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 :تــــــامللذم

ُت  ذحّ         اث الزهبُت ـىاِت خ٘ش وحّٗش ـىاِت املفٔى

لُت ً ملُاث جدٍى ُت بإنها ـىاِاث ِو مً  خمالفىاِاث الخ٘ش

ل املادة  ، ولُت مً ؼ٣لها الخام الى ؼ٣ل آخشلا خاللها جدٍى

٣ىن الّمل  امل٣ُاه٣ُي  الُذوي هى الٕالب وا٠ثر مً الّملٍو

، وبإؼ٣ا٥ مخّذدة  ضاولتها مخىاسزت لمً ِائلت واخذةوج٣ىن م

شُو اٜخفادًت  .(1) مخخلٙت ٘و

ذ اِخمذث هُئت الخخىُي املش٠ضي للجهاص املش٠ضي لإلخفاء  ٜو

 ِام م
ُ
ُت 1984ىز بإنها املؽشُو  ِلى حٍّشٚ للفىاِاث الخ٘ش

 الخشفي الزي ًٝىم بةهخاج ظلّت نهائُت حّخمذ ِلى املهاسة 

عخخذم الىظائل البعُىت والّذد   ، َو
ً
والّمل الُذوي ؤظاظا

ت في إلاهخاج ٠ما ٌّخمذ ِلىا لى  املىاد  لُذٍو لاولُت ؤظاظا ِو

ظشي 
ُ
 .(2) اليؽاه لا

ع الجغزافي لورش صىاعت املصوغاث الذهبُت في مذًىت  التوَس

 الىجف اللذًمت وجأثيراتها البُئُت

 *اضُل ضالم ًوضف

 ضماح صباح علوان

 حامعت بغذاد/ كلُت التربُت للبىاث

 امللخص  معلوماث امللالت

خ امللالت : جاٍر  ان جى         
ً
 دًيُا

ً
احذ ـىاِت الزهب في مذًىت الىجٚ الٝذًمت خذًثت ِهذ ورل٤ ألن وؽىء املذًىت ١إن ظببا

 هادس ؼاه  ابان الخ٢م الفٙىي خُىما ٜام١ان ومم٢ً اِخباس ان بذاًت وؽىء ـىاِت الزهب 

ذ إلامام ِلي بً ؤبي والب ) ِلُه العالم (.  ب الٝبت واملىاسجينُزهبخ م ( 1731-1746)  ْ  بدثال ينبملٜش الخىَص

اث الزهبُت في مذًىت الىجٚ الٝذًمت ٠ما  وؤظباب جش٠ضها وسؼت ـىاُِت 44لــ امل٣اوي لىسػ ـىاِت املفٔى

 واظباب جشاحّه. 2022لّام إلاهخاج للىسػ الفىاُِت  ٠مُت اؼاسث الى

ِملُت ـهش للفىاِت مخمثلت باملخلٙاث العائلت الىاججت ًِ  تالبُئُ الخإزيراث اوضخذ الذساظت٠زل٤        

٤  بىاظىتالزهب وجىُٝخه  ت والتي  اوما ٌّٗش بالخيزاب ( HNO3) خامن الىتًر ، اما باليعبت الى امللىزاث الٕاٍص

اصاث ظامت  ِملُت اختراٛ مادة الخيزاب ازىاء ـهشمّذن هاججت ًِ جشاوخذ ما بين ابخشة ودخان خاهٞ ٔو

خال٥ مً  ش ِلى الّاملين داخل الىسػ الفىاُِتالزهب وجىُٝخه مً الؽىائب وؤن هزه الٕاصاث ١اهذ را از

 . الامشاك التي سجلها البدث

مً خال٥ الخلىر المىلائي الىاجج ًِ اظخخذام امل٣ائً وآلاالث  ٠زل٤ ١ان لهزه الفىاِت جإزيراث بُئُت       

ابت ببّن الامشاك م اث الزهبُت والتي ١ان لها ازش مً خال٥ الـا ثل الفىاُِت ازىاء مشاخل ـىاِت املفٔى

 .اوحاُ الشؤط والخىجش الّفبي واسجٙاُ لٕي الذم 

خ الاظخالم:   01/8/2022 جاٍس

خ الخّذًل :   16/8/2022  جاٍس

ــــش: ـــى٥ اليــؽــ   21/8/2022 ٜبــ

  22/9/2022 مخى٘ش ِلى الىذ:
   

  الكلماث املفتاخُت :

الىجٚ الٝذًمت ، ـىاِت 

 ْ اث الزهبُت ، الخىَص املفٔى

 امل٣اوي ، آلازش البُئي .
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اث الزهبُت في مذًىت ْ الجٕشافي لىسػ ـىاِت املفٔى  الىجٚ الٝذًمت وجإزيراتها البُئُت الخىَص

اث الزهبُت ١ىنهاان ـىاِت املف حعخّمل حجم ِمالت  ٔى

ت  10ـٕيرة ؤٜل مً )  ( ِما٥ ول٣ىنها حّخمذ ِلى املهاسة الُذٍو

ُت ، وجْٝ  والخبرة امل٢دعبت لزل٤ ٘هي ؤٜشب الى الفىاِاث الخ٘ش

اث الزهبُت لمً  ـىاِت املجىهشاث والتي جمم ـىاِت املفٔى

 الّشاٛخفيُٚ املخلي للفىاِاث في (  مً ال 50) ـالدعلعل ال

شمض لها بالشمض )  (  39لدعلعل ) ا بّذ ان ١اهذ لمً ( 3211ٍو

شمض لها بالشمض  ّىد (3)( 3901) ٍو هزا التراحْ لمً  ، َو

الخفيُٚ الفىاعي املخلي الى اهخٙاك ِذد امليؽإث الفىاُِت 

 .) الىسػ الفىاُِت (

 مشكلت البدث

 بدعائ٥ سئِس ي  جخدذد مؽ٣لت البدث

اث الزهبُت في مذًىت الىجٚ     ؤًً جخىُص وسػ ـىاِت املفٔى

 جخُٙش مىه بّن الاظئلت .و  الٝذًمت ؟

اث  .1 ْ وسػ ـىاِت املفٔى ما هي الّىامل التي ؤزشث ِلى جىَص

  ؟ الزهبُت في مذًىت الىجٚ الٝذًمت

اث الزهبُت في مذًىت  ٠مُتهىاٟ جشاحْ في هل  .2 اهخاج املفٔى

 ؟ الىجٚ الٝذًمت

اث ما هي امللىزاث الفىاُِت التي ج .3 يخج ًِ ـىاِت املفٔى

 ؟الزهبُت 

 فزطُت البدث

اث الزهبُت في مش٠ض مذًىت الىجٚ  ر٠ضتج .1 وسػ ـىاِت املفٔى

ُت الخابّت للعٛى الٝذًمت  اث ولاظىاٛ الِٙش داخل الُٝفٍش

 ال٢بير.

 وحىد ِذة ِىامل ١اهذ ظبب في جش٠ض الىسػ الفىاُِت . .2

اث الزهبُت في  ًىحذ جشاحْ ٠بير في  .3 ٠مُاث اهخاج املفٔى

ّىد لّذة اظباب مذًىت الىج  .ٚ الٝذًمت َو

ت هدُجت ًي .4 اٍص خج ًِ هزه الفىاِت ملىزاث ـىاُِت ظائلت ٔو

 ًِ ِملُت ـهش الزهب وجىُٝخه وجازش في صخت إلاوعان 
ً
٘مال

 .الخلىر المىلائي 

 

 أهمُت الذراضت 

لُت حّذ      اث الزهبُت مً الفىاِاث الخدٍى ـىاِت املفٔى

جخىاحذ في مذًىت الىجٚ الٝذًمت وجخذاخل مْ الفٕيرة التي 

وبالخالي جشجبي بزٛو لخجاسي في مش٠ض املذًىت الاظخّما٥ ا

املعتهل٤ مباؼشة باِخباسمىىٝت الذساظت راث وابْ دًني ظُاحي 

ً مً مخخلٚ بٝاُ لاسك  النهىك  لزا ًخىحبًٙذ بلُه الضائٍش

ولْ الخلى٥ التي جدذ مً جشاحْ  بىاْٜ الفىاِت مً خال٥

إزيراتها إلاهخاج ، ٠زل٤ ولْ الٝىاهين والاهٍمت التي جدذ مً ج

 .البُئُت 

 الحذود املكاهُت والشماهُت 

مذًىت الىجٚ الٝذًمت والتي جْٝ جمثلذ الخذود امل٣اهُت ب     

اخُاء )  خمعتلمً مش٠ض ٜماء الىجٚ لاؼٗش والتي جخممً 

ؾ حي الّماسة ، حي املؽشاٛ ، ح ، ي املذًىت الٝذًمت ، حي الخَى

ُت حي البراٛ ( والتي ًدذها مً حهتها الؽمالُت وال ؽمالُت الؽٜش

مٝبرة وادي العالم وفي ٔشبها حي الؽىاْ٘ وفي حىىبها وحىىبها 

اما   ٠2م 1328جبلٖ  وبمعاختالؽشقي مذًىت الىجٚ الجذًذة 

ْ املذًىت الٙل٣ي ٘إنها  و  °44.19َِىذ جٝاوْ خي وى٥  مٜى
ً
ا ؼٜش

ىت  ؼماال °31.59َدائشة ِشك  ، اما الخذود الضماهُت (  1)خٍش

 .  2022 جمثلذ بالّام

طت )  ( التصمُم ألاضاص ملذًىت الىجف اللذًمت1خٍز

 
 ,USGS املزئُت الفظائُت باالعتماد على : مً عمل الباخثتاناملصذر

Landsat8, 2021  وفم بزهامجGIS ArcView 10.0 
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اث الزهبُت في مذًىت ْ الجٕشافي لىسػ ـىاِت املفٔى  الىجٚ الٝذًمت وجإزيراتها البُئُت الخىَص

  بدثمىهجُت ال

ٙيباخثت باملىهج الاظخّاهذ ال     في دساظت  الخدلُلياملىهج و  ـى

ْ وسػ اث الزهبُت في مذًىت الىجٚ الٝذًمت جىَص  ـىاِت املفٔى

مُت جم حمّها  والخإزيراث البُئُت للفىاِت ، مً خال٥ بُاهاث ٜس

ى٥ الى هخائج ا٠ثر   .دٜت في الذساظت املُذاهُت للـى

ع املكاوي للورش الصىاعُت  : التوَس
ً
 أوال

ّذ امل٣اوي للٍىاهش الجٕشاُ٘ت وهزا تهخم الجٕشاُ٘ت بذساظت الب    

هابْ مً حٍّشٚ الجٕشاُ٘ت ب٣ىنها دساظت جشجِب الٍاهشاث في 

ٞ همي مّين ْ الٍاهشاث ٘و . (4)الخيز امل٣اوي والىاجج ًِ جىَص

ْ في بواس امل٣ان ِلى معخىي  ْ امل٣اوي هى الخىَص ّٗش الخىَص َو

ء جباًً مّين للٍاهشة ُٜذ الذساظت وجدلُل الّىامل التي جٝٚ وسا

ّها  .(5)الٍاهشة مً م٣ان آلخش لل٢ؽٚ ًِ م٣امً جىَص

ىت ) (1الجذو٥)ومً     ْ الىسػ 2والخٍش (  ًم٢ً مالخٍت جىَص

اث الزهبُت في والتي بلٖ مذًىت الىجٚ الٝذًمت  لفىاِت املفٔى

ت في مش٠ض املذًىت  2022( وسؼت ـىاُِت لعىت  44ِذدها )  مىِص

ؼت واخذة لمً حي وسؼت لمً حي املذًىت الٝذًمت ووس  43

البراٛ ؤما في حي املذًىت الٝذًمت ٘إن حمُّها لمً الاظخّما٥ 

ت االخجاسي ار  خمذ الؽمشحي املشجبت لاولى بّذد اخخلذ ُٜفٍش

ت ِبذ ِلي هاجي  26الىسػ بىاْٜ  وسؼت ـىاُِت جليها ُٜفٍش

وسؼخين بىاْٜ  وسؼت بّذ رل٤ ظٛى الفائٖ الٝذًم 14بىاْٜ 

 ًِ وسؼت واخذة
ً
ت رهب الخؽالت وحي  ٘مال في ١ل مً ُٜفٍش

ْ لاخيرة لمً الاظخّما٥ الع٢ني البراٛ  ّذ مٜى  .َو

ع املكاوي للورش في مذًىت الىجف اللذًمت  ( 1)  حذول  التوَس

 2022لطىت 

ْ الىسػ ث ت الّذد اما٠ً جىَص  اليعبت املئٍى

ت اخمذ الؽمشحي 1  59.1 26 ُٜفٍش

ت ِبذ ِلي هاجي 2  31.8 14 ُٜفٍش

3  ٛ  4.5 2 الفائٖ الٝذًم ظى

ت رهب الخؽالت 4  2.3 1 ُٜفٍش

 2.3 1 حي البراٛ 5

 100 44  مج

 باالعتماد على الذراضت املُذاهُت املصذر : مً عمل الباخثتان
 

طت )  ع املكاوي لورش صىاعت املصوغاث الذهبُت  2خٍز ( التوَس

 في مذًىت الىجف اللذًمت

 
 ,USGSاملزئُت الفظائُت  العتماد علىبا املصذر: مً عمل الباخثتان

Landsat8, 2021  وفم بزهامجGIS ArcView 10.0 

: طبُعت إلاهتاج في الورش الصىاعُت 
ً
 ثاهُا

الفىاُِت  في الىسػ إلاهخاج العىىي  ٠مُتًدىاو٥ هزا الجاهب      

 و٠ما ًإحي واظباب جشاحّه 

 2022. كمُت إلاهتاج لطىت 1

ل٣ا٘ت  2022هخاج لعىت إلا  ًِ ٠مُتبّذ حمْ ١ا٘ت البُاهاث      

بها  في حذو٥ خاؿ لىخَ هىاٟ جباًً في الىسػ الفىاُِت وجبٍى

 (. 1ؽ٣ل ) ال( 2جذو٥ )الاهخاج الىسػ 

( كمُت إلاهتاج لورش صىاعت املصوغاث الذهبُت 2جذول )ال

 بالكُلو غزام في مذًىت الىجف اللذًمت 2022لطىت 

ْ الىسػ ث  مٜى
ِذد 

 الىسػ

 مّذ٥ الاهخاج

شام  بال٢ُلٔى

ت  اليعبت املئٍى

اث  للُٝفٍش

1 

ت  ُٜفٍش

اخمذ 

 الؽمشحي

25 88.5 56.2 

2 
ت ِبذ  ُٜفٍش

 ِلي هاجي
11 53.5 34.0 

 4.1 6.5 2ظٛى الفائٖ  3
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اث الزهبُت في مذًىت ْ الجٕشافي لىسػ ـىاِت املفٔى  الىجٚ الٝذًمت وجإزيراتها البُئُت الخىَص

 الٝذًم

4 
ت رهب  ُٜفٍش

 الخؽالت
1 6 3.8 

 1.9 3 1 حي البراٛ 5

 100 157.5 40  مج

اضتمارة املسح  باالعتماد على بُاهاث املصذر: مً عمل الباخثتان

 الشامل 

وسؼت جخخق باإلهخاج  40ان ً خال٥ الذساظت املُذاهُت جبين م     

وسػ جخخق بخفلُذ ٜىْ  4وسؼت لىحىد وسؼت  44مً اـل 

اث الزهبُت التي جخّشك لل٢عش ىذ ؤخدعاب ٠مُت  املفٔى ِو

ت ؤخمذ الؽمشحي سّجلْذ ؤِلى ٠مُت  إلاهخاج وحذ ؤن ُٜفٍش

ش  88.5لإلهخاج بمٝذاس  وسؼت  25ام لعىت الذساظت بىاْٜ ٠ُلٔى

ت ججاوصث الىفٚ  26ـىاُِت مً اـل   56.2وسؼت وبيعبت مئٍى

ت ِبذ ِلي هاجي ٠مُت بهخاج ظىىي  % ، بِىما سجلذ ُٜفٍش

شام بىاْٜ  53.5بمٝذاس   14وسؼت ـىاُِت مً ؤـل  ٠11ُلٔى

ت  % ًليها ظٛى الفائٖ الٝذًم ب٢مُت  34.0وسؼت وبيعبت مئٍى

ت ٠ُلى  6.5بهخاج   4.1ٔشام بىاْٜ وسؼخين ـىاُِخين وبيعبت مئٍى

ت رهب الخؽالت ب٢مُت بهخاج  ٠ٕم وحي البراٛ  6% ، زم ُٜفٍش

ت  3ب٢مُت بهخاج  %  ٠3.8ٕم بىاْٜ وسؼت ل٣ل منهما وبيعب مئٍى

ت ؤخمذ الؽمشحي جمم  1.9و  م ؤن ُٜفٍش % ِلى الخىالي ، ؤس

ت ِبذ   ؤن ُٜفٍش
ّ
ِلي هاجي بلٖ ؤ٠ثر ِذد مً الىسػ الفىاُِت الا

ت ؤخمذ الؽمشحي ب ٠ٕم ٘ٝي ِلى  35بهخاحها بٙاٛس ًِ ُٜفٍش

م ان ِذد وسؼها  ت رهب  11الٔش وسؼت ٘ٝي و١ان بهخاج ُٜفٍش

الخؽالت بٙاٛس ًِ ظٛى الفائٖ الٝذًم بىفٚ ٠ٕم ٘ٝي ِلى 

ادة  م انها وسؼت واخذة ٘ٝي بر ؤن هزه الىسػ ؤظخىاِذ ٍص ٔس

ادة ظاِاث الّم ت ِبذ ِلي ٠مُاث بهخاحها بٍض ل ٠ما في ُٜفٍش

ظاِاث  10 – 6وسػ بىاْٜ ظاِاث الّمل مً  10هاجي سجلذ 

ت رهب الخؽالت سجلذ ظاِاث الّمل مً   10 -6ووسؼت ُٜفٍش

.
ً
 ظاِاث اًما

ت لكمُت إ( 1شكل )ال تاج ورش صىاعت هاليطب املئٍو

 في مذًىت الىجف اللذًمت املصوغاث الذهبُت

 
 (2الجذول )بُاهاث باالعتماد على  اخثتاناملصذر: مً عمل الب

 جزاحع إلاهتاج .2

م مً وحىد ٠مُاث مً خال٥ املسح الؽامل جبين      ِلى الٔش

 %100بيعبت  اهخاج واضخت الا ان هزه ال٢مُاث حؽهذ جشاحْ

اث الزهبُت  لّذة اظباب اهمها حجم املىا٘عت للمفٔى

٠ثر مً ُ٘ما ًخق ؤ%  70بلٕذ جإزيرها ا٠ثر مً  املعخىسدة ارا

اث %  57.5هفٚ الىسػ املىخجت والتي بلٕذ  ، وبلٖ جإزير املفٔى

%  42.5باليعبت الى %  70 – 51الزهبُت املعخىسدة وعبت مابين 

، الٚ الى املىا٘عت مؽ٣لت اخشي ادث الى  مً الىسػ املىخجت

اث  جشاحْ إلاهخاج بؽ٣ل ملخًى وهي ِذم وظم ) خخم ( املفٔى

ابت مً ٜبل الجهاص املش٠ضي  الزهبُت املخلُت ولّٚ دوس  الٜش

ُت   ًِ رل٤ للخُِٝغ والعُىشة الىِى
ً
املؽ٣لت التي ًىاحهها ٘مال

( ومنها املجيء الى مذًىت ت )الفأتاصخاب الىسػ الفىاُِ

اث الزهبُت وحجم الخىىسة التي  بٕذاد لٕشك خخم املفٔى

ذم حعهُل  ىاُ الىٛش ِو ًخّشلىن لها مً ٜبل اللفىؿ ٜو

 5-2ذخى٥ الى مذًىت بٕذاد وبدىصتهم ما ًٝاسب آمشهم ازىاء ال

اث الزهبُت ار ًخّشلىن الى املعائلت ،  ٠ُلى ٔشام مً املفٔى

اث الزهبُت مً ٜبل الجهاص  ٠ما اهه ِىذ ٘دق ٜىْ املفٔى

ُت ارا لم ج٢ً لمً اليعب  املش٠ضي للخُِٝغ والعُىشة الىِى

ُأخه مً  املخذدة ِلى ـاخب الىسؼت اِادة ـهش الزهب ـو

ذًذ لمً اليعب وإِادة ٘دفه لُخم خخمه وهزا ًترجب ِلُه ح

ذ وحهذ ، ٠ما ان لّٚ الٝذس  ة ج٣الُٚ مادًت وخعاسة ٜو



 

 2022 /عشر الخامسالمجلد  /1ج/الثالثمجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/2240-2257 
2244 

اث الزهبُت في مذًىت ْ الجٕشافي لىسػ ـىاِت املفٔى  الىجٚ الٝذًمت وجإزيراتها البُئُت الخىَص

وخاـت  الؽشائُت للمىوً الىجٙي بخاـت واملىوً الّشاقي بّامت

بّذ حائدت ١ىسوها وجشاحْ املعخىي الاٜخفادي الّام ادي الى 

اث ا ذم إلاٜبا٥ ِلى ؼشاء املفٔى  لزهبُت ، ٜلت الىلب ِو
ً
٘مال

ش الذِم املالي الخ٣ىمي لهزه الفىاِت مً  ًِ رل٤ ِذم ج٘ى

ير ٜشوك مِعشه مً ٜبل البى٤  ير املادة لاولُت ؤو ج٘ى خال٥ ج٘ى

الخَ مً الؽ٣ل ) ( والزي اِخمذ ِلى بُاهاث 2املش٠ضي ، ٍو

ار جم  44وسؼت ـىاُِت مً ؤـل  40اظخماسة املسح الؽمل لــ 

ي بخفلُذ الٝىْ الزهبُت ار جبين ان وسػ جخخق ٘ٝ 4اظخثىاء 

ذم خخم املىخج املخلي مجخمّت  وعبت مىا٘عت املىخج املعخىسد ِو

الزهب املخلي لىخذها ِذم خخم % بِىما بلٕذ وعبت  40بلٕذ 

% اما الٙئت الثالثت ١اهذ الا٘ت الى مىا٘عت املىخج املعخىسد  25

ش الذِم املالي الخ٣ ذم خخم املىخج املخلي ِذم ج٘ى ىمي وبيعبت ِو

% و١اهذ الّٚ وعب جخخللها لّٚ الٝذسة الؽشائُت  20

ش الذِم املالي الخ٣ىمي بيعبت  ذم ج٘ى  (6)% ِلى الخىالي 7.5ِو

( اضباب جزاحع إلاهتاج لصىاعت املصوغاث الذهبُت 2شكل )

 في مذًىت الىجف اللذًمت

 
سح باالعتماد على بُاهاث اضتمارة امل املصذر : مً عمل الباخثتان

 الشامل 

 
ً
لصىاعت املصوغاث الذهبُت في مذًىت  :ـــ التأثيراث البُئُت ثالثا

 الىجف اللذًمت 

لبُئي مً املؽا١ل الشئِعُت التي حعببها الفىاِاث هى الخلىر ا    

ّٗش بإهه خذور حُٕير او خلل في الّىاـش امل٣ىهت للىٍام  َو

ٙٝذ الٝذسة  ِلى اداء البُئي بدُث ًازش ِلى ٘اِلُت هزا الىٍام ٍو

ت منها  دوسه الىبُعي في الخخلق مً امللىزاث ال ظُما الّمٍى

 ِلى البِئت  (7)بالّملُاث الىبُُّت
ً
 ظلبُا

ً
وللفىاِت جإزيرا

ت ملا حعببه بّن الفىاِاث مً جلىر بُئي  الىبُُّت والبؽٍش

هاجج مً الٕاصاث ولابخشة ولاجشبت والشرار املىبّث منها ، ٠زل٤ 

بآ مً املىاد الفلبت و  والخىامن التي جزهب ًِ الذهىن ولـا

 ْ ُٙت الى لانهاس واملىاوٞ املجاوسة للمؽاَس ٞ املىا٘ز الخفٍش وٍش

 ًِ ازش الطجُج والمىلاء الزيالفىاُِت ، ٘
ً
جدذزه  مال

بّن الفىاِاث للّاملين ٘يها وللمىاوٞ الع٢ىُت والّمشاهُت 

 .(8) املجاوسة

لىبُعي للهىاء واملاء والخلىر الفىاعي هى حٕير في التر٠ُب ا

الفىاُِت ِباسة ًِ مىاد ال جىحذ في الىبُّت  والتربت وامللىزاث

 .(9)ؤو ٜذ جىحذ ول٢ً بتر٠يز ؤ٠ثر مً وحىدها الىبُعي

ٚ ِلى ِذة         ان معخىي آلازاس البُئُت للفىاِاث جخٜى

 :ـ (10)اِخباساث

ٞ حجم  -1 حجم املؽشُو : خُث جدذد مذًاث هزا الخإزير ِلى ٘و

  شُو املؽ
ً
 ؤو ٠بيرا

ً
 .ظىاء ؤ١ان ـٕيرا

ٝخه إلاهخاحُت وملىزاجه الخاـت   -2 هُى املىخج : ٘ل٣ل مىخج وٍش

  مً املّالجاث.
ً
 مدذدا

ً
ا  التي جخىلب هِى

هُى الفىاِت: الزي ًخدذد ِلى ؤظاط هُى املىاد لاولُت  -3

 الذاخلت في ِملُاث  إلاهخاج ومشاخل الخفيُْ.

4-  . ْ املؽشُو  مٜى

 ذًثت.اظخّما٥ الخٝىُاث الخ  -5

 . الالتزام باملّاًير البُئُت -6

تم جصيُف ألاوشطت الصىاعُت خطب ملوثاتها الى ثالث  ٍو

 أصىاف رئِطُت 

 الاوؽىت امللىزت للبِئت ـىٚ ) ؤ ( ؤ. 

وهي اليؽاواث الؽذًذة الخلىر ِلى البِئت والتي ًجب ببّادها     

ًِ مىاوٞ الخفمُم لاظاظُت وجىظّاتها بمعا٘ت ال جٝل ًِ 

اح العائذة ٠ما ًمىْ اٜامتها في الىدًان ٠م باجج 15 اه الٍش
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اث الزهبُت في مذًىت ْ الجٕشافي لىسػ ـىاِت املفٔى  الىجٚ الٝذًمت وجإزيراتها البُئُت الخىَص

واملىخٙماث الىبُُّت المُٝت وجدذد هٝىت جفٍشٚ املُاه 

٠م ًِ مىاْٜ مُاه الؽشب ، ِلى  5املّالجت بمعا٘ت ال جٝل ًِ 

ت بىاظىت وخذاث  ان ًخم مّالجت مخلٙاتها العائلت والٕاٍص

لبت ُ٘خم مخ٣املت ملّالجت الٙمالث الفىاُِت اما املخلٙاث الف

خم ومش املخلٙاث الفلبت العامت في  ها ٍو  ؤو خٜش
ً
ومشها صخُا

 لزل٤ .
ً
 املىاْٜ املخففت سظمُا

 لاوؽىت امللىزت للبِئت ـىٚ ) ب ( ب.

وهي وؽاواث ملىزت بذسحت ؤٜل مً الفىٚ ) ؤ ( والتي ًيخج ِنها 

عي ًم٢ً العُىشة ِلُه وجٝام داخل خذود مىاوٞ  جلىر مٜى

للمذن ول٢ً لِغ لمً الاظخّما٥ الع٢ني الخفمُم لاظاس ي 

ت .  او الضساعي مْ وحىد وخذاث مّالجت مش٠ٍض

 ج. الاوؽىت امللىزت للبِئت ـىٚ ) ج ( 

وهي الاوؽىت الاخشي راث الخلىر البعُي والتي ًم٢ً مّالجتها 

، وال ًيخج ًِ (11)وجٝام داخل مىاوٞ الخفمُم لاظاس ي للمذن

ًى وج٣ىن راث واٜت هزه املاظعاث الفىاُِت جلىر ملخ

اهخاحُت ٜلُلت ١الفىاِاث الٕزائُت الفٕيرة املخابض ولا٘شان 

 ًِ الفىاِاث الخؽبُت
ً
اث ٘مال  .(12)والاوّمت املثلجت والخلٍى

لطم التلوث الى عذة اهواع  ٍو

 الخلىر املادي  . ؤ

شاه      خإزش به ٍو وهى الخلىر املخعىط والزي ًدُي باألوعان ٍو

  ل في جلىر الهىاء واملاء والتربتبالّين املجشدة واملخمث

الخلىر الهىائي ٌّني وحىد خلل في الىٍام الا٣ًىلىجي في الهىاء  -

ه خبراء  ذ ِ٘ش ت ٜو هدُجت اوالٛ ٠مُاث ٠بيرة مً الّىاـش الٕاٍص

مىٍمت الصخت الّاملُت بإهه الخالت التي ٣ًىن ٘يها الجى خاسج 

 ِلى مىاد بتر٠يزاث حّخبر ل
ً
ا اسة باإلوعان او ؤما٠ً الّمل مدخٍى

وهىاٟ هُى مً جلىر الهىاء وهى جلىر الهىاء  .(13)بم٣ىهاث بُئخه

ّٗش بإهه الخلىر الزي جخّشك له لاما٠ً الذاخلُت  الذاخلي َو

ائُت ؤو بُىلىحُت داخل  ّني وحىد مىاد ٠ُمُائُت او ٘يًز املٕلٝت َو

امل٣ان املٕلٞ او ؼبه املٕلٞ وهىاٟ مفادس مخخلٙت لهزا الخلىر 

ٛش مخخلٙت ِلى هدى مباؼش او ٔير مباؼشوج٣ىن هزه املىاد وبى

 وجادي 
ً
ذ ًِ الخذ املعمىح به ِاملُا ىب بها وجٍض ير مٔش لاسة ٔو

ُت الهىاء الذاخلي وخفائفه ومىاـٙاجه مما ٌعبب  الى حٕير هِى

 ِلى صخت الّاملين او العا٠ىين في 
ً
ى٢ّغ ظلبا ت ٍو ظىء التهٍى

ائي والزي ٌؽمل الخلىر امل٣ان واخذ اظباب هزا الخلىر ا لٙيًز

بالطجُج ) الخلىر الفىحي ( و٠زل٤ الخلىر إلاؼّاعي ، والخلىر 

 .(14)يال٢هشومٕىاوِس ي ، والخلىر الخشاسي والمىئ

الخلىر املائي ٌّٗش ِلى اهه اي حٕير ًىشؤ ِلى الّىاـش الذاخلت  -

 
ً
البا ٝت مباؼشة ؤو ٔير مباؼشة ٔو  بىٍش

ً
ا  وهِى

ً
في جش٠ُب املُاه ٠ما

ما ٣ًىن بعبب وؽاه إلاوعان لامش الزي ًجّل هزه املُاه اٜل 

ـالخُت لالظخخذاماث الىبُُّت لزا ٘ىحىد مىاد لاسة ٔير 

ىب ٘يها في املاء التي جفل بلُه مً مُاه املجاسي والىٙاًاث  مٔش

ان العىخي ملُاه لامىاس وبترا٠يز ِالُت ًجّل  الفىاُِت والجٍش

 املاء ٔير ـالح لالظخخذام .

جلىر التربت هى خذور ؤي حُٕير س يء في التر٠ُب الىبُعي للتربت  -

ت او  ت او ال٢ُمُاٍو اٍو بعبب جإزير واخذ او ا٠ثر مً الّىامل الٙيًز

البىلىحُت وان هزا الىُى مً الخلىر ًشجبي بّذة ِىامل منها 

ادة في  ادة ِذد الع٣ان والزي ًٙشك ٍص الخىىس الخ٢ىىلىجي وٍص

ووبُّتها لخلبُت خاحاجه املتزاًذة لها ار ِذد امليؽإث الفىاُِت 

ادة اهخاج الٕزاء مما   ِلى ٍص
ً
ادة ِذد الع٣ان ٌعلي لٕىا ان ٍص

ادجه  ًادي الى اظدثماس ١ل الام٣اهُاث الخ٢ىىلىحُت املخاخت لٍض

ت وبؽ٣ل  ت واملبُذاث الخؽٍش ١اظخخذام لاظمذة ال٢ُمُاٍو

 .(15)م٢ثٚ مما ًادي الى جش٠يز جل٤ املىاد في التربت

اث  اإرو      ىا ِلى املخلٙاث الىاججت مً ـىاِت املفٔى حّ٘ش

ّها ٣ًىن  خماد  الى الخفيُٚ الفىاعي ٘إن مٜى الزهبُت، وبااِل

وعبت ، وإرا صادث (  Bاو )  (بلمً اليؽاواث امللىزت ـىٚ)

جش٠يز جل٤ الفىاِاث في املذًىت وججاوصها اليعب املخذدة لها 

ي الى هخائج ٢ِعُت لمً الخفمُم لاظاط للمذًىت ٘إهه ًاد

والظُما برا ١اهذ ملىزت، ؤما امللىزاث الىاججت مً وسػ ومّامل 

جفُٙت الزهب ٘إنها حّمل ِلى الخإزير في البِئت الىبُُّت 

واملّامل  والّمشاهُت والاحخماُِت والمشس بها، ل٣ىن هزه الىسػ
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اث الزهبُت في مذًىت ْ الجٕشافي لىسػ ـىاِت املفٔى  الىجٚ الٝذًمت وجإزيراتها البُئُت الخىَص

ائي جيخج مخلٙاث ـلبت و  ت جادي  الى جلىر ٘يًز اٍص ظائلت ٔو

٤)  و٠ُمُائي، بر ( HNO3ًذخل في ِملُت إلاهخاج خامن الىتًر

يخج ًِ جٙاِل هزا الخامن ٔاصاث ملىزت هي ٔاص زاوي ؤو٠عُذ  ٍو

اص No2الىتروحين )  (،Noؤو٠عُذ الىتروحين)اخادي (، ٔو

ولهزه الٕاصاث آزاس بُئُت وصخُت بر جادي الى التهاب الٝفباث  

العامت في ـىاِت وجذخل املىاد ال٢ُمُائُت امللىزت و ،  (16)الهىائُت

اث الزهبُت في مذًىت الىجٚ الٝذًمت لمً ِمل   36املفٔى

وسػ خاـت  4وسؼت ار اظدثنى منها  44وسؼت ـىاُِت مً ؤـل 

اث الزهبُت و وسػ ـىاُِت ال حعخخذم  4٘ٝي بخفلُذ املفٔى

ب والىبْ او املىاد ال٢ُمائُت ١ىنها وسػ جخخق ٘ٝي بالسخ

خين ٍت اخمذ الؽمشحي ووسؼُ وسؼخين في ُٜفش هٝؾ وجلمُْ وجىص 

ت ِبذ ِلي هاجي  .(3الجذو٥ ) في ُٜفٍش

( اضتخذام املواد الكُمُائُت في صىاعت املصوغاث 3حذول )

 2022لعام  في مذًىت الىجف اللذًمت الذهبُت

ْ الىسػ  مٜى

اظخخذام املىاد 

ال٢ُمُائُت امللىزت 

 والعامت

مجمُى 

 الىسػ

اليعبت 

ت %  املئٍى

   ٠ال وّم 

ت اخمذ  ُٜفٍش

 الؽمشحي
23 2 25 62.5 

ت ِبذ  ُٜفٍش

 ِلي هاجي
9 2 11 27.5 

ظٛى الفائٖ 

 الٝذًم
2 0 2 5.0 

ت رهب ُٜفٍش

 الخؽالت
1 0 1 2.5 

 2.5 1 0 1 حي البراٛ

  40 4 36 املجمُى

ت  100  10.0 90.0 اليعبت املئٍى

باالعتماد على بُاهاث اضتمارة املسح  املصذر: مً عمل الباخثتان

 الشامل

ان وعبت اظخخذام املىاد ال٢ُمائُت في  ومً الجذو٥ اِاله جبين

ت  وسؼت ـىاُِت 36لــ  % 90الىسػ الفىاِت ؼ٣لذ   23مىِص

ت اخمذ الؽمشحي و  ت ِبذ ِلي  9وسؼت في ُٜفٍش وسػ في ُٜفٍش

هاجي ووسؼخين في ظٛى الفائٖ الٝذًم ووسؼت واخذة في ١ل مً 

ت رهب الخؽالت وحي البراٛ ِلى الخ  ( .3الؽ٣ل )ىالي ُٜفٍش

اضتخذام املواد الكُمُائُت في صىاعت املصوغاث ( 3الشكل )

 2022الذهبُت في مذًىت الىجف اللذًمت لعام 

 
  (3باالعتماد على بُاهاث الجذول) املصذر: مً عمل الباخثتان   

توجدباًً هُى املخلٙاث الفىاِ       اٍص  ُت مابين مخلٙاث ظائلت ٔو

( وال جىحذ مخلٙاث ـلبت ١ىن هزه الىسػ الفىاُِت 4جذو٥ )ال

 ال حعخخذم مّمل ـب الزهب الزي ًخخلٚ ِىه الجبغ 

اث الزهبُت وان ١ل ما ًخم  والؽمْ بّذ ِملُت ـىاِت املفٔى

ُٝت حذااظخخذامه هى ـب مادة ؼمُّت  لخالفي المشس  ٜس

اث ازىاء ِملُت الىٝؾ وال حّذ هزه مخلٙاث ـلبت ١ ىنها باملفٔى

 ش يء 
ً
  بعُي حذا

ً
، اما املخلٙاث العائلت ٘هي ال حعبب لشسا

مادة ِملُت ـهش الزهب ار ًخم اظخخذام جخمثل باملاء الىاجج ًِ 

٤  –الخيزاب  ( الرابت الؽىائب املىحىدة  HNO3)  –خامن الىتًر

ىذ  اث الٝذًمت ) الخؽالت ( التي ًخم بِادة ـهشها ِو مْ املفٔى

املاء ًخخشد٥ مّذن الزهب م٣ىن ولْ الزهب املىفهش في 

ّها مً املاء الزي  خبِباث بحجم الخمق ) سمل الزهب ( ًخم ٘س

 ٤ اما ِملُت اظخخالؿ الٙمت مً ٣ًىن ملىر بدامن الىتًر

العىائل الخاممُت مً خال٥ ولْ ظب٢ُت مً الىداط ٣ًىن 

 وظم٢ها  60وىلها 
ً
با ٤ ار  2ظم جٍٝش ظم في ظائل خامن الىتًر
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اث الزهبُت في مذًىت ْ الجٕشافي لىسػ ـىاِت املفٔى  الىجٚ الٝذًمت وجإزيراتها البُئُت الخىَص

بلُت ِلى حزب الٙمت وجتٟر العب٢ُت ملذة ان للىداط الٝا

ًىمين الى زالزت اًام ار جخجمْ الٙمت خى٥ العب٢ُت وحّٗش ب ) 

سمل الٙمت ( وبّذ اظخخشاج الٙمت مً العائل باظخّما٥ 

ظبائ٤ الىداط ًخخلٚ ًِ هزه الّملُت ظىائل هي هتراث 

اء جيخج ًِ ِملُت ـهش بِىما ،  Cu( NO3) 2الىداط املائُت الضٜس

زهب بّذ ولْ الخيزاب مّه ٔاصاث خاهٝت ار ٌّخبر خامن ال

ىذ حّشله الى  ٤ مً املىاد ال٢ُمُائُت ؼذًذة الخىىسة ِو الىتًر

( والزي ِىذ  NO2الخشاسة ًىٙث ٔاص زاوي او٠عُذ الىتروحين )

اظخيؽاٜه ًترظب في الشئت مما ًادي الى ججمْ العىائل داخل 

ين داخل الىسػ الشئت وهزا ٌؽ٣ل خىىسة ِلى خُاة الّامل

الفىاُِت و٠زل٤ ٌعبب الخعاظُت الّالُت للُّىين والجلذ، 

 ٤ ِىذ  ( H3BO3 ٠زل٤ ًخم اظخخذام البىسا٠غ ) خامن البىٍس

ـب الزهب لخخلُق الزهب مً الؽىائب ول٢ً ازشه ٣ًىن ِىذ 

مالمعخه للجلذ ٘ٝي ار مً املم٢ً الدعبب بخٝشخاث الجلذ 

خم اظخخذام ال٣ادمُىم ) ادة الخمت وبيعبت ال جخجاوص ( ٠م CDٍو

ىفش اما ار جم اظخخذ الٕشام الىاخذ ٝت خاوئت ٌّخبِر امه بىٍش

 .(17)ظام

مً صىاعت املصوغاث ( هوع املخلفاث الىاججت 4حذول )

 2022لعام  الذهبُت في مذًىت الىجف اللذًمت

ْ الىسػ  مٜى
هُى املخلٙاث الىاججت ًِ 

 ِملُت الخفيُْ
 املجمُى

اليعبت 

 % تاملئٍى

 
ظائلت 

 ٘ٝي

ت  ٔاٍص

 ٘ٝي
   ٠الهما

ت اخمذ  ُٜفٍش

 الؽمشحي
0 0 23 23 63.9 

ت ِبذ  ُٜفٍش

 ِلي هاجي
0 0 9 9 25.0 

ظٛى الفائٖ 

 الٝذًم
0 0 2 2 5.5 

ت رهب  ُٜفٍش

 الخؽالت
0 0 1 1 2.8 

 2.8 1 1 0 0 حي البراٛ

  36 36 0 0 املجمُى

ت  100  100 0 0 اليعبت املئٍى

اضتمارة املسح  باالعتماد على بُاهاث الباخثتاناملصذر: مً عمل 

 الشامل

اث امللىزت        ت اخمذ الؽمشحي ا٠ثر الُٝفٍش وحّخبر ُٜفٍش

%  63.9ار ظاهمذ بيعبت السجٙاُ اِذاد الىسػ الفىاُِت ٘يها 

ت ِبذ ِلي هاجي بيعبت  %  25مً وعب الخلىر جليها ُٜفٍش

م٢ً مالخٍت الؽ٣ل ) لخلىر ( لبُان وعب املعاهمت في ا4ٍو

 وخعب مىاْٜ الىسػ .

ت 4الشكل ) للمخلفاث الىاججت مً صىاعت (  اليطب املئٍو

 2022لعام  املصوغاث الذهبُت في مذًىت الىجف اللذًمت

 
 (4باالعتماد على الجذول ) املصذر: مً عمل الباخثتان  
 

      
ً
ً ِملُت الىاججت ِ وال ًخم مّالجت املخلٙاث العائلت نهائُا

 (5حذو٥ ) الخفيُْ ار ًخم ظ٢بها في مجاسي الفٗش الفخي

بفىسة ١املت وهزه بذوسها جفب في بدش الىجٚ الزي حّخمذ 

ِلُه الضساِت وخاـت في ٜماء املصخاب ولم ٌسجل جلىر 

اءملخًى بمُا  Cu( NO3)2ه هتراث الىداط املائُت الضٜس

والتي ال ًخم  يالخخالوها مْ املُاه الثُٝلت ملجاسي الفٗش الفخ

 .(18)مّالجتها 

الجت وحهت جصٍزف املخلفاث الطائلت الىاججت ( مع5حذول )

 عً صىاعت املصوغاث الذهبُت في مذًىت الىجف اللذًمت

 ْ مٜى

 الىسػ

هل ًخم مّالجت 

املخلٙاث 

حهت جفٍشٚ 

 املخلٙاث العائلت
 املجمُى

اليعبت 

ت  املئٍى
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اث الزهبُت في مذًىت ْ الجٕشافي لىسػ ـىاِت املفٔى  الىجٚ الٝذًمت وجإزيراتها البُئُت الخىَص

 العائلت

 ٠ال وّم

مجاسي 

الفٗش 

 الفخي

اخشي 

 جز٠ش
  

ت  ُٜفٍش

اخمذ 

 الؽمشحي

0 23 23 0 23 63.9 

ت  ُٜفٍش

ِبذ ِلي 

 هاجي

0 9 9 0 9 25.0 

ظٛى 

الفائٖ 

 الٝذًم

0 2 2 0 2 5.5 

ت  ُٜفٍش

رهب 

 الخؽالت

0 1 1 0 1 2.8 

 2.8 1 0 1 1 0 حي البراٛ

  36 0 36 36 0 املجمُى

اليعبت 

ت  املئٍى
0 100 100 0  100 

 باالعتماد على اضتمارة املسح الشامل ثتاناملصذر: مً عمل الباخ
 

ت الىاججت ًِ الا٘ت خامن  اما ُ٘ما ًخق امللىزاث الٕاٍص

٤ ِىذ ـهش الزهب وسؼت هي  36٘إن زالر وسػ مً ؤـل  الىتًر

ت  وخعب الجذو٥ %  8.3التي حعخخذم املّالجاث وبيعبت مئٍى

ت ِبذ ِلي هاجي مً 6) ( ار جخىُص هزه الىسػ وسؼخين في ُٜفٍش

( ، 5وسػ ووسؼت واخذة في حي البراٛ ًالخَ الؽ٣ل )  9اـل 

ّىد ظبب ِذم اظخخذام املّالجاث  للمخلٙاث العائلت َو

ذم ولْ الّٝىباث املخمثلت ابت ِو ت الى لّٚ دوس الٜش  والٕاٍص

 بالٕشاماث املالُت مً ٜبل وصاسة البِئت . 

ت الىاججت مً عملُت  (6حذول ) مذى معالجت املخلفاث الغاٍس

 ىاعت املصوغاث الذهبُت في مذًىت الىجف اللذًمتص

ْ الىسػ  مٜى
هل ًخم مّالجت املخلٙاث 

ت  الٕاٍص
 املجمُى

اليعبت 

ت  املئٍى

   ٠ال وّم 

ت اخمذ   63.9 23 23 0ُٜفٍش

 الؽمشحي

ت ِبذ ِلي  ُٜفٍش

 هاجي
2 7 9 25.0 

ظٛى الفائٖ 

 الٝذًم
0 2 2 5.5 

ت رهب  ُٜفٍش

 الخؽالت
0 1 1 2.8 

 2.8 1 0 1 ٛحي البرا

  36 33 3 املجمُى

ت  100  91.7 8.3 اليعبت املئٍى

 باالعتماد على اضتمارة املسح الشامل املصذر: مً عمل الباخثتان
 

ت5شكل ) ت الىاججت مً مل ( اليطبت املئٍو عالجت املخلفاث الغاٍس

 عملُت صىاعت املصوغاث الذهبُت في مذًىت الىجف اللذًمت

 
 (6باالعتماد على بُاهاث الجذول ) اناملصذر: مً عمل الباخثت

 

ت منها لابشاج       وهىاٟ ِذة وٛش ملّالجت املخلٙاث الٕاٍص

واملششخاث والابشاج هي ِباسة ًِ ؤهابِب رو ٜىش مّين ًخخلٚ 

مً بشج آلخش ًشجْٙ ًِ ظىذ الىسؼت او املّمل باسجٙاُ ًٝذس ما 

ت 10 – 7بين   متر ًىلْ بذاخله ظاخباث حسخب املخلٙاث الٕاٍص

الى البرج لُخم الخخلق منها بّذ جىُٝتها باظخخذام الٙالجش ِلى 

لى  ٘الجش  3، اما املششخاث وهي ِباسة ًِ ٘ىهت لاهبىب مً لِا

١ل وبٝت جخخلٚ ًِ الاخشي جىلْ داخلها ظاخبت هىاء جٝىم 

ٞ وبٝاث املششخاث زم  بسخب الهىاء امللىر وجىُٝخه ًِ وٍش

ٞ اهابِب ال جشجٙ م ًِ ظىذ  2ْ ا٠ثر مً ًخم دّ٘ه ًِ وٍش

( 6( والؽ٣ل )7الىسػ الى الجى مباؼشة ومً مالخٍت الجذو٥ )

ت ِبذ ِلي هاجي ًخم اظخخذام ًدبين ان الىسؼخين التي في  ُٜفٍش
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اث الزهبُت في مذًىت ْ الجٕشافي لىسػ ـىاِت املفٔى  الىجٚ الٝذًمت وجإزيراتها البُئُت الخىَص

اخذاهما الابشاج والاخشي املششخاث ، اما الىسؼت التي في حي 

ت ٘يها ًخم ًِ  البراٛ وهى حي ظ٢ني ٘إن مّالجت املخلٙاث الٕاٍص

 ٞ املششخاث ، الٚ الى رل٤ وحىد وسؼخين اخذاهما في وٍش

ت ِبذ ِلي هاجي جخم  ت اخمذ الؽمشحي ولاخشي في ُٜفٍش ُٜفٍش

ٝت ٔير  ِملُت ـهش الزهب ِلى العىذ مباؼشة وهزه وٍش

صخُدت ُ٘ما لى ١اهذ الىسؼت داخل حي ظ٢ني ١ىن مادة الخيزاث 

٤ ( ًِ جبخشها ٘إن املىاد الّالٝت والتي جخفاِذ  ) خامن الىتًر

مْ الذخان ازىاء ِملُت الفهش ظٗى جدعاٜي ِلى اظىذ 

البىاًاث الاخشي ٘ارا وحذث مالبغ ٜذ جم وؽشها ظٗى جترا٠م 

وجٝشخاث في الجلذ   ِلى املالبغ وجادي الى الخدعغ ِىذ اسجذائها

اما بُٝت الىسػ والتي ال حعخخذم اي هُى مً املّالجاث ُ٘خم 

ماث جدخىي ِلى ٘الجش ول٢نها اظخخذام اٜىّت راث ٘الجش او ٠ما

 .(19)ال جٙي بالٕشك

ت داخل ورش ( 7حذول ) طزائم معالجت املخلفاث الغاٍس

 صىاعت املصوغاث الذهبُت في مذًىت الىجف اللذًمت

 ْ مٜى

 الىسػ
ت  املجمُى وٛش مّالجت املخلٙاث الٕاٍص

اليعبت 

ت  املئٍى

% 

 مششخاث ابشاج 
وٛش 

 اخشي 
   الهىحذ

ت  ُٜفٍش

اخمذ 

 شحيالؽم

0 0 1 22 23 63.9 

ت  ُٜفٍش

ِبذ ِلي 

 هاجي

1 1 1 6 9 25.0 

ظٛى 

الفائٖ 

 الٝذًم

0 0 0 2 2 5.5 

ت  ُٜفٍش

رهب 

 الخؽالت

0 0 0 1 1 2.8 

 2.8 1 0 0 1 0 حي البراٛ

  36 31 2 2 1 املجمُى

اليعبت 

ت  املئٍى
2.8 5.5 5.5 86.2  100 

اضتمارة املسح باالعتماد على بُاهاث  املصذر: مً عمل الباخثتان

 الشامل
 

ت داخل ورش (  اهواع 6شكل ) املعالجاث للمخلفاث الغاٍس

 صىاعت املصوغاث الذهبُت في مذًىت الىجف اللذًمت

 
 (7باالعتماد على بُاهاث الجذول ) املصذر: مً عمل الباخثتان   
 

ت ما بين ابخشة ودخان خاهٞ اصاث  وجخخلٚ هُى املخلٙاث الٕاٍص ٔو

ىضح الجذو٥ ) باس مخخلٚ ٍو ( هُى 7( والؽ٣ل )8ظامت ٔو

ت املىبّثت مً هزه الىسػ الفىاُِت   .املخلٙاث الٕاٍص

ت8حذول ) الىاججت عً صىاعت  ( هوع املخلفاث الغاٍس

 املصوغاث الذهبُت في مذًىت الىجف اللذًمت

 هُى املخلٙاث
ِذد 

 الىسػ

اليعبت 

ت  املئٍى

 2.8 1 ابخشة

 2.8 1 خان خاهٞابخشة ، د

ٔاصاث ظامت ، دخان خاهٞ ، ٔباس 

 مخخلٚ
1 2.8 

 5.5 2 ٔاصاث ظامت ، ٔباسمخخلٚ

 2.8 1 ٔاصاث ظامت ، دخان خاهٞ

 83.3 30 حمُّها

 36 100 

 باالعتماد على اضتمارة املسح الشامل املصذر: مً عمل الباخثتان
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اث الزهبُت في مذًىت ْ الجٕشافي لىسػ ـىاِت املفٔى  الىجٚ الٝذًمت وجإزيراتها البُئُت الخىَص

ت7الشكل ) ت لىوع املخلفاث الغاٍس  ( اليطب املئٍو

 
 (8باالعتماد على الجذول ) صذر : مً عمل الباخثتانامل   
 

ت الّذًذ مً لامشاك ًىجم ًِ املخ     مالخٍت  مًو لٙاث الٕاٍص

اباث باالمشاك لــ  (9الجذو٥ ) وسؼت  31ًدبين جم حسجُل الـا

 وسؼت ار جم اظخثىاء الىسػ التي  36ـىاُِت ٘ٝي مً ؤـل 

سػ التي جفهش الزهب ِلى لاظىذ وؤن اِلى حّالج املخلٙاث والى 

 15% بىاْٜ  48.4ألمشاك الُّىن بلٕذ  وعبت جم حسجُلها هي

( والتي جتراوح ما بين التهاب بعُي الى 8وسؼت ـىاُِت ؼ٣ل )

ذ  وسؼت ـىاُِت في  12التهاب خاد وخعاظُت ِالُت جىِص

ت ِبذ ِلي هاجي  ت ؤخمذ الؽمشحي ووسؼخين في ُٜفٍش ُٜفٍش

ت رهب الخؽالت ، بِىما سجلذ امشاك ووسؼت  واخذة في ُٜفٍش

وسؼت ـىاُِت و١اهذ  11% بىاْٜ  35.5الجهاص الخىٙس ي وعبت 

اباث لاخىش هدُجت ججمْ العىائل داخل الشئخين  هي لـا

ذ  ت اخمذ الؽمشحي وزالر 7وجىِص وسػ في  وسػ في ُٜفٍش

ت ِبذ ِلي هاجي ووسؼت و  اخذة في ظٛى الفائٖ الٝذًم ، ُٜفٍش

إح ت ي باملشجبت الثالثت ٍو  9.7امشاك الجهاص الّفبي وبيعبت مئٍى

ت اخمذ الؽمشحي  % بىاْٜ زالر وسػ ـىاُِت وسؼخين في ُٜفٍش

ت ِبذ ِلي هاجي اما الٙئت لاخيرة امشاك  ووسؼت واخذة في ُٜفٍش

ت  الخعاظُت وخ٢ت الجلذ % بىاْٜ  6.4سجلذ وعبت مئٍى

 ٛ ت ؤخمذ الؽمشحي وظى الفائٖ الٝذًم ًالخَ  وسؼخين في ُٜفٍش

 ( .9الؽ٣ل )

ت في مذًىت الىجف ( ألامزاض 9حذول ) التي ًصاب بها العاملين في ورش صىاعت املصوغاث الذهبُت بطبب املخلفاث الغاٍس

 اللذًمت

ْ الىسػ ت مٜى  الامشاك الىاججت ًِ املخلٙاث الٕاٍص
مجمُى الىسػ التي 

اباث  سجلذ الـا

اليعبت 

ت %  املئٍى

 
اص امشاك الجه

 الهممي

امشاك الجهاص 

 الخىٙس ي

امشاك الجهاص 

 الّفبي

امشاك 

 الُّىن 

امشاك الخعاظُت 

 وخ٢ت الجلذ
  

ت اخمذ  ُٜفٍش

 الؽمشحي
0 7 2 12 1 22 71.0 

ت ِبذ ِلي  ُٜفٍش

 هاجي
0 3 1 2 0 6 19.4 

ظٛى الفائٖ 

 الٝذًم
0 1 0 0 1 2 6.4 

ت رهب  ُٜفٍش

 الخؽالت
0 0 0 1 0 1 3.2 

 0 0 0 0 0 0 0 حي البراٛ

  31 2 15 3 11 0 املجمُى

ت  100  6.4 48.4 9.7 35.5 0 اليعبت املئٍى

 باالعتماد على بُاهاث اضتمارة املسح الشامل  املصذر: مً عمل الباخثتان
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اث الزهبُت في مذًىت ْ الجٕشافي لىسػ ـىاِت املفٔى  الىجٚ الٝذًمت وجإزيراتها البُئُت الخىَص

ت لألم8شكل ) ت ( اليطب املئٍو زاض بطبب املخلفاث الغاٍس

 لصىاعت املصوغاث الذهبُت في مذًىت الىجف اللذًمت

 
 (9باالعتماد على بُاهاث الجذول ) صذر: مً عمل الباخثتانامل 
 

ع ألامز 9شكل ) اكع ورش صىاعت ( جوَس اض بدطب مو

 املصوغاث الذهبُت في مذًىت الىجف اللذًمت

 
باالعتماد على بُاهاث الجذول  املصذر: مً عمل الباخثتان   

(9) 

 لألمشاك امل     
ً
ت و١اهذ ا٠ثر الىسػ حسجُال خىاحذة في ُٜفٍش

ت وسؼت ، بِىما  22% بىاْٜ   71 اخمذ الؽمشحي وبيعبت مئٍى

ت  ت ِبذ ِلي هاجي وعبت مئٍى %  19.4سجلذ الىسػ في ُٜفٍش

 6.4وسػ ـىاُِت جليها وسػ ظٛى الفائٖ الٝذًم بيعبت  6بىاْٜ 

ت رهب الخؽالت بيعبت  % ولم ٌسجل  3.2% وزم وسؼت ُٜفٍش

ت  هدُجت اظخخذام الاٜىّت الىاُٜت واخز حي البراٛ اي وعبت مئٍى

 .( 10ًالخَ الؽ٣ل )  الخُىت والخزس

ت ملطاهمت 10شكل ) ورش صىاعت املصوغاث ( اليطب املئٍو

 الذهبُت باألمزاض في مذًىت الىجف اللذًمت

 
 .(9باالعتماد على بُاهاث الجذول ) املصذر: مً عمل الباخثتان

 ب.التلوث غير املادي 

وج٣ىن آزاسه  ٔير املادي هى الخلىر ٔير امللمىطٌّٗش الخلىر       

 ٔير م
ً
ؽمل اهىاِا  باؼشة ِلى لاوعان َو

ىب في  - ىاث ٔير املٔش ٝفذ به هي الـا الخلىر المىلائي ٍو

هي واخذة مً ظماِها ، وجازش ِلى إلاوعان والخُىان والىباث و 

 .(20)اخىش امشاك الّفش

ٝفذ به - الخلىر باالؼّاُ  الخلىر إلاؼّاعي  او الخلىر املؽْ ٍو

ت او الاؼّاُ الىاجج  الىىوي الىاجج ًِ اظخخذام لاظلخت الىىٍو

ىد الىىوي وهزه  امللىزاث جٝاوم الخدلل مً مفاوْ مّالجت الٜى

ي الاوسجت الخُت ٘خادي الى امشاك ولذيها الٝذسة ِلى الترا٠م ف

ٚ حهاص املىاِت وهي ٜادسة ِلى الاهخٝا٥ في الهىاء  ظشواهُت وجٜى

 (21)معا٘اث بُّذة ًِ مفذس الخلىر الى

ان مً اظباب الطجُج املعببت للمىلاء هى الخخىُي       

الّؽىائي للميؽإث الفىاُِت بين لاخُاء الع٢ىُت ، ار حّذ 

امليؽأث الفىاُِت مً املفادس الشئِعُت للمىلاء وهزه 

ذ  المىلاء هاججت مً حشاء جفادم آلاالث والاهتزاصاث ، ٜو

املُت املُّاس املىاظب ملعخىي خذدث مىٍمت الصخت الّ

المىلاء وهي جتراوح ما بين مىاوٞ راث لىلاء مخىظىت الى 

،  2018) الذلُمي ،   (22)الجذو٥ ادهاه مضعجت وخعب 

151،150.) 



 

 2022 /عشر الخامسالمجلد  /1ج/الثالثمجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/2240-2257 
2252 

اث الزهبُت في مذًىت ْ الجٕشافي لىسػ ـىاِت املفٔى  الىجٚ الٝذًمت وجإزيراتها البُئُت الخىَص

 ( الحذود املطموح بها للتلوث الظوطائي10حذول )

 املىاوٞ الخذود املعمىخت / دٌعِبل

 مٝبى٥ في املىاوٞ الع٢ىُت 25-40

ت 30-60  مٝبى٥ في املىاوٞ الخجاٍس

 مٝبى٥ في املىاوٞ الفىاُِت 40-60

 مٝبى٥ في املىاوٞ الخّلُمُت 30-40

 مٝبى٥ في مىاوٞ املعدؽُٙاث 20-35
     

اث مً الخلىر       ٠ما بُيذ اخذي الذساظاث هىاٟ معخٍى

المىلائي ًم٢ً ان ًخّشك مً خاللها الاوعان الى الّذًذ مً 

اث هي ــــ(23)لامشاك وهزه املعخٍى  :ـ

 دٌطِبل 40-50املطتوى  .1

ًادي الى جإزيراث وسدود ّ٘ل ٢ِعُت جخمثل بالٝلٞ والخىجش ٘هي 

جازش في ٜؽشة املخ مما ًادي الى ِذم اسجُاح هٙس ي والىشاب 

ذم اوسجام ـخي.  ِو

 دٌطِبل 60-80. املطتوى 2

ابت باآلم  ادي الى إلـا له جإزيراث ظِئت ِلى الجهاص الّفبي ٍو

 ؤط وهٝق الٝذسة ِلى الّمل .ؼذًذة في الش 

 دٌطِبل 90 -110. املطتوى 3

دذر الىشاباث في الجهاص  ًادي الى اهخٙاك ؼذة العمْ ٍو

 الّفبي والجهاص الٝلبي .

 دٌطِبل 110. املطتوى اعلى مً 4

 للجهاص العمعي واو٣ّاظاث خىيرة ِلى الجهاص        
ً
ٌعبب ؤملا

ائي ٠ما ًادي الى ِذم الٝذسة ِلى جمي ىاث الٝلبي الِى ز لـا

 واججاهها.

ىا الى معخىي وبُّت المىلاء في مىىٝت الذساظت         وارا حّ٘ش

ذ جمثلذ بـ ( ان 11وسؼت ـىاُِت ًالخَ مً الجذو٥ ) 40ٜو

ت   %  45.0معخىي المىلاء الّالُت ٜذ سجلذ وعبت مئٍى

( والتي ار ما ٜىسهذ باالمشاك التي 11% ؼ٣ل ) 40.0واملخىظىت 

اث هجذ ان امشاك ؤوحاُ الشؤط حعببها المىلاء مْ املعخٍى

( 12%  ًالخَ الجذو٥ ) 87.5للّاملين في الىسػ سجلذ وعبت 

( والتي جشاوخذ ما بين آلام ؼذًذة الى مخىظىت وهي 12والؽ٣ل )

دٌعِبل والزي اسجْٙ  80 – 60جدىاظب مْ املعخىي الثاوي مً 

ًِ اليعبت املعمىح بها مً ٜبل مىٍمت الصخت الّاملُت ١ىن 

ت وان اليعبت هزه الى  سػ جْٝ لمً املىاوٞ املىىٝت الخجاٍس

ت جتراوح مً  دٌعِبل  60 – 30املعمىح بها في املىاوٞ الخجاٍس

لى هزا لاظاط حّخبر جلىر لىلائي ِالي املعخىي.   ِو

الىاججت مً عملُت  ( مطتوى طبُعت الظوطاء11حذول )

 جصيُع املصوغاث الذهبُت في مذًىت الىجف اللذًمت

ْ الىسػ  املجمُى وبُّت المىلاء مٜى
اليعبت 

ت  املئٍى

   واوئت مخىظىت ِالُت 

ت اخمذ  ُٜفٍش

 الؽمشحي
11 9 5 25 62.5 

ت ِبذ  ُٜفٍش

 ِلي هاجي
6 4 1 11 27.5 

ظٛى الفائٖ 

 الٝذًم
0 2 0 2 5.0 

ت رهب  ُٜفٍش

 الخؽالت
1 0 0 1 2.5 

 2.5 1 0 1 0 حي البراٛ

  40 6 16 18 املجمُى

ت  100  15.0 40.0 45.0 اليعبت املئٍى

باالعتماد على بُاهاث اضتمارة املسح  املصذر: مً عمل الباخثتان

 الشامل
 

% ٘ٝي  والتي  15.0بِىما سجلذ المىلاء الىاوئت وعبت      

 50-40لمً املعخىي لاو٥    جمثلذ بالخىجش الّفبي والزي ًْٝ 

وهي جْٝ لمً اليعبت املٝشسة مً ٜبل مىٍمت الصخت  دٌعِبل

ت الّامل ُت للميؽأث الفىاُِت التي جْٝ لمً املىىٝت الخجاٍس

 جلىز دٌعِبل وبهزا ال حّذ 60-30ح مً والتي جتراو 
ً
 لىلائُ ا

ً
 . ا



 

 2022 /عشر الخامسالمجلد  /1ج/الثالثمجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/2240-2257 
2253 

اث الزهبُت في مذًىت ْ الجٕشافي لىسػ ـىاِت املفٔى  الىجٚ الٝذًمت وجإزيراتها البُئُت الخىَص

ت ملطتوى الظوطاء11شكل ) الىاججت مً  ( اليطبت املئٍو

 عملُت جصيُع املصوغاث الذهبُت في مذًىت الىجف اللذًمت

 
 (11باالعتماد على بُاهاث الجذول ) الباخثتان املصذر: مً عمل

 

والزي   % 2.3ولٝذ سجلذ امشاك اسجٙاُ لٕي الذم وعبت     

ائي لمً املعخى  ي اِلى مً ٌّخبر مً امشاك الجهاص الٝلبي الِى

  دٌعِبل والتي حّذ 110
ً
 .لىلاء ِالُت حذا

 

صىاعت املصوغاث  طوطاء( الامزاض الىاججت عً 12حذول )

 ًىت الىجف اللذًمتالذهبُت في مذ

مىْٜ 

 الىسػ
 املجمُى الامشاك الىاججت ًِ المىلاء

اليعبت 

ت  املئٍى

 
الخىجش 

 الّفبي

اسجٙاُ 

لٕي 

 الذم

اوحاُ 

 الشؤط

الؽّىس 

 بالٕثُان
  

ت  ُٜفٍش

اخمذ 

 الؽمشحي

2 1 22 0 25 62.5 

ت  ُٜفٍش

ِبذ ِلي 

 هاجي

2 0 9 0 11 27.5 

ظٛى 

الفائٖ 

 الٝذًم

0 0 2 0 2 5.0 

ت  ُٜفٍش

رهب 

 الخؽالت

0 0 1 0 1 2.5 

حي 

 البراٛ
0 0 1 0 1 2.5 

  40 0 35 1 4 املجمُى

اليعبت 

ت  املئٍى
10.0 2.5 87.5 0  100 

باالعتماد على بُاهاث اضتمارة املسح  املصذر: مً عمل الباخثتان

 الشامل
 

ت لالمشاك الىاججت ًِ لىلاء ـىاِت ( اليعب امل12ؼ٣ل ) ئٍى

اث الزهبُت في مذ  ًىت الىجٚ الٝذًمتاملفٔى

 
 (12باالعتماد على بُاهاث الجذول ) املصذر: مً عمل الباخثتان

 

ت اخمذ الؽمشحي اِلى وعبت بالخلىر       ذ سجلذ ُٜفٍش ٜو

ذ  وسؼت ـىاُِت  25% بىاْٜ  62.5المىلائي جٝذس بـ  11جىِص

 وسػ  5وسػ لىلاء مخىظىت و 9ووسؼت لىلاء ِالُت 

ت ِبذ ِلي هاجي بيعبت لىلا % بىاْٜ  27.5ء واوئت جليها ُٜفٍش

ذ 11 وسػ  4وسػ لىلاء ِالُت و 6وسؼت ـىاُِت جىِص

لىلاء واوئت ، بِىما سجل  سؼت واخذةلىلاء مخىظىت وو 

ظٛى الفائٖ الٝذًم بىاْٜ وسؼخين لىلاء مخىظىت ووسؼت 

ت رهب الخؽالت لىلاء ِالُت ووسؼت حي البراٛ  ُٜفٍش

 .ت لىلاء مخىظى

ولٝذ جباًً مفذس المىلاء خعب هُى امل٣ائً وآلاالث      

املعخخذمت ومذي خذازتها ار سجلذ آالث الىٝؾ اِلى مفذس 

ت  ( بىاْٜ 13( ؼ٣ل )13% حذو٥ ) 37.5للمىلاء بيعبت مئٍى

ذ  15 ت اخمذ الؽمشحي و  11وسؼت ـىاُِت جىِص وسؼت في ُٜفٍش

ت ِبذ ِلي هاجي ووسؼت واخذة في ظى  3 ٛ الفائٖ وسػ في ُٜفٍش

ت  وسػ  10% بىاْٜ  25.0الٝذًم ، جليها آالث الخلمُْ بيعبت مئٍى

ذ  ت اخمذ الؽمشحي و 6ـىاُِت جىِص وسػ في  2وسػ في ُٜفٍش
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اث الزهبُت في مذًىت ْ الجٕشافي لىسػ ـىاِت املفٔى  الىجٚ الٝذًمت وجإزيراتها البُئُت الخىَص

ت ِبذ ِلي هاجي ووسؼت واخذة في ظٛى الفائٖ الٝذًم  ُٜفٍش

وحي البراٛ ِلى الخىالي ، جليهم في الٙئت الثالثت آالث الفهش بيعبت 

ت  ذ  9ْٜ  % بىا  22.5مئٍى ت  3وسػ ـىاُِت جىِص وسػ في ُٜفٍش

ت ِبذ ِلي هاجي ووسؼت واخذة  5الؽمشحي واخمذ  وسػ في ُٜفٍش

ت رهب الخؽالت و١اهذ آالث السخب والىبْ اخش ٘ئت  في ُٜفٍش

ت  ذ  6% بىاْٜ 15.0بيعبت مئٍى وسػ في  5وسػ ـىاُِت وِص

ت اخمذ الؽمشحي ووسؼت وا ت ِبذ ِلي هاجيُٜفٍش  خذة في ُٜفٍش

 (.14لؽ٣ل )ا

الىاججت مً عملُت جصيُع  ( مصذر الظوطاء13حذول )

 املصوغاث الذهبُت في مذًىت الىجف اللذًمت

مىْٜ 

 الىسػ

 املجمُى مفذس المىلاء
اليعبت 

ت  املئٍى

آالث 

الىبْ 

 والسخب

آلاث 

 الفهش

آالث 

 الىٝؾ

آالث 

 الخلمُْ
  

ت  ُٜفٍش

اخمذ 

 الؽمشحي

5 3 11 6 25 62.5 

ت  ُٜفٍش

ِبذ ِلي 

 اجيه

1 5 3 2 11 27.5 

ظٛى 

الفائٖ 

 الٝذًم

0 0 1 1 2 5.0 

ت  ُٜفٍش

رهب 

 الخؽالت

0 1 0 0 1 2.5 

حي 

 البراٛ
0 0 0 1 1 2.5 

  40 10 15 9 6 املجمُى

اليعبت 

ت  املئٍى
15.0 22.5 37.5 25.0  100 

على بُاهاث اضتمارة املسح  باالعتماد املصذر : مً عمل الباخثتان

 الشامل
 

ت ملصذر الظوطاء( ا13شكل ) الىاججت مً عملُت  ليطب املئٍو

 جصيُع املصوغاث الذهبُت في مذًىت الىجف اللذًمت

 
 (13باالعتماد على بُاهاث الجذول ) املصذر: مً عمل الباخثتان   
 

املصوغاث  ورش( مصذر الظوطاء خطب موكع 14شكل )

 الذهبُت في مذًىت الىجف اللذًمت

 
(13باالعتماد على بُاهاث الجذول ) لباخثتاناملصذر: مً عمل ا    

  
 الىتائج

جدخل الىسػ الفىاُِت مش٠ض مذًىت الىجٚ الٝذًمت وجخىُص  .1

ُت  اث والاظىاٛ الِٙش  26للعٛى ال٢بير بىاْٜ داخل الُٝفٍش

ت اخمذ الؽمشحي و ت ت في ُٜوسؼ 14وسؼت ـىاُِت في ُٜفٍش فٍش

سؼخين في ظٛى الفائٖ الٝذًم ووسؼت واخذة وو ِبذ ِلي هاجي 

ت رهب الخؽالت وحي البراٛ ِلى افي ١ل مً   لخىالي .ُٜفٍش
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جخفذس  ٠ٕم  157.5 (  2022إلاهخاج لعىت )  ذ ٠مُتبلٕ .2

ت ا ت  88.5 خمذ الؽمشحي ب٢مُت بهخاجُٜفٍش ٠ٕم وبيعبت مئٍى

ت ِبذ ِلي هاجي  56.2 ٠ٕم  53.5 ب٢مُت بهخاج% جليها ُٜفٍش

ت وبي  % ، زم ظٛى الفائٖ الٝذًم ب٢مُت بهخاج 34.0عبت مئٍى

ت  6.5 ت رهب الخؽالت  ٠4.1ٕم وبيعبت مئٍى % جلُه ُٜفٍش

ت  6 ب٢مُت بهخاج دخ ٠3.8ٕم وبيعبت مئٍى ل حي البراٛ اخش % ٍو

ت  3 ٠مُت اهخاج بلٕذ  %.٠1.9ٕم بيعبت مئٍى

ش ٠مُاث إلا 3 م ج٘ى ْ هخاج الا انها هزه ال٢مُاث حؽهذ جشاح. ٔس

لّذة اظباب اهمها مىا٘عت املىخج املعخىسد  % 100بيعبت ٠بير 

ذم خخم الزهب املخلي ) الّشاقي (  اث الزهبُت ِو مً املفٔى

ش ا  ًِ ِذم ج٘ى
ً
لذِم املالي الخ٣ىمي ولّٚ الٝذسة ٘مال

 لؽشائُت للمىوً الّشاقي .ا

 منها املخلٙاث 4
ً
 ـىاُِا

ً
اث الزهبُت جلىزا . حعبب ـىاِت املفٔى

اءبمُامخمثلت  العائلت  Cu( NO3)2ه هتراث الىداط املائُت الضٜس

٤  –مادة الخيزاب الىاججت ًِ اظخخذام   –خامن الىتًر

  (HNO3  ( اث الٝذًمت ( الرابت الؽىائب املىحىدة مْ املفٔى

الخؽالت ( التي ًخم بِادة ـهشها وال ًخم مّالجتها ٜبل سميها في 

 مجاسي الفٗش الفخي.

ش الزهب بّذ ولْ الخيزاب مّه ٔاصاث . جيخج ًِ ِملُت ـه5

٤ مً املىاد ال٢ُمُائُت ؼذًذة  خاهٝت ار ٌّخبر خامن الىتًر

ىذ حّشله الى الخشاسة ًىٙث ٔاص زاوي او٠عُذ  الخىىسة ِو

( والزي ِىذ اظخيؽاٜه ًترظب في الشئت مما  NO2الىتروحين )

ًادي الى ججمْ العىائل داخل الشئت وهزا ٌؽ٣ل خىىسة ِلى 

ّاملين داخل الىسػ الفىاُِت و٠زل٤ ٌعبب الخعاظُت خُاة ال

وال ًخم مّالجتها بىاظىت املششخاث  الّالُت للُّىين والجلذ

 .وسػ ـىاُِت 3الا في  في مىىٝت الذساظت والابشاج

6.  ًِ 
ً
 هاججا

ً
 لىلائُا

ً
اث الزهبُت جلىزا حعبب ـىاِت املفٔى

لاء بين اظخخذام آلاالث وامل٣ائً الفىاُِت وجتراوح هزه المى 

ِالُت ومخىظىت وواوئت وحعبب ِذة امشاك منها اوحاُ الشؤط 

والخىجش الّفبي واسجٙاُ لٕي الذم ، ولٝذ سجلذ آلاث الىٝؾ 

 اِلى وعب الخلىر المىلائي.% وهي  34.1وعبت 
 

 التوصُاث

اث الزهبُت املعخىسدة 1 . ٘شك الشظىم ال٢مش٠ُت ِلى املفٔى

لُل املّشوك منها في الاظىاٛ الاًىالُت والتر٠ُت والخلُجُت لخٝ

ادة الىلب ِلى املىخج املخلي .  الّشاُٜت وٍص

ُت. جُّٙل دوس الجهاص املش٠ضي 2 لِغ  للخُِٝغ والعُىشة الىِى

٘ٝي في مداٍ٘ت الىجٚ الاؼٗش واهما في ١ا٘ت املخاٍ٘اث 

اث الزهبُت  ٙاث الشظمُت ملشاٜبت املفٔى ٞ املـى دفها ٘و ٘و

 التي جدذد وعبت الزهب في ا
ً
لٝىْ الزهبُت املفىّت مدلُا

 وخخمها لٕشك مىاحهت املىخج املعخىسد.

ٞ مىذ الٝشوك املالُت 3 ير الذِم املالي الخ٣ىمي ًِ وٍش . ج٘ى

املِعشة مً ٜبل البى٤ املش٠ضي الصخاب الىسػ الفىاُِت والٕاء 

لٕشك جىىٍش  الشظىم ال٢مش٠ُت ًِ آلاالث وامل٣ائً املعخىسدة

ادة ٠مُاث   .إلاهخاج الفىاِت وٍص

اصخاب الىسػ الفىاُِت  .جُّٙل دوس وصاسة البِئت ملخاظبت4

الزًً ًلٝىن املخلٙاث العائلت دون مّالجتها في مجاسي الفٗش 

ت  الفخي والزًً ال ٌعخخذمىن وٛش مّالجت املخلٙاث الٕاٍص

٠ما ًخم ٘شك  ، لخىُٝت الٕاصاث الىاججت ًِ ِملُت ـهش الزهب

   تي جمخاص بخلىر لىلائي ِالي.لشبت ِلى الىسػ الفىاُِت ال

لُت الفٕيرة  .5 حصجُْ الاظدثماس في ٜىاُ الفىاِاث الخدٍى

اث الزهبُت للنهىك بها لمً الذخل  ومنها ـىاِت املفٔى

 الٝىمي للبلذ.

 :الهوامش 

                                                           

ٚ ابشاهُم  (1) ، حٕشاُ٘ت الفىاِت ، داس الشظالت للىباِت واليؽش ، ؼٍش

 .2، ؿ 1976ٛ ، بٕذاد ،الّشا

، اجداد الفىاِاث مؽا١ل الفىاِاث الفٕيرة والخلى٥ املخٝذمت (2)

 .2، ؿ  2004،  الّشاقي
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، وصاسة الخخىُي ، الجهاص املش٠ضي لإلخفاء وج٢ىىلىحُا املّلىماث  (3)

ت إلاخفاء الفىاعي   .17، ؿ 2018، بُاهاث ٔير ميؽىسة لّام مذًٍش

ال٢مُت لاخفائُت في الجٕشاُ٘ت ، داس  ، لاظالُب الّضاوي  ِلي (4)

 .131، ؿ  2018الُاصوسدي ، ِمان ، الاسدن ، 

، الخ٣امل الفىاعي وآلُاث  اخالم هىسي ميؽذ،  خاحم دمحم ًىظٚ (5)

ْ ، لاسدن ،  ْ امل٣اوي ، الىبّت لاولى ، داس ُٔذاء لليؽش والخىَص الخىَص

 .211ؿ،2019

 ملالذساظت املُذاهُت ، املسح الؽا (6)

، الخلىر البُئي ، داس الخ٢مت ، حامّت  آدم آدم ، ١ىس٠ِغ ُِذا٥ (7)

 .14، ؿ 1988البفشة ، 

دمحم حىاد ؼبْ ، الخلىر الفىاعي في مداٍ٘ت الىجٚ لاؼٗش ، بدث  (8)

ت ، مجلذ  ، ؿ  2008، 3، ِذد 1ميؽىس ، مجلت ١لُت آلاداب ، حامّت ال٣٘ى

3. 

مُمي ، ؤظغ حٕشاُ٘ت الفىاِت دمحم اصهش العماٟ ، ِباط ِلي الخ( 9)

ل ،   .493، ؿ  1987وجىبُٝاتها ، داس ال٢خب ، حامّت املـى

ْ الفىاعي وظُاظاث الخىمُت امل٣اهُت  (10) ١امل ١اٌم بؽير ال٢ىاوي ، املٜى

 .197، ؿ  2005، حامّت بٕذاد ، 

هجم الّضاوي ، ِبذ هللا خ٢مت ، اظتراجُجُاث ومخىلباث وجىبُٝاث  (11)

 .268-267-266، ؿ  2018، داس الُاصوسدي ، ِمان ، لاسدن ،  اداسة البِئت

 داس ، مّاـش مىٍىس  مً الفىاِت حٕشاُ٘ت ـبخي ؤخمذ الذلُمي ، (12)

ْ لليؽش امجذ  .169، ؿ 2018 ، الاسدن ، ِمان ، والخىَص

 .130ـبخي ؤخمذ الذلُمي ، املفذس هٙعه ، ؿ  (13)

ا ، دمحم مدمىد ظلُمان،  حٕشاُ٘ت البِئاث ،  (14) حامّت دمؽٞ ، ظىٍس

 .222-210، ؿ  2011

 .145-143-131ـبخي ؤخمذ الذلُمي ، مفذس ظابٞ ، ؿ  (15)

خىان ٘خش الذًً ، امللىزاث البُئُت ووٛش مّالجتها ، اجداد الفىاِاث  (16)

 .4، ؿ  1997الّشاُٜت ، 

 .3/2/2022الذساظت املُذاهُت  (17)

 .3/2/2022الذساظت املُذاهُت ،  (18)

 .6/2/2022اظت املُذاهُت ، الذس  (19)

عها ، ِمان ، ( 20) ُٞ الُّاـشة ، التربُت البُئُت واظتراجُجُاث جذَس ولُذ ٘س

 .134، ؿ  2012الاسدن ،

ْ ال٢ترووي ( ( 21) ت الخلىر البُئي ، املنهل ) مٜى سخش ؤمين خعين ، مىظِى

 .183، ؿ  2010الّشبُت املخدذة ، ، الاماساث 

                                                                                                  

 .151-150ذس ظابٞ ، مفـبخي ؤخمذ الذلُمي ،  (22)

 .153ـبخي ؤخمذ الذلُمي ، مفذس ظابٞ ، (23)
 

 املصادر

ؼٍشٚ ، ابشاهُم ، حٕشاُ٘ت الفىاِت ، داس الشظالت للىباِت . 1

 .1976واليؽش ، الّشاٛ ، بٕذاد ،

د الفىاِاث الّشاقي ، مؽا١ل الفىاِاث الفٕيرة اجدا .2

 .2004والخلى٥ املخٝذمت ، 

وصاسة الخخىُي ، الجهاص املش٠ضي لإلخفاء وج٢ىىلىحُا  .3

ت إلاخفاء الفىاعي املّلىماث  ، بُاهاث ٔير ميؽىسة لّام ، مذًٍش

2018. 

الّضاوي ، ِلي ، لاظالُب ال٢مُت لاخفائُت في الجٕشاُ٘ت ،  .4

 .2018صوسدي ، ِمان ، الاسدن ، داس الُا

، الخ٣امل الفىاعي  اخالم هىسي ميؽذخاحم ، دمحم ًىظٚ ،  .5

 ْ ْ امل٣اوي ، الىبّت لاولى ، داس ُٔذاء لليؽش والخىَص وآلُاث الخىَص

 .2019، لاسدن ، 

 .الذساظت املُذاهُت ، اظخماسة املسح الؽامل.6

الخ٢مت ، حامّت  . آدم ، ١ىس٠ِغ ُِذا٥ ، الخلىر البُئي ، داس7

 .1988البفشة ، 

ؼبْ ، دمحم حىاد ِباط ، الخلىر الفىاعي في مداٍ٘ت الىجٚ  .8

ت ،  لاؼٗش ، بدث ميؽىس ، مجلت ١لُت آلاداب ، حامّت ال٣٘ى

 .2008،  3، ِذد  1مجلذ 

، ؤظغ حٕشاُ٘ت ِباط ِلي الخمُميالعماٟ ، دمحم اصهش ،  .9

ل ، الفىاِت وجىبُٝاتها ، داس ال٢خب ، حام  .  1987ّت املـى

ْ الفىاعي وظُاظاث  .10 ال٢ىاوي ، ١امل ١اٌم بؽير ، املٜى

 . 2005الخىمُت امل٣اهُت ، حامّت بٕذاد ، 

، اظتراجُجُاث ومخىلباث  ِبذهللا خ٢مت الّضاوي ، هجم ، .11

 . 2018وجىبُٝاث اداسة البِئت ، داس الُالضوسدي ، ِمان ، الاسدن ، 

 مىٍىس  مً الفىاِت حٕشاُ٘ت ، ذاخم الذلُمي ، ـبخي .12

ْ لليؽش امجذ داس ، مّاـش  .2018 ، الاسدن ، ِمان ، والخىَص
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. ظلُمان ، دمحم مدمىد ، حٕشاُ٘ت البِئاث ، حامّت دمؽٞ ، 13

ا ،   .2011ظىٍس

مللىزاث البُئُت ووٛش مّالجتها ، اجداد ٘خش الذًً ، خىان ، ا .14

 .1997، الّشاقي الفىاِاث 

 . 2/2022/ 3.الذساظت املُذاهُت15

 .2/2022/ 3. الذساظت املُذاهُت16

   .2/2022/ 6. الذساظت املُذاهُت17

ُٞ ، التربُت البُئُت واظتراجُجُاث  .18 الُّاـشة ، ولُذ ٘س

عها ، داس ؤظامت ، ِمان لاسدن ،   . 2012جذَس

19.  ْ ت الخلىر البُئي ، املنهل ) مٜى خعين ، سخش ؤمين ، مىظِى

 .2010ال٢ترووي ( ، الاماساث الّشبُت املخدذة ، 
 

The geographical distribution of the 

gold jewelry industry workshops in the 

ancient city of Najaf and its 

environmental impacts 
 

Abstract:  

    The presence of the gold industry in the old 

city (1371-1371)  AD by gilding the dome and 

the two lighthouses of the shrine of Imam Ali 

bin Abi Talib (peace be upon him). The 

research is the spatial distribution of the gold 

jewelry industry workshops in the ancient city 

of Najaf for 44 industrial workshops and 

reasons for their concentration. It also 

indicated the amount of production for 

industrial workshops for the year 2022 and the 

reasons for its decline. 

       The study also showed the environmental 

impacts of the industry represented by the 

liquid waste resulting from the process of 

melting gold and purifying it by nitric acid 

(HNO3), or is known as tuba Imports and that 

these gases had an impact on workers inside 

                                                                                                  

industrial workshops through the diseases 

recorded by the research. 

       This industry also had environmental 

effects through noise pollution resulting from 

the use of industrial machines and machines 

during the stages of the gold jewelry industry, 

which had an effect through some diseases 

such as headache, nervous tension and high 

blood pressure. 


