهدد امن الناس ، و تثیر الذعر  -

  .بینهم 
   :ــرالتصحمخاطــــر  2-2

ن االستعمال غیر العقالني و الرشید لموارد البیئة ولد مشاكل و مخاطر عدیدة، أصبحت إ
یعد التصحر كارثة  تهدد الكائن الحي ككل بمضاعفات مؤثرة على الحیاة في كوكبنا ، و

طبیعیة تمتد آثارها لتصبح كارثة اجتماعیة و اقتصادیة تهدد المجتمعات البشریة و اتزان البیئي 
للنظم البیئیة مما یضعف إنتاجها ، كما أن التصحر یؤثر على التنمیة المستدامة عن طریق 

  . ارتباطه بالمشاكل االجتماعیة مثل هجرة السكان 
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بین  التوازنالطاقة اإلنتاجیة إلقلیم ما، أو بتعبیر آخر فقدان و قصد بالتصحر تناقص 
  1. االستغالل البشري إلقلیم ما، إمكاناته البیئیة 

یعني التصحر تعرض األرض للتدهور في المناطق القاحلة و شبه القاحلة و الجافة شبه 
دي ذلك الى فقدان قدرة الرطبة ، مما یؤدي الى فقدان الحیاة النباتیة و التنوع الحیوي فیها، و یؤ 

األر ض على االنتاج الزراعي ، و التي تنعكس آثارها على الحیاة الحیوانیة و البشریة ، و 
یؤثر التصحر تأثیرا مفجعا على الحالة االقتصادیة للبالد ، حیث یؤدي الى خسارة تصل الى 

كل عام یفقد العالم و في . 2.بلیون دوالر سنویا في المحاصیل الزراعیة و زیادة اسعارها  40
حوالي ثلث  إنأي  التصحر،كیلومتر مربع من األراضي الزراعیة نتیجة لعملیة  691حوالي 

بشكل خاص ،  اإلفریقیةو یؤثر التصحر على القارة  .عامةأراضي معرضة التصحر بصفة 
زحفت جنوبا  حیث تمتد  أنهاتقریبا ، كما  إفریقیاحیث تمتد الصحاري على طول شمال 

اقتربت من خط  أنهازحفت جنوبا ، حیث  أنهاتقریبا ، كما  إفریقیااري على طول شمال الصح
بلد من بالد العالم  100من  أكثرو في  سنة ، 50كم عما كانت علیه قبل  60االستواء بمقدار 

بالیین نسمة بعملیة  6سكان العالم البالغ عددهم  إجماليما یقارب البلیون نسمة من  یتأثر
المدن من اجل الكسب العیش  إلىو الهجرة  مزارعهم، مما یرغمهم على ترك  یهمأراضتصحر 

الریاح للتربة ، مما یزید من  إثارةو ینتج عن التصحر جوا مالئما لتكثیف حرائق الغابات و . 
و هو الماء  و حسب تقریر الصندوق  إال أهمیةموارد األرض  أكثرالضغوط الواقعة على 

م و  1970من مواردها الطبیعیة ما بین عامي  %30ت األرض حوالي العالمي للطبیعیة فقد
 إلىم ، حیث تثیر الریاح التربة في الصحاري و األرض الجافة و تدفعها حتى تصل  1995

من خالل ریاح  أوروبا إلى إفریقیاتصل األتربة من الصحاري  إذكثیر من مدن العالم ، 
من خالل ریاح الخماسین القادمة من  أوروبا إلى  اإلفریقیةالخماسین  القادمة من الصحراء 

                                                
،  2005سكندریة ، مصر ، ، دار المعرفة الجامعیة ، اإل البیئة ومحاور تدھورھا و آثارھا على صحة اإلنسانمحمد خمیس الزوكة ،  -  1

  . 123ص 
 . 207خلف حسین علي الدلیمي ، مرجع سابق ، ص   - 2
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الغبار  إلى األمریكیةمن جنوب غرب الوالیات المتحدة  أجزاء، كما تتعرض  اإلفریقیةالصحراء 
  . تزید من معدالت المرض و الوفیات  أنهاتزید  أنها، و یتم استنشاق تلك األتربة  التي قد ثبت 
و  الطقس،وامل باإلضافة إلى تأثیر عوامل عدة عو ترجع ظاهرة التصحر إلى تضافر 

  :اآلتیةمنها العوامل البشریة 
  . استنزاف التربة  إلىاالستغالل المفرط أو غیر مناسب لألراضي الذي یؤدي  -
  . إزالة الغابات التي تعمل على تماسك تربة األرض  -
  . حرمان األراضي من حشائشها  إلىالرعي الجائر الذي یؤدي  -
  1. رة الري و الصرف المائي مما یؤدي الى االنجراف و بالتالي التصحر سوء ادا -
  . الفقر و عدم االستقرار السیاسي ، كل هذا یؤثر سلبا على األراضي الزراعیة  -

 بإیجاد وأوصتحة التصحر ، فنظمت األمم المتحدة مؤتمرا دولیا لمكا 1994و في عام 
متعرضة للتصحر و الجفاف بإعداد برامج تكون تعاون دولي لمكافحته ، كما أوصت الدول ال

أهدافها التعرف على العوامل المساهمة في عملیة التصحر و اتخاذ اإلجراءات المناسبة 
  .و الوقایة منه و التخفیف من حدة آثار الجفاف   لمكافحته

   :الحراريمخاطــر االحتباس  2-3
خطورة مما  أكثرري في الكرة األرضیة االحتباس الحرا أنلجنة من خبراء األمم المتحدة ذكرت 

التغیرات  أنآثاره ستبقى لقرون قادمة ، و كشف التقریر  إنقدره العلماء في السابق ، و 
 اإلنتاجارتفاع مستوى میاه البحر و زیادة درجات الحرارة ، مما یهدد  إلىالمناخیة ستؤدي 

د البحث العلمي التي تم التوصل الزراعي ویلوث مصادر المیاه ، ویعد التقریر استكماال لجهو 
عن ظاهرة زیادة درجة الحرارة الكون ، و قد توقع الخبراء زیادة درجة حرارة األرض ما بین  إلیها

سم  88 إلىارتفاع مستوى البحر من تسعة  إلىدرجات مئویة ، مما سیؤدي  05 إلى 1،  4
بالفعل خالل التسعینات  زادتض درجة حرارة األر  أنو أكد التقریر . خالل المائة عام القادمة 

 إلىو یستند التقریر   1861معدالتها منذ عام  أعلى 1998عما كانت علیه و بلغت ي عام 

                                                
 .  64، ص  2003، تیزي وزو ، الجزائر ، النشر و المؤلف ،  دار  البیئة في مواجھة التلوثفتحي دردار ،  -  1
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تحلیل جذوع األشجار و الشعاب المرجانیة و الثلوج و السجل التاریخي للقطب الشمالي و التي 
الستینات من القرن  خرأواكشفت ان القرن العشرین هو األعلى حرارة على مدى العام ، ومنذ 

و تراجعت جبال الثلوج في  % 10الماضي انحسرت المناطق التي تغطیها الثلوج بنسبة 
المناطق غیر القطبیة بشكل ملحوظ ، كما تقلصت الفترة التي تتكون یها الثلوج في خطوط 

سبب و افاد التقریر ان ال. العرض الوسطى و العلیا بنحو أسبوعین عما كانت علیه قبل قرن 
  1. الرئیسي في زیادة حرارة األرض هو زیادة األنشطة البشریة

 إلىعلى آالت تحتاج  تعتمدتعقیدا  أكثرحیاة  أنماطفكلما اتبعت المجتمعات البشریة   
(   ، و یعني حرق المزید من الوقود االحفوري ، و هذا یرفع الطلب على الطاقة مزید الطاقة

تالي رفع نسب الغازات الحابسة للحرارة في الغالف الجوي ، ، و بال) الفحم  –الغاز  –النفط 
بذلك ساهم البشر في تضخیم قدرة مفعول التدفئة الطبیعي على حبس الحرارة ، و هذا المفعول 

القلق ، فهو كفیل بان یرفع حرارة الكوكب بسرعة و بشكل غیر  إلىالمتضخم هو ما یدعو 
 إضافة،  أنواعهفي األنماط الریاح و كمیة التساقط و و تغیر المناخ لیس فارقا طفیفا .  مألوف

 إلىیؤدي  أمتغیر المناخ بهذه الطریقة یمكن  إنمناخیة قصوى محتملة ،  أحداث أنواع إلى
و من تلك العواقب  و ال یمكن التنبؤ بها التأثیرعواقب بیئیة و اجتماعیة و اقتصادیة واسعة 

  :  یأتيالمحتملة ما 
   :الشرب خسارة مخزون میاه - 

عاما من  50عدد السكان الذین یعانون من نقص في میاه الشرب سیرتفع في غضون  إن
  . المیاه في زیادة مستمرة  إلى اإلنسانملیارات شخص ، فضال عن حاجة  08 إلىملیارات  05

  
  

  : تراجع المحصول الزراعي  - 

                                                
  . 214خلف حسین علي الدلیمي ، مرجع سابق ، ص   - 1



 على الصحة  المخاطر البيئية...................................................................................................الفصل الثالث
   

محلیة ، و بالتالي المنتجات الزراعیة ال التأثر إلىیؤدي أي تغیر في المناخ الشامل 
  . تقلص المخزون الغذائي 

 إنتاجاالحتباس الحراري یقلل من  أن نالفیلیبیباحثون في  أعدهاو في دراسة علمیة 
 متابعة التغیر إلى باإلضافةعاما  12محصول الرز ، حیث تمت دراسة المحصول على مدى 

في درجة الحرارة على مدى متابعة التغیر  إلى باإلضافةعاما  12في درجة الحرارة على مدى 
  . هذه النتیجة  إلىعاما للتوصل  25

، و   %10و الحظ الباحثون انه كلما ارتفعت الحرارة درجة واحدة انخفض المحصول بمعدل 
 إنیمثل الرز الغذاء الرئیسي للعدد األكبر من سكان العالم   و یجب  إذخطیرا ،  امرأهذا یعد 

ویا لسد حاجة سكان األرض الذین یتزایدون بشكل كبیر و سن % 1األرز بمعدل  إنتاجیزداد 
  .  1أسیاخاصة في جنوب و شرق 

  : تراجع خصوبة التربة و تفاقم التعریة  - 
تفاقم  إلىالتساقط سیؤدي  أنماطتغیر مواطن النباتات و ازدیاد الجفاف و تغیر  إن  

میائیة و بالتالي سیتفاقم التصحر، و تلقائیا سیزداد بشكل غیر مباشر استخدام األسمدة الكی
  . التلوث السام 

   :األمراضانتشار اآلفات و  - 
مالئمة النتشار اآلفات و الحشرات الناقلة  ظروفاخلق  أيیؤدي ارتفاع درجات الحرارة 

  .  اللمال ریلألمراض كالبعوض الناقل 
   2:ارتفاع نسبة الكوارث المناخیة المتسارع  - 

یضانات و العواصف و غیرها و بشكل متصاعد و ارتفاع موجات الجفاف و الف إن
 أزمةسابقا ، و قد ینتج عنها  مألوفةمشاكل غیر  إلىمتسارع سیعرض اقتصادیات المجتمعات 

الدول النامیة التي تقع علیها مسؤولیة اقل عن تغیر المناخ  أنبیئیة هائلة ، ومن الملفت للنظر 
وقف هذه المشكلة على  إلىعن السعي  سئولمعواقبه ، كل العالم  أسوأهي التي ستعاني من 
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لم تتخذ اإلجراءات الالزمة اآلن لوقف ارتفاع الحرارة الشامل فقد یعاني الجمیع  إذا أماالفور ، 
  . من عواقب ال یمكن العودة عنها 

   :المخاطــر البیئیـــة المنزلیــة - ثالثا
رنا البحث على بیئة المنزل تتعرض المرأة لمخاطر في بیئة العمل بمختلف أنواعه و اقتص

لكونه یمثل بیئة عمل لجمیع النساء سواء العامالت خارج المنزل أو ربات البیوت وهنا ال بد من 
  .المخاطرتوضیح هذه 

  : مخاطر تلوث الهواء في البیئة المنزلیة  3-1
فمن الممكن أن یبقى . الهواء ال غنى عنه لإلنسان و للكائنات الحیة بصفة عامة 

یستغنى عن الهواء  أنو لكنه ال یمكن  ماء،و عدة أیام بدون  طعام،ان مدة أسابیع بدون اإلنس
 –ذلك جعله اهللا سبحانه و تعالى لو  –فالهواء أثمن من أي شيء  .معدودةأكثر من ثوان 

مباحا في الكون على سعته ، فالغذاء یشترى ، والماء یشترى ، ولكن الهواء مباح للجمیع ، فال 
  . علینا نحن البشر  –سبحانه و تعالى  –وهذه من أجل نعم اهللا .  یشترى یباع و ال

ولكنه أبدا ال  الشرب،أن اإلنسان في أثناء نومه یتوقف عن األكل و  االنتباه،و مما یلفت 
  .الموتمما یعني  الحیاة،فالتوقف عن التنفس یعد توقفا عن  .التنفسیتوقف عن 

لم یعد علیال نقیا كما كان من  –في كل لحظة  –نتنفسه و في الحقیقة ، فان الهواء الذي 
  .  قبل ، بل أصبح ملوثا بالدخان و الغازات و األتربة و النفایات ، والروائح الكریهة 

یتلوث الهواء عندما : یلي  قام المجلس األوربي بتعریف تلوث الهواء كما 1967في عام 
نتائج ضارة  إلىنسب المكونة للهواء یؤدي توجد مادة غریبة أو عندما یحدث تغیر هام في ال

   1. و للحیوان و للنبات ، وكلما یسبب مضایقات و انزعاجا  لإلنسان
إدخال مباشر او غیر مباشر ألیة مادة في الغالف الجوي بالكمیة " و یعرف تلوث الهواء بأنه 

ك آثار ضارة التي تؤثر على  نوعیة الغالف الجوي الخارجي و تركیبته ، بحیث ینجم عن ذل
  .   2" على اإلنسان و البیئة و األنظمة البیئیة بوجه عام 
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و ممارسته الخاطئة ، و هو  هسلوكیاتو إذا بحثنا، سوف نجد أن اإلنسان ، بحضارته و 
السبب المباشر و غیر المباشر في تلویث الهواء  ، و في بحثنا هذا سنحاول أن نعرض ألهم 

  .ملوثات هواء البیئة المنزلیة 
 : تلوث الهواء الناجم عن ملطفات الجو و المعطرات 3-2

 .اإلنسانهو األكثر تأثیرا على  التلوث،التلوث المحلي أو الموضعي قریبا من مصدر  إن
و ذلك الزدیاد نسبها  خطورة،كلما كانت الملوثات متركزة قرب سطح األرض كلما كانت أكثر 

 .وعظم تأثیرها عندئذ على األحیاء كافة 

  .خاصة في المسكن  المغلقة،كن األشد خطورة من ذلك هو تلوث األجواء و ل
و البخور   ان استخدام ملطفات الجو في المنزل ، و المغاالة أحیانا في استخدام العطور

، یواكبه انتشار مواد كیماویة تؤدي إلى إضرار في الجهاز  المختلفةالمتنوعة ذات التراكیب 
هو االستخدام المتكرر للمبیدات الحشریة المنزلیة القاتلة للذباب و األخطر من ذلك . التنفسي 

التي تنتشر روائحها الكریهة في ) ت .د.د(  ألو البعوض و الحشرات الزاحفة وغیرها مثل 
  1. المنزل ، مما یترك آثار ضارة على الجهاز التنفسي و الكبد  أرجاء

  : تلوث الهواء الناجم عن غبار الكنس 3-3
وتنظیفهن لألثاث و المفروشات و غیر  لمنازلهن،ملیة كنس ربات البیوت ینتج عن ع

مما یزید من نسبة تركیز الغبار وقتیا لیدخل  المحیط،الجو الداخلي  الغبرة إلىتطایر  ذلك،
و مساعدا على حدوث مرض الربو  التنفسي،المجاري التنفسیة مسببا أمراضا عدة في الجهاز 

  .الحساسیةو 
الحساسیة غیر المناعیة تظهر  أوأن أعراض الحساسیة الطبیعیة  دراساتأكدت الو لقد 

و الدخان و المبیدات الحشریة و بعض العطور و  األتربة،: مثل النفاذة،عند التعرض للروائح 
كما یعد تراب المنزل و . و غالبا ما یتأثر مرضى الحساسیة المناعیة بالروائح النفاذة . غیرها 
  2.الحساسیة   أسباب أشهر من الصوفمثال  األثاث،
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الممارسات الخاطئة في عملیات التنظیف التي تتم في كثیر من البیوت   أنوهكذا نجد 
  . تزید من فرصة اإلصابة بأمراض الحساسیة و الربو  أتربةوما ینتج عنها من غبار و 

، مصادر ملوثات المنازل تعتبر من أهم :عملیات الطهيتلوث الهواء الناجم عن  3-4
التأثیر الكبیر على الصحة  حیث ینبعث منها العدید من الغازات، واألبخرة، والجسیمات ذات

بسبب    Silent Killer) القاتل الصامت(العامة لجسم اإلنسان، كما یطلق علیها لقب 
النموذجیة، وضعف التهویة في  مخاطرها، وتتفاقم هذه المشكلة في حال عدم توفر األفران

  .المنزل

غاز أول وثاني أكسید الكربون، : والمواد مثل من عملیات الطهي العدید من الغازات وینبعث
بعضها مواد مسرطنة مثل (مواد هیدروكربونیة  أكاسید الكبریت، المیثان، جسیمات الفحم،

  ).البنزوبایرین

ملیون شخص یتعرضون إلى مستویات مرتفعة  2500العالمیة، بأن نحو  وتقدر منظمة الصحة
منازلهم، وأن نحو ملیونین من حاالت الوفاة سنویا تعود جذورها إلى  زات الطهي فيمن غا

  .بالغازات، والجسیمات المنبعثة من الطهي تلوث المنازل

  
  
  
  
  
 :تلوث الهواء الناجم عن وسائل التدفئة  -3-5

الموقد أو ما یعرف  :مثلیعد استخدام وسائل التدفئة احد الملوثات لهواء المسكن ، 
الخشبي والحجري، الغاز والحطب، روث الحیوانات، القش  الكیروسین، الغاز، الفحم لكانون با

: تسبب متاعب متنوعة لإلنسان، مثل. لما یتولد عنها من غازات ضارة  )ومخلفات النباتات
. الدوخة، اإلعیاء، تحرش العیون، الجهاز التنفسي، ضیق في التنفس، السعال المزمن الصداع،
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الدوخة، اإلعیاء، تحرش العیون، الجهاز  الصداع،: ب متنوعة لإلنسان، مثلتسبب متاع
  .التنفسي، ضیق في التنفس، السعال المزمن

التي تستخدم في  –خاصة السخانات الصغیرة –و ال تقل خطورة المدافئ الكهربائیة 
المنزل للتدفئة  لكونها تستهلك كمیة كبیرة من أكسجین المكان ، مما یترتب على ذلك شعور 

ما استمرت المدفأة الكهربائیة عاملة لعدة ساعات متواصلة ، وكان حجم المكان  إذاالمرء بدوار 
  . محدودا وضیقا 
، التي  المختلفةداماتها باستخ) *بوابیر كاز ( ذلك استعمال موقد النار  إلىیضاف 

الذي یحتوي  –تتصف بأن احتراق الغاز فیها غیر كامل ، مطلقة كمیات مؤذیة من الدخان 
  .مما یسبب الضرر ألفراد األسرة  –على غاز أول أكسید الكربون 

 :تلوث الهواء الناجم عن المنظفات الكیماویة- 3-6 

المكونات التي تمثل خطرا على  تحتوي المنظفات المنزلیة الحدیثة على الكثیر من
المنظفات المنزلیة تصرف  أنو الخطیر في األمر  .السواءالمستخدم لها و على البیئة على حد 

والتي تمثل جانبا هاما في الجهاز  الدقیقة،تقتل الكائنات الحیة  الصحي،شبكات الصرف  إلى
  .  1وهضمها الصحي،الذي یقوم بتحلیل میاه الصرف  البیئي،

اك قائمة بالمنتجات المنزلیة وبالمكونات الرئیسیة الخطرة التي یجب توعیة السكان و هن
مثل تهیج األعین  المرضیة،حیث تتسبب في الكثیر من األعراض  البیوت،وخاصة ربات  بها،

و التهاب المجاري  الغثیان،و الصداع و الدوار و  الذهني،و التعب  الحنجرة،و األنف و 
   .المخاطیةغشیة وجفاف األ المائیة،

  : و یبین الجدول التالي مخاطر المنظفات المنزلیة 
  یبین أهم المواد الكیماویة الخطرة المستخدمة في المنظفات: 01جدول 

  المكونات الكیماویة الخطرة للمنتج  المنتج
  هیدروكسید صودیوم –هیدروكسید بوتاسیوم  – آمونیا  منظف الفرن
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  نتروبنزین –مقطرات  البنزین   ملمع األثاث
ثیلین –تفثالین  -حمض إكسالیك  شامبو السجاد   بیروكلورإ
ثیلین   مزیل البقع   تولوبین –بنزین  –بیروكلورإ

  فولماد –كریزول   معطر الهواء
  كلورید میثیلن  مزیل اللصق
ثیلین  –نتروبنزین   ملمع األحذیة   كلورید میثلین–ثالثي بیركلورإ

 
  210، ص ابق مرجع سزكریا طاحون ، : المصدر 

یمثل استخدام المبیدات الحشریة والمنظفات الكیماویة عنصرًا هامًا في التلوث الناتج عن 
النشاطات المتكررة التي تمارسها العدید من السیدات في المدینة ، لذا البد من العمل على نشر 

  .لمنزل الوعي البیئي باألضرار الصحیة لالستخدام غیر المرشد للكیماویات داخل وخارج ا
  :تلوث الهواء الناجم عن التدخین 7 -3

تعد مشكلة التدخین من المشكالت البیئیة التي تصل بكل فئات المجتمع ، لما لها من 
أضرار ضارة على صحة المدخنین ، فضال عما یترتب علیها من أضرار أخرى غیر مباشرة 

جم عن ما یقدم به المدخنین على غیر المدخنین ، نتیجة لتعرضهم للهواء الملوث و الضار النا
 .  

و یكفي أن . إن التدخین یعد إحدى الممارسات الخاطئة التي یمارسها العدید من الناس   
و یعود األذى الذي  الراحة،ممارسة عادة التدخین تسبب تلوث هواء المنزل الذي ننشد فیه 

 النیكوتین وأول :مهاأه سامة،مادة ) 19( احتوائه على ما ال یقل عن  إلىیسببه دخان التبغ 
كما أن الدخان المنبعث من السیجارة أكثر كثافة  و بالتالي  .بأنواعهو القطران  الكربون،أكسید 

فهو أشد خطرا على غیر المدخنین ، و هذا ما خلص إلیه فریق من باحثین من جامعة امبلایر 
 30، على نحو  كولیدج بلندن أن آالف األشخاص یموتون من التدخین السلبي في المنازل
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من هذه الفئة  ةبالمائ 42یدخنون ، و كشفت الدراسة عن  65من البالغین تحت سن  ةبالمائ
  1. العمریة تعرضوا لدخان التبغ في المنازل 

الكیمیائیة،  أكدت الدراسات أن دخان التبغ یحتوي على عشرات من الموادكما 
 مسرطنة یتعرض لهامادة  43مادة كلها ضارة، ثبت أن منها  4000تصل إلى 

  .المدخنون، ومن یشاركونهم في المكان، دون أن یدخنوا

النشادر، األكرولین، أول : من المواد الكیمیائیة، مثل وینبعث من التدخین العدید
النیوكتین، أكاسید النیتروجین، الفینول، سیاند  أكسید الكربون، الفور مالدهید،
  . هیدروكربونیة حلقیة متطایرة ومواد الهیدروجین، ثاني أكسید الكبریت،

و في الحقیقة فان التدخین السلبي منتشر في مجتمعاتنا بسبب العادات و السلوكیات 
السیئة التي یمارسها العدید من األشخاص الذین یفترض فیهم السلوك السلیم ، مثل األب و 

  . غیرهم
من التجمع في  و من السلوكیات و الممارسات الخاطئة ، ما یقوم به بعض المدخنین

مما یؤدي الى تهیج األعین واألنف و . مكان مغلق ، خاصة أفراد األسرة دون وعي منهم 
الحنجرة ، و هناك آثار ال تظهر مباشرة من أهمها األمراض السرطانیة ، خاصة سرطان الرئة 

ه ، حیث ظهر معدل اإلصابة بسرطان الرئة عند النساء المتزوجات من أزواج مدخنین أعلى من
  : و هذا ما ینجم عن التدخین مخاطر بیئیة ، 2عند النساء المتزوجات من أزواج غیر مدخنین 

  : مخاطر بیئیة للتدخین 
تلوث الهواء الجوي ، و یتضح ذلك في حالة التدخین في األماكن   إلىیؤدي التدخین  –أ 

أكسید  أول من وزن طن الملوثات ، و ینتج  %52أكسید الكربون  أولو یمثل . المغلقة 
، باإلضافة إلى االحتراق غیر التام یحد من نواتج عادة  أساساالكربون من عوادم السیارات 

  . التدخین 
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مرات من ارتباط األكسجین بالدم  و  210و یرتبط هذا الغاز بالدم ، و یتحد معه بسرعة تعادل 
جزء من الملیون   50ه التعطیل عمل الدم ، و الحد األقصى المسموح بتركیز  إلىیؤدي التدخین 

.1  
   :یلي فیما الصحة و یمكن تحدید آثار تلوث الهواء على

  األرض إلىإنقاص األشعة البنفسجیة التي تصل.  
  الطبیعیةإنقاص كمیات اإلضاءة.  
  زیادة الضباب الذي یحتوي على مواد خطرة على الصحة.  
  تأثیر سلبي في النباتات الطبیعیة .  
 عدم حدوث االحتراق التام .  
  : اآلثار الطبیة المترتبة على التدخین  –ب 

  : على رأسها  ضعدد من األمرا إلىیؤدي التدخین   
  سرطان الرئة.  
  ضیق الشعب الهوائیة و تمدد الرئة. 

  جلطة القلب. 

  صفراءأمراض الفم و األسنان حیث نجد األسنان.  
   :األمراضالمدخن بهذه و فیما یلي یوضح الجدول التالي احتماالت اإلصابة للمدخن و غیر 

  للمدخن و غیر المدخن اإلصابةیوضح احتماالت :  02جدول رقم   
 

نسبة الوفیات من المرض 
 نتیجة التدخین

   احتمال اإلصابة
 لغیر المدخن المدخن  المـــــرض

  تصلب الشرایین 1  2    25-43%
  الجلطة القلبیة 1  5   %  80 -75
  سرطان الرئة 1  10   % 85 -80

                                                
  . 294دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر ، االسكندریة ، مصر ، ص  –من منظور اجتماعي  –البیئة و االنسان رشاد عبد اللطیف ،  - 1
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  ضیق الشعب الهوائیة 1  6   90% -80
  الغرغرینا 1  9   98% -90

  الوفیات بمختلف أنواع السرطان 1 2 30  %
  295، ص  مرجع سابق المصدر رشاد عبد اللطیف، 

 إلى باإلضافةبالعلل و األمراض ،  اإلنسان أصابالتدخین  إنو یتضح من خالل الجدول 
  . خامیة و المراكز العصبیة تأثیرها السلبي في الغد اللیمفاویة و الن

  :مخاطر التلوث بالنفایات المنزلیة  -3-7
تعتبر مشكلة النفایات المنزلیة من ابرز المشاكل البیئیة التي عرفتها العدید من المجتمعات  

خصوصا الحضریة منها ونظرا الزدیاد حجم كمیات النفیات التي ینتجها النشاط االنساني 
  . الوعي البیئي المتزاید ، في مقابل نقص 

تشكل النفایات المنزلیة مجموع القمامة الناتجة عن األنشطة المنزلیة أو كل ما خرج عن نطاق 
  1: االستعمال والحاجة ویرجع سبب تراكمها إلي عدة عوامل أهمها

نمو عدد السكان حیث هناك تناسب طردي فكلما زاد عدد االفراد زادت كمیة المخلفات الناتجة 
  نهم عن كل فرد م

تطور المستوى المعیشي حیث تغییر نمط االستهالك مثل العادات غیر السلیمة كطبخ كمیات 
كبیرة من األطعمة أو شرائها وقد ال یستهلكها الفرد وتأخذ طریقها إلى النفایات وشراء األكواب 

  . ة والمالعق والصحون البالستیكیة والورقیة غیر المرتجعة والتي الیمكن استعمالها مرة ثانی
التطور االقتصادي حیث ساهمت زیادة المصانع في توفیر المعلبات واالكل الجاهزواألكواب 
والمالعق والصحون البالستیكیة والورقیة غیر قابلة لالستعمال مرة أخرى جعلتها سببا في تراكم 

  النفایات المنزلیة 
  وتنقسم إلى قسمین: تصنیف النفایات المنزلیة

  نفایات صلبة

                                                
1 – htpp:// ar.wkpeddia.org/wik% d8,14/04/2009,13.17. 
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ة غیر صالحة لالستعمال أو غیر مرغوب فیها ناتجة عن عملیة استعمال أو إنتاج هي كل ماد
  تصرف وتوجه إلى اوساط مستقبلة بعد المعالجة وهي ناتجة من استعماالت المواد التالیة

  . یرهاورق الصحف، المكاتب، المدارس، الكرتون وغ:الورق
  القواریر، المرطبانات، قطع الزجاج المكسر : الزجاج

  علب المشروبات الغازیة :األلمنیوم
  قواریرالماءاألكیاس البالستیكیة وأغطیة الزراعة :البالستیك

  . المعلبات، هیاكل السیارات والبطاریات: معادن أخرى
  . دالبناء األثاث، والمالبس المستعملةموا مخلفاتإطارات السیارات المستعملة : مواد أخرى

میاه ناتجة عن استعماالت المنازل وتكون هذه المیاه عكرة ذات لون مائل االصفرار أو داكن 
تحتوي على مواد عضویة كبقایا الطعام البول والمواد الكیمیائیة كالصابون والمنظفات التي 

كبات الهیدروكربونیة وبعض أنواع تشمل میاه المطابخ، میاه الغسیل ومیاه الحمامات والمر 
  البكتیریا التي تسبب أمراض خطیرة لإلنسان

   طر النفایات المنزلیةاخم- 
  اإلنسان تشكل النفایات المنزلیة خطرا على

  تسبب الغازات السامة الناتجة عن احتراق النفایات خطرا على صحة اإلنسان
  . سام بالنسبة للجهاز القلبي والتنفسي وأحیانا ممیت:بكمیة كبیرة  أحادي أكسید الكربون

  .. یعرقل نقل األكسجین إلى الدماغ والقلب والعضالت:بكمیة ضعیفة
  اوكسیدات االزوت تسبب اضطرابات في الجهاز التنفسي وأزمات الربو

  سیدات الكبریت اضطرابات في الجهاز التنفسي والقلبي وأزمات الربواوك
  الدیوكسین تؤثر على الجهاز المناعي والعصبي والهرموني، تسبب السرطان

  تسبب السرطان البنزن   یسبب اضطرابات تنفسیة األلدهید
نفایات المنزلیة من مشاكل العصر بسبب سوء تسییرها من جهة ونقص في ثقافة المرأة وتبقى ال

  من جهة أخرى
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  : مخاطر تلوث الغذاء في البیئة المنزلیة:  رابعا 
الغذاء ضروري جدا الستقامة حیاة اإلنسان على األرض ، فهو مصدر الطاقة الالزمة 

  .األرض  أعماروره في لیقوم اإلنسان بجمیع أنشطته المختلفة ، ویؤدي د
یحصل على قدر من الطعام  أنال بد  الیومیة،و لكي یستطیع اإلنسان ممارسة أعماله 

   .األساسیةمن الطاقة الحراریة و العناصر الغذائیة  هبكمیات تفي باحتیاجات
إقبال  –بسبب إیقاع الحیاة السریع  –و نظرا لتغیر أنماط حیاة الناس في هذه األیام 

وذلك على حساب تناولهم  المحفوظة،تناول األطعمة المجهزة أو المعلبة و األغذیة  الناس على
   .الطازجةلألطعمة 

 أوفساد األغذیة و تلفها بسبب احتوائها على جراثیم " و یعرف تلوث الغذاء بأنه 
بما یؤدي إلى اإلضرار بمن .. فیروسات أو مواد كیمائیة ، أو تعرضها إلحدى هذه المواد 

  . 1" هذه األغذیة  یتناول
و  لإلنسانإصابة المادة الغذائیة "  بأنهالتلوث الغذائي  إمامكما یعرف محمد محمد عبده 

على  التأثیرأو تسممها ، أو  إفسادها إلىالتي بها قوام حیاته وبدنه ، بمادة ضارة تؤدي 
  2" .درجة من درجات من درجات التلوث  بأيسالمتها 
تلوث الغذاء، تلك التي تمارس في  إلىسات التي تؤدي و من السلوكیات و الممار   

و سنحاول أن نعرض ألهم ملوثات الغذاء في البیئة . تحضیره أوالمنزل أثناء اقتناءه الغذاء 
  .المنزلیة 

  : تلوث الغذاء الناجم عن البالستیك  4-1
 –ملبسه أصبح البالستیك جزءا ال یتجزءا من حیاة اإلنسان ، یالزمه في مأكله ومشربه و 

داخل بدنه ، و قد یحتل البالستیك مكانه كل ما كان یصنع  إلىهو یتسرب  –ودون أن یدري 
في الماضي ، من زجاج أو عاج ، وحتى ورق التغلیف ، و أصبح یصنع منه األرضیات و 

                                                
 .25، مرجع سابق ، ص  حسن أحمد شحاتة -  1
،  2004، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، اإلسكندریة ،  الغذاء من الثلوث في تشریعات البیئة الحق في سالمةمحمد محمد عبده امام ،  -  2

 . 34ص 



 على الصحة  المخاطر البيئية...................................................................................................الفصل الثالث
   

الستائر و المالبس وعبوات لحفظ المیاه و اللبن و أكیاس لتغلیف اللحوم و الدواجن و األسماك 
  .الخ ...لوجبات الغذائیة الجاهزة و األطباق واألدوات المنزلیة ، و أكیاس تغلیف الحلوى ، و ا

و ال عجب بعد ذلك أن یتسرب البالستیك إلى جسم اإلنسان ، و ینفذ إلى خالیاه ، فقد 
من مادة  دمائهم تحتوي على كمیات متفاوتة أنأثبتت االختبارات على آالف األشخاص 

شدیدة الثبات ، وعالیة  –البالستیكیة  -مواد البالستیك ، وهذه المواد الفثاالت التي تشكل
و  -غالبا –جسم اإلنسان عن طریق الغذاء  فيالمقاومة ألنواع التحطم المختلفة ، وهي تدخل  

لیصل إلى درجة التسمم و  –مع الوقت  –لتحدث تلوثا تراكمیا متزایدا  الماء و الهواء أیضا
  . یة للكائن الحي إتالف األعضاء الداخل

و قد أجریت بعض الدراسات على العبوات البالستیكیة الخاصة باألغذیة ثبت من خاللها 
ثمة تفاعالت داخلیة تحدث بین مادة  العبوة و األطعمة التي بداخلها ، وخاصة إذا كانت من 

و ترجع  ها باألطعمة المحتویة على الدهون في مكوناتها و التي من السهل ذوبان البالستیك 
  .  أمرین إلىهذه العملیة 

  .درجة الحرارة المحیطة بالعبوة  -1
  .طول فترة التخزین للمواد الغذائیة  -2

قرارات بحظر تعبئة بعض األغذیة ي عبوات  –و لقد أصدرت بعض الدول المتقدمة 
ى ولبن األطفال و زیت الطعام ، و غیرها لخطورة ذلك عل 1مثل اللبن والزبادي بالستیكیة،

  . المواد الغذائیة ، ومن ثم على صحة اإلنسان 
أما بالنسبة للو ضع في الجزائر قد اكتشفت خطورة البالستیك مؤخرا ، إال أن األمر لم 

 اإلدارةقامت بها  تجراءااإلو بعض  –غیر ملزمة في الغالب  –یتعدى بعض اإلرشادات 
ها المواد الغذائیة  بسوداء التي تعبأ الجزائریة على بعض المواد البالستیكیة ، مثل األكیاس ال

بجمیع أنواعها ، بعدما تأكدت خطورتها على صحة اإلنسان ، و ذلك لن هذه األكیاس تصنع 

                                                
  . 86، مرجع سابق ، ص  محمد محمد عبده امام - 1
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من المواد التي تجمع من المزابل ، و أماكن القمامة ، و بقایا مخلفات القذرة ، وتضاف إلیها 
  .بعض المواد الكیمائیة التي تزید من خطورتها 

ت أنماط المجتمع داخل البیوت  و أصبحت ربة البیت تقبل على شراء األواني كما تغیر 
البالستیكیة ، و ذلك لرخص ثمنها ، تلك األواني التي یطلق علیها اسم المالمین وما یشابهها  
وذلك للعیوب الكثیرة التي توجد في صناعتها ، مما یجعلها تتلون بلون الطعام أو الشراب الذي 

صبح هذه األواني بیئة صالحة للبكتریا و المیكروبات ، مما تجعلها تصبح خطرا وضع فیها ، لت
على صحة أفراد  األسرة بأنواع مختلفة من األمراض كاألورام الخبیثة في أماكن حساسة من 

  . جسم اإلنسان كالكبد و انخفاض الدورة الدمویة 
  : تلوث الغذاء الناجم عن المواد الملونة و المنكهة  4-2

الغذاء لونا معینا جذابا ، كما في حلوى األطفال و  إلكسابمصنعة كیمائیا  ألوان هي
  1.المختلفة  ألوانها

( نكهة معینة مثل مادة  أوالغذاء مذاقا  إلكسابأما المضافات األخرى ، فإنها تضاف 
كما تضاف بعض المواد المصنعة . الحلوى ال كسباها طعما خاصا  إلىالتي تضاف ) الفانیلیا

و من اشد المواد . حلوا ، مثل مادة السكارین و السیكالمیت  امذاق إلكسابهالغذاء  إلىكیمیائیا 
خطورة ثاني میثیل أمینو آزوبنزول و التي تستخدم لصبغ الماغرین ال عطائه شكل الزبد 

  . الطبیعي 
  المواد الصبغیة للزیتون لكي ینضج بسرعة  إضافةو مما تقوم به بعض ربات البیوت 

، وكذلك شراب الرمان  ةاالصطناعیكذلك الحال بالنسبة لصبغة النعناع الخضر  و
  . االصطناعي  و صبغات رقائق البطاطس و األلوان المشابهة للون البرتقالي 

ربات البیوت تصنع عصیر فاكهة بدون فاكهة و كذلك الحساء المحتوي على عصیر  أنحیث 
كسرطان المعدة و غیرها  أمراضاد و ما تسببه من الطماطم وهذا دون وعي بالمخاطر هذه المو 

    .األمراضمن 

                                                
 . 180حسن احمد شحاتة ، مرجع سابق ،  - 1
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  : تلوث الغذاء الناجم عن المواد الحافظة و المعلبة  4-3
حفظ غذائه و ابتكار طرق ووسائل التي تمنع تل وفساده ، و لعل اقدم  إلىقدیما  اإلنسانلجأ 

ك استخدام التسخین ، كما الطرق المعروفة لحفظ الغذاء هي التجفیف و التملیح ، و بعد ذل
كوسائل لحفظ األغذیة ، ثم بعد ذلك تطورت  –ي بعض المناطق  -استخدم التبرید و التجمید  

  1. الحفظ  أسالیبطرق و 
تضافا الى المواد  –محددة سلفا  –مواد كیمائیة أو طبیعیة  بأنهاو تعرف المواد الحافظة 

جنبها التلف بشرط اال یؤثر سلبیا على صحة الغذائیة ، بهدف حفظها ألطول مدة ممكنة مما ی
  .الفرد  

و كثیرا ما تستخدم في المواد المعلبة ، و تحتوي هذه المواد الحافظة على مادة النترات و 
النترتیت وكثیرا ما تستخدم في األغذیة المعلبة ، كما تستخدم النترات بنسبة عالیة في بعض 

كحساسیة ، ارتفاع ضغط الدم  أمراضي ظهور عدة المشروبات ، و تتسبب هذه المواد ف أنواع
الخالیا فتموت هذه  إلىم الدم وهي حالة خطیرة حیث یمتنع فیها وصول األكسجین م، و تس

  .الخالیا و یموت معها الكائن الحي 
  : ـاعتلوث الغذاء الناجم عن اإلشعـ 4-4

  ومیا ؟ هل تتأثر صحتنا باألجهزة الكهربائیة التي نستخدمها في منازلنا ی
خطوط الكهرباء تحیط بنا من كل صوب في المنزل ، وتسبب األمراض  أنیؤكد الباحثون على 

نماالتي قد ال تظهر نتائجها جلیة وواضحة بین لیلة و ضحاها ،  تستغرق بعض الوقت الن  وإ
اضطراب الذاكرة و  أوبفقدان  اإلصابةهذه األجهزة تشكل مجاال كهرومغناطیسیا یساعد على 

ض القلب و األوعیة الدمویة ، و مشكالت اإلخصاب وسرطان الرئة وداء الزهایمر و غیر أمرا
ذلك فإنها تؤدي لزیادة نسبة  إلىإضافة .ذلك من األمراض التي تهدد صحتنا و سالمتنا 

  2.اإلصابة باالكتئاب و اضطرابات النوم و األمراض الناجمة عن قص المناعة 

                                                
  .  147، ص  2007ریة ، ، مركز الكتاب ، االسكند التلوث البیئي حاضره و مستقبلھعبد العزیز طریح شرف ،  - 1
  . 87ص مصر ، ، دار المعرفة للنشر ، األزارطیة ،  البیئة و التربیة البیئیةمنى جاد ،   - 2
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التي تستخدم في  ةالكهرومغناطیسیاألجهزة الكهربائیة و و تؤكد األوساط العلمیة خطورة 
البیوت ، ال ن مخاطرها غیر مرئیة و غیر ملموسة و تؤثر على الجسم البشري بطبیعته 

  . الحیویة و أغشیته و خالیاه ونظم اتصاالته مع العالم المحیط من حوله 
و األجهزة االلكترونیة لكونها  بالطبع ال یمكننا االستغناء عن الكهرباء و األدوات الكهربائیة

بشكل كبیر في تلوث غذائنا و نذكر  مهذه و منها التي تساه أیامناتعتبر عصب الحیاة في 
  . فالمیكروویعلى سبیل المثال جهاز 

و المهم جدا فحصه سنویا من .  اإلمكانقدر  فالمیكروویینصح بالتقلیل من استخدام   
   .منهسرب األشعة الصادرة من عدم ت للتأكدقبل الشركة المنتجة 

عدم تجانس و انتظام طهي األغذیة المختلفة و الخطورة  أیضاو من عیوب المیكروویف 
عن طریق الشم أو الرؤیة  إلیهاألكبر تكمن في التلوث الكهرومغناطیسي الذي ال یمكن التوصل 

الحیویة و  تؤثر في المركبات فإنهامتسربة و في حالة تركیز هذه الموجات  أشعةو یمث . 
بین األعصاب و تسبب اختالال في عملیات الهضم و التنفس و النوم وتباطؤ في  إشاراتترسل 

  . 1نبضات القلب و اإلحساس باإلجهاد و الصداع المستمر 
و ینصح العلماء بعدم تعریض األطفال لهذه الموجات و عدم التعامل مع األجهزة ألن خالیا 

غدد األطفال أكثر تأثرا  أیضاتجابة للمضاعفات و تكون حساسیة و اس أكثرأجسامنا تكون 
  . بالموجات اإلشعاعیة الصادرة عن المیكروویف 

  : مخاطر استعمال المواد التجمیل و الحلي - خامسا 
كل مستحضر أو مادة ، باستثناء  أوتعرف مواد التجمیل على أنها كل منتوج تجمیل 

سطحیة لجسم اإلنسان ، مثل البشرة ، الشعر ، الدواء معد لالستعمال في مختلف األجزاء ال
  2.تعدیل هیئتها  أوالمحافظة على سالمتها  أوالظافر ، الشفاه ، بهدف التنظیف 

هناك الكثیر من مواد التجمیل التي تعتمد في تركیبها على أكاسید ومركبات المعادن 
بب في إصابة السامة، باإلضافة إلى مواد عضویة مصنعة من مشتقات البترول مما یتس

                                                
  . 88، ص المرجع السابقمنى جاد ،  1

- 2-htt/www.vwab.com/nb/html.26/01/2010.15.02 
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كما تؤدي إلى زیادة تركیز المعادن الثقیلة السامة بالجسم نتیجة . الجفون بأمراض الحساسیة
  .امتصاص هذه المركبات الضارة من خالل طبقة الجلد

ة التي تحقق أرباحا طائلة نظرا لإلقبال الشدید علیها حتعتبر مواد التجمیل من السلع الراب
 المكونات الكیماویة التي تدخل في بسببیة على جسم المرأة و لهذه المواد تأثیرات سلب. 

  .تصنیعها
المعروفة لدى العاملین في صناعة التجمیل، أفاد » كوزمیتكس-إن«في تقریر نشرته مجلة 

وتنفق المرأة . بان جلد المرأة یمتص في المتوسط نحو كیلوغرامین من المواد الكیمیائیة سنویا
دوالر  ألف 372(جنیه استرلیني  ألف 186ما مقداره في المعدل البریطانیة خالل كل حیاتها 

 6.4على مستحضرات التجمیل، وهي مساهمة كبیرة لقطاع صناعي ضخم تقدر قیمته بـ ) تقریبا
ویفترض ریتشارد بینس، وهو متخصص في . سنویا) ملیار دوالر 12.8(ملیار جنیه استرلیني 

 إنمضار مستحضرات التجمیل،  إلىذین ینبهون الصیدلة، وواحد من سلسلة من المختصین ال
 أنمئات المواد الكیمیائیة التي تدخل في تركیب هذه المستحضرات المستخدمة یومیا، یمكن 

وجاءت النتیجة بعد . تضر بالبشرة والجلد بدال من حمایتهما، حیث تسرع من شیخوختهما
ائعة، ومنها كریمات األساس، من البحث حول محتویات مواد التجمیل الش أعوامتجارب ثالثة 

 . السائلة مثل اللوسیونات األطفالوالمسكارا، والكریمات المرطبة بل وحتى مستحضرات 

بعض المواد المهیجة للجلد، مثل مركبات سلفات صودیوم الالوریل التي توضع في توجد 
ي منتجات التي تضاف كحافظات ف» بارابین«الشامبو وفي معاجین الحالقة الرغویة، ومركبات 

تحاكي مفعول هرمون االستروجین المسؤول، كما تعتقد  أنهاحمایة الشعر والجلد، والتي یعتقد 
التي تستخدم لربط » كوكاماید«مركبات  وأخیرابعض الجهات، عن حدوث سرطان الثدي، 

  . 1محتویات المواد المرطبة

مة في عمل الوشم تضاف بعض المواد الكیماویة السامة كمواد مثبتة للصباغات المستخد

                                                
1 - http:// from.merk.net/32689.html,15/05/2009,10.00 
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أو الرسوم على الجلد لكي تدوم ألوقات طویلة، إال أن هذه المواد من الخطورة بحیث یسبب 
لذلك یجب . التعرض لها أعراضًا مرضیة تكون في بعض األحیان مبهمة ویصعب تشخیصها

 أن تراعي السیدات عند عمل الوشم والحناء عدم استخدام هذه المواد الكیماویة، كما یجب أن
یراعي ذلك أیضًا عند استخدام صبغات الشعر ویفضل المواد الطبیعیة مثل تلك التي كانت 
تستخدمها الجدات والتضحیة بثبات اللون لفترات طویلة في مقابل عدم التعرض لمواد سامة 

  .ةومتسرطن
بها أقل كمیة ممكنة من  أهمیة التأكد من أن المواد المستخدمة في التجمیل من أصل طبیعي و

المواد الكیماویة المخلقة فكل ما جاء من الطبیعة من مواد ملونة وصبغات فهو غیر ضار 
  .بالصحة في الغالب األعم

هناك طرق كیماویة عدیدة إلزالة الشعر إال أنه یستحب دائمًا استخدام الطرق التقلیدیة في 
الشعر بالطرق  كما یجب تجنب إزالة. إزالة الشعر لما لها من فوائد جمة في تنظیف الجلد 

بطریقة متكررة حتى ال یتعرض الجلد لألشعة مرات متكررة مما قد ) مثل أشعة اللیزر(الحدیثة 
 .ینشأ عنه أعراض مرضیة قد ال یمكن التعرف على أسبابها أو تشخیصها أو عالجها

الوجه المعتمدة في تحضیرها على مواد طبیعیة مثل الزبادي ) الماسكات(استخدام أقنعة 
روات وعسل النحل أفضل بكثیر من استخدام المواد الكیماویة في إزالة بقع وبثور الجلد والخض

 .على الوجه وفي األجزاء الظاهرة من الیدین

عند استخدام اإلكسسوار مثل الحلقان والقالدات المصنوعة من المعادن المقلدة للذهب أو 
م إلعطائها لون الفضة أو لون الفضة وخاصة المطلیة بعنصري الكادمیوم والنیكل والكرومیو 

الذهب، یجب وضع ضاغط، من البالستیك على ضاغط الحلق من الخلف حتى ال یمتص 
كما یجب . المعدن من خالل الجلد بفعل العرق ویرتفع تركیز هذه المعادن السامة في الجسم

لة أما في حا. مراعاة وضع القالدات على قماش الفستان وتجنب وضعها مباشرة على الجلد
فرازات الجلد على هذه  المعادن مثل الذهب والبالتین والذهب األبیض فإن تأثیر العرق وإ

  .المعادن ضئیل جدًا حیث ال یتغیر لونها بطول االستخدام وهي ذات نشاط كیماوي ضئیل



 على الصحة  المخاطر البيئية...................................................................................................الفصل الثالث
   

  اج ـــــالماكیمخاطـــر مــــواد  1 -5

خطیرة مثل الزئبق المستخدمة یدخل في تركیبها مواد سامة  ن بعض مواد التجمیلإ
تتخلل البشرة بسهولة و تسري في الدورة الدمویة لتسبب تسمما  والرصاص وهذه المواد یمكن أن

  .حادا أو مزمنا

 واكزیمات قد تترك أثرا على  تسبب متاعب ومشاكل جلدیة والتهابات, مركبات التجمیل
الهدف من  أن إذ, طول الحیاة ولهذا ما یتناقض مع هدف استعمالها وخصوصا الوجه, الجلد

 عكسیة مسببة مضاعفات ومتاعب للجلد والبشرة غیر استعمالها هو التزیین فتأتي النتیجة

 عدیدة من أنواعفهناك ) المراهم(استعماال  أكثرها تلك المواد والتي تعتبر أمثلةمرغوب فیها ومن 

 :1المراهم الكریمات

 .البشرة كریمات تغذیة  -

 .كریمات الماكیاج  -

  .مات الشعركری -

 .الجلدیة كریمات مزیلة للبقع -

 التي تحتوي على مواد دهنیة تشبه المواد الدهنیة ویقصد بكریمات التغذیة تلك الكریمات

 أن آذالبشرة بجفاف  إصابةالكریمات عادة  ویكون الدافع الستعمال هذه. التي تفرزها البشرة
. حدوث خشونة فیها وتشققها إلىیؤدي  ماف, المواد الدهنیة إفرادالبشرة یعني النقص في  جفاف

 أي, المواد الدهنیة نوع من تعویض هذا النقص من إالهذه الكریمات ما هو  واستعمال مثل
, المتخصصین یتم ذلك بعد استشارة أنولكن البد , االصطناعي استبدال الدهن الطبیعي بالدهن

                                                
1 – http:// from.al walid.com/t7550.htuc.12/09/2009,14.00. 
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 ى البشرة المدهنة قد یسببحت أوالبشرة الطبیعیة  الن استعمال الكریمات الدهنیة على

  .ظهور بقع وبثور إلىتشقق  إلىحكة  من, مضاعفات والتهابات واكزیمات ومضایقات للبشرة

استعمال كریمات  بمعنى انه ال یجوز, أیضاالكالم على كریمات الشعر  وینطبق هذا
الكان الشعر جافا بطبیعته  إذا إالالشعر التي تستعمل للتصفیف   اإلفراز سبب ذلك خلال في وإ

 .واللمعان الشعر كالتساقط وفقدان الحیویة أمراضظهور بعض  إلى وأدىالدهني الطبیعي 

تأثیر  والنمش التي تحتوي مكوناتها على مواد كیمیائیة ذات ك الكریمات المزیلة للبقعاهن وأخیرا
 هذهالذین لدیهم استعداد لاللتهابات ضد بعض  األشخاصقوي على خالیا البشرة وبخاصة عند 

 أكثرالجلدیة وكثرة استعمالها على الرغم من انه  ومن هنا كانت كثرة حدوث االلتهابات. المواد

 .كثیرة تزید من ظهور البقع والنمش أحیانابل , التجاریة هي عدیمة الفائدة األنواع

 تأثیر المساحیق المستخدمة على الوجه؟ ماذا عن   -

توافرت العنایة الیومیة بالبشرة وخصوصا  ها طالماالمساحیق عادة ال ضرر كبیر من استعمال -
فوهات الغدة العرقیة والدهنیة  وفي هذه الحالة ال خوف من انسداد, بالماء والصابون تنظیفها

  .المستخدم بالمسحوق

فتنجم , الغدد كان تراكم المساحیق یسبب انسداد فوهات, معدومة كانت العنایة بالبشرة إذاولكن 
  .بات مختلفةوالتها أعراضعنه 

  

  

  

  : ة ــات التجمیلیــــــالعملی 5-2



 على الصحة  المخاطر البيئية...................................................................................................الفصل الثالث
   

 برزت في مجتمعاتنا توجهات وسلوكیات جدیدة واهتمامات جدیدة أیضا تدخل كلها في

واالهتمام  الموضة واالنفتاح على المجتمعات األخرى وكان موضوع الجمالبإطار ما یعرف 
صحة ال خطرا حقیقیا على تشك بالمظهر الخارجي ومن ذلك عملیات التجمیل التي أصبحت

  .مجتمعاتنا

أن    2004دیسمبر سنة  11الصادر في  13319أوردت جریدة الریاض في عددها 
سبیل المثال تحدد سعر عملیات تجمیل األنف بنحو  بورصة عملیات التجمیل في مصر على

جنیه، في  7000جنیه إلى  3000فیتكلف من  جنیه، أما شفط الدهون من البطن 2000
جنیه  5000جنیه، وتجمیل العیون  5000إلى  3000یتكلف تصغیر الثدي ما بین حین 

تجرى سنویًا  ألف عملیة 120مصر وحدها هناك أكثر من   وتضیف نفس الدراسات أن في
أي .» التشویه«بینما النتیجة تكون في أحسن األحوال ، أغلبها لتصغیر الثدي وشفط الدهون 

ملیون جنیه مصري في عملیة تصغیر الثدي وحدها و هي  360سنویا ما قیمته  أنه یتم صرف
  . 1 ومذهلة عن األموال الطائلة التي تذهب إلى هذه الشركات أرقام مفجعة

وأخیرا یمكن القول أن مخاطر استعمال مواد التجمیل تزید حدة خاصة بعد ترویجات التي 
و توسیع مداركها و  المرأة على بثها عبر كل القنوات و لذلك یجب توعیة اإلعالمتعمل وسائل 

  . معارفها من اجل تفادي هذه األخطار 

  : مخاطر المجفف الكهربائي  5-3

ان استعمال المجفف الكهربائي مساء سیؤدي لدوث اضطراب في افراز هرمون 
المیالتونین و لهذا یعاني الشخص عن اضطرابات النوم لیال ، و بشكل عام ینصح باالسعاضة 

ائي بالتجفیف الطبیعي للشعر بواسطة منشفة و الهواء الطبیعي ، و ینصح عن المجفف الكهرب
  . بعد الساعة السابعة مساء  يالخبراء بعدم استعمال المجفف الكهربائ

                                                
1 – http//forum.graam.com/4497.html,17/10/2009,15:39. 
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  : خالصة الفصل 

كان الهدف من هذا الفصل هو التعرف على مخاطر البیئة المنزلیة على الصحة ، 
  . الجزائرو  البیئیة على المستوى العالمي و العربي حیث قمنا بعرض تطور االهتمام بالمخاطر

  مخاطر تلوث الهواء و  إلىكما وقفنا على المخاطر الطبیعیة و رأینا انه علینا التطرق 

  .تلوث الغذاء و التلوث باستعمال مواد التجمیل و الحلي في البیئة المنزلیة 

 


