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األول الماءاصدم



آلول١اضل

اسةو|م

 لوب٠وأس ذجه امل.اء ددد وذد اإلذسدان، ة ددأ لوقاء مها٠۵ وردا۵ املاء ن١ك الزمان، دمي مذن
 تودد الذي األداكن من ا.ةرب1د االدددان استيطان كذان الذدمية، الفرتات ى٠وف اإلذسدان. دداة

 ديث وال.فرات، .ثل:اًا-ذيل۵ اكديرة، أذ.ي.ار امتداد ء!-ى اإلذسدان ءاش د فة المداه، .حد-ادر۵ دا يف
 تتحاور أتدد امل.ذاطق ه.ذه ويف القدمية. اؤفرتة تل.ك يف ودضد-ارات ثةاؤ.ات وازده.رت تط.ورت

 دفضل ٠احلوفية املداه يسدذذلوا وا.اكي إزىًاطر، ءكذان من املداه يذذلوا ي لك دذتوة.^، تكذواوددا
 .واسدط أه-اكن ف.ى يسد-توطن وأن لري،د؛ اا.زراط يداور أن اإلذسان استطاع ا، التكذولود ه.ذه

 الدخدر. دذى تواجه االى املومة االدددات أدد .ن۵ امل.ياه تزويد ددتدر أيذ-ا، ه.ذا يومن؛ ىف
 ذفس ويف املاء، آسذبالك ازدداد إىل تؤدي العامل، يف اكان٠السد ذدداد ؤي اله.ائلة اا.زدادة إن

 دتلدية ابس العامل دول تواجهه الذي دددي ا لذلك املداه. مصادر تلوث إىل تؤدي ا[وةت،
 االصل، ه.ذا ؤي ,ا؛.اء دودة ءا-ى حاف.ظة۵ال طرق إلدجاد د د. ه.ذ.اك دل ،٢فقط املاء ءل.ى ب1الط

 ييس ا ا؛.ة ءىل وسذذهرف ،هرةءا عاملية ذظر وجهة من داه ا؛ موضد-وع وسنفحىح سددورف
املداه. جودة ذددد االى
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٢٠اتعال في المته حوافر٠
 ءذدة. ءداه ،تحتاجإلى ومعظمها اردداة، دات دد ذذوم كاي ل اداء، إلى اردية اذكذائذات جذءيع دذاج د

 إءكذاذية توجند وال ا؛.ادية، اظددط؛ت ذي ءوجذودة ي وه مالدنذ، ءداه دي ااه.اام، ءداه ن۵ 97.5%

 ذ«ه-ال.٠األسد ءتواذرة ١غيز معظمها اكان ءذدذ، ءداه دي '؛داه ءن 2.5% ط2ة السذفالرها.
 ذي اا لعميقة١ ااجذونية وراداه ، واذذر ارؤواء، ذي وادياذي اددليدية ااكذل ذي ءوجذود ذها۵ كدير ةسد-م
جذذا. ةا^1ط ءدارغ اسذخذراجتها يكاف
 اردية ت١واسد-اةرااكااذت لإلذسان تواذرة۵ ءذدة ءداه ه.ي ااه.اام، ذي داه٤ا وع۵ندبن ءن 0.75% ذذط
اليابس.ة. ءاى

 500 حجمها ماء ذذيه
 ذي اء0 كدية بل ته ما-يلتر،
ال*الم

الالعق دن 2.5 دبل هد.ةدرة، ما,عقة 0.5
كءية تيردل اؤهدندرة، يدنقن اوتي د؟ ال الياه كدية

أ. د ال اراه تغالله،٠اس

٢رفيا

(إألهقي״*״م توزيع رض إ.إ: الرسعة

 تؤدي ااه-الم. ذي ن١ءكا كل ذي متساوية ليست األستدمال، رة وتوا اسذذاللها، كان دء ااذي '.اداه كءية
 قلي!ة، اارواسد.ب كءية ددا ف تكون كذيرة ءذاطق وجذود إذى ااه.اام ذي عخذذاذؤ أداكن ذي خ1ذ٤ا ظروف

 ءذده.ا ؛.اداه، ذي ا!ذةص مشكلة ءن ذه.اذي أذي.ا ءاى اذدوا^ المختصون د«رف ؤ. ضدذيا ا.اداه حدأدر وء
 ذي دوا^ 26 ك1هذ اكان ااسددن. ذي ءكا«ب ذر ء 1000 ءن أذل )اوادد للشخص رإذاد الما كاءية تكون

 ذة٠س (ذي )اوادد اذذرد الماء ءن ١مكعب ءذرا 292 توذر أن تستطيع ذي اا إسد-راةيل ديذي-ا ن وء ااه-ارم،
 ءداه توجند ال دأته اذذول كذذا يع اذاك ذرد، اكل تتوذر أن يجذب اذكاءية؛اذي ءن أذل اذكءية وهذه ،)2000

ادات. االدد جذءيع اذادية ةية١كا
 ءدد سيتضاعف 2050 سدنؤ دذى أته المختصون يتوقع ااه.الم، ذي كاان٠ااسد ذ«داد ازدداد أعاب ذي

المياه■ ذي ذذص هن ستعاذي 'اذي اذدول
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اداه دورة على اإلنسان تأدر
 نستخدمها اادي المداه ومعظم اا-حية، اا-كااذذ؛ت تستهلكها ادىا ااياه معظم مذبذدد. هورد هي المداه

 اضيفت أن دوف ء-ادة، ذاك يكون ديث (اذديط)، المحيطة ديدة ل ا إا.ى ذاذيًا ذمود األدرى، دات لالدتد

 المداه لذدديد اذداه دورة في أسالى-يذان ءه-ا.يذان شد_اه-م .جذ.ولىته.ا اذدة.اض إلى تؤدي ه-ختلغة مواد إلد،؛
نقية. كمداه

 والندادات، التردًا ات،٠ا؛حيحًا اذدحيرات، األنهار، من المداه تنددر - ونددرا ءحلية ه.ي األولى، العملية

 الرواسدب، -ةط٠تس ا٠ة.«ذده .فدبا بة١مذ ك!ذت ازدي والمواد ازصدلمدخًا، ا؛شاد هعظم األماكن هذه ن-ي وتدذى
.ذذية كمداه لتربة١ اظ.داهإاى دوود

 المتا دن تذوم ديث دار، وال األنور ازوددان، يرات، ازب ف־ي للمداه طددية تط-،ير ءحلية هي اذذاذية، الوملية

 ضارة ير٤ مركد.ات إدى وددولوا ألد.لد>_امها، كافذاء ااذذ.ادات المدلالت تستهلك المداالت. من هجموءة
داه.٤ا تط-يير يذم وه-كذا الكردون)، أكسا-يد وذاذي ماء (د.األساس

 تجديد دذدرة س تعني المداه، فيها تتوادد الذي األماكل وءاى ا؛-داه، دورة ءا-ى دإلذسدان لمختلغة١ ثيرات اك؛
 نالدظ المياه. دورة ءزى لإلذسان األساسدية ادذأثيرات ،1.2 اارسمة تصن .ذذية .داه۵ك ااواه حورد

 .باتقدرة۵ دطريقة داه٠ا؛ تلوث إلى األمر نهاية في يؤدي (المحيط)، الديهلة الدينؤ إلى يطلق ملوث كل أن
 تا.وث يؤدي ءذدما ذال:٠(ه ءه-اوات سلسة د.ألل من أو ماذي)، ه.صا.در إذى المجاري ه-داه تدؤق (ه-ذأل:
 إا-د،.ا). ل٠يصد اادي ا؛داه مجمعات تاوث يؤديإا.ى ا؛طر ه.ذا فإن حامضي، .ط.ر٠ إذداج ازى اا-،-واء
 في اا-طمد«ية ير التحلي بعملدات ةدام.1ا ءلى البيذية -ة۵اآلذظ دذدرة يمدس المداه، ممأ_ادر في تمر٠المدئ التلوث
اه. المد فدها تتوادد الذي اآلءاكل

 األراخدي هن ذذطية،سادات
 اذذذأض لى1 تؤدي ذات،1بااذ؛

الدوفين ا-اياه ط-ارإاى۵األ ل لغ ذف

!!! ייי.

 مداه ،ع الملوذات تن-درف
 سحاج ءلى لمشفقة1 ر المقط

مداه (دردان التردؤ
 ا؛.داه، اتمدمد ءلوية)إلى

 المدودات هذه تذذلذل ود
الجوب. المداه إلى

 لتط-هير هشكز
المداري ه.داه

الهواء تلوث

 ،.داري ،باه
،كررة

 ماري مماه
صذاءد-ة

 ر المط ه١عفقهنيي ازدداد إلى يؤدي النابات، قهع . ط ٠
 ويؤدي ‘ءلوية) داه۵ (.دردان ״تر سهإح ءإ.ى معي

إدى ا؛داه ذذلذل واندذأض ״تردؤ) اندراف إلى ٠ييج.
٠

 شدمش .اوبة٠كب ومواد أسه.دة تذذدذل
 اودذول هن الزراءبة اآلذات حة٠لمكاف

الدوب. المداه إلى الزراءية

دوذبة بهل

اليا دورة ءذى اإلذسان ت ذيرًا تأ :1.2 الرسعة
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جس الج ذه׳ر ءلى اإلشان تأدر

 ذاص كل٠بش ذدا سد־يء ة؛اوضع ن،١مك إذى م-كان ن۵ داه الم دورة ءاى اإلذسد-ان ذأثير شدة تختلف

 فمشكلة الصحيح. كل٠بالش تدم ال (المحيط> لمحيحلة١ اذدددة ه-شاكل مع.ااحة الن هية،1ااذ اذدول ذي

 جبًال ن٠ه تذدع هر٠الذ ١هذ در1هحد. إن '؛داه. دورة ءاى ي ااسد.ل دأثير ل ل ل١هذ ي۵ الجتجس، هر٠ذ

 هه.ألدا، جبًال ذي .ات اإذ-ا ةطح إكان ودنذألدش. ءدراذ.يذد حذر 1ا إى1يتدةق الجنجس ١فذهر اإ^هألدا،

 توجند ال ألذه در)، ا طح٠س ءاى االطار (هداه اهاوية١ '»اداه تدذق رادة إدى أدى .ال، د و يذد،٠1ا
 إؤى تءد.ل دي ال الداه كاءية وذزداد اذتردؤ انجذراف يزداد اذاك، وذتددؤ '؛داه. دركة ذكدح أدبن.ار

 احة٠هس ءاى اذير١ ار٠اذتثد وتؤدي؛اى اذير،١ ءق هن تذال در ال اذدردة ذإن اذادي و الجنجسى.

 هذطقة ذي داص بش.كل األهط.ار- طول۵ أثذأء — 5خذطير ةدضاذ.ات ذحذدث ذاك، أعاب ذي .واسدط

 ضحيتها راح ت1ااةدضاذ هذه وخذألل دذذألدش. دواؤ ذذوذ ذي ادحنر؛.اوجذود ذي اذير١ مصب

 ألن ذاوث؛.اداه، زدادة إدى تؤدي ، ذر1ا طح٠سد ءاى ر1اآلهط داه تدذق زدادة إن االدذأص. آالف
 اذحاري داه دات كاه اذى إشدان؛ وذاك ااذير. إذى كديرة ءاوذات كءية عه٠م دذذل ير 'اكد االندراف

 دددب اذير١ إذى تتدذق ؛اذي ؛اكديرة

 هداه ير اتطي اغ.«دة االجذ-يزة ذي ؛اذذص

 ءول ءل-ى ندع 'اتي الدن ذي الداري
 ه.الدش دحنحدل ذاك، أعاب ذي ااذير.

 ءاى ودذذألدش اا^ذد ذي واطذش٤ا

جذدا. منخفضة جذودة ذات هياه

الده المجاري ه دي، ذدذق يب٠النهرب،، يتلوث

٠تهسذيرالجذجسذى اا اذحذذاة^ اا*هادات يصف دحذيث تخطيطيا، رسنا

دردة. ال دم ى ء( ذذدذق دى ال األهط؛ر داه ح وية ء( دياه بذريان
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ئعائم١ في اداه وتزويد ستهالك١

يذوم كاي ل الشخص يحتجها ذي ا ا اددا كثدية إ ا ي۵ اذيوم، ذي اذذذية داه٤ا ن۵ ونصف اذرات ذألثة

 دددا م ب تؤدي ؛اديت، ولتنظيف األواذي، ولشطف ذده.ام٠األسد داه ا؛ اسيذي.ألك االسد-اسد.ية. بًاحتياجاته

 و۵و األدذى، اا.دد ذي ااخد.روري االسدنك١هو ١وهذ ذي؛ايوم؛اوادد، للشخص اذرا 50 اسد-ذي-الك اذى

اداتدية. 'ادول ذي 'ايدي ذيالك٠االسد ه.«دل

 وااذسد-االت، راددض،٤ا ءد1مق ذي داه٤ا اسد.ده.ال اا.دداة. توى٠ذدسد يرتذح ءذده.ا داه٤ا ذيألك٠اسد يزداد

اذذرد ءذأل: دا.دوظ، كل٠بش االسد-ذيالك زدادة إذى جميعها تؤدي السباحة، ودرك واا.دداةق واصالدات،

 كذاذت وكاه.ا اايوم. ذي اذرا 130 وةيإسد-رائيل )ايوم، ذي اذرا450 يستهلك ذددة1ا ذي؛اوالدات ؛اوادد

.أين.؛ ءؤ1ااصد.ذ ذي ااداه اسد-ذي-الك ارتذاع إذى يؤدي ذاك فإن تحاورا، أكذر ؛ادو

 2000 دنة ذي /لئمل ف املباه اسهتالك :1.3 الرسعة
)World resources سبح(ب

35%

ديفن درا ا ءذاءل طف٠

والطهي الشرب

االواني ااشطف5٠م

غ الرغ٦٦و مالبس غسل ’

ו4%

 والحمام (بانين) مغطس٦
(دش) معشم في

 2000 دملة ي ة قيإدر)ئدل ابرديتدة لالحتئحًات اإداه استعع]الت توزيع :1.4 الرسعة
),دكوروت دركة .ينزمزحب
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 م،1ااها ذي أداكان لك1هذ ديوذؤم. هي ه.اء يود ال الدامية، ادول هي ألسد-اس1ود اا*-اام، هو؛طذي م*ظم

 إذى ادذذاوه ذه م اداء وليضخوا اداء، ه.حددر دحد.اوا اكاي كثيرة، ساءات يددد.يروا أن ااذ؛س دها ف ءر دك

 ام ،2003 س.ذة ذي أنه )ايادثون يذدر حد.دية. ذأدية ن۵ آهذتة ادداه تكون ال كثيرة، داالت ذي بيوتهم.
 ادشر، دذي نم ااهاذم) كاان٠سد ث(ذا وداران صدية، ذادية دن ذة آم داه ءاى ص شخ دارد ددحدل

المداري. دشدكة طحي رتب يكوذوام ام

 ذ*ه.ال٠اسد ب دسم ذددث ااذي ادنذانآ االراض ن٠ه ندداص اال مالديت سدنآ كل ذي اذي د كذيرة، دول ذي

 اإلسد_ي.ال. بسبب سنآ كل ذي يتدونون نددص ايوذي Л أن ادنون ال ويذدر اداوثة. ادداه

 واألذظءآ االذذحدادي ذتطور١ وءاى )اذذاء، وإذذاج )ازراء ءاى سد.ادية اذ*كااسد-ات ادداه اذاوث أن كه؛

ادئية.

باربع.بداة٢من بيوتهن الى المحاد رن 'يحف .افريقيًا من نساء

ئع٠جأ

ادردوا. االسد.ده.ال؟ ءتواذرة ر ء ااه-ادم ذي بة٠العذ ادداه م.عظم لماذا . 1 حثم

إداداتكام. ءذاوا دددا؟ ه دوردا ادداه ر د ن د.اذا .2

,ادداه دورة ءاى اإلذسدان ذأثيرات اكددوا ذم ،1.2 اذ اارسه ذي *ذوا ته .3

 ادداه اسد.ذ^الك ذي ذروق تؤديإذى ااذي اآلسواب ادردوا ذم ،1.3 اارسدهتة ذي ته*ذوا .4
ااهاذم. ذي مذذاذآ ه.ذاطق ذي

 كايف .إسد-راةيل ذي اديدي االسنيالك ذي ادداه استخدام توزيع 1.4 رسمة 1ا تصف .5

هية؟1ااذ 'ادول ذي ااتوزيع ١هذ تصف 'اذي آ۵اارسد- سددوهذه

هداهًاهذة ءاى الحصول واطذون1ا يستطيع ال اا*-الم، ذي كثير أماكان ذي لماذا أ. .6

حد.دية؟ ذادية هن األستخدام

كاؤ؟٠ذد1ا هذه آ د١هو ددب - رأيتدم يحسب - كيف ب.
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الجاه ة٠١,.و١ س٠مقان

 اري تستعمل ي وه ااذ.رب، واا.ددوان اإلذسدان يستعملها : وذذوء كثيرة اس-تعع-االت داه ذا يوجند

 ذاك. وءير ذاءة٠الص ذي تدر ا ا وكذه.ادة ادخذذاة^، دية٠اا ت1ااكااةذ تذهية) (ددت وكاهوطن أذات، اذد

 ال د م.عين، الستخدام المذاس.بة فالمياه الداه، مال اسد بحسب زف ود اأداه جذودة مصطلح در ين

آخذر. السبذ«مال د؛اخد.رورة بة٠مذاس تكون

 داه ذكون اذاء) داودؤ (هةداس اتر اكل كاوردد داذم 300 ددى ذحذتوي ااذي الداه ذاك: ءاى ءذال

 هاغم 800 ءاى ذحذتوي ااذي اأداه أما األةوكاادو. أندبذأر اري حدال-حة ر ء ١اكذي .اإذد.ربا د.ال.حة۵

ااذذيل. اري مالها اسذه دكان اكان رب،٠ااذ حدأا.د^ ر ء هي٠ف اذر، اكل كاوردد

 ء،1ااكايرد توايد ؤ تدحنط ذي ذاتدريد .ها اسدما! كان د اذر، اكل كلوردد ملغم 2000 ءاى ذحتوي ؛اذي اذداه

أوذاري. رب ااشد حدألدحذ ءر اكانها

 ذاوث ' )1959 (ا*أم اذداه ذأذون رف ود ."اذداه ذاوث ' هدى إذى "اذداه جذودة " ذي المختصون ير٠يثد

 وااذذد-اط )أيكرودية اديواوبذية، اذذيزداذية، اذذأحذية ذن .... اذداه حدذأت ذي ذذير أنه ءاى اذداه"

 ذد أذ$.ا كذه.ا موور، الب ءاى خذكاورة يؤدي؛اى وادذي رذاك، أوء اإلشعاءي)، -اط۵(ااذ اذراددواكاتيذي

 دال. األسدد اه أءدت )اذي للهدف حد-ألحذية أذل تحددح ذد أوأذي.ا أواذذدأت، الدددوان، تؤذي

 وتذيب ذخد-م تسد.ةط، ااذي٠اأطر تدداه .ذذية ذير - طر٤ا ندداه دبذهاوذن - الطبب_عة ذي الوجذودة اذداه

 حذديدأ يواء،٠اا اى1 ًاطاةت ازات ء ااسد.ذأج، حذديدأت ذل:۵ واء،٠اا ن۵ مختلفة ذواد الذر اذى ١طريقي ذي

 . )اذر ن۵ ه.حد.دره.ا ذواد أ٠ا د־ضاف ، ذر1ا م.ع األهطأر هداه تدألذس وءذده.ا مخذذاذؤ. وأذألح أر ء

أساسيتيت: دبذذوءذش إذى تقسيمها يدكان اأ.اء، إذى ذخدذف ااذي اذواد

 ودذأدا ل ااره ااسد.ذأج، حذدددأت ذل: ه اذاء، ذي تذوب ال ااذي المدادة اذواد تثدلهل ااذي األودى اذبذذوءؤ

 .حمة1ء صل.بة دواد ونسميها ال-اء ذي ذووم اذواد هذه اا*خدوية. اذواد
 الجسيمات هذه ألن ءكرة، تكون ةإذ^ا ااهاةه^، دة1ااحد. الواد هن كديرة دات كه ءاى ذحذتوي 'اذي 'اداه

ا؛.اء. على تسقط ااذي ااشدددس أش-عة هن ذا٠ةسد تدذدح

 دحذاذيل. هه.يأ ودويكون كثيرة، جيد.اواد مذيب ال.اء اذاء. ذي الذادة الواد تثد-هل ااذي اذذادية المجهوءة

 ال.اء. جذزيائت ذراءات دين تكون األيوذأت وهذه أيوذأت، اذى اذذادة اذواد تذذحد.ل اذدأذيل، هذه ذفي

.حد-أةية اذداه دذى أن إلى يؤدي ال.اء، جذزدائت دين اذذادتة اذواد جذزدائت توزيع

 اذواد ذودان هدى ير يد الماء. ذي تذوب .اواد ذاؤ أه دي ااطه-ام، دح وه ادكاردون أكسد.يد ذاذي كسدحين، اال

أكسد.دل؛اكاردون. ذاذي ذودان هن أذل - اأذال ديل سد ءاى - كسدحين اال ذودان .حد.ةأذي.ا يحسب

إدئ.راةيل. ذي لشرب1 إياه (اإهادير.) الةيالئ.ية ت1تظور.اإواصدة ،87 ،_فحة٠د ذي 1
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دذاد^ لى١هو ذ*وم صه-ب دوالى
)NaCI( م١الطه دلح ,اطول لددا

فزيمل؛ء ذادبة ودوال عوم٠ت هدادة دوال :1.5 الرسعة

 ءواد دين نداءالت أدداذا ذددث المياه. دودة ذددد ١ودركيزه - المياه إل.ى تغد..اف اإذي - ف1المو أذواع
 م.قاييس ذةسد-م أن كان د أدرى. ه.ادة ود و دب دد م.عيذة ه.ادة ذأثير يزداد اذاك وذذددؤ الم.اء، ذي مختلفة

راديواكتيذ.ي'. وذشداط ديواوية، .اوية،۵كي ذيزداذية، ءذاييس إذى المياه دودة

المناييس. هذه داختحد.ار اآلن سندرض

بافحبص٠فيز سبد١٠جق
 ارذة*ت فكام.ا ا؛.اء. ذي ذددث ديواوية ءءادات ءاى داالسد-اس ادرارة درجة تؤذر اا.درارة: دردة

 دات اك وتيرة ذرذفع رويدا، ورويدا ).21 ف.حة٠(ص ا؛.اء ذي ا؛ذاب األكسدحين تركيز يذل ابدرارة، درد

 وذدوه.ا. تكااذره.ا وذيرة ارتذاع إدى يؤدي ١وهذ الحدية، ت1ااكااةذ ءذد ا؛واد) (تجادل األيفدية

 تستخدم ان.٠اإلذسد ذذ-اطات بسبب دددث ودو الدرارة، درد اذنير ءذال دو الدراري، ادذاوث

 االسد.ذ«ه.ال د*د ذ«ود ادذؤ٠ااسد ا؛داه وهذه اذآلردل، ا؛داه أذرى ومصاذح ااكايرد؛ذية لطاقة٠توادد ات٠ه-دط

 .4أءيدتإاد اذذي ا؛صدر درارة درد ارتذأع إذى ذاك يؤدي ديث ذنه، ضخت ا؛صدر)اذي اذى

 تثدوت، ذد ءاذية، درارة دردات تالئم_ه-ا ال ؛اذي 2اا.دية ؛اكادذات الدرارة، درد ارتذاع أعاب ذي

ا؛كاان. ءاى وتسيطر تسد.توطن فاذه.ا ااظروف> هذه تناسبها ااذي األدرى الدية و؛اكااذذ-ات در، أوذي-

.راددواكادينى ال اإلشداع ة.ات عد ل
ودكاذيريا. ناية ال أدادية ذ.لديا لب،1طد ةةر.يات، ذباذًاتك ديواذات، .’دية ال ت1ةذ1الكا 2
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 ات٠بعملب ر ته د ا؛.اء، إدى اإلذسد-ان ا٠ه٠أدخل ذي ان أو طبب_عي، بش.كل .اء٤ا ذي ذدل ن٠ه كذاذت ذي ان واد٤ا
 الماء. ذي ضارة ذاذوية واد ه تذذج د اذاك، وذتيجذؤ اا.درارة، درجة ارذة؛ع أءذاب ذي -اوية۵كي

 ات وذذا طحالب ءخدوية، دواد اطيى،٠ جسيمات هذل: ا؛-اء، ذي ذ«وم لبة٠د۵ ندواد ءن ارة ء ر:٤تق

 ااحد.ب. واد٤ا تدن ءال ذركيز إل.ى اا*كرة ا؛داه سدر داه■ الم كار د ى إذ تؤدي
 ءءاية وتيرة تنخفض ذاك، أعاب وذي آدخدوء، ا؛.اء ذذأذية ذذايل إذى يؤدي ا؛داه، هع دج ذي با١ء كار دع

 ويرتذح .اء،٤ا هلي اآلكاسدجذيى ذركيز وينخفخص ا؛داه، أءه-اق ذي الطحالب يه| ذذوم ااخد.وذي؛اذي ااتركابب

ا؛.اء. ذي دديش كثيرة دية ت1كااذذ تؤذي اا*هاية وهذه ااكاردون. أكسيد ذاذي ذركيز

 اون يذنير ةهذأل داماء، دا١هلب ددذه، ةسد-م يكون حيث مختلفة، ءواد ود و ااونإاى١ ظ$ور يشير ااون:١

 طحالب ١دطلقه مختلفة واد ه وول دسوب أو وا؛ذذذيز، اادديد ثل: ه ه.هادن، أيوذات ود و دسوب ا؛.اء

ين:ة. مد

لمة أسد
 ردوا.٠اشد نستعمله؟ )اذي ا؛.اء داستخدام هذ«ا؛ا '*اداه جود،ة المحدطلح دذدر ؛.اذا أ. . 1

ل ما السد منخفضة ١فيه ا؛داه جذودة تكون لد.الة ذاال ه — ءذدكم هن - ٠أءطو ب.

آطر. مال السذه جذددة اكذي-ا هع.ين،

ا؛.اء؟ ذي بة١مذ هدب ءواد ودين الماء ذي ذ«وم تدادة ندواد دين اةرق٠هو ه-ا .2

 ترتذح ءذده.ا اء٠ه مع دح ذي تحذدث ااذنيرات؛اذي سلسلة — رسدط دواسط^ — وا حدة .3

.ا؛اء درارة درد

ا؛اء؟ ذي يغذن ذه الدية؛اذي ااكاائذ.ات ءاى ا؛داه كار ذع ذي اذذذير يؤثر أن يءكان كيف .4

يمياقيه٢ س٠بجقاي
 ذركيز اآلهالح، ذركيز هذل: ا؛.اء، ذي ا؛وجذودة لختلفة٠ا ا؛واد دذركيز الكيميائية ا؛ةاديس ءن اددير يذم

االكسدجذيى. وذركدز ااةوسد-ذات، ودركدات دركدات؛اذذرات،

 ااذ-ائع ا؛لح .س-اادة أو دوحة اذية ر كا شدحذذؤ ذات كاأيوذ؛ت ذجذده.ا ا؛.اء، ذي ا؛ذب األهالح لملوحةت١

 كاوردد، اة٠ا؛سد-ه اح) ( ااكاور أدوذات تستخدم اذا . )NaCl( ااطه.ام لوح ه دو اء،٠ا؛ ذي ا؛وجذود

اآلهالح. ذركيز اة.دص كءذداس

 والصخور )ادردة ذي ا؛وجذودة االالح ذودان هن دأذي ا؛.اء، ذي ا؛ودودة األمالح ي٠اآلسد-اسد ا؛حددر

سد-ياا؛داه.۵ااذيذأل

وكاءية الصخور ه.كوذات 'اتردن، دكوذات يحسب المحذذاة^ ا؛ذاطق ذي مخذذائذ ا؛اودؤ دم تكون٠سد اذا



وااه.ا. الديان االول: ااةصل م18

الماء لفحص مواد

 لبحر١ مياه غل٠تغأ بس.بب در، نال٠ه ا!قريبة المياه ١مصادر ذي لملوحة١ ذرتفع أن كان دم المذطقة. ذي المياه

الجذوذية. المياه إدى

 ذي األمالح ة دع سدل مو؛زذة ءاى تحًافظ أن الدية دذات ١ك ل ل تتيح ا.ا.اء، ذي واذذدتة المذاس.بة لملوحة١

 ذات ١مياه ذشد.رب أن نستطيع ال اذا وازذ^.٤ا هذه ذي س يم ذاك ة؛ن ا.ا-اء، ة وح ل ع ذذيرت إذا .ها٠ام٠س أح

 أن كان د دي لا اداذات أذواع ذددد لملوحة٠ دردة ة؛ن اذري، داه٤ا استخدام ءذد جدا. ءاذية ءاودؤ

؛.اداه. هذه ن ه نسقيها

 مجمع.ات ذي ااةوسد.ةات وءركدات اذذذرات ءركدات ذتكون الفوس.فات: ومركبًات ادذذرات مركبًات

 وااةوسد.ةور. اذذيتروحين دورذى أثذاء تدم طدد«ية، دات ء ذالل ن۵ ا.اداه،

 ذي تدذف وااذي لتربة،١ طح٠س ءاى تتدذق ا.اطرااذي هداه طة٠بواس ات؛»اداه٠معدج ىإذ ؛.اواد هذه ذضاف

 اذزراءية، الدذول هن ءواد ذادا و الديواذات)، ويف اآلشدار أوراق ثل:۵( دية ت1كااةذ دذادا طرية-يا

 ادية. 'ا مواري وءن ،واآلقذان) الدظ؛ذر، داري (دل: اذزراءية لمجاري١ ن۵و
هم.ا: ؛.اواد ا-ؤذه حد.درانإخداةدانآخذران۵

اادركاان. ذال هن ق1ااذط واذذدار النادات، درق ن۵ ادذاتج اذرماد

 اذذذرات .اركدات ااه.ااي اذذركيز الماء. ذي دة ا.اذ التنظيف دواد ذي ا أيتدم ودودة ةات٠ااةوسد ءركدات

 ن۵ ءدادات، سلسلة إدى ذاك يؤدي ود ا.ا.اء، ذي ذذذية دواد ذاذض إدى يؤدي ااةوسد-ةات، وءركدات

ا.ااء. ذي اآلكسددن كادية خاللهاتتذاذص

 الديوية اذهءذدات أذذاء ا.اداه. ءاى وادية ه ال دية ذذات١كا وتسيطر ذذذرض بيوادية١ الدية ذذات١ااكا
 الدااؤ هذه ذي الماء اون ويذدول ا.ااء، إذى ذتذة راددة ذات ءازات ئعذاق ة؛ذيا ،ودية انأله الدية ذذات١ااكا

حدادح. ذير الماء مجذه.ح ويصدبح ءكار دذي إدى

المذذاذي. اإلذواء نسميها اا*هاية هذه
اإلذسدان. صد.حة ءاى دط.را تثد.كل ااذ"رب دداه ذي اذذذرات .اركدات اادااية ااذراكيز

درض إدى يؤدي ذاك فًان اذذذرات، .اركدات ءال تركيز ءاى تدتوي ١مياه حد.ذ.ار ًاطةال لثد.رب إذا
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 إدى يؤدي م.ا۵ الجسم، داذل جين٠األكددد ذذل ذي اخدطراد.ات إلى يؤدي ارض ١وهذ . اذزراق

واالذتذاق. !ازراق واى تذةس،1ا ذي حدوات

 وهذه خاص.ة، دكتيردا ءشيرة ده ف الهض.مي م ده.ازه الن اذحدذار، االفال ءذد رض٤ا دذا يددث

 درتدط )N02 ( ذيتريت إدى )N03 ( ذيذرات بذدويل ينة مع ظروف ذي تذوم اذدكتيردا
 اذذذرات كباترم مس.توى كذان إذا باالكدد،.جين. ط يرد أن ددن وصذ.عه اذدم ذي ).اوجذود وغاوبينل۵بااهي

ااد.ااخين. ءذد لختلفة٠ا ااسرط.ان راض۵د؛ إلصابة1 ادذه-ال ن۵ يزيد ذاك فإن ءال، االثد-رب مياه ذي

إلةراءااآذاة.ي ء.ن المزيد
 ومركباات ادرات ءركدات ألسد-اس1(د الماء إلى اذذذاذية واد٤ا تدن كديرة كءية ل تدخن .ا۵ءذد

 ااتكذاثر ودذا الطحالب، ذي كادير تكذاذر إدى - األودى لمرحلة١ ذي - يؤدي ذاك فًان خات)،٠ااةوسد

 اسلتهالكه.ا أعاب ذي اذذذاذية واد٤ا كادية تنخفض ا٠ءذده د*د، وذدما . الطحالب إزده.ار مده٠ذس

 الطحالب. وت م يؤديإاى ذاك ذإن .اء،٤ا جمع٠م ياإاى٠ذدذق ءدم أعاب ذي أو الطحالب، يد ءاى

 وتستهلك جذذا. كذدير دذ-كل ا؛داألت ءذ.يرة وذزداد ااه.ددألت، كاذذاء ؛.ايتة الطحالب تستخدم

 اا.اءإاى عامجم ذي األكسدحين كتدية تنخفض ذاك، أعاب وذي اآلكسجذ.ين، ن۵ كديرة كتدية ا؛داألت

 وندداألت ديواذية، ءواذق اآلسماك، ذل: ند دوائية، دية كذاذذات ده ف دودش أن تستطيع ال سد.ةوى۵

 ۶دطي واذي ه ال بذدايل ذذوم وه.ي يواذية،٠اا ه.كذان؛احالت االدواذية ت 'إحال وذحنذل واذية. ه

 اا.ييدروجذ,ين كدريتدد دال: م ذتذة، رواذح ئهذاق ازات وء )CH4( تذذسؤا؛*ايذان ذواتج وتكون جذدا،

)H2S.(
 داهه ذكون 'اوخدح دذا اذى يص.ل ذي1ا ا*ا-اء ومجذندح اذذذاذي، اإلدراء ءءاية دوذروة اوخدح١ دذا

. 2 ااذرب صالحة وءير جذذا ءكذرة

 ذي ضدوية اده '.اواد ذحذلل ااوةتإاى م.ع يؤدي ذاك إن ة .اء،٤ا ه-جذه.ح ذيةإاى١ءذ دددوا تتدذق ام وإذا

 ذي ءذادا األكسد.جذ.ين فيه-ا يكون ظروف إذى ذاذية ءرة يؤدي ذاك فًان كميتها، تذل ا٠۵وءذد .اء،٤ا

اذدداذي. ب وخد.* د*ودإاى .اء٤ا وه-جذهح .اء،٤ا إذى دوانية دية كذاذذات دود حااة٠اا دذه وذي ٠ اء اط

اودم. ذي ألكسجين1 دذذل يئذوم در.وتين، ءن ارة ء هو - بين١غلو١الهيمو ل
هلوث. لداء جهع٠م ذي ألكسجحي1 سعتوى تغير. يصف ٠وهو تذطيطي، رسم د يوج ،88 صدذدأ ذي 2
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3 2 ו

ة ذق هداه

456

 ادواد دة كع خفض٠د٦ ءذده.ا

 أذى يؤدي ذاك فأن الغذائية،

ر د كاد بشلك الطحالب وت ه

 اذا ء،١اإ ذي حني أىك يودد ال

 ت1اكاذذ1,اةيا٠ود .اك۵األسد- وت ته

األكعم.ين تسهتلك ااذي ااح،-ة

 ة ددهلوا1 ملحللثت1 تذوم ءذده־ا

 إن ف ادنة، الطحالب بذدايل

 ض اذد ىل1 يؤدي ذاك

 ة رداح وااى دين، ك!،،ألا أ د كه

ت1وا؛اكائذ .اك۵اآلىل- وت ه

 تسهتلك ااذي األذرى ااحب

األكسد.ين

.املاء جمه.ع ىل٠ا ازحارخك هباه ذدذق ب1ذيأءة الذذاذي االثراء ءهلذة :1.6 دة ادرى

ذذدا ويص-حب داه٤ا ه-جمع دود هن إدتة،١ دية اد اذكذاذذات هن قس-م دتدال أن د*د

 ءودة ى1إ دؤدي ذاك ذإن ذية،١هو ال دات ء خالل

 ى1ودإ ود أكعدحني. ذيه دوبند ذي1ا اذاء ظروف

االكجسني، تسهتلك اددي دية1ا ت1اكاذذ1ا اداء

 يد ءاى ادددة دية1ا ت1اكاذذ1ا ذدإيل رار اسدته ودذم

وادية. ه دية كذادذات

 وإذا ظزثاملًاء، ة٠ءه)د ذوؤذت إذا اش، د اال .عدة ذددث ااذذاةي. اإلثراء ذيه ددث الذيك دهحاملاء اذة«اش :1.7 ه م ادرس

الذدلىل. قًاطة غدر ساه^ دواد ى دبق ا.م
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أسلة
ألهوائية؟1ا اذددإيل ءملية٠ ود.ين يواذية٠اإ الذدإيل ءءاية دين روق اؤة هي م-ا .1

ال.خذائي؟ اإلدراء ءءاية ،فيا ددثت ه.اء مجم-ع ذي ذتذة روائح تذتج .اذا٤ .2

 ..اء٤ا ذي ديدي נا م١ااذظ توازن ذي د.ل اللها٠خ ن۵ دددث ءدإية ي۵ االذاذي، اإلدراء ءحداية .3

وكيف؟ در؟ تن إذي ا أدائية اذال ل۵واا*وا األدداذية ل۵اا*وا دي م.ا أ)

 ازدداد ذدل — أ دذد ذي ١ذكارتهوه ؛اذي — اا*واءل دين اإتوازن ءاى لمحافظة١ تتم كيف ب)

ء؟١ال جمع٠ه ذي الذذاذية واد ا؛

عكسية. ءداية ي۵ اذذذادي اإلدراء ءتداية ة؛ن ال.اء، مجم-ع ذي س-امة ندواد يتوابند ام إذا .4

الداه؟ ه.ات٠دد ذاوث الدذروءذح ددب اذا٠٤

 دفاء ا تستطيع ال وبذدهها أكسدد.ين. اءإاى٤ا ذي دش ن اليو'ئية؛اذي الدية ااكااةذ؛ت ذدذاج األكععد.د.ش:

 اآلكاسجنيى ه.صدر ه.«ظم اذاذر. ذي غم1م 4 ن۵ أذل االكسدجذيى تركيز ذدي.ا (تدديط) محيطة ديدة ذي

 ا!ذي الداه .اء.٤ا طح٠س ذوق يدع الوواء؛اذي ذي ود الو اآلكاسجذيى ذودان هن دأذي الماء، ذي الوود
 به.ا ذذوم ااذي ااخدودي )اذركيب ءءاية ءن ه.حد.دره أكسدجذيى أيذ.ا فدها يوبند ذداذات، ا٠ةدي يوبند

اذداذات.

 .دشدفا ذركدزا ذسه؛ ءذدرك ءير ذذي ماء سطح ن۵ د؛اةرب ه٠ذةيس اذذي يى كاسجن اال ذركيز

 درارة درجنة ذت١كا كام.ا الجذوي: والضغط الدرارة ادرد المحذذاذؤ اظروف١ ذي ؛اذركيز ١هذ يختلف

 طًاقة زدادة إلى يؤدي الدرارة، درد ارتذاع ألن منخفض، سدبع ذركيز إلى يؤدي ذاك فإن ءاذية، اء٤ا
 الدوي الضغط يواء.٠اا إذى ال.اء هدن يى كاسجن اال اذذفال يزداد اذاك وذتيجذؤ االكسدجذيى، بذزدائت دركة

 إدى ال.اء هن تذذذل كسدجذيى؛اذي اال بذزدائت ءدد ن۵ يذال النه شبع، ال ااتركيز ارتذاع إلى يؤدي ااه.ااي،
الوواء.

 المش.بع ذركيز اا حدن تدوئية ؤ كذسم — ءتدذي دذ.كل داسه2 تم اذذي — اآلكسدجذيى تركيز إذى أدادا ير٠ذذ

 .داس؛ اذ أثذاء ااساذدين وللضغط الدرارة ادرد المناسب

 ال.اء: ذي اآلكسدجذيى ذركيز ءاى تؤذر واهل؛اذي*1ا ياي .ا۵ةي

 أءه.اق ذي ذزاذا كاه.ا اذا ه.عه، سى ه يذال اذذي .اء٤ا ؤي الدوي األكسدجذيى يذوب اداء: ءدق

 ارذفاع إدى يؤدي ذاك فإن خذاط، ءحداية ذي ال-اء در وءذدا االكسدجذيى. ذركيز يذل ال-اء،

اإاء. أءماق ذي اآلكاسجذيى ذركيز

الختلفة. الفلروف ذي للتر.اكيز.المش.بعة ،جدىل٠يظهر ،277 ذحة٠ص ذي لالدق، ذي ل
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 اذذي ا؛.اء ن٠ه كديرة كمية وتوجد اوةت،١ طيلة خلط ت١ءملي يوجند ا؛تدذة^، ا؛داه ذي - ادذدفق سدرءة

 إلى يؤدي ذاك فإن كدير، بشكل تختلط وا؛داه سريعا اذتدذق كذان كام.ا اذا ال.جوي. االكد.جذ,ين س دالم

كاسد.جذ.ين. اال ذركيز ارتذاع

 ده تذوم اذذي ااخد.وةي تركيب اا دسد.دب ااضوء اءات٠سد ذي األكسد.جذ.ين ذركيز يرتذح — اددوم سداء.ات

ا؛-اء. ذي ااذد.اذات؛؛وجذودة وداذي الطحالب

.ينخفض اآلكاسدحين ذركيز ذتإن اا*هاية، هذه ةدي.ا تنخفض ذي ان اساءات ذي أم.ا

 ااسد-ائ، داه ا؛ ءحدادر داآلسد-اس ينديز — سد-اءات؛ايوم دمجذرى ا؛داق - األكاسد-جذ.ين ذركيز ذي تةاب1ا

ذايل. ا قه ف تد ااذي أوا؛داه

 ددواذات٠اا ودفادا الد.يواذات إذراز ءن ه.حد.درها ااذي اا*خدوية ا؛واد — لعفوية1 ا؛واد ذركادر

 اذدكتيردا أن اا.دةيةؤ ن۵ دع ودذا ا؛.اء. ذي األكد.جذ.ين ذركيز اذخذفاض اى1 تؤدي اليتة، وااذد.اذات

كسد.جذ.ين. اال تستهلك - ضدوية ه ا ا واد ا؛ تحدل 'اذي - ذية ١ابيو

 اذخذفاض وإدى اا^واةية، ا؛داألت تكذاذر إدى يؤدي ذاك فًان ا؛.اء، ذي ااهخد.وية ا؛واد كادية ازدادت ا٠كاه

اإلدراء؛اذذاذي. إدى األدر دي؛ية ذي يؤدي ا٠مع األكدحين، كدية

 ن۵ تذأذر ي وه ا؛.اء. ذي أواذذاءدية الحامخدية، توى٠سد۵ ءن القيهة هذه ذ«در ):pH( ادذذاءل قيه.ة

ااكاردون أكسد.دل ذاذي دءد.ل ا؛.اء. ذي ا؛ذاب كاردون 1ادد أكد ذاذي وذركيز ه اا*وادل، أدد مخذذاذؤ. ءوادل

املاء ذي األكء.جني كهدة٠عن يزيد هر،٠الذ يه ااسد.زيع الددنق
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 ة درجن اردفدت كام-ا التذفس. ءملية٠ ذالل الم.اء تطاة,هإزى دي ال الدية الكائذًات ن وم الوواء هن الماء، إدى

 أكسدد ذاذي ود و ويؤدي .اء.٤ا ذي اذكاردون أكسود ذاذي ذودان ذخفاض١ يؤدي؛اى ذاك فًان الدرارة،

 ؛اكذردوذيك حاهض يذذج لية،۵الع هذه ذالل ن وه .اء،٤ا جذرات ودين ددنه تذاءل إدى الماء ذي اكاردون١

)H2CO3( الماء حامخدية ارتذاع إدى يؤدي ادذي )pH (منخفض.

Н2СО3 002 ج + но

 أءذاب ذي الد؛هخد.ية ب٠اارواسد تذذج أدنا. الحامضي ؛اثلج ن وه -خدية۵األهطارالدا ن۵ )اتذلمءل تذأذرقيهة

 اذذيوم. ذي وجذود٤ا .اء٤ا وض الذيتروجين> سددل١وأكا ادكدريت سيد (أكا! واء٠اد ءاوذات دين يذم ل تدعع

 الد.يرية الصخور .اددردة هن اء٠٤ا تصد.ل ذي ال .«دذية٤ا األمالح وذوع۵ ؛اتذلمءل، قيم.ة ءاى يؤدر آدر ل۵ءا

 جذذا ءدي1أوااة الحامضي، .اء٤ا .pH ال ذرذح .«دذية؛ادي٤ا األمالح كءية هن تزدد - ذال٤ا سديل ءاى -

فيه-ا. ا؛وجذودة الدية ااكااةذ؛ت يؤذي

)pH( ال.تفاءلق، هى ١م
 ئختدفة،١ ا؛د؛ا-يل ذي )он ( يددروكسد.يل٠اا وأيوذات )Н ( الؤيدروحين أيوذات تنتج

 ذركيز أ٠فيه يكون ؛اذي ا.يل1ا؛د هي الحامغدية، ا.يل1ا؛د , " اذذذي " .اء٤ا ذي ذايل ودءستوى

 ا.يل1ا؛د ي ذه اذذاءدية، المد,اا.يل أددا ييدروكسد.يل.٠اا أيوذات ذركيز هن أكذر ييدروحين1ا أيوذات

 هدى ذذدس روجين■دالهي أيوذات ذركيز ن۵ أكذر ابييدروكسد־يل أيوذات ذركيز ١فيه يكون اذذي
 ايدروحين أيوذات ذركيز ءن در 'اذي pH ال ام٠سد حالل هن المداول ذلمءدية أو حامغدية

 نسميها ،7 هن أذل pH .ا٠ا يوجند ااذي يل٠المحاا .14-1 هن ااسد-ام دذا ذدم تتراوح المداول. ذي

 pH اه يوجند )اذي ااسد-اةل .ا۵أ ذواءد. نسميها ،7هن أءاىpH ا,ي.ا يوجند والمحن,اذيل؛اذي دواءض،
 أخد.*.اف 10دهةدار دير م.عذاهpH ال سد-ام ذي واددة دءذداردرجذ^ اذحاض كل .ادل. د ١فهو ،7

 هن هاف٠أخد 10 دءذدار د؛هخد-يؤ أكذر يكون pH 4 ذا وال1ه-حذ أن ذي د ١وهذ اذتذاءل، ة۵قي ذي

.5 يسد-اوي pH ذي مداول

 )Mg( )؛.ذذيزيوم وأيوذات (ببةح> الكالسيوم أيوذات ذركيزي وع л ترجن أته ءاى معذزف — المعدسدر
 ."-را ء " أكذر يكون فاذه اذذوع، دذا ن۵ كذيرة أيوذات ءاى اذاء احذتوى كاه.ا اء..1ا ذي

 ذاك ه.ايؤدي۵ اذحدذأء^، ذي المخنذاذؤ االجذ.يزة وذي األذإديب، ذي 'اكاس تراكم رةإلى٠اا*سد داه٤ا تؤدي

 تذدج األدودات هذه آلن ءاذية، اا*سد.رة اذءداه ة؛اذذلمءل۵قي .رءوته وداة ذجذلمءؤ؛احدادون اذحاض اى1

 رذذألهس1األهط داه۵ ألن الالد، ذي كذيرة طق1ه.ذ ذي رة٠ءسد مياه ذلمءددذوجذد يكون أن يهيإلاى ه-حذاوال

والمدذدزيوم. الكالسيوم أيوذات ءاى تحتوي هحاايل تتكون كذا وه مختلفة، جذيرية حدخذور ع٠م
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 يؤذي د2 .اء،٤ا ذي لختلفة٠ا االصطناعية المواف١و الثقيلةا الم.عادن ودود صطحاءية:1 ودواد معادن

 واد الم هذه هحد.در يكون أن يدكن خذطيرة. ااث-رب مياه ذصديح قد١و الماء، ذي ذديش ااذي اد.دية ئذات٦الك
 لمكاف.حة ئستعمل واد؛اذي٤ا ودن الصناعية، لمجاري١ ن٠ه داه٤ا إدى ذصد.ل معظمها اكذن (التربة>، ي ط؛د

 .2المياه ذ«ةدم اهءاية إضاذية وكذواتج ذقادات، واذع م ءدر ا؛داه تغأ-غل ن وم اذزراءية، اآلنات

 إل.ى يؤدي ذاك فًان 'اذذاذية، السلسلة وذي اا-دية ات٠ااكااذذ أبذسد-ام ذي '.اواد هذه ذركيز ازداد كاه.ا

(ا؛ديط). ملحبحلة١ وا؛ديئة ااصد-د ااخد.رر ازدداد

 وألواد ة ذ-قيل ال المعادن تدخنل اآلتية: اطريةؤ1د ذددث ي وه دودوجي، ال االزدياد نسميها هرة،1ااظ هذه

 دذأء ذي وتثد-ذرك ؛.اواد هذه هن ذايل ةسد-م يذنير ا.ا.اء. خذألل هن دية.1ا ت1ااكذاذذ أبذسام إاى عية االصطنا

 ن٠ه بذزء إدى وتذدول الخالدا، إذى تدخنل ا٠مذه ذايل م٠وةسد الدية، ت1ااكذاذذ أبذسام ذي تدذى ااذي '.اواد

 ي ذه (المديط)، المديط^ ديه ا إدى ألواد هذه إلدراج ت١تداكآاد ال الدية ت1ااكذاةذ أن بدا الداية. سد-اةل

 اصطناعية ودواد ة ثقيا معادن ذراكذم إدى تؤدي ءحدفاة إدى الحسم دذا يذدول ودكذا الدسد-م. ذي تددى

 )اكذائذات اى1ذذذةل االصطناعية وألواد ياؤ المعادن؛اثة فًان الدية، اذكذائذات هذه تؤكل ءذده.ا م.٠الدسد ذي

 أءاى، اى1ااذذائية السلسلة ذي ص.عدذا كاه.ا اذا .أيص-ا فيه-ا وتذراكذم ادذذاذية، السلسلة ذي اا*ادا الدية

 اذبحذث ذاك: ءاى ذال۵ ءاذية، ية۵هو٠سد درد إدى ذركدزه.ا دصد.ل دذى دزداد ؛.اواد هذه تركدز ذان

 ذذد اذزراءية. اآلنات فحة١لمك ئستعمل ؛اذي DTT أل.ادة ذركيز ءاى ألذددة ؛اوالداهيل أبذري 'اذي

 ذي أل״ادة هذه ذركيز كذان اذدتاة^: الدية ااكذاةذ؛ت ذي أل-ادة هذه تركيز ذي ارتذإءات اذبادذون وبند

 اذى أل.اء ة ألوبذودة (الطدالب) أتية ال ق1وا٠1ا ذي ذركيزدا ارتذح وقد ،ppm 0.000003 اء٠أل

0.04 ppm، 0.2 إلى اء)٠٤ا ذي بذداألوبذودة اذصذدرة (الديوانات الحذدواذية اا*وااق وذي ppm، 
 ه.ادن٤ا هن ألداه حد.؛در۵ ذاوث دسوب يددث )اذي اذخدرر .ppm 20 ى1إ واألسد״ه.اك طيور1ا وذي

 دددة ال ذي كذيرة سدذوات '.اواد تدذى ااذاوث وددد االد، طويل خد.ررا يكذون االصطناعية، واد٤وا ؤ1ااثةي

 'اوالداتألذددة ذي كديرة بحيرات تلوثت والسبعينيات، الستينيات ذوات٠سد ذي ذاك: ءدى ثال۵ المحيطة.

 كذاذت 'اذي اك٠۵اال- معدظم دوت اى1ااذاوث ٠هذ أدى وذد االصطناعية، واد٤وا .ه.ادن٤ا ن۵ كديرة دات دكت

 وءدى الثمانينيات، سذوات ذذ۵ ديرات اد تط.ييرليذه ءدادات إبذراء من م ادرء ءاى ديرات. اد ذي ذ«يظن

 ءاددا، ي2ب ديرات د ا هذه ذي وث ادتا سد-توى۵ أن إال ،إضد.اني ذدوث اذع ندخذذاة^ دذذ-اط؛ت ادذدام من ادرءم

أللك. د صد؛لدؤ ءير ديرات اد هذه ذي يدن دع ادذي سد-لداك اال .هظم۵ زادت ال ،١هذ يودن؛ ودذى

.وءيرذاك) ادذيكل الز.ةدق، الرهداص؛ <هثل: ءادية ذر.ية كاددة ذات ددن دي ثقيلة. ددن 1

).84 ص.ذحة إدى (اذظر.وا هخظذة ذداره مركب,ات إذتاج الكاا_ورإلى يؤدي .دكتيريا ال دأد. دطال كاي ل ادكدور. ذس-تعمل اإداه، ذ«ةدم ءذد 2
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ان ارا ذي اماطة٠مي المرع ذصوة ق־٠دربالزف ذاوث
 ءدر الًطريقة ون رض يم — ان دا ذي ميذاه.اطة — اذحددادين ذرية س.كان ددأ ،1953 ذة٠س ذي

 وأخد.رار ارددات ن وه ى،٠ءه وهن مختلفة، أءحد.؛ب أءراض هن هذهم كثير اإ ءاذى ق ف ادية. اء

 68 وأصددح اا*وارض، هذه ذدهم٤ ظ$ر )اذين ن۵ شدنحذ؛ 43 ات٠ه سددن، 13 ونألل الم-خ، ذى
 ءداه در 1ا (إى دضدخ كذان ذايج،٠اد داه هن د؛اةرب أذدم ادذي ا*اصذع أن اتفدح ه.«ا؛ا. شخصا

 ادى األسماك ذى واد1ا هذه ت دراكم ود ؤ،۵سد-ا ق زد دركدات وءاى ق، زد ءاى ذدتوي مجذار

 اذى أدى هذتظم، بش.كل األسد.داك هذه تداول إن اذذرية. اسد-كاان أسد-اسدية ءذاذية واد كاه استحدمت

اذوداء. ددث ذاك أءذاب وذي ذطير، دتركيز اؤدم ذي اذزددق ذراكام

 ه.ات ،1983 سددن وددى ن الت ذاك هذذ اكان الدايج، إى1 اذزذدق ضخ توذف ،1966 سددن ذي
 ذتددؤ اذذذاة^ اا*وارض هن اذى إضد ص ندن 1500 اذى وء للتسمم، دحًا اذى إضد شخص 300

د؛ازةدق. للتسمم

أبطاة
 ذات الجذوذية وااداه )ادذاديع هداه ذكون حد-دراوية هذ؛طق ذي كذيرة، داالت ذي .1

ااسد.دب. اذ-ردوا ابة. ء أمالح كيز ذر

 تدر د الداالت أي ذي ازاء؟ ذي اذذوسدذات ودركدات اذذترات ءركدات أهءية دي ا٠ه .2

خد.ازا؟ اركدات ا^ذه ااه.ااي ؛اذركيز

 يكون: ا٠۵ءذد اذاء ذي ؤر٠تظ اظروف؛اذي١ حد-ةوا 3
ذاص. دذد.كل ءال ذركدزاالكسدحين أ.

ذاص. كل٠بش منخفض حين تركيزاالكسد ب.

 ص.ف.حة ذي ورد لذي1 لملحق1 (ذي اداء ذي األكددين ذودان ^دول ذي ته«ذوا .4

ج׳7׳7
ل.ألكسجين؟ اآلءذى ادتركيز يكون أن توةع٤ا هن - الجذدول بحسب - ظروف أي ذي أ.

أو ،قريية الماء ذي اآلكدين.ين كدية تكون ظ<.وف أي وذي ه-اء، دع دج ذوع أي ذي ب.
ذ.بع؟1ا ذانركيز هسد-اوية

 ارذذاغ إذى نؤدي ذد ذي واا اء،.1ا ع تدينه ذي ذددث اا*هادات؛ايواودية؛اذي دي ه.ا .5

ذاك؟ يحدث كيف حدذوا، اء؟.1ا حامضدية

 ازاء؟ جذع٠ه ذي ااه.اء )pH( ااذة؛ءل ة۵قي ءاى اطةس١ دادن ذي ااذنير يؤدر أن يمكن كيف .6

ادردوا. ة؟1ثقي دهه؛دن اوث ه ه؛ء مجيرح ذط؛ر أن الصعب ن۵ اذا1 ت.

 االصطناعية وااواد ياؤ )اثة ائيرادن هن حذا متخفضة نراكيز نؤدي ذد اذا٠1 ردوا،٠اث .8

اسني؟ م1الذظ اضرارة ألى
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ة٠بيولوج طاسى
 ئذات١ك إذرازات دية، ئذات١ك ياي: حدا ل تده اء،٠ا؛ ذي هضوية1ا ا؛واد .اء:٤ا ذي ضدودق اده اذادة ذركدز
 إدى إض.افه التحتل. ءءدية ن۵ ادذاددة هضوية1ا وا؛ركبات ادذدلل، دهءدية ر ته إم هيتة دية ئذات١ك دية،

وت. ر وا ادوذود مدل: اصطناعية، ءخد.وية ءركدات الماء ل يشه أن يدكان ذاك،

 استخدام ن۵ يهذ*ذ.ا اإذاوث ١وهذ ءال، وث ذا ه.سد.توى إدى ا؛.اء ذي اإهخد.وية واد دده ادكديرة ادكءية ير٠تث

والذظافة. اذري رب،٠ادث هذل: مختلفة، مداالت ذي ا؛.اء

 األكاسجين اسدذ$ألك هه.ا: طريةذان1ا ا؛.اء. ذي اددخدوية ا؛.ادة كادية إذداس مختلفتان ن١طريةذ طزرت
.COD كيميائي1ا جين٠األكس ك١واستها BODوجي و د ا

 دي.ا تذوم اإذي ادتذذس، ية1ءه ذي دستهلك اآلكسدحين؛اذي كادية ذذدس ذاذذا ، BOD ال ؤدص ءذد

 اء٠ا؛ ذي اوجذودة اد*خد.وية ا؛واد ءإى اددكتيردا ذى تذن اددكاذردا). (داألسد-اس ا؛.اء ذي الدية ااكاائذات

 ءدر ذة2دطري - اددكتيردا تستهلكها اإذي - ن اآلكسدد كءية در اذا ادتذذس. ءدإية ذي وتستغلها

ا؛.اء. ذي اوجذودة اد*ضوية اذادة كءية ءن هداث-رة

اآلتية: دادطرية:ة BOD اذ إفدص دارية الم. ية1هه1ا تذم

 بش.كل لقذيذة١ ذذاق ذم ا؛.اء، ذي اآلكسدحين ذركيز وذفدص فدصه، ا؛راد ا؛.اء ن٠ه د*دذؤ ادذذددة ذدأل

 .20 ح درارة درد ذي ادظالم، ذي أدام ة٠ذهس ونضعها؛دة داحؤا، إدى يواء.1ا يدذل ال دكاي مدكام،
 دددذم ءذي.ا ذ*در (ادذي BOD ال ة۵قي ا؛-اء. ذي ين كسدج اال تركيز أدرى رة۵ ذفدص أدام، ة٠خمس ود

 ذي ذركيزه ودين األول، ادفدص ذي ذركيزه دين االكسدحين ذركيز ذي ادذوق دي اددذر)، ذي أكسدد-ين

 5 ود*د اددذر، ذي غم1م ة األول ادذدص ذي األكسدحين تركيز ن١كا إذا ذدك: ءدى ل١هذ ادذاذي. ادفدحى
).6—2=4( اددتر ذي دظم۵ 4 تسد-اوي BOD ال ة ذيم ذإن اددذر، ذي ءدذم 2 إدى ذركيزه ادحض أدام،

BOD = األول) ادفدص ذي ئ اآلكسدد (ذركيز - ادذاذي) ادفدص ذي كسدحين اال (ذركيز
الددذة ذوه آذذت اوذي اودوم ي ف أدام 5 د*ل
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 ذي ا؛وجود األكددددين كل ل يسد ءادية اداء ذي لعضوية1 اذادة كهية ٦فيه تكون دي ال ازد.االت ذي

 ءاذية BOD قيهة ذات اء٠ه ءدذة ذأذن ءذده.ا اذا .اا*خدوية -ادة٤ا كل ذذدال أن ذدل المف.حوص اذاء

 هباشره اآلكسدحين ذركيز كهية ذذيس .1ااة.دص إدراء ذدل نخففها أن ذددب ادداري)، مياه دال:(م

 ءاده ذدحدل ادذي BOD ال ة۵قي ذخد.رب أن وددب أدام. 5 ددن أدرى درة وذذيسه التخفيف، د*د

التخفيف. بقيهة

 ه.اء دال 1 إذى ذذدا ه.اء ءال 99 نضيف أذذأ ذي، د ١(وهذ ضعف 100 د ءينة 1خففت إذا ذاك: ءاى هثال

 اكاي ،100 د لذتدحة1 ذخد.رب فًاذذا اداذر، ذي اذم۵ 4 ين٠القياس دين ذي؛اذركيز ن؛اذرق١وكا اا*دذ)، ءن

 ذي هاغم 400؛اوية٠هسد BOD ال ة۵قي تكون ادحادحذ، هذه ذي اذاء. ذي BOD ال قيهة ءاى ذدحد.ل

اذحاري. اداه بة٠مذاس ة ءقي ل ا وهذه ذر، ادا

 ددتوي ءذده.ا اكان دسددودن، دكتيردا ا تحللها ااذي ادوخدوية ادة.1ا كهية دددا ض دم ،BOD ال فدص إن

 ال اعة٠س ذواد ءاى ا؛.اء ددتوي ا٠أوءذده واازيوت، )اذذط هذل: دسددواذ، ذددال ال ءخدوية ذواد ءاى اء4ا

 ١هذ ذي ).COD( .اوي۵ااكي األكسدد,ين كهية ذفدص أن ذددب اا*خد.وية، ا؛.ادة ذدايل دكتيردا ا تتيح

 بتحليلها. وذذوم ا؛.اء ذي ا؛ودودة اا*خد.وية ا؛واد دهيع مع ذتة؛ءل ادة٠ه — ا؛.اء نضيف-إلى ااة-دص،

 ا؛.ادة اكاندية هداسد_ا كل٠تثد اا*خد-وية ا؛واد ذدايل ءدداية ذي تستخدم وااذي المستهلكة اذادة كندية

 ذيألك٠السد وددات اى1 ذاءدة دواسد.طذ ءادب-ا ذدصل اادي ة۵ااقي دول ن .ا؛.اء ذي ا؛ودودة اا*خدوية

.COD و BOD الفححدين دين ذذارن أن نستطيع ١وهكذ كسدد.ين، اال

 ازدية ااكااذذ.ات ءن هعيذة كادية ءاى دائدا الطبيعية اذداه ذدتوي دألدراض: ه-سببة ءوادل ودود
 ذن اذذاتج ااذاوث حد.ديه. ا٠أهرائ ب تسدد وال تدن؛اتردن، ه.حد.دره.ا دكتيردا دأألسد-اس وه.ي اذدذية^،

 دكتيردا، ءاى ذدتوي واإلذسد-ان؛اذي ازددواذات دسد.دبإةرازات دددث أن يذكن اادةيةؤ، ازدية ااكاائذ؛ت

 ل۵٠يثد هباش.ر وداء إدى يؤدي دداوثة، داه دد ص و؛ رب٠ذ إن أددراض. إدى تؤدي ت١وطةياد ذيروسدات
 ااحد-رع) ذأل:۵( ازداد ذي راض أه اآلهه.اء، ذي أءراض اذكوايرا، ادكدد، ن١يركا ذل: ه هتذوءة، أهراض

 دد.الدين أن إدى ااه؛؛ية الحد.حة مذظهة ؛داتл.٥ ير٠تثد حدديدي). لتهاب١ (هذأل: اا*يذ.ين ذي وأددراض

أطة؛ل. هم األدوات وثاث سددن، كل ذي االراض هذه دسد.دب ون۵يهوت حاص األشد

 دط^ ه.«ةدة، طرق هي أءراض، إدى تؤدي ااذي اددكتيردا هن كادير قس-م دير وته ا*زل اذ«.دة دطرق١

 عد حالل ن وم وبسيطة، فد.رة1هد ءدر الًطرق اذاء ذي اددكتيردا هذه ودود ذدص يتم اذا ادندن. ود.اهطذ

 ، )دم وره ية كود اا ( ادذواوذدات ه-دهوءذ هن ادكتيردا هذه تهييزه. ادسددل هن ادذي E. coli ال دكذيردا

 هذه ودود يثددر ضارة. ءدر ودي وازددواذات، ان٠اإلذسد هخد.م دي-از ذي ذادت دفد.كل هودودة وه.ي

 ءاى ههي اذا و/أوادددواذات، اإلذسد-ان هن هحددرها إذرازات ءاى ددتوي ا؛.اء أن إدى ا؛.اء هي اددكتيردا
أهراض. إدى تؤدي دكتيردا أدن.ا هل٠تثد بددو .ا۵

 ضد*ف). 100 و اف أخد* 10 (دذاالن. تخفيف.ات بعله م١ذقو أن ددب اذا ءاده، سنحصل ادذي BOD ال ةعقي عس-بقأ ذعر.ف ال أذذأ ا دم ل
' أدام. 5 ذه.اية ذي صغر، ءن أكادر أكعال.حئذركايز ففه-ا دىيوجك ا العب-ذة هنخذلمدل BODال قيمة دحسب



وااه.ا. الديان االول: أذصل '.25

 تسد-ه.ح أءراض. بمسببات وثة1م ذكون د3 دداه اذى تث-ير كامؤنذرات E. coli ال دكتيردا تستخدم

 مصدرها 'اذي — (الكولبغورميم> ااةوا.وذدات اكذيردا مختلفة ذراكبز وول ااحد-حذإلى وزارة معادير

الداه. اسدمال ذوع ددسب — ؛ادرازهن

1إصاءيد طايؤس

ىهوح1״ذركيزاألكدرا
 ة1الةولوذ كتدرذا 1

اا؛راز هن ا دتعذدزذ ״ذى
ء1له1ه 100 ذى

الماء استعمال

0 رى٠۵هاا1هد

100 الس.داحة درك ذى االسد-ذدهام ه1هد

200 ااد.در واطئ٠۵ ذى م1االستحع داه م

1000 دون واالسذدام ذاحددد املستعمله ه1اإد

ان٠هاإذس٠يلهس أن

.حدد ا! وزارة معايري حفسب اودراز، دن عص.لره، ايت ل )׳البفورممي٠(ااكو ت الةوًاون امث'اكترييًا ذركزياملسء.هرح ا! : 1 ٠ 1 جذدول

 األش-عة هذه ه.حد.در يكون د3 .إشعذاءي) ذذ-اط ذات عة٠(أش راددواكاتدذبه بأش-عة داوثة الداه تكون د3

.اإلذسد-ان نشاط أوبسبب ي،

 الداه ذي - ذال٤ا سويل ءاى - ذجذده أن يدكن لطبدحة،1 دن د.دره۵ه ؛اذي اؤراددواكاديني اإلشعاع
 دن مخذذاذنذ أذواع توجند ة. أشع دحإذق ءذ.احد.ر ءاى ذدتوي ذي اإ اذحددور دن حي.ا ذخد ذي اا الجذوذية

 ذدوي أن ويمكن الصناعية، الحد.؛ذع وذي المستشفيات، ذي تذذج الذشادات؛اذي دذل: اذسادن، ااذة؛دات
 ى إ؛ تؤدي فإذه-ا عيذة،٠م ءتدة دن أكذر اإراديواكتينية األشعة كذاذت إذا راديواكاذيذية. ؤ أشده نق قط دواد

 أن يهكن ااى-رطان. مرض ،وتهاور ذطرآذر،٠ وراذي. ذال وإذى DNAJI دزيء ذي،بذى ذآييرات
داوث. ددلمع ردي.ا تم ءذاذية دواد تذاواذا أوإذا واد،٤ا ديذه داودا ماء شردنا إذا األشعة لهذه ذدرض

راديواكاذيذية. 5أشد و^ولى 1
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أسخلة
 أدام تدسًاطن تذديد تم — رأيكام بحسب - ؛اذا اكددوا، ذم ،1.8 رسهؤ1ا ذي ته*ذوا .1

؟BOD.1I ص فد اتذذدذ
 ذإذذا ءاذية، ا؛وادان*ضوية ية۵ك ١فيه مياه ذي BODال ة۵قي ذة.دص ءذداذرددأن .2

دب.٠ااسد اذ-ردوا تخفيفها. لى1ذدذاج

اآلذية: ا؛اء ا*دذات BOD ال ب حدوا .3

 د*د تم اذذي ااة.دص وذي اذإذر. ذي اذم۵ 7 اآلكسذحين ذركيز كذان األول، ااة-دص ذي أ.

ادر. ذي خم1م 2 اآلكسدحين ذركيز كذان د2ة أدام، 5

 تخفيفها تم ااذي لعيذة1 ذي اذر،1ا ذي اذم۵ 6 كسجن.ين اال ذركيز كذان األول، ااة.دص ذي ب.

 1 األكسد.ين ذركيز كذان د2ة أدام، 5 د*د تم ادذي اذذاذي ااة.دص وذي أخد-داف. 10
ذر.1اا ي2 غم1م

 سددات ه وول فدهى1 كهؤلثد-ر ذس.تخدمها اكذي ذن؛ادكتيردا، ا؛طاود^ اذحدذات دي ذا .4

أذراض؟

 اصطناعية دذواد ذاوذي.ا ع٠م ذؤارن^ داذدكديردا داه ا؛ ذاوث ذأثير بين روق2اا ه.ي ا٠ه .5

؟٠ثقيلة .ه.ادن۵و

للتلخيص أسخلة
ورد كدا جذدول، ذي دذاذركم ذي سداوه.ا ذم ا؛.اء، لجذودة اديس2ه دذسة ادذاروا أ. .6

اآلذي. الودول ذي

 ذوع بحسب كديرة) أو هتوسطؤ، يانن، 12( داس2ه. كل ية۵أه هدى لبدول٠ ذي اكتدوا ب.

ا؛داه. اسذذدام

 إلكه.ال استعملتموه.} 'اذي اطريةؤ١ ردوا٠واذ ءادوا ذم وادد، ال٠اسد.ذ«ه ذوع ادذاروا ج.

الجذدول.

 اء٤ا ذذدام اسد

 ءقداس

ا.الء جودة

اك ۵أسد. ؛ركةاذشدرب إه د ه
ذي ذري ا ذى داآلردد دذشأة

اذزراءة ء؟1حد.ذ1ا
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ذلخيص٠
مياه ي۵ اذ*الم ذي المياه ه.«ظم ال.حية. ئذات١الك يع م كج خد.روري صدر ه ١هو الماء

 ذي ا؛داه وع۵مج تدن ذذط 2.5% لعذدة1 ا؛داه كل٠تلذ ا؛حيطات. ذي ءوودة حة٠ال٠م

 ة ف دل ادخ لمذاطق1 دين كذيرة ذروق تودد .اإلذسان السدماالت متواذرة ليست ومعظمها ااه.اام،

 ااسد.كاان د1ذعد رادة دب سد د اإلذسد_ان. السدماالت ا؛تواذرة ا؛داه كءية ديث نم ااه-ال-م، ذي

 ذي ادذذص ءن سد.ذه.اذي ذي ان ااه-الم ذي اذدول ءدد يرتذح أن ااهاه.اء يتوقع اة، اا.د توى٠سد۵و

اداء.

 دددة لا إلى ود د اله٠تعم٠اس ود*د اء،٠ا؛ واإلذسد-ان اد.دية ااكاائذ.ات تستخدم ذجذدد. ه د ور ند الماء

 اذذذأض.دودة اى1تؤدي مختلفة ءواد ءاد ذضاف|إابه ا؛.اء، مال است ءذد . اذديط) ( لمحيطة١

 اؤتدخذر .ا:۵ه اا*هايذان وه.اذان ذذية، داه كه ا؛داه ذددد ذي أساسيتان ءدايذان اهم٠تسد ا؛داه.

 .حد.در۵ ذي ذددقى ذده كذاذت انذي ا؛واد ا٠أه ذذي، اء٠۵ دخار اذى ا؛؛ء يذدول ددو، حالل ؛اذي

 ددوثه، حالل ادذي يعالطبي ااتط-ؤير اية۵ء هي اذذاذية، اا*هاية ااذدذر. ده ف ددث )اذي اذاء

 ا؛.اء. دودة تتحسن ١وهكذ ا؛.اء، إذى أضيفت ا؛واد؛اذي هن ةسد.ذا ءدال دية كذائذات تستهلك

يزيد. اداء اسد-ذي-الك ذإن داة، ال سد.ذوى۵ ارتذح كاه.ا

 دودة ذي اذحاض إدى ا؛.اء در1هحد. ذاوث يؤدي ااذ.اهية، اذدول ذي السد-اس1د كذيرة، دول ذي

 ا؛.اء دودة تحديد يتم صحتهم. ءاى دطزا يشكل قد ا؛واطذ.ين، لخدمة المعن ا؛.اء أن ادرد ا؛.اء

ا؛واد. هذه تراكيز وبحسب إدبه، أضيفت ااذي ا؛واد أذواع بحسب

 .ا؛.اء يستخدم أدالمة هن ادذي االسددالك بحسب الحدد الماء دودة المصطلح يذذير

اآلتية: اطريةؤ1د ا؛.اء دودة تدذاييس تذسيم يدكان

اداون. كير، د ا الدرارة، درب^ ذيزدائية: ذاديسى ۵ ٠
 اا.تة؛ءل قيهة األكسددن، ااذو-ذ؛ت، دركدات اذذذرات، ندركدات داود، كيميائية: دذأديس ٠

)pH(، االصطناعية. وا؛واد ه.ادن٠ا؛ را؛.اء،٠ءسد

األءراض. .ات وءسدد اا*خد.وية ا؛واد ددواودية: ءذأديس ٠

راديواكتيذية. أش-عة ديسإفد-ه.اءية:1ة۵ ٠



سش1اصل

ايهفي!سرادل

 لك يف ٠رين-4ااط لةرن١ ذي اذدألد، ذي األكرث ادرواسدب م٠موس كذان ،1991 لم2 ؤتنذة .ومس۵إذ

 لتت يرط كثرية، أه.اكن وذي سدذوات، دد مد دل ا؛ه هن ى.1أء الرواسب مكيات كذانت ابدد، أذ.د.اء
 .ذدط س-ذة ذكذاذت ااسد_ادةاًا، ادسن؟ -ا۵أ ال.ةدل. ضد_*ذ.ي من أكدر كذاذت د وة اكديرة .دات۵دك .طار۵أ

 مدمعا وذى .ر،۵األد ظ ادح من ذريدا وحد.ل ددى ا؛.داه ه-ذسوب اذدذض ،1طدرد دديرة ىن
 االرى. السذوات هع مقارن؟ منخفتا الداه مذسوب كذان الدوذية الداه

 ش-لك وذد .ر،۵اآلد اددط أسفل إىل الداه مذسوب ارتذ.اع اذذذض اكثرية، تذذيب -اكن۵أ ويف
ال.اء. دودة ءا.ى االذنذاض.ذطورة ه-ذا

 التوفري إىل ذبدف خاصة أوادر - املياه ءن املسإ - ادزراءة وزير أحددر ،1991 سذة يف
 سذة1ا ادذاحد-؟. ااى-دادة درك ذي الداه اسذذدام .ذع۵و احلدائق، ري مذع وذد ال.داه، ذي

 وضة-ح ذي ذحدممن طرًا 1وبتعداءىلته المساء، من ه.دية كذاذت ،1991/2 ه.وسدم ذي ال.اطرة

 ال.اء ذى اذكدير اده^ز ما.دوظ دذ-لك وتذاص ا؛داه، ه-مجعات امذألت ديث اا.دالد، ذى الداه
 األدر؛ا ء-اد سذوات، ءدة وخالل ددا، ذ-اذة اك!ذت الؤدية ه.ذه اكن سد-ذوات، دة ا.« تراكذم ادذي
 التسعينيات، سد״ذوات ذألل إضافية قدط سد-ذوات أءذاب وىف اكدادة؟، اذسدذوات ذى ءدده كذان

 ,؛.داه. ددودة تعلقة۵ ه-ذتاذ؟ ه.لةمالك وتذ.اةهت اعداه، ذي اذةص١ ذي أذرى مره شدرذا
 ريط سذد إسد-راذيل. ذي دا؛واه املددة؟ الواضد-يع دش من وادد موضد-وع يه ةدط،1ا سذوات

 وسذركز املودودة، ممد-ادرال-داه ءاى وسذذارف دتوسع. الواضد-يع هذه ءىل حدق الة ذا٠ه ذ-ي
ذىإسد_راةيل. داه1دا املدلعة الركزية لك املدن-؛ ض٠د ءىل



اداه عدى طاب وا؛ رض٠ال

 ءدى .اء٠بالم أنفسهم يزودوا كاي ل كثيرة، جذ-يودا ددذاوا أن راةيل٠إسد أرض ذي اض,.طرااسد-كاان اذذدم، ذذ۵

 ال إسراديل ذي ط٠المتوس األديض ؛ادحذر مذااخ ذطةؤ۵ ذي ادسذوية سب روا ا ا كءية ه.هدل أن ن۵ لرغم١
 ر ة توا أن إال أورويا)، ذي (ءذأل: ااه-الم ذي كثيرة ءذأطق ذي داه٤ا كءية ءن هاحوظ كل٠بش تختلف

 أن دحقيقة1 ن۵ داآلسداس ذاك يذيع ظم.1ا ذي األذرى طق1ذ٤ا م.ع رذؤ1هة دكاذير أذل راذيل٠إسد ذي المياه

 دا اإ ء ذؤ٠ااسد هواسد-م كل ذألل ا.اداه تدنر ويكون ذذط، ااذ.ذاء هوسد-م ذي منطقتنا ذي تسد.ةط ر1اآلهط
 ذي 1وحد.ةذ ا٠كذه أذرى. اى1 سذؤ ن۵ ب٠اارواس دات كه ذي كديرة ذروق تودد ذاك، إذى إخداذؤ جذذا.

 ك1فهذ ااسد-ذوات، دد د ا»ا.«دل هن أكذر .ا٠ه.«دا .اطرة؛اذي٤ا ااسد-ذوات جذاذب ذإذ.هإاى ااةحد-ل، ١هذ هةدهؤ

.ها.دوظ يثد-كل اا.«دل هن أذل رواسد-ب دات دكاه ااسد-ذوات هذه وتنءير منطقتنا، ذى ذدط سد-ذوات
ء *

 ذاك سدذلثد.اهد كع.ا دهوا^^ذي.ا، وذازلدي.ا ا.اداه، تزودد ءن ا.اسد-ؤوذؤ اد.جذ.ي.ات ه.ئد-اكل ذذاق ت،١المةطد هذه
هذاااةحد.ل. ذي الدذا
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دس ا!-ة ذي ًا،.رواسد-ب :2. إ ,لرسمة
)ركزية د ؛ا االدصاء ادرة ود ا؛هاء، م ءا داذرة خدعأت (بحل،دب

هحد.درين: ءاى إسد-راذيل ذي داه٤ا ذزودد د ته ده المدادت مجم.ع.ات إدارة

 جذذا كديرة دات كه توجند '.اصادر هذه هفي .١طدرد ديرة د هن اا*اوية داه٤ا وضخ الجذوذية، ا»اداه ضخ

 هذه ذي هذسد-وب؛»اداه ارتذاع اذذذاض هن ذوف دوجند الذه حذحذدود، يا٠ه.اا اسدد اكان اهذد^،١ ؛.اداه هن
 اا*هادات الحذقا (سنفصل اداه٠ا جذودة ذي اذحاض اى1يؤدي وب٠ا.اذسد ذي االذحاض وهذا ه.ات،٠اإجذه

.مجذه.ح) دكل لمتعلقة١

 اكاي ءي،1اصدطذ أو طددي> ه-جذه.ح ذي هداه تدذى أن ددب أته إدى ا-اء٠ا ءام مجذ.ال ذي األدحاث ذذ.ير

 ه-ذزن ذي دذسوب؛»اداه اردذاع ةه.ال. ر ء اداذز نسئيها ).اداه وهذه جذودة؛.اداه، ءاى سدادا تؤذر ال

األرض. ذح سد ءدى و^ودة۵ دداه ه-ى ءإوية: داه ه ل

األسد.ذ*ه.ال. صاند؟ داه ى۵ ،؟:ьк؛: دداه 2
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 ال أن يدب الم-جمع، حدن المياه ضخ أثذ-اء أذه ذي د ١وهذ المجمع. ذي لسغلي1 ألحمر1 طالذ ٠هو ةه!ل، ءدر

 حمرالسفليخاأل اإ.ذط ذوق ا؛ودودة داه٤يا۵ ًا؛شدخ، فرة١المتو داه1ا ناذسوب 1هذ فل٠نأس۵ ا٠هياه ذضدخ

 ١وهذ ا.لجمعات، ن۵ م٠لقس اكداوي األددر طالذ أيذا ءرذذ؛ اذد لك.حم.ع. .ال٠ادذ الذزان ونسميها

 دديرة ذي داه٤ا حدذسد-وب ارذفع إذا أخد.رار. إدى تؤدي فإذ$ا الذط، ٠هذ المديع مياه ذد-اوزت إذا ذي د

 وإذا اطئ.٠ا!ذ ءاى ذذع ؛اذي ادان ال ١غمر إؤى يؤدي ذاك فإن اا*اوي، اآلدءر الذط هن أكذر إدى ١طدرد

 فإن اا*اوي، األدحدر الذط تدن أكذر إدى اذددل أدذورية) داه م (مجئع يذرآ اكاة ذي داه٤ا وب٠حدذسد ارذفع

الماء. ذي خس-ارة وإذى اديركون دذاديع ذي اذذدذق ذددد يؤدي؛اى ذاك

 ١هذ ءن ى٩المسؤول ءاى ذدبدب جه.ح،۵اا ةلي٠ااسد األدءر الذط أسد-ةل تدن هداذ.ا ذضخ أن ذردد ال كذا إذا

 االطار. خالل حدن اإجه-ح، ااسد-ذ^إاى ذذس ذي ءادت ااذي اا.اء كتدية ג ذوي٠سد دضخ يسد-مدوا أن ا.لجهع
 ضخ يذم أن اا«ذاد ن۵ة اذذصادي، تخطيط نتيح وال داه،٤ا إدارة تخطيط ئذيح ال اطريةؤ٠ هذه أن بدا

 دل لا تسد-اوي وااذي لمجمع،١ إدى ءادت ااذي — اء٠اا دات دكاه اذده.ه.ات هذه ءن سدة كل ذي — داه٤ا

 الذط ذداوز إدى ذاك يؤدي ذد )اذدط، سدذوات ذي ا(دهع. إدى ءادت ااذي ااهداه ذوات٠ااسد ددد

 أن دوذي ذا۵و ااةه.ال، اذذزن ذي داه٤ا ن۵ ة؛ئض ءاى ذادت بشكل نحافظ أن ددب اذا ااسد-ةاي. ر۵ اال

.للمجثع األدهرااسد.ةلي الذط ن۵ أءاى هياه هذسد.وب ارذة؛ع ءاى ذدأذظ

 وااذي - '.اداه تدحاتددد إدى ااه.اةدة ااسد.ذوية ادده ية۵ك ه.«دل إالدراددل ذي اإياه دوازدة

 .ا٠اا٠اسد.ذ«ه وح سده ال كهية1ا هي هذه أن ذي١ي ١وهذ هكاهب. ذر ه ايون ه 150هو - ذسدذذدهوا أن نستطيع

 أن اذذدط سذوات ذي ذخد-طر ال اكاي ااةه-ال، '.اداه درن ذي ةية١كا هداه ندفى أن بثدرط ذة،٠س كل ذي

 ،١طدرد دديرة وذي اا.دوةية، '.اداه لددمعات ن۵ ذسم ذي ةاي.٠ااسد دهر١اب الذط أسد-ةل هن هداة.ا نضخ

ذي ه.اء ة؛ذض يذدذى ام أنه ذي ده ذا۵و اا.حهراء، لذطوط١ أسؤل ن۵ '.اداه دضدخ سذوات ءدة هوا1ة

,ااةحد-ل) ١هذ ذالل ورد ذوالد-ح؛اذي1ا ذي الحقًا ذاك ءن (اذرأوا بذوذية دداه ح ده يذر: اكة ل
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 حمراء،٠ال اإ.ذطوط ذداوز (إن الفع.ال. ءدر المياه دزن دن محداخا دضخ وا۵قا ألذ-هم اذهال،١ اء٠الم حددزن

 ذي أدا ئف،1الز السحب ءاى ااردى ذدفع اذك، ذذي اذك، ذي حسابنا دن اذزاذد اذذذود سحب يثب.ه

الماء). دودة ذي يؤدي؛اى.ذطورة ذاك فإذ ا؛.اء، شؤون إدارة

 إذى داية ال ذي ير٠ذس أن دودن؛ اكان .2000 سذة ذي ا؛داه إدارة ذي ددثت انذي الور كدذال رض٠سذ

 ااسد.ذوات، هذه ذي اداه زاذد خدخ ذم ذاك أعاب وذي ذدط، سنوات كادت ،1999-1998 ذوات٠ااسد أن

 دن أذل - األكنيذرات دن ةسد.م ذي — داه دذسدوب ارذذاع كإاى1ذ أدى ده؛ ا،٠له اذسادذؤ اذسذوات وذي

 ذي ذذص هذ؛ك ن١كا أته ذي د (ودذا األهط.ار هوسد-م ددء ذدل االذحاض ١هذ ن١كا وذد الددراء، لذطوط١

 ذي ااداه ذيألك٠اسد وع ده ن١وكا أيذا. ذذط س.ذة ،2000 سنة ذت١كا وذد .ةهال)1ا ر ء ا؛داه دزن

 إلى ااه؛ء ئدة1اا* دئة٠الت دن دكاذير أكذر االسد-ذيألك ذا۵و تذرددا، كاهب٠د دذر دايون 2032 سذؤ1ا هذه

 ذي؛ازراءا تستخدم ؛اذي ا؛كاررةا لمجاري١ دداه خالل دن ا؛.اء ءاى ااطاب دن ةسد-م ذزويد تم اذديع.

 أه.ا كاهب)،۵ دذر دايون 50( ااةدضاذ.ا دداه ذذألل٠اسد حالل ودن ذذرددا)، ب دكاه دنر دايون 270(

 أته ذاك وه.«ذى األكاذيذرات. ودن ،١طدرد دديرة دن ااداه خدخ خالل دن ذزويده' تم ذذد ااداه د؛ةي

 داه1ا مذزن ذي اذهدز زدادة وذي اإلكاذيذرات ذي اا-دهراء اا.ذطوط ذداوز ذي رار۵اسد.ت هذ.اك ن١كا

 هكاهب دذر دايون 1400 إذى حذ دد أذن؛ اتةدير١ ن١كا ،2000 ذة٠س ر1أدط م٠دوسد اية ذي ذي ااة*ال. ر ء

 ١وهذ اذذذأل، ا؛داه مذزن ذي ا؛طاوب ااة؛ئض ذ*ودإاى واكاي اإلكذيذرات، ذي )اهجنز ذأذطي اكاي تذريدا،

واددة. سنة رواسب كدية ذذرددا ذسد-اوي ه.اء كادية جإاى١ذدذ أذن؛ ذي د

وع ايى هن لموئدة1 لذسدة1 هترهكعن دون دالم! اه ا1 كهدة ،اله1هىدر

19% 330 ل٠اك إكذد.ةر

14% 250 ااسد.ادل إكذد.ةر

15% 270 أذرى إكذدنرات

48°/° 850 الدوذدة ا؛ياه تدددوع

34°ס/ 600 ااد-ددرة ه دد؛

3% 50 الذيضاذات هد؛ه

15°/° 270 كررن ه دارى ياه ل،

٠/100° 1770 ا؛حد؛در وع د تدد

 إسرائدل ذى د؛ه1ا إدارة ذى ةتة1ذت1درا٤اإ.دحد. الن-ذوبة همة1٠المس دعبة الدل٠د :2.1 جدول
)2000 سنة و المئه مدؤدرؤة (بحس.ب

هطهرة جمذاري داه هكذرة: جمذاري داه ل
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 ددن يزداد ؛اذي االسذؤالك ن۵ دكاثير أذل ددوزتذ؛ 'اذي للمياه لعرض١ أن اة١اك هذه ذي ؛اواضح ن۵
 ءايون 8.6 إسد-راذيل ذي ذ*داد؛اسذان سديكون 2020 ذة٠س ذي أذيمه ااد؛دثون يذدر أذرى. اذى سددن

 .ذزويده.ا ؛اواجذب ن۵ ااذي اذديتية االت٠ذ*ه٠األسد ا؛«دة داه٤ا ءاى اطاب٠ يزداد ذاك، أءة؛ب وذي ذسه^،

 تذتج خالله.ا ن۵ الصناعية؛اذي ماالت األسذه المددة ).اداه ءاى اطاب١ يزداد االذذحدإدي، و۵ااذ وم.ع

 االسذثعار)، ع٠ه عقارذة1 كديرة ذذود مباالغ ذربح أن دكان ذي، د (ودذا ءاذية ؤإخد؛ةية۵ةي ذات هذذد؛ت
 األذل ءاى اسد.ذيألك؛.اداه، على ليحافظ حؤده )ازراءي ااةط؛ع سديدذل أين.؛. دذزويده.! ذذوم أن ددب اذا

 بش.كل سد-يزداد إسد-راذيل، ذي ا*اداه ءاى اذحادب ذي ؛ازدادة م-ع دلماوازاة الد؛اي. االسذؤ-ألك مستوى ذي
أدن؛. لفلسطينيين ا ءذد ااداه ءاى اطاب١ دوظ٠ا۵

2000 سنة

2020 سنة

وغزة

 ذي ااسد-اكان ت*الد منعديكون 2020 سدن؟ ذي أه؛ ؟،۵ذىم دايون 6.2 ذيإىم-راةيل سد.اكان1ا ت*الل داخ ،2000 سدن؟ ذي .1

ذذريدا. ؟ ذسد-ه دايون 8.6 إسد-راذيل

 ذاذرد سد.ذوي1ا املداه اسديالك وه.«دل ذسد.مة، دايون 1.6 وذزة سد-!هرة1وا دؤودا ذي اكان٠سد1ا ذ«دال كذان ،2000 سدن؟ ذي .2

 وه*دل تذريدا، ذمسة دألديت 3.0 لوذ؛طق هذه ذي سد-اكان1ا ت«داد ذسياكون ،2020 سدن؟ ذي أم؛ لواء. هن دأ اك« ه دترا 35

هنلواء. هاك«دأ دترا 70 داذرد سد.ذوي1اسعداللكوداها

اإاء. ن۵ اك«ب۵ دذر دايون 55 د سدن؟، اكل ذي األردن سدذزود سد-الم،1ا ه.«اهلة ذيإط؛ر .3

هألدظات

 2020 س.ذة ىف ذوةع۵اا واال^ذيالك 2000 سذنذ ذى داه اك اسد.ذ^الك:2.3 ادردمددة
العداه) ددرية ه (ددسدب

أسفلة
راةيل؟٠إسد ذي ذ؛خ٤ا ظروف دن تذيع ااذي ا؛داه ذزويد تذنادم ذي ااصد-هود؛ت هي ما .1

 تدتداذية. ذدط سد.ذوات وحددوا ،2.1 اارسد.ه؟ ذي ته*ذوا أ. .2

راذيل؟٠إسد ذي ؛.اداه ءاى تدتذاذية ذدط سد-ذوات تؤثر كايف ب.

 ذوية٠سد ت*دئة اآلتية: المصطلحات وا استنده ا.اداه؟ ذي ءدز دددث كيف -ردوا،۵ا .3

أدهر. وط ذنال ءدر داه ه لدذزن ةه؛ل، مياه لدنزن دتكاروة،
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ان.٠اإلذسد دنتجها مياه ولءتدادر طدد«ية، هياه هحد؛در ددوزتذا .4

أءأله. التقسيم بحسب 2.1 ددول ذي هر٠تظ دي ال هصادرالمياه صدذذوا أ.

ه׳ن تذذج٠ذسد أن دكان ه.اذا درين.٠حد1ا دذين ،،■ن تخرجة٠المس اء.1ا دات كاه دين ذإرذوا ب.

رذ^؟1ة1ا هذه

اند.ردوا. ءذدذأ؟ الودودة داه1ا كهية ذرفع أن - رأيكم بحسب - كان د ل۵ ج.

 ارداع ءاى ذدأذظ أن ب ذيب ذادت، كل٠بش ماء بهع۵ س.ذة كل ذي نستخدم أن أردذأ إذا .5

دب. ااسد اشد-ردوا ةاي.٠األدهرااسد ذط.1ا هن أءاى هداه هذسد-وب

داه؟1ا مجه-ع ذي ال٠ااذ.* ر ء ااداه مذزن أهءية ي۵ ع-ا ة.
.2.3 ارده:ة ذي ذوا А ته .7

.2020س.ذة ذي ذياسدذؤألكاداه لمتوقعة١ رات اذد واشردوا حد-ذوا أ.
ااذي ااداه كءية ودين ،2020 سددن ذي سنستهلكها انذي ااداه كهية دين و؛اذرق۵ ا٠ه ب.

ا؛ةرق؟ ١هف ذذاحن اكاي ذ*هل، أن كان د ه.اذا الطبيعية؟ لمصادر١ ن۵ ذزويده! كان د

االودط' الءرق ذي هاش' ودع
 ذر ه 1000 كادية أن الحذذية^ ذكارذا ااداه. ذي اذذذص ن۵ األوسد-ط ااشرق ذي كثيرة دول اذي ذه

 ذزودد ذي ذذص هذ؛ك يكون ال اكاي ، طاو1ا كهية1ا هي اذسددذ، ذي اذوادد للشخص ه.اء هة«ب

 كهدات1ا ط،٠األوسد ااشرق ذي كذيرة دول ذي أده 2.2 ددول ذي ذألدظ .اا*حد-رية اذدول ذي اء.1ا

هكاهب. ذر ه 1000 هن أذل ااسد-كاان السد.ذهه.ال ذواةرة1ا

 اادو. طق1هذ ذي هذج;ددة ذير داه1ا هحد.؛در أن دذية^ ي وه كثيرة، دول ذي أدرى مشكلة ك1هذ

 وذحدل هداورة دول طق1هذ ذي تسد.ةط - داه1هحد؛درا ذددد دي ال - داه1ا ن۵ذسذا أن د«ذي ودذا

 الددود. ءدر تكون ااذي الدوذية داه1ا هبه.«ات أو ابآلذي؛ر، حالل هن األدرى اذدوذة إذى

 دول اذدول دين وحد.راءات ذزاءات إدى تؤدي أن دكان دول، هدة1 فدذركة1ا داه1ا هحد؛در

 وتسد-تهر ه.عيذة ؤ دوا هن ا تدنذي تددأ ذإذها دوؤدة، أذ^-ار ءن الدديث يكون وءذده.ا ااداه. استخدام

 أرضي-اإاى ن۵ فقدالذهريذت آلن أذخداية، له-ا تويند يا1الع دول ا وهذه اآلدرى، اذدول أراخد-ي ذي
(ادواكه). األذرئ دو1ا

 ءدر تتدذق ي وه أثيوددا، هن هحد.دره.ا ده ف اوجذودة داه1ا ةه.«ظم ذاك، ءاى دوهذال اؤذيل، ذؤو

 ااسد-ؤال داذة.ا ودحذرح اء،.1ا ءاى دادة سد1ا دول خالذات تنشب اذوضع، ١هذ ذي ه-حدر. ودانإاى٠ااسد

داراذي؛؟ دالحسبان دن ن أن دون داه1ا تستخدم أن أثيوددا ادواؤ يسد-ه-ح دل اآلذي:

اآلوسد.ط. الثد-رق دول أ ذه تذوم اًاذي اإداه دشاكل ة واجه ع ءن 119 د صن ذي اذذراءة يددكاذكام ل
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ب أ
 كن به االش بادكع اداء؛ألمش كءية

 س.ذة ذآلل ؛ادن ا ن ن,اا دس,تغل,ها أن
 ذى متدددة هدأه هصادر هن راددة

طقالدولةل.1نخ

 اود ذلعتف؛با ادش ا.لكا*ب تر دال اداه كهدة
راددة؛ س-ذة ذالل ءددى ش.كل ادن اد؛
 ل شه ا.لهطى؛ ١عذ ا.لحء.ادر. ئهذح هن

 ا.لذدلىدة ا.لداه اآلتد^. ا.لحء-ادر هن ا.لداه
 هن تعء.ل ادش ا.لداه اددودة؛ طق1ه.ذ ذى

 هاله األذرى؛ اددول هن األذوار ذالل
ءذدذذذ ذدر دوذد^ وهداه د^؛ هد ددر

االوإة

26 920 رص۵

1898 1165 إيران

1523 2368 راق*1ا

312 292 إرساديل

102 187 األردن

0 307 اذكربت

1463 444 اذان

143 486

388 658 ءه.ان

11 1002 اوسدوددة ردهلة*1ا كة1٤ا

434 1069 سد־وردا

2943 560 تركيا

61 954 *ردنة 1ا رات1اإله.

225 253 ن 1ا

 أألوسط أأ.ف-رق دول ذى ه دًا لم أ تغالل٠، 4 وأ ألدرذن :2.2 ذدول
٦world resources( ددذب

 ول د ؤ ا مذهًاإلى تتدذق دي ل ا ا؛داه جذودة ءاى ظ ا الدق ذي ١العلي 'ادول اذذزام ددى و۵ م-ا آخذر: سؤال

المداورة؟

 د.در۵ه ذذة؛سد-م ااذي اذدول تسلكها أن ددب ااذي المبًادئ إدى )1966( هيلسينكي ؤ وثية ذشير

 بالذس.بة اية ااط ذادول اذذاردذية اا.دةوق ءاى ادوذية^، هذه ذي الركزي ددأ الم يركز .ه.د.ذرك داه م

 يؤدي بش.كل ااه.اء اس-تهالكها ن٠ه تزيد أن دا اك ذادواؤ رمسدوح ء أنه ذي د ودذا .اء،٤ا السدمال

ااسد-دق. ذي كذان ا٠كه المياه داستدمال ااسد-ةاية اادواؤ رار۵اسد-ت ءدم إدى

 اءتتددت أذيوددا ذي )ازراءا ألن )اذيل، ر٠ذ داه أدنا أذيوددا تستخدم ام وه.حد.ر، أثيوددا ة1حا ذي

 بة٠بااذس اذديل هداه ذتإن ذاك، ه״ع هقارذة ذطةؤ.1ا ذاك ذي ذيهال 'اذي كثيرة اد ط؛ر۵األ هداه ءاى

ااسددين. ذذآالف۵ ا؛حد.ري ااذ-هب يستعمله 'اذي األسد-اسدي ه.حد.درا.اداه دي حد.ر،٤

1بحوزته ذي ان لواء ذدرة لك ذسذذل ال دوال ك1هذ واإدىأن٠اذذد أ، ول۵ء هح وقارذة٠ا ءذد ل
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״.ذبلي

 يصدل ذي.1ا الماء دذزويد تذل أن أدودا تستطيع ال .أحدر، دية اذر لحقوق١ دددا فبحسب ؤذا

 ؤ زراء تاوير إدى ذيرة اال اذسذوات في دا اثيو دادة م.ن الرءم دى ء وه.ذا السن.ين، هذذآالف ءصدر

 األذيرة. ت١ااسد.ذو ؤي حدذه دواني اا.ذي ةدط٠واا السكانية، اززدادة ذواحه كاي ل ،1اا.ري
 دووب ين،٠مع ر اده ا.ل.اء 2* تجميع دوخن هي تث־ترك لش١ الدول يعمج أن ءلى أذر همم دلىأ۵ يرقن

 ر٠اا.ذ تستخدم ال أن ويوب دلمأداه، لمتعلقة١ ذ-اريع٤ا دول ها٠بيذ ةيه.ا لتنسيق د؛ اودول دك تذوم أن

ازدول. إلددى خدرر تؤديإا.ى 5دطرية
 رها د ون اؤوذيدآ، بهذه اا.هالم دول يع د ذوترف اكن .ا، دار دودا ذاذودا ليست هيلسينكي، ن وثية

 ذ-تركة.٤ا المياه ر د صا ه استخدام دول ديذب.ا األتذاذات ذاءدة

 رادة الى تسعى وه־ي السدان، ذ«داد ؤي ازدداذا جه١تو درتنط دول تود كثيرة، داالت ؤي

٠اسدألالشاهوااطئ

 اا.دول اظذ-اريع ه.ذه ذؤذي وذد داه،٤و.ا هذوا.ة^ هث-اريع وتحإوير بتخطيط اودول ه-ذه تذوم

 ءدى ذركدا بها ذوم التي ااسد-دود دذاء دول وسد־وردا ذركدا دين الف ن يودد هذال. المنخفضة،

واذذرات. ددوة ذؤري

٠اا*راق دعب وذيه-ا سد־وردا، تصل اذي١ الداه كددات دن ذذدل ااسد-دود، ه.ذه

.ددوده-ا رج ذا إسراذيل داه ه صادر ه لدن ةسد-م ذع

اذري. ءاى د ته ن« زراعة - الزراعذ؛؛ادي ل
أواادددرة. اذير٠ اآلهط.ارإاى داه تصدريف يذم هذها األراضد-ي؛اذى الذبذهيع: دوض 2
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 وذؤر األردن، ر ذه ذي د وادذي ادذإن، ذي ه.حد.دره ادذي الحصباذي نور دول الحديث يدور

واآلردن. سد־وردا دشإسد.راذيل، الشذرك اذيرءوك
 دل الج يذر إكف ذي ودة و٤ا الجذوذية '»اداه الفلسطينيين ع٠م م٠تتقاس رائيل٠إسد فإن ذاك، إذى إض.افه

 دين اذيرءوك مياه تماالتذاقءاىذوزيع فيإط؛ره.«اهدة؛اسالممعاألردن، رة.۵ا٠وااسد 1ذييهوف

 .ا).٠ا االسد-اص هصد.درا.اداه وك۵ذ.ؤرااير ودتدر األردن، سلطة تحت بقيت '»اداه عظم٠(م اذدول
تتدذق 'اذي اذذيضاذا هداه ،١طدرد دديرة ذي إسد-راذيل حذع أن أدن.؛، ديت اآلرد مع االتذأق وتم
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 مليون 55 ددذدار وذا.ك سد-ذة، كل د.ي.ا األردذدين دزود وأن الذدء، ةحد-ل ذي اديره.وك ذ־ي.ر ذي

 ذي الموجودة - لعربة١ تسدذذل أن إلسدرائيل يسمحون ذأحيتهم، من واألردذيون داء. كعب٠ع مذر

 جذيد، كل٠بذ المداه مش-كل-ة هواج.هة ذية1إهكا يتدح الدول، ب.ين الذداون للتنقيب. - األردن أراخد.ي
 ذذص ه-ن دداذي الذي اددول إلى تدده» أن د،ه0 ذي ة-اةض لددبا ن يوجن ادذي اددول تستحليع هثأل:

 ه.ذه تنهاون أن الد.االت دن كثير في م.ح٠سئ ال لمذطقة،١ دول دش ادخاذم السداسي الوضد-ح .اء.٤ا ذي

اا.ذداون. ن ه. ادذوع ه.ذا حذألل ه.ن ديذ-يأ ذيها الدول

أسغتن
يدي: دا واذردوا 2.2 ذي.ودول ته.اذوا .1

 ذه؛ ب، ود۵ء ة.ي الماء كمية .ن۵ أكثر أ .ود۵ء ذي ال.اء ية۵ك هعيذة دودة ذي ن 1ك إذا أ.

ذدك؟ .*ذى۵

 فهسا أ، ءدود ذي غء٤ا .ية۵ك ه.ن أكذر ب .ود۵ء ة.ي اذاء كهية حديذة دود.ة ذي ذان إذا ب.

ذدك؟ هعذى

-كعب۵ مذر 1000 دن (أذل داه1ا ذي ذذص ها في يوحدد الذي اددول أسماء اكندوا أ. .2

ذة).٠ذيااسد

 دن داه٤ا اسدد$.ألك ه.ن ذزيد أن ييركن ا٠وه۵لىت و الذي الدول بين من دول أي ؤي ب.
الطبيعية؟ ااصء-الىر

 ددرتفع؟ ةان۵ ة.ي دكون الذي د-لدود.ة األذضدالية دي ددا أ. .5

هلسينكي؟ وذيذة بحسب دباذيا١و ه-ي ها ب.

 منخفضة. اكن٠أه ذي تذع ابذي الدول المياه ءلى ذاردذية دذوق تو^د .4

الدق؟ -ذا۵ دذدذيق ادتدرير - م رأية بحسب - -و۵ ددا أ.

هددأ ع٠م يتذاذض وادذي اددووية، ادوألذات ذي ءاده دهارف٤ا اآلذر لمآدأ١ه.و ه-ا ب.

االداه؟ ءلى ادذاردذي الدق

 مداه ه-صد-ادر ديذي-ا يوحدد اددي دين؛ادول دداون ه.ذاك يكون أن لمهم١ ن۵ لماذا .5

تركة؟٠لثد۵
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الجوية اي،

 داه:٤ا وخدح ءن اآلتية األور تذريره ذي اذدواؤ راذب л ر٠دس ،1999 ذة٠س ذي
 اع اردف اذذذض اذاك وذتددؤ كثيرة، سدذوات الدوذية ااداه ات دع دج تدن اذزاذدة ضخ اا ءنداية رت اسدد

 ورت ده و اةدط،١ سد.ذوات ذي ذاذزويد أءد اذذي ااداه ذاذض وتذاذص اذدمعات، ذي ااداه ذسد.وب۵

.....لمداه’ دودة
دوتيرة اإجدع ذدذ,اةإلاى ي وه ر،۵دسد.ت كل٠دلذ الد٤درا ال تدداه تذذدم ااذ-اطئ، ندداه ع م تدج ذي....

 ارداع )ايوم يودد ال ا.دوظ،۵ كل٠بش زاذدة ضخ ءداية ١فدي كذان ذي اا األه.اكن ذي اذسذؤ. ذي م60-20

....»دع لج ا درالمالدنذإذى ال دداه اددول حاح-را يثد.كل اكذي بة،االعذ ااداه دذسد-وب ذي .ديد

وذد اذري، دداه دودة٠ا داسدا د ر د د ودو ااذ-اطئ، ه-جمع ذي اذكاورددات ذركيز هدل۵ ازداد.....

 اذاتر؛اوادد. ذي ءاذم 155 إدى م غ ل م 100 دن األديرة س.ذة )اذالذيت خالل اذذركيز دذا ه.«دل ازداد

 ال؟وة.ية، داه٤ا ذاوث سد.توى1دةداسد-ا ر د د ودو داه،1ا ددح ذي اذذذرات دركد-ات تركيز ه.«دل ازداد

 25 دن األديرة ذة٠س )اذالذيت حالل اذذركيز دذا ه.هدل ازداد وذد ذالثد.رب، كدداه .ا٠اسدذدام وإلدكذاذية
 لمطلوبة١ يالمعايير يني؛ايوم ال ااذ-اطئ ده.ح دداه دن م٠ةسد تذرددا. اذاذر ذي داذم 50 اذاترإذى ذي داذم

....أوااري اادرب داه كذم ذداه-ي-ا خت٠السم

 ذي ءلده كذان ه.ا۵ أسد.وء أحددح اإلكذيذرات ووخدح األنداء، هذه سحلت دذذ كثيرة، سددين مضت

اذاضي.

 ااورد دذا استخدام طرية:ة اذا ادجوفية. ااداه دن ه-حددرها راديل٠إسد ذي ذسد.ذذدد-يا اذي’ '*اداه يصف
.ءاده ذداذظ خعداه-ا دن ذي اا اطريةؤ١ وأيذأ ددا، ه-همة

 رااذي1األدط ءاى أين.؛ ذدرف٠وسد الجذوذية، داه1د.ا قة1المتح ية٠اسد٠األسد المصطلحات ءاى اآلن سد-ذدرف

م اله ورد ا؛ دذا ءاى ذدأذظ أن نستطيع دألا-ي.ا دن اطرق؛اذي١ وسنفححس داه،1ا ددودة تدس

الطبيعي انظام
 ءذددا ذاك ويذم ية،1ااتذاة الجذذب اذوة ذتددة سد-ادية1ا الصخور ذي .ح۵تذد دداه دي الدوذية، داه٤ا

 األسد.ةل. إلى ااداه تذلذل ذدرار٠سد1د تسددح ال صد.اء حد.ذور ا تددي تكون

 الصخور وط؛ةؤ اكاذدفر، نسئيها دداذ.ا .ا٠دادا ذي دددل أن تستطيع سد-ادية؛اذي1ا ذذ؛احددور2طد

 اإلكذيذر دن اا*اوي اذذسم ذي ماء. ص هدخردة نسميها داه٤ا تذلذل اسد.ذدرار تدذع ااذي ااحد.د.اء

 ااسدناي ااةسد-م وذي المشبعة، در غ بًالمذطقة نسميه القسم ودذا ا.يواء،1د دايد^ ااحد.ذور سدادات ۵ تكون

لمشبعة.1 ي,المحطقة نسميه القسم ودذا داه،1ا. ذجد اإلكذينر، دن

 الحددط لمذطقة١و دواء ةدي.ا يودد اذي’ إذطة^٠ا ديت يذع 'اذي الدد و۵ الدوذية، داه1ا وب٠دذسد ارتذاع

 كذان٤ا دذا ذإن يواء،٠واا اداء دين ذألدس ده ف يودد 'اذي ا؛كذان وذألدظ اء،٠ه دذر دادل ذذظر ءذدما اء..٤1د

الدوذية. داه٤ا دذسد-وب دوارتذاع
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الىالمئهالدوفة س.طح!اتربة ةطعلدن۵ذي توزيع/لمئح :2.5 لرسمة١

اإلكفيف.رات أذواع
 البسيط لمبذى١ مختلفة. أذواع ن۵ رات ين إكذ ذكوين إدى يؤدي اذحددور، ت1إطبق المختلف لمبذى١

 ي۵وذس ذوقه، يذع اؤذي سدطح1ا كل على تسقط ذي ن ا األءطار بمياه ىء1يهذ اؤذي اإلكذيذر دو ددا،

 ن٨طبقت دين تردحد-وذا اإلكذيذر ديا يكون ددواودية، حددان تودد اإ.در. بًاالكفيفر اإلكذيذر ١هذ

اإلكذينر ذده اذكثد.ذت ادذي ن١المك ذي ذذط دطداه تسج يم اإلكذيذر ١وهذ ،صدادينتن صدريذين

إلىاإسد-طح.

 ا؛داه ذإن ذثن،٠د تدن الم.حصور الكفيفر1 ذي المحصور ااةسد-م ذي دذر لدذر داذتذذيب ذذوم ءذده.ا

 ا؛سد-تطرة؛ األواذي قاذون نم دذدع اؤذي الضغط دذوة سطح1ا إذى ذتدة.ق ا وأدد اذدذر، ذي ذرذفع

 تدن ترد-اط^ اإلكذيذر ذي الدوذية ا؛داه تكون أذرى، دأالت ذي ارذوزيدا. بئرا نسميها اذددر وهذه

 ا؛داه ذبه تجمعت وذد وس، دد إكاذدذر دهحد٠ذس اإلكذيذر ١وهذ حد.حد-اء، بصخور دواذب.1ا دحديع
 دا л! وذتددؤ سددتن)،ان مالدين ءشرات ودذى ذ.ئن٠اإسد (تدذذآالف ؤ1طوي زدذية تددة ذدل الدوذية

 دددل. ن۵ ر ين ن اال دذذذية تسمح ال صماء، حد-ذور - ا؛داه ذوق - ذكوذت مختلفة ديواودية

 حدن حد.ذيرة حد.ذرة ءاى يرذكز اإلكذيذر ١وهذ مرتكذز، إكاذدفر و۵ اإلكذيذرات، ن۵ إخد-اني ذوع

ي.٠اإرةيسد اإلكذيذر ذوق ءاد ودودة٤ا ااحد.ه.اء الصخور ذذ2طد
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 دبئة٠ت م:طقة

الدر اإلكذيذر

ددددة طقة٦م

دين ه ج هن اإدحد.ور ر يغ اكف إل ل

رساكفيقر

ئغيفرحر
صدد

دجت؛ي٠كغجرعحصورعن

 م١ذح٣٠من١٩رغ٩ي٢ه
وس دد تنيذر

٠عحص

مختلفة. رات إكانيق ع نوا r :2,6 /درسهنأع

أسفلة
االردوازية؟ لدئر1 ل م دع كيف

 جذنديع ن۵ (ه-حذحد.ور لمحبوس1 يذر االكة ن۵ المياه ال٠تعم٠اس ت وسديدا حس-ذات دي م-ا

اهات)؟ اال

 اذاء، رير۵ت ءدى الصخور ذدرة إذ — وةية.^1ا داه 1.1 ذسبة.1بأ وهعذاها المدذور أذواع

الجذوذية. ا؛داه م1ذظ ؤي وظيفتها ذحذدد

 االكنينرات. تدذى ومذه.ا دقاذدة 1صخور نسئيها جذيد بس-كل داه٤ا تندرير ءذى ةدرذي.ا ااذي الصخور

 الصخور، ذي ا؛وجذودة (اذذراغ) المس_م.ات دين ردط هذ؛ك يكون أن ددب ذذاذا، اذحد-ذر يكون واكاي

جذدا. صايرا اذذراءات كدر يكون ال أن ودجنب

 ؛اكارائية دذب-1ا ذوى دسددب اإحدحذور بجنسيمات تلتصق داه٤ا ذان جذدا، حد.ذيرة ا.اسمات تكون ا٠ءذده

 رورا.ا.اء.۵ وتءذح تهذاائاحد.خذور كذا وه الصخور، جسيمات ودين ا.ا.اء جذزدذات دين ؛.اوجذودة

.اء.۵حد. حدحذرية دذأء ذي ذ-اةح الصخور ن۵ اذذوع ١هذ

ا.اسه-ات، ن۵ جذذا كدير ءدد ا دي ة يوجند الصخور وهذه صماء. لصخور دال ي۵ الصلصال، حدخذور
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 د.بح۵ت ودذإك بالمياه تلتصق دي ال ه.ي بددا، والصد-غيرة الصخور، تكزن انذي الصلصال دددات إكان

 يكون ة ارل، ذي أما هءذازة. حد.ه-اء حد.ذرية طدة؛ت الصلصال صدور تدر د إذا اء.٠حد-ه الصخور

 الصخور ذة.اذية تكون إذا كديرة. سعدات ال تكون إكان الصلصال، عس_مات ءدد ن ه أعد.غر م.ات٠المس ءدد

.متارا۵ إكذينرا الصخور هذه وزدتدر ءاذية،

 االطار داه تذيب الصخور، هذه ذي وادوويت. الوير ى٠وه ءاذية ذذ-اذية ذات أخذرى صخور توجد

 الشدوع ه.ذ.ارة تكزن ذي اإ وه.ي كدرسدت، هرة1اإظ هذه مي٠ذس واسدهق وش.قوعا .و.دوذا وتكون الصخور

 إكنينر ذي للمياه ءاذية تدذق سدرءة إدى ؤ اإواسده ادذ.ةوق تؤدي دؤودا. .ودال ذي وع۵شد1ا .ذ.ارة۵ك

نإداه. تغ,لغإلليه ادذي ا*اكاان ه.«رة^ الصعب ن۵ يكون ذ-ةوق1وا الو.دور ادتواء وبسبب كيرسد-ت،1ا

 اكيراسدذية حءدور ذي إاكنيرن

 و^ولة۵ وادداه ولو؛دت)، (.دير

اذصذور ث.ةوق ذي

 إكفيفرفيالرهل،
 دش ووودة واإداه

ل ااره دديدأت

الورذية الصخوروًاإداه دن ذداذج :2,7 /لرس.مة

الدوفدة والداه ر в. ״د صذات ذوع״حدذور

ددا تازة مه دعاء۵ ص.خرلة ط،قة ١وهو ،1اإ؛ درور ودحدذع ددا، دد1ق ذذ(ذل1ا ال ،٨ا ، هم١

ددا كادير بشكل هرورالزاه ٠طى وأود ادتداذل،طى، دوار

الثدذوق ءدر ودذم۵و نرددود، ادتذدذل تون كير

ر بغ إكف يكون أن كن وبه ذوق ا(ث ءدر االياه آل تذآ! ت٠دازا

كذدذرددد1وهو الث.ةوق، ءدر اداه تذذدذل دير

كذدذرددد1وهو الث.ةوق، ءدر اه الى تذذدذل دواوست

ذاز مه وهو؛كةدةر درع، ادتذدذل ددرره!ي

الورب واإد؛ه فة.1الصخورالمخت حدذات :2.3 دول ال
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ستدة كادرًا صخور

رمال

 فتا فإن اذري، أوه־ن اارواسد-ب، من اذدردة إزى ا؛داه تتع-ل ءدذما “~ ور ١ ك،٦ 1 وا االربة ذي المياه

 والصد_ذور، التردأ بجسيمات تلتصق ا؛.داه هذه من ذسم الووؤية. داه ا؛ إزى نا.نل يد ال كازبا وأددادا هذ؛ا،

 ا؛.داه (تبذ.ر ازذتح ءه-لية أءة-اب أوف.ي ر،٠ذ1اإد التبخر أءذاب ف.ي الدوي الغالف إزى د«رد اآلخر سم والة

ازنباذات). في



 ذدف ٦فإته بالمياه، روية م تردة ف دح ءذده.ا اكذن دردة. ل ل اا*اوي ااةسد-م ذي د؛السد-اس لتبخر١ ءحداية تدم

 ااذي لماداه وهذه ءرتوية، زادت ا٠م ااذي لععيقة1 ااطدة؛ت ن٠ه أءدى إدى ؛.اداه وذحد*د اا*اوي، ةسم1ا ذي
 بسبب تذم وهي شديرية، نسميها أءاى إذى ا.اداه فيه-ا تعد*د 'اذي ااظ؛هرة هذه أين؛. ذذدذر ص.عدت

التربة. جسيمات دين لموجودة١ اذخدية^ ات اذراء١

 ذكوئن ا٠۵ءذد اداء. ذي م.غمور نه ه م٠ةسد يكون ءذده.ا م.اص ورق ذي الماء ود صد.* يشم.ه االر، ١وهذ

ااه.اء. ةةدانإخد.؛ةي إلى يؤدي ذاك ذإن د؛.ا-اء، ءرتوية ذر11اا*اوية ااطدة؛ت

 ا.ا.اء أن دوذي ١وهذ ءاوي، حدان إذى يذدول دل ، ذر1ا اى1يذذاذل ال ادحالة هذه ذي ذخدية^ ؛اذي الماء

الصخور، بجسيمات تلتصق وام ق،۵اا* ى1إ كذاب بش.كل ذذاذات ؛اذي ؛.اداه ■ دردة ال سد-طح ءاى يتدذق

الدوذية. داه٤ا إدى ل ذحد فإذه-ا

 األداكذن ن٠ه ااصد.ه.اء ااطدة؛ت ءاى داه٤ا تتدذق الدر، ينر االكة ذي االكنينرات. داحذل الدوذية داه٤ا تذدذق

 تدن المحصور االكنينر ذي أه.ا . سدحلح؛اذر ءاى تدذق؛.اداه يشم.ه ١وهذ المنخفضة، األداكان ا.ارذةطإاى

داه.٤ا أذإديب ذي واالر۵ كم.ا ضذط، ذدت تكون إن؛.اداه ة د.يذيى،

 وإلى الضغط يسبب االذد؛ه.ات دهيع ذي ااصد.ه.اء ااطدة؛ت ذوق '.اداه تدذق يكون اددانة هذه ذذي
؛.٠األءا.ىأيذ

 ؛.اداه تدذق هسد-ار يصدل ءذده.ا ذرق: د*دة كذاذ.ي-ا۵ ذذ.ادر أن الدوذية ؛.اداه تسد-تطيع طدد*ية، دطريةؤ

اا.ذ؛رج. إدى الدوذية ا.اداه تذدع ذاداه ن۵ ذدع يتكون اذذردتة، س.طح إدى الدوذية

اال.راذيل ذي اداه ااذاذي: ااةى.ل *46

ذدع :2.8 ا

 ذإن در، ا١ داذداه الدوذية '.اداه سد-ار۵ كذان إذا در. اذد اى1 الدوذية ااداه تعدريف هي أذرى، طريقة

 ا.اداه ذإن دؤ،٠ا.ا-اا در ال داه هن أذف اا*ذدة الدوذية أن؛.اداه وده؛ اذددر. داه مع ذاذذي داه٤ا هذه

 ارذة؛ع ه؛ذي. إسذيى ذال.هيه الماء ذوءي دين يةصد.ل 'اذي اسدطح المالدة. در اذد هداه ذوق تعاذو بة٠العذ

 وزن ذإن ءرذذذا، لماداه وب٠هذسد كذان وكاه.ا ا»ا.اذي. يى االسة ه.كذان دددد وادذي۵ الدوذية، وب؛.اداه٠هذسد

الماديإذىأسد.ةل. االسذيى تدفع وهي كديذا، يكون :ة د اذ اداه٠ا

 دصد.ل ذد مذاوذة، ة2طد .ا۵ددذي تودد دل الماء، ذوءي ديى طاق۵ ةصد-ل يودد ال أته ذذكار، أن المؤم حدن

ددر. ا إدى ءذدة ءداذا ذحد.ر ذأللها ن وه أهذار ءدة إدى سمكها
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ئي٤م إاشين :2.9 الرس.مة

 لتهوية١ اعذطقة ءدر المياه ذتذالل جدا. ذددة الجذوذية '»اداه ״دودة ءاده تكون اددوذية: اه المد جوده

 تذوم اإذي كالمص.فاة دل د الطبق؛ت وهذه اإلكذيذر، تدذي اإذي الصخور طدة؛ت وءدر اإلكذينر، ذي

 ذأكسد.د دات ء ددوث أيذد؛ تتيح ا.اكاان، ١هذ ذي ذيوية1ا ذدي.ا. الجسيماتاوجذودة ن٠ه '»اداه دذرشيح
 ٣ظأل ذي وجذودة دط، ا.اذ اإلكذيذر هذ؛طق ذإن ذاك، اى1 إضد.؛ةؤ اا*خد.وية. واد۵اا ديواوي وتدايل

ديواوجذي. ا -اط۵ااذ دن ددد اظروف١ وهذه منخفضة، درارذي؛ ودردة

اا.اء. ذى بة١المذ واد٤ا يسبب اس٠د؛السد '.اداه جذودة ذى االذخذذاض دددث

األسد-اسد.ية. كاة٠ش الم ي۵ لملوحتة1 ذكون اإلذسان، ل ددح ودون ااطدد«ي ااذظ؛م ذي

 داخنل ذتذلذل ا.اداه هذه دن م٠ةسد ذكارن؛، -ا۵ك اكان جذدا، ذايل أد.الح ذركيز ءاى األدط؛ر دداه تدتوي

 . ذر1ا ذي يرسدب ذإنه ذدها، دذادا ن١كا اللح؛اذي أم־ا در، وتد 'اتردن

 ذرتذح ١وهكذ ، ذر1ذيا ب٠رسد )اذي اللح فوديد هن تذيب ةإذي-ا ، ذر1ا إذى إخداذية دداه د.ل۵ت ءذده.ا
 دن أءاى تكون - الجذوذية ا.اداه األدرإذى ذؤاية ذي تحد.ل ااذي - الداه داود ذتإة ١وهكذ الماء. داودؤ

األدط؛ر. دداه داوحذة

 سذشدرح ا٠۵ك .اةي،٤ا اإلسفين 3هذطة ذي ادر دداه ل تدلف دسدب الجذوذية '.اداه داوحذة ذرتذح أن يدكان
 ءدره.ا 'اذي الصخور ذي اوجذودة األمالح إذادة دسب د^٠اا٠۵ جذوذية دداه تذكون أن يدكان .الدًا؛ ذاك

المداه. تتذاذل

 أةذ؛ء ي ذاتة ذي ا ا ذةسب.ا، الجذوذية '.اداه تدذق دسدار دسدب الجذوذية '.اداه داود ذرتذح أن ويدكان

 ذديدؤ. ديواودية ذترات حالل االرض، ذي تجمعت اا.د^٠ه دداه دع دسد_اره.ا

 اآلدألح ذإن ااسد-طح، إدى اادذ؛ديع دن تتدذق ءذددا أو 'اددر، إدى الدوذية ).اداه تحد.ريف يذم ءذده.ا

الجذوذية. ذي؛.اداه األمالح ذركيز ذي دتدر ارتذ؛ع دن ندذح ١وهكذ م.عه.ا، ذذرج '.اذادة
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أسفلة

 ال-طبقة تدذي تي اد. الصخور ف.ات٠ص هي ا۵و اإلكة.يةر، تددي اؤدي الصخور هدفات ي٠ه ا٠۵

حداء؟٠ادصد ادحدذرية

داه. الم تتدذر ا۵ءذلى دددث ا٠۵د ذكروا األرض؟ إوحة۵ ءل.ى عيرية٠الش -ات٠اذ«كااس ه.ى .ا۵

 تر دف أن -كن۵ي اد.تي والدل-«1ا ي۵ وه.ا ه-كاذه؟ د ددنى ادذي -ا۵و الماذي فين٠اإلس يتكون كيف ٠ق

.كااذ^؟۵

لعلوي؟١ هوالوريان دا أ. .4

يتكون؟ كايف ب.

اؤ*دوي؟ الدردان كهية ءذى تؤثر اتي اكواه-ل هي ا۵ ج.
 ٠دوية.«1ا الوردان داه۵ هن.وودة أءزى — ءاده - الووذية المياه -وودة تكون ذانا 5

ادردوا. طر؟٤ا مداه ه.ن مدود أكثر — داصا - الووؤية لدداه تكون لماذا ة.

لد-اطرة؟ إذاطق١ من ملوحة أكثر الووذية لدداه تكون الدارة لدذ.اطق ذى لماذا .7
 ادة ذاتة الووذية المياه هدود تدذى أن يمكن اإلذسان، تدذل ودون الطبيعي ادذظ.ام ذي .8

اولدددب. ادردوا وياة. ط زء.ذية

أسراإلضان٠
 ذالدها ون اآلبار ددذر أن س-ذة 4000 ذدل اإلذسد-ان دم دع الووذية. لؤداه اآلذسان يستخدم ادذدم، ه-ذذ

 ذي دديد ذذص دن ذيددا الدي الد.ارة ذاطق٤ا ذي سداص باال ائعة٠ش اآلبار .الووذية اإداه وصل؛اى

 اآلبار ذي أما األرض، سد-طح ادى لدداه درف«وا دكذي ؤ،۵ادذلىي اوزراءة ذي استعملوا!ادالء الواوية. اذداه

مضذات. يسدداون فإذؤم اذيوم، الدديثة

بئر
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ديإلىاذخفاهرةمذس.وبالمياهالبدوذية١در،يوةيإكةيذرندذره-دةورة۵ضدخ:إنخدخالمياه.1درا ذأ

 ارذذاع دذروط مده٠ذس — المياه ذسد.وب۵ ذي — مداي دروكا ١حوله تدن ويتكون 'ادذر، ذطقة۵ ذي
 وينخفض ح،٠يتوسء المياه هذسد.وب ارنداع ه-ذروط ذان دار، ءدة ن۵ المياه ضخ تم إذا ٠ياه٠لم1 مذس-وب

 ذتإن حؤذش، ددن محصور إكانيذر تدن كاداه خدخ كذان إذا أم.ا المذطقة. ذي لبوةية١ للمياه الع-ام ذسد-وب٤ا

أو اذدذأديع، خاف األءرإدى ذي!ية ذي ويؤدي اإلكذيذر، ذي الماء ط ضغ ذي اذخاض إذى يؤدي ذاك

األرذن س.حط

_______________لدرسمد
 في !إيًاه نذسد.وب ع ًارذذ؛ مذروط تكاون :2.10 ة الرسم

ًااً.ددر ددن ًااً.ضخ ءمًادة أءذاب

 اإلكذيذر. ذا۵ ن۵ تذذذى اآلبار)اذي

 دودة ءاى اذداه خد-خ ءتداية تؤثر أن يدكن
 ءودودة در ا كذاذت إذا أيذا. ذةسد-ي-ا كاداه

 كام 5 د دع (دذى )اددر ن۵ اةرب1د

 ءاى ؤ د )ا '.اداه ضذط ينخفض تذريدا)،

 داذحاه يذذدم اذادي واإلسد-ة,ين در، ال ءداه

 الصفحة ذي مة٠الرس (ادظرو؛إلى اليابس-ة

 كاداه وب٠هذسد اذذذاض ن١كا إذا ^).۵ااةاد

 أن '.اتوقع ن۵ة زاذد)، داه م (شدخ كديرا

 ذي اوجذودة اآلدار اذددوإذى مياه تذذذل

 يوكن ال الد-اذتة، هذه ذي ا؛ذطةؤ. ذذس

ا*دة ضخ اا ءتداية توذذت ا.اداه،إالإذا هذه استخدام

ااذ-اطئ إكنينر ذي ءديدة ندرات هرة1ااظ هذه ددثت اذددر. مياه وتدذح ؤ، د 1ا '.اداه وذ«ود سد.ذوات،

 كاداه ءاى ءذدة هداه تكاذوذده' اإلكذيذر؛اذي ذي دأم؛كن تو در، ءنال د*يدة مذاطق ذي راةيل.٠ذيإسد

 قديمة. ذذرات.جذدواوية ذي اإلكذيذر ذي '.اداه هذه تجمعت وقد المالحةا،

إذى ،.أ۵أي ويؤدي لعذبة،٠ ا*اداه ط كغ ادحاض إذى يؤدي كاذكاة^، هذه ذي ددر ن۵ اذزاذد '؛داه ضخ إن

ه.الدؤ. اذذيذصوح ا؛هذدتة '.اداه دول؛اددرإلى '.اودودة الم-الحة '؛داه ددول

 أدرى. أه.اكذن وذي ااذ-اطئ، إكنينر فدرق تذع آد-ار ءدة ذي ذي؛األد، هرة1ااظ هذه وهدت٠۵
 إدى يؤدي ال الدوذية كاداه ضخ ذتإة أءاله، ها1وحد.ةذ )اذي ااظو'هر ذددث ام إذا أنه ذذكار، أن م ا؛-ؤ تدن

 ن۵ )اذيع دروج وإذى در، إذىاد ية وة الجن ا؛داه ذحد-ريف إدى (إضان؛ إضاذية ؤ كارية يشكل دل ، ا؛اود

الجذوذية. ا؛داه ءن وءاوذات أدالج إلدراج الجذوذية) ا؛داه

 وهذه اا*اوية. أوا؛داه الجذوذية، ا؛داه ددن حد-دره.ا۵ اذري ذي ذسذذدمها ؛اذي ا؛داه ادري؛ تانير
مع دواألءر كاه.ا ذاك، إذى إشدان؛ ا؛طر. داه ءن أكذر ه.الدؤ دائنا ذكون - سد-اد؛ا ردذا٠۵ كه.ا — '؛داه

 عياه هلو هن أاكثر ا؛لو هذه اؤؤذر. ذي اكوريد هلغم 10000 - 1000 ءإى ذحتوي اس داه ٤هيا :االحلة اإداه ل

ادددر. دداه داوحة ن۵ وأذل رب، اذشد
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 تؤدي ءدادات ذي اذري داه تندر إذ ادردن، ذي لموجودة١ اذري داه مع أيذد-؛ يحدث ذلك ذان ا.اطر، دداه

٠فيها إاىزدادةا؛اود

 األه.الح؛اذي ددن أكذر ذاك ويكون الدوذية، داه٤ا إذى كثيرة الح٠أم إددال إذى يؤدي؛اري اذسددب، ذا٠د

 دذول ددت مدينؤ ءداية ذالل ن۵ الدوذية داه٤ا إدى داذددول األه.ألح ر د تسد اذا طر.٤ا مياه دناؤا

زراءية.
 داه٤ا ءاى ويؤذر دردان، ا ااطدد«ي اذذاردي ااسد-طح ن۵ اإلذسدان ذث-اط دنير ن ة ذرب ال اسذذدام ذير د

الدوذية.

 تذلذل اذذة؛ض وإذى ذادداه، اا*اوي الوردان االشددارإلى وذحدح اادذ؛ء، دذل: مختلفة، ءدادات تؤدي

 دسد-ادات هذ؛ك أن ذألدظ داألسد-اس، '.اركاز ذطقة۵ وذي إسء-راذيل، ذي الدوذية. ا»اداه اذى داه٤ا هذه

 إءادة ذكون ذاك، أءة؛ب ذذي ذلثداطئ،١ إكانيذر ذوق تذع بي وه وااذ-وارع، د؛ادذ؛دات ه-ذط؛ة واسدط

الم-اضد.ي. ذي ن١كا ه.ا۵ أذل — األدام هذه ذي - اطئ٠االثد إلكذيذر االدذالء

 تدر أن ويدكن ذاوذي.ا. وأن الدوذية، اذداه إدى ذتذلذل أن ا.ااوثة '.اداه تستطيع الووذية: داه الم ذاوث

 واألذاديب. اإده.ه.ات دن 'اوذودا.اذسد-رب ذال: م أدرى، اإلكاذيذردوادسد-اةاة اذى اذتردة دن

 ذي '.اداه دركة أن ددا '.اذوثة. اإلكذيذرات دم وذره لتنظيف ذ؛جعة تكذواوددا 'ايوم تودد ال

 ذتيح اكاي ذاوث، خالله.ا يددث ال كثيرة سدذوات إذى ندداج اذا دطي|ذه، — كثيرة داالت ذي — ادردة

 ؛.اداه ءاى اظ دن ا اذوديدة ا؛طرية^ اذددر. إدى الدوذية '.اداه ذي ذراكدت 'اذي 'اذوذات تحدريف
 أن ا.ا.ؤم ن۵ اذا الدوذية. ا.اداه تؤذي ذد خد.ارة، أشداء ذكون دسد-د؛ا ذع نه أن ي۵ اا.تاوث، دن الدوذية

ندنع اكاى اذداري أذاديب حد-ألدية ءاى ذذ.دد وأن األودية، إذى دذقؤا ندذع وأن اذداري، دداه ذط^ر ٠٠ ' *"* ا * * ٠ * * ع ع ه * *
دداه.ي.ا. رب٠شد دن
 األرض، استخدام ذي مددودية هذ؛ك يكون أن ددب اذدذذيب)، هن ااةردد:ة (هذأل: حساسة ه.ذاطق ذي

.الدوذية ا.اداه دودة ءاى دط.را تثد-كل آلذيا دذشات، أو ددان، دذاء ءدم ءذأل:



57 اسرائيل ة داه : ااةصالاةاذ

حبيبة تئة قص>،
 كل ن۵ امة٠الس ت١الذفاي لطهر هوة؛ا اتكون ااسد.بع ددر جذذوب دقع اإذي دوذاف ره.ات أخذتيرت

الدالد. أذحاء

'*اداه: ءاى بًالمحافظة لمتعلقة١ اآلتية االءتد-ارات يالحسبان أخذذت ناوقع، كذان ه تحديد عند

.جذذا ذه ذل تذلذل ذدرة ذات كيرتوذية حدخذور هن هدذية لمذطقة1 ٠

ومهملة. جذذا ذه ذل الجذوذية الداه ذالء االه ذدرذإءادة اذا جذاذبذ، لمذطقة١ ٠

ااذطقة. هذه ذي رات ين كذ إل ن اس״ده-ال د يوجن ال ٠

 درك ذي اذذدحذر دهسد-اءدة تجفيفها ءاى أدخد.رتإاى؛.اوقع ؛اذي '.اواد هعالجة تكذواوجذدا اءتتددت

. ذر1ا س.طح ءاى نؤ الدا -ادة٤ا ءاى والدن,اظ دإدكذام، ه-ذاق^

 واالحاري هطاق، دلله-كل -غإقة۵ تكذن ام )ادرك ألن ذاجذط، ذير اطريةؤ١ هذه أن اذوذت رور ه هع تفدح ا
 هن ر1األهط داه م أذادت ذاك، اذى إضاذؤ (لؤديط). لؤديط^ اذديه إذى اذدرك هن ذسد.ردت ااسد.اهؤ

 الوردان داه اذى انضمت '»اداه وهذه وةع،٤ا ذي ت ذراكه 'اذي ال-ص-لبة االواد هن ذا٠ةسد جذديد،

 المذطقة. ءاى وذأثيره ددددؤ ة دل هوقع تذ*يل ذذادج ؛ايوم ذألدظ وقع.٤ا هن ذدذذت ؛اذي اا*اوية

 ذي لله-ةوق ويوجذد معين، ذذإ.ذل ك1هذ أن إال .اء،۵حد. اذكيرتون حد.خذور أن هن ءاى؛ارءم أنه اذضح
 داى ذاك أدى وذد اذذرد^، سد-طح ءاى وةع٤ا هن االداري هداه تتدذق ذاك، إضداذؤإذى الصخور. هذه

 اظروف١ هذه أدت وذد ه.اطرة. هذطقة ظروف اذى ااحد-دراوي االذ.اخ ظروف ودول اذذرد^ رطودًاذ

 ووجذدوا االوقع، هن اا*اوي اذتدذق لمنخفض االجذاورة 'ادادان إدى ااسد-اه^ االجذاري داه ه تدذق إدى

ا؛وةع. تدحذدط ذي ذقع الووذية؛اذي االداه ءن اذتذذدب ءذد ذاودا

 اكذي ددكذم، دلله-كل وإءألقي.ا )ادرك دم اذر مختلفة ءهادات االوقع ذي ت ته األخذيرة، ذوات٠ااسء ذي

اه^.٠ااسد االواد تسد-رب هن يهذهوا

أبطاة
 هن ذهذع دددث س-امة، ذذادات ودع ه بناء نخطط أن يهكل - رأيكذم بحسب - كيفكد .1

 اآلتية: ذظواهر١ ددوث

الجذوذية. االداه إيذاء

٠الموقع ن۵ ءاوذات التدل ءاوي جري'ن تكوين
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أشلة
 يؤدي أن يدكان نسقيها)، دي ال األرض ددت وجذودة٤(ا ذذط الدوذية داه٤ا هن اذري ل۵ ا ٢١دي

.اندردوا الدوذية؟ داه٤ا اودؤ۵ ارتذإع إلى غ ا

 كان يم دي ال النشاطات ه-ي ا٠م الجذوذية. داه٤ا ذاوث إلى تؤدي ااذي ل۵اا*وا لخصوا 2

ادذاوث؟ هن ذهذع اكاي تذةيذه.ا

 كديرة دات كه لبئر١ هن خد.ذوا إذا هداذي، إسفين هن اةرب1د ذقع در؛اذي 1 دددث ه.اذا .3

ؤ؟1طوي دة٤و الماء هن

.ردوا٠۵ا الجذوذية؟ داه٤ا هاوط ارذة؛ع إدى ادحاري هداه تذلذل يؤدي كيف .4

؟ اوثة م ية دوف داه ه ح م دج دم ذره الصعب هن .اذا٤ . 5

ذاذاوث؟ ا٠مقياك — الجذوذية داه٤ا ذي - ادذذزات هركد؛ت وجذود ر د د .اذا٤ .6

اذذدط؟ سذوات هن ية الجنون تذأذرا؛داه كايف .7

إس.رائيل ذي الجوذية اض'ه
 ذات حد.ذور وه.ي ودواالت، جذير حد.ذور هن هدذية راذيل٠إسد ذي الجندل هذطف ذي اإلكذينرات عذظم٠م

 وذي الدوالن ذي ل. ر دجذرا نمو رتدل تدن بذيةم هي٠ف ااسد-اداي، ااسد-يل أه.اإكذيةرات كيرسدذي. ط؛يع

 ذي إكذيذرات توجذد والدر، اذذذب وذي دإزاذية، حد.ذور ذي إكذيذرات توجند اذسدذاي، شدرةي1ا الجذايل

 كديران إكنيذران ذي هوجذودة الالد ذي الجذوذية داه٤ا بصف هن أكذر وحذصى. هاسد-اء ححذرية ت1طدة

الذ.اطىء. وإكاذدذر الودل كفيفر1 وهه.ا:

إاكذيذراؤشافدل ج اؤ ر دف كاف ١

املتوسط البحر

 يت رهل
جريودومليت[دح

1-1 صده.اء صد-ذور

!طئ٠ًاك وكاذينر ألجذيل إكانينر ذي تخطيطي.لقطع رسم :2.12 رسمة1ا

.СаСОз حبذير ،СаМд(С٠з(2 دوإدت ادير. صد-ذرة يه٠يش ؛اصدذرة هذه ش-كل دوإدت: ٦
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 ديرية ذور٠حد ن׳0 اس٠باآلس بذي۵ ١وهو رة،۵سد-ا1وا ١يهوف جباال ادددل ر ين إكن هل٠يثد ل: ازد ةر٠إكاةد

 إكنينر ددت اإلكاذينر ر يسدد اإسد-ادذي، ااسد-يل ذطقة۵ ذي اإلكاذينر، ن۵ رية اذ ؤ الجذي ذي وودت.

٠جهتين هن محصور نإكذيذر.درإاىإكةيذر۵ ودذدول ااذ-اطئ،
 تصد.ل دي ال '»اداه يقسد-م وه־ى للمياه، تقسيم ذط د دوج أيذما األءه.اق ذذي طح،٠الس ءذى األءر و۵ .ا۵ك

 اآلخذر وااةسد.م ديسد-ان، وءور األردن وادي باتجاه شر؛ ق يذدة داه٤ا تدن م٠ةسد ماب:٠قس اإلكذيذرإذى

ااسد-احذاي. يل٠اذسد د؛ذد؛ه ءردا يتدذق
دنني ءردا، واذتدذق يت.٤ا اذددر وشد.اطئ األردن وادي ديسان، ءور ذى دذ؛ديع1ا دنني شرفا، ق ااذدة * * * ٠ * ٠ ' ** ** ٠ ٠ ^٠ * *

التماسيح. وادي وداديع يركون اا دذإديع

 ائعة،٠الش اإلكاذيذرات ه.ي رةيسد-ي، إكذيذر ذوق ع تق انذي زارذكازة اإلكاذيذرات أن ازددل ذطةؤ۵ ذي ندد

 اذذسدم ذي اإلكذيذر مياه معظم ونجد الودل. خذاف تذع ااذي اذحدذيرة اذيذإديع ن۵ كديرا ءددا ذذذي ي وه

800دزنةه؛لةحد.ويه.ةداره يذااإلكاذيذريوجند٠تماسيح.وا —هيهإكةيذراذيركاون٠اذذردياذذيذسد
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ذذرددا. ب اكع م در م يون ل م 330 ذحد.إللى سذوية دالء ام اءادة ع٠ه تذريدا، هب۵ دذر ءايون

 داذم 250 ن۵ أذل اإلكذيذرإذى دداه ءن 90% ءذودؤ وتحدل جذذا، يفةج اإلكذيذر 1هح ذي ا؛داه جذودة
 ن۵ أخذرى أةسد-ام ذي جذيدة دداه وتوجذد .1.أين جذذا ذايإ^ ده ف اذذذرات دركدات وكدية اذنذر، ذي كاوردد

 أن إال )ايوم، جذيد اإلكذيذر وخدح أن هن اذرءم ءذى أيذا. م.الحتة ءداه فيه-ا يوجند اكان الجذدل، إكنينر

 دجذارام ه-ي داألساس ا؛صد.؛در وهذه ءاىاذذاودث، ذدرة ذات — ااسد-طح ءاى — محد.ادرمختلفة هذ؛ك

معالجتها. تذم

 يوجند مختلفة، أهاكان ذي آلنه .اء.٤ا داودة ارتة؛ع اى1 يؤدي أن يندكان الجذدل، إكنيذر هن اذزاذد ااضخ

 ذإن زاذد، خدخ ددوث ح؛لة ذي جذ؛ذدي.ا. أوإذى ذدذي! ا؛وجذودة اذالدؤ وا؛داه لعفدة١ اذداه دين ذالءس

 إكنينر دداه تدن إسد-راذيل ذي اذداه اسد.ذ^الك خذتدس ءاى ذدحد.ل العذبة. اذداه ن١دكا ذدذل اذداه هذه

 اءذرذت التسعينيات، سد-ذوات ذي والفلسطينيين إسراذيل دين وة*ت ااذي ارثذاية االتذاذية ذي الجذدل.

 دذي اذكاتددات ذحذددد اكان اإلكذينر، ١هذ ذي اذداه ءاى الفلسطينيين ددذوق اسد.ي أسد. كل٠بش إسد.راذيل

 ده.اية ددب أده ءاى االذذاق تم وذد الداذم. ااسالم هلعذ-اهدة ءاى ااذي.اذية وخد؛ت1ذ٤ا دذى دذتوحذ؛
 كتددات دحذددوا ام اإلكاذيذر. إدارة ذي التنسيق ءاى أين؛ ق االتة؛ وتم الجذدل، إكذيذر ذي الجذوذية اذداه

 االحذتداجن؛ ددسب اذجذئع تددر اكاي يذية،٠ه إذادةآذية ءاى االتة؛ق تم اكن توزد-ي.ا، دجنب ؛اذي '*اداه

الماء. والمحهءاى

ءزة، ةط؛ع دذى اذكاردل جذذوب دن اذساحذاي، ااسد-يل ذدت ااذ-اطئ يذر اكة يءذد ااذ؛طىء: اكاذدفر

 ل١ذه دخنزن يوجند االكذيذر، ا$ذا دركزية. دد؛ل٠سلسلة تحده ااشرق ودن حذر، ال ددده ودن؛اذرب

تذرددا. ب٠مك دذر دايون 280 دذداره؛ سذوية ادذألء وإءادة ه.كا«ب، دذر دايون 1000 دذداره صوي

 يذر االكة يذا1 الطبيعية االدتالء إءادة .ر)١(كاركا رداي حذجذر ودن ردل، دن د؛آلسد-اس ددذي االكذيذر ١هذ

 اسددن-,الل تم الجذدل. دذحاذؤ دن تعدل ذي اا اا*اوية اذداه ودن لمذطقة،١ ءاى تسد.ذط ذي اا طر1ا دداه ءن

االكاذيذر، دن اذداه ال٠اسد.ذ«ه تدردجذدا ارتذح ثن الت ذاك ودذن ر،٠ءشد سدح١ااذ اذذرن دداية ذذ۵ االكذيذر

 استعملوا اذذذرة، ذاك ذذي ااطد.ردن، دن؛اذرن الخمسينيات ذوات٠سد ذياية ذي ااشدخ ذروة ذت١كا وذد

 اكان داحذوظ، كل٠دذ اذلخ١ تذايحص نم الدش، ذاك ودذذ ذي؛اسددن. دكا«ب دذر دايون 480 ع٠الجح دن

الددراء. الدحاوط واجذذازوا االدتالء، دة١دنإء أءاى اا.ذد.خ زال ه؛ 1990 سدحذ دن األول النصف ذي

 يؤددان ا؛سد.تهر، ااضخ وءداية الدذيذؤ هذه االكةيذر. ١هذ ذوق يعذيثدون تذريدا، اادونؤ كاان٠سد ذاث

 مشكلة إدى الماء ءام ءاماء يشدر ااذحدل. دداية ذي ذاك وحد.ذن؛ كادا االكذيذر، دداه جذودة اذخذذاض إدى

 ااذي ذادداه دحدذاة ذ؛طق1ا هذه تثد.كل ذ.د*^.1ا ءدر ذ؛طق٤ا ذي واألهالح اوذات1ا ذراكام ي وه إخد.؛ةية،

 ذيحاية وذي أيت،-؛، دلوثه-ا دزداد المش-بعة ءدر لمذطقة١ ذإن ذدرار،٠د؛سد ااذاوث يزداد ءذدما اكان تذناذل،

 دذا ذي اذذذاذل رءة٠س أن ذذكار، أن يم.1ا دن البوةية. اذداه ده؛اى ف اوذات؛؛وجذودة1ا تحدل األدر،

 الجذوذية اذداه دذسد.وب اى1 ستصل اذيوم ذتذاذل ؛اذي اذداه أن ااد؛حذثون ويذدر جذذا. منخفضة يذر االكة

 تعد.ل '؛اودات؛اذي ذأثير وددى ا؛سد.دة، ءدر ا؛ذطقة ذاوث ذذدرددى أن الصعب دن ذذط. دن سد 27 د*د

ا؛داهالجذوذية.
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أسفاد
شاطئ؟1ا اكذينر دداه دودة ن۵ أنضدل ازحدل اكذينر دداه جذودة ر دد -اذا٤ . 1

 صدحذور دن ذي د أذه خد-وء ءاى نوذا ننه ١جد حساسا ادددل يذر اكاة ١يعتبر -اذا٤ .2

كدراسد.تية؟

 اكذ.ه وادد، م٠قس ذي ازدر واالكاذيذر اا.در، االكنينر دددوا ذم ،2.12 رسهذذ1ا ذي تم_عذوا .3

اآلدر. ااةسد.م ذي ذي جذ-ي دن محصور

دذأء؟ طق1ذ۵ إدى ه.ةتودؤ زراءية ت1اد٠دسد يير د دن الجذوذية داه٤ا ذذأذر كيف .4

ااشد-اطئ؟ اكذينر وضع تدذي إذى أدت انذي اا*وادل ي۵ دا .5

االكانيذر. ءاى دا1٠سد توذر ذد ااسد-اداي، ااسد-يل ذي واةع٤ ة أدذل اذكاروا

 دزدوظ دشدكل يئة٠س ا.اداه دودة تصبح قد انسددين، رات٠ءذ ذدد أذه الحاء ءام ءاماء د دنة .6

 ذي تءدون د ه.اذا ءاى ااذاوث. لتقليص ت1ذذ-اط ندت وإن ددى ااذ-اطئ يذر اكاة ذي

هم؟٠افتراض
 . اذدو دراذب تذرير دن اذأدوذة لقطعة141 حد.ةد^ ذي اذرأوا ت.

اإد؛طر ددوث ندذع اكاي تذذيذه.ا، — رأيكام يحسب — يدكان ت؛اذي1ااذث-اط هي ه.ا أ.

لتقرير؟١ هي وفةصالمو
ادذذإة^؟ ادحاالت ءاى النشاطات زؤذه تكون أن يدكان االذ«كااسد-ات؛اذي ه.ي ه.ا ب.

ضري بحيرة

 ذط٠اد ذدت إذى١طدرد دديرة دذسوب ارتذأع دذزل أن داه٤ا شؤون ءن اشدؤول ذرر ،2000 ذة٠س ذي

 اذذدط دن دني تذا؛ ۵ سدذذي أعاب ذي انذرار ١هذ داء اذد الثمانينيات. سد.ذوات ذي ددد اذذي األددر

.ذيإسد.راذيل داه1ا در1دحد- ذذاذص إدى أدذا تين1ال

 أن ادءوا وذد اذذرار، ٠هذ - ١طدرد دديرة ه_جال ذي داون د )اذين - المودي شذ-اص اال دن ذسم اذتذد

 ة. دول ل ل .يم٤ا داه٤ا مجم-ع ءاى أدطارا ذيا١طد ذي ذددل و٠دد ؤ رية ط إزى سيؤدي اذذرار ١هذ

 50% أيذا وذزود راذيل،٠إسد تستهلكها ذي ان داه٤ا كدية ذاث ١طدرد دديرة ذزود اا*.ادية، ااسد-ذوات ذي
 األددر ازذط ذدديد ر د د .يم٠ه ذودي وادب ي٠ه داه،٤ا دودة ءاى ذالمداذظ^ اذا االثد.رب، دداه دن

 ءاى دد؛ةظوا اكاي داه،٤ا إدارة ءن السؤواون يددعها ااوسد-اذل؛اذي إددى ١طدرد ديرة ذي ااسد.ةاي
 ذي ددي اذ م1ااذظ ءاى تؤذر كثيرة ءوادل ك1هذ ألة س.هاة، ت٠ايسد الم-همة هذه طدردا. دديرة دداه دودة

 ألسد-اس1د ١طدرد ديرة ا اإلضاذية االت٠ذ«ه٠االسد اا*وادل: هذه يلي فيما داه.٤ا دودة وءلى ١طدرد ديرة د

 دا يذوم ااذي اإلضاذية والنشاطات ه.اك،٠االسد اصديد وكمصدر إسدرائيل ذي دركزي دادي٠سد كدوذع

تجمعها. دوض وذي ديرة د ا (المديط) المديط^ ديه ا ذي ان٠اإلذسد



داهةياسراذيل ااةصالاذاذي:ا ٢5ج

 ءاى تؤذر ذي اإ العواهل جذهيع هالرفة تلزهذا ،١طدرد دديرة ذي (ا؛ديط) ا؛حيطة دددة ال سداسة ذدديد إن

 ءاى ددف فيم-ا ذتعرف٠س قيه.ا. ذددث اإذي العهليات م ذه أيذد-؛ وذإزءذ؛ ،١طدرد دديرة ذي ديدي ا ااذظ.ام

 طرق؛اذي1ا وءدى ،١طدرد دديرة ذي داه الم دودة ءاى ذأثير له-ا يوجند ااذي األسد-اسد-ية وااههادات ل۵اا*وا

أهداةيا. ديرة اد ذدذق اكذي ادذذاة^، ط؛ت٤ااسد دها تذوم

موازذدالمياه
 يتم ذي اا (المس-احة تجمعها دوض ينددد .إسد-راذيل ذي اذوديدة ا؛هذدتة '.اداه دديرة هي ،١طدرد دديرة

 المس.احة هذه ربع .مربع.ا ذرا وه كيل 2730 إدى تحدل هس-احة ءاى ديرة) 'ا إدى '.اداه تصد.ريف هذي-ا

 ،١طدرد ديرة ا ي٠األسد-اسد '.اداه د.در۵ه األردن ذ$ر ر د د .سء-وردا ذي مالينؤ وأةسد_ام نان، ا ذي ودودة ه

ديرة. 'ا هداه هن 65% بة٠بذس ااه.ادية ؛اسءذوات ذي ويسد.اهم ذي

 هن تصلها ٦فإذه ديرة، 'ا داه ه بًاقي .ا۵أ

 هض.بة هن 'اديرة إلى تتدذق 'اذي األودية

 'اذي '؛الدؤ 'ادذاديع وهن والدايل، الدوالن

 ن وه وأطراةي.ا، ديرة اد أرخد.ية هن تذيع

 ديرة. 'ا ءاى هد؛شد.رة يسد-ةط ادذي ا؛طر

 ذي ذيغد.؛ذي تدذق يودد ءذدما وأددادا،

 دخدخ ونميقو ؤولينسالم ذإن وك،مالير ذؤر
 االذاددب ءدر .ا٠وذةد وك اايره ذ.ير هن '؛داه

دريا. ىدديرة.1إ

 حطرق دةعب ١طدرد ديرة د هن '؛داه ذدرج
 كديرة كادية ذة٠س كل ذي ١طدرد ديرة د ذذذد

 ااكهية هذه تحد.ل وذد ادتدذر، بسبب ا؛.اء هن

 ذذرددا. هكا«ب ذر ه ايون ه 300 إدى

 ذي ديرة اد هداه كذاذت الطبيعية، الدادئ ذي

 هذ؛ك ن وه األردن، ذؤر جنوب تصب ا؛اضي

 دناية هذذ اكان .ا؛دت ادددر ى٠إد تتدذق كذاذت

 وتعهيق ،1932/3 ادسذوات ذي دجن,اذية سد.د

 يسيطر ادديرة، هن األردن ذ.ير مذرج

 هن؛اديرة. ا؛داه مخذرج ءدى اإلذسان

 ير٠ذ جذذوب '؛داه تدذق ذذاص د ذفى اددوم أه؛

 '؛داه ههظم ذخذرج ددا. كادير دشكل األردن

 تفدخ اذذي اةطري١ اسروع ر ء ديرة ا نم
ايون ه 350 ده*دل هداه كاهية سذنذ كل ذي إادب
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 دديرة ذطقة۵ ذي مختلفة داالت الس.تع اديرة ن۵ هذرهكاهب يون ل م 100 خدخ ويتم ا. تهذر هة«ب تدنر

 اتنأذية ر1إط ذي وذاك األردن دؤر إذى ١طدرد ددبرة ن۵ هكعب ءذر ءايون 55 ذذل Iأدن ويذم ،١طدرد

 يحسب وذلك األردن، ذزوده.ا ااذي ااكاتدية داستذذأء ه-ا،1ذكرذ انذي ااكتددات ذذذير اادواذيت. ديت ااسد-ألم

 وسد.ذاي) (ءاوي أحذتدرين ذطيت ا.ا.اء ندديرية دددت ذذد ا.ا-اء، ذاذون ءاى .ادا۵اءذ اارواسد.ب. كتددات

 اكاي در)، س.طح'ا ذدت م 208.90( اا*اوي األدر اا-ذط وددد ،١طدرد دديرة ءداه ءذسوب الرتذإع

 نم وذد اديرة. ن۵ لقريية١ ادادان وذي واطئ٠االذ ءاى ندع والذشآت؛اذي لمباذي١ ذي ااخد.رر نحدذع
 ارتذاع يؤدي أن ن۵ الذوف أسد-اس إن '؛داه. دودة اذذذاض ذع نم اكاي ااسةايا، األدحدر اذدط ذدددد

 يؤدي وأن اذدديرة، أرخدية ذي '.اودودة اا.د^.1ا اذيذاديع هداه تدذق زدادة ا.اذذذضإاى '»اداه ءذسوب

.'.اداه دودة اذى نسيء مختلفة ددئية ذذيرات إدى

 'ادديرة، هن ضخها يتم 'اذي دات؛»اداه كه ذدددد حالل هن ،١طدرد دديرة ذي '»اداه هذسوب تذظدم يذم

 ركةنكوروت٠ذوبذؤراآلردن.وتذومش ديرذإذى خرجامدذيةذي وءنخالل'غالق،أوذذحسد

طدردا. دديرة ذرب دلدال يلذع 'اذي در سدم وةع۵ إدى '»اداه بضخ

 يوم. كل ذي ا خدد يندكان 'اذي '.اداه كءية دي'اذيذددد ذياوذح، فذدرةاا.خدخلآلالت'.اودودة

 يكون اكذي األدءر، الذط وز د ن أن دون اكان دردا، دديرة هن كثيرة هداه دوضخ '.ارذوب، 'اوضع
االطار. ف.اداه١كا كاان۵ 'اشذاء ايةدد ذي

ظدريًا دحورة

م.-215.50 ااى 2001 دأل وذي م،-213.00تغيريهااى تًا 1981 أل“وةي م،-212.00 االدراكئيااى تًاهتديدارئعلغط رةاالوش،1ا اذي
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)2001— 1969 ت1سحو1ل اداه كهية (صددل ا ر ط دددرة ألى الداه دذول

 دون11الم اوسدذوبة ادداه كعة ه«دل

 اوذدط ذوات سد ذى مك«ن ددى

 دكاددات اذحفدرة هإوى1هط (دذول
عك«ن) در ع ،٠ز ملدو 600 ءن تذل

л دتر '؛؛؛،"دن لسذودة١ املحاه كع؛ة «دل 
 ذوات سد ر دددد ال اودى ذوات سد ل ا ذى ب »كع

 كددات د ة ددر د ل ا اإهلاهإ(ى (دذول ذط

عك«ب) د ،ددون 600 ءن ذزدد

ط؛ه٤حددرا۵

248 507 ى اادما! األردن ر نه ذى امناه تدذق

144 245
 الدوالن، دذوى وددان ذي املداه ذدذق

ادط٤ديعا1دذ1وا ذرةى1ابايال

62 75 ديرة٠ل1اإطراإد,ارشءىلا سء-ةوط

454 827 اجلهوع

)2001—1969 معد.ذوات1ا الداه ية۵ك (م-عدل ١طدرد دددرة دن الداه ذروج

 ددون٤د؛ ااسد-ذودأ ۵1ا؛ط اكمدة «دل ه
 ادقذدط ذوات سد ذى هاك«ى ،ذر

 دكعدات اددحرية إىل ساه (دذول
عك«ن) ٠عرت دادون 600 ءن دقل)

 دملالدون ادسذوبة املياه حكددة ه«دل
 ذ«تدر ال ذى ا( ادسذوات ذى كادن م دتر

البحرية املداه؛ىل ذدطأدذول سد.ذوات

مك«ن) دادوهنذز 600ءن تزدد كددات 1

ه1د٤حددرا۵

280 280 تدذر

180 380 ادذحلري -روع۵٤ا إدى داه٤ا خدخ

30 87 -داى۵ ض.خ

60 80  ءدر ه1ا؛د وذاخئص األردن د تزود

سددداذنة

550 827
اجلهوع

طبربًا يره دح دن ديأه وذروج دذول :2.4 ادددول
.طدريًا) دمره حث د محللر وبحسى
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 في فيالف-يرينع.،يىوذوذهبر، طبريًا ديرة د مئه وب٠عذس :2,15،٦الرسم

ء׳)1لإلحص ة٠لمركذ1 ئره1ك1 (ل.سب 2003 - 1965 السذوات

طبرا؟ مرة٠ ءن المس־ؤول ض
 ل م دع ي وه وث، دل ل ا ن۵ ادديرة ده.اية ءن المس.ؤولة االسد-اسد.ية اوسسة هي دا،در ط دديرة إدارة

 د وتسته ،١طدرد دديرة ذي ااذحد.ريف ءن المس.ؤولة ااس-اطة ةيإط.ار الداه ءديرية ات صالد ن فدم

 الدكوهية اذوزارات مع -اون داد اإلدارة هذه ل م دع .ااذحد.ريف وقاذون ال.اء ذاذون ن۵ حد.ألدداذي.ا

 هن المد-ألددات هذه د۵ذسد-ت وااذي ،١طدرد دديرة ءاى ة ف دل تدخ صالدات ١اه توجند ااذي ة ف دل ادخ

 حدخذذدر دل: ديرة، 1ا ذي وذههل ذددث ااذي اذنذداة^ الؤسسات م.ع أين؛ وتعهل أخذرى، ذواتين

 ددث ءاى يركز اذذي الركاز ودو الوإيل، رفةعم وركاز ءكاوروت شركة دردا، دديرة ددث
الداه. ذجه.ح دوض

 اسد.ذحذه.ام، واطئ٠ذ إقاهة دم ودنظ ه.راقبة :١طدرد دحندرة إلدارة سد-اسد-ية اال النشاطات ياي ذيما

 م٠ةسد (هع حدد إ ا ذوادين وتحإددق االسد.ه.اك حد.يد سداسة تحذددد دول .اون د السباحة، هراةدة

 ١طدرد ديرة د ذي الداه ع۵تج دوخن ذي تذم ادذي ال٠األءه مراب ادزرالة)، وزارة ذي اصدد
الال. ع م دج دوض ذي ااذاوث ادذايل مختلفة بنشاطات واذذدام

اه المد هلوحة
 ن وه مختلفة، تدجذاالت ذي ءديدة اذ*كااسد-ات توجند للمستهلكين، ذزوده؛ ااذي الداه ذي اآلم.الح اذراكيز

 وإدى ؛اديرة، ذي األهالح ذراكيز إذى كديرا اذتداذا ذكرس اذا واذزراءؤ. الجذوذية الداه جذودة ضمنها

 دو - ديرة ال اذى تدخنل ؛اذي - األردن ذ$ر داه ه هاود ه.هدل ااذراكيز. ا^ذه تددث ؛اذي اديرات

 هاظم 210 كذان ذذد التسعينيات، سدذوات ذي ؛اديرة داه ه هاود ه.«دل ا٠أه اااتر، ذي كاوردد هاذم 20

اا!تر. ذي كاوريد
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 أرضيتها، وفي 1طبري طئبديرة١شو طو-ل ءلى أنه اتشح ا؟ ر ط بديرة إلى اآلود ذصل أين من إذن،
 اذاتر. ي ف ازكلوريد هن الملذرامات آالف فدباإلى األمالح دركين يدعنى ديث م-الحتة، يذاديع ءدة تودد

 اذالدة اا.يذ؛ديع مياه التسعينيات) لئ-ذوات منتصف (ذي إزادة تم ذذد ادديرة،١ ذي المدح ددفق اتذايل

 البديرة ه.ن ذريب داذب دذدفيقهالى تذوم ذذاة، إاى ديرة ال ءرب م-ال٠ش ذي البديرة خارج المودودة

ي. و الد األددن نهر إدى هذ!ك ودن
 ؛اديرة. دادل الذدع ذي تسدته.ر اا.دديرة أرضد.ية يذ.اديع داد وه ، ا؛.الح المشروع نستيها اا.ةذاة هذه

 من أكدر أمالحؤا تركيز ازذي المالحة هوزاداه اديذاديع، ذي اعداد .حد-در۵ أن البادوئن ددتند

- ٠ ־ и * ة ٠٠ف ٠٠ ف ٠٠ د ة ٠٠ ٠٠* ** ٠٠٠ ٠ ٠٠ ف ٠٠ ٠٠* ٠* ٠ *٠٠٠ ف ٠ ٠٠ ٠٠ ٠ ٤ ۶ ٠٠ د ديواودية ذترة ذى دادردا بحيرة تحت اكذينر ة.ى تجمعت ا؛داه، وهذه الووذية. ا؛داه ة-ى األمالح دركين
.1طدر ددديرة مذطاة ا؛ذطةة ذت١كا .ا۵ءذد ذدييرة

,؛.الدة. ا؛.داه ذدع طرية^ء بذصوص ذظريذيت الماء م٠1ء اء٠ءا.ه اذترح مدتلذة، أدداث ءا.ى دذاء

 دروج إا.ى يؤدي البديرة، تدت .اا.ح٤ا يذر االكة دددط الصخورااذي ضد-خط فإن اآلواى، اذظرية١ يحسب

اويذاديع. ءدر ر ين. االكة من ازاء

 اليذ.اديع ءا-ى البديرة اداه .ضد-اد٤ا الضغط ذان عالدا، ١طدرد دديرة .داه۵ -وب٠مذس ارتفاع يكون .ا۵ءذد
 ه.داه ضأ_فط ة.؛ن منخفثا، المداه ه.ذسد-وب اع٠ارتذ يكون وءذده.ا اذيذاديع. تدذق ويذل يكدر، المازحة

 ادي الووذية ۵ا؛دا فإن ازداذية، ااذظ.رية ويحسب اا.يذاديع. تدذق ويزداد أيذ-ا، منخفتا يكون ’اادديرة

 اتداه ذى ية1التذاة الوذب دذوة المداى االكةية.ر فى اآلرض داذل تتعى-رب الدايل، .دبال من .ا۵ه-حئ-لىر

ها٠مع وتذدح ءهيةة اكذيذرات ذي تنح اددي اذالدة ا؛داه اكذيذرات ذذذيف يذم طرية.يا وذي طدردا. دديرة

الوابل .وبالزاذد ي داد ط ضغ أ.الجذوالن ه.ضبة

الوايل حىن التثاذلبة الدذب دذوة تدذق ب. الووالن هيد؛ الووالن هض-ية

كام

 دييم دروةسة-ور ر لدة )٠؛ًا ًا(.يذًابيع تكاوبن ذشرحان دللتًان ًالذظريذان :2,16 لرسمة1
ديرتدن)
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٠طبريا بديرة إدى
 <مثالع دا ال ء لجوفية١ الداه وب٠.ذسد۵ يكون ءذده.أ

 ذي كثيرة داه ع هذاك تكون ه-اطر)، ش_تاء ذي

يع 1اايذ تدذق يزداد اذا يزيد، وضغطها االكذيذر،

سحة.
 ه.ذا ة.ي منخفقا ااياه مذسوب يكون وءذده.ا

 داه II ية۵ك ل وتة يذل، الماء ضذط فإن يذر، االكة
 تدذق أيذ-ا ويذل المالح، يذر االكة ءدر .ر۵ت ااذي

الماله. اذسع

 ذي المياه ه-ذسد-وب ط فدغ إن٠ف الذظرية، هذه بدسب

 ذايل دثير له يودد 'ايذاديع: ءدى يا٠طبح بديرة
استيعابها. وتيرة طى ودا

 ااذي الذاسد-آلة اذظرية١ هي ما طروح،٤ا ااسد-ؤال

 ا؟ ر ط بحيره تذ-ايل في أكثر هعذى لها يو^د
 أن اداه ساطات اءذادت ،2000 سنة حتى

 بحسبها دددوا وذد االواى، اذظرية١ ءاى .د۵ذ*ت
 سداسة ديدية) اءتبارا إا.ى (إضد-اذؤ باآلسد-اس

(لمألح (؛دروعديرة. 1ا ة.ى اذسذلمى األده-ر الذط تدديد

الذط احداز دذاذا د^وز ال أذ^ االذذراض كذان وذد
منخفقا، الداه وب٠ه.ذسد يكون ءذده.ا ألذه .ر،۵األد

ادديرة. مأودة وترتن.ع الم.الحة واه ال تدذق يزداد

 اننفاضى آلن األدهر، الذط لوتداز ددوز بحسبها أذرى سدداسدة ذتدح أن الذاذية اذظرية١ ذدول يتيح
 ا٠أيذ يدكن (اذاذية، اذظرية١ وددسد-ب ذاك، إا.ى إضد-اذؤ .الدة.٤ا يع ؛ايذا ءا.ى يؤثر. ال الداه -ذسدوب۵

 ااذ-رةي. الدايل اكذيذرات ن-0 .ووذية دداه ضخ دالل من اصد.طذاءية، دكاريذة ح اذا. تدذق تخفيف

من ادح يذل ذاك، أءذاب وذ-ي يذر، االكة ذ-ي الداه ضأذط من يذال ال.اطرة، ااسد-ذوات ذي خ٠ااضد ذا۵

 ذدذاز أن مكوروت اشركة — درة وألول — الداه مديرية سمحت ،2000 سنة ذي المالدة. يع اايذا

 اذية. 1ا ذظرية1ا داةية٠.حد۵ ا؛ذيدءم الوديد دث ا١ءاى .اذا۵األدمرااسد-ذا.ي،وذاكاءت الذط

 ديث )اديرة، م.ن الداهتتدذر اذدديرة. مداه ودوازذة وه الذودة، إضد_اةيآذريؤثرءاى .ل۵يوددء.ا

 اإ؛ودة. اذدذاض الى يؤدي ذإنه ادديرة، إذى ة د .1ا االداه ددول أه.ا الذودة، زدادة إذى ذاك يؤدي

 ة؛ن منخفضة، ه.اودة ذات ه.داه - كاف دذكل - ,ابديرة إذى تدذل ال ءذده.ا الوذاف، سدذوات ذي

اا.ديرة. ه.اودة وتزداد كذاذية، التكون للماء التخفيف ءه.ا.ية

 إلى دروا دديرة ماودة ت ارتن.* ،2001—1999 سد.ذوات1ا ذ.ي ذت١كا ذي1ا الوذاف ذوات٠سد أءذاب ذي

وصدذناها. ذي1ا ااظ-اهشة إلى االرتذاع ه.ذا اا^-ادثون يوءز اواتر. ذي كاوريد معم 295
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اف أمهم

؟١طدرد دديرة ذي اء٠الم دوازذة ءاى اإلذسد-ان يؤدر وسدادل ودأية كيف، . 1

 ع.ا .دذه.ا ١وخروجه ١طدرد دديرة ى1إ ا؛داه دخذول يحدذأن للذين1 ب٩الجدول ذي تهدذوا .2

 دديرة ذة*يل إإ.ى ١تطرةو حاف؟ ذوات٠وسد ه-اطرة سد.ذوات دين لموجودة١ روق انة م.عذى

ةيإسد-راةيل؟ المياه ءاى ات٠س١ولالذعك ١طدرد

 ا؛طاوداذ لعمليات1 ي٠ه ا٠م طدردا. دديرة ذي الم.ال.حة اديذ-اديع تكزن تصدفان ن١ذظريذ توجذد .3

؟١طدرد دديرة داودؤ ارذذأع دن ندذع إكاي ذظرية> كل بحسب

؟١طدرد دديرة داه م داود دذايل م ادي دن ؛.اذا .4

ب٠طبر بحيره ذي يولوجم٠ دادت عم
 اا.درارية ت1ااطدة تكاوين ءداية ذذم ازدددرة: ذي دية لتغ٠ واد وت اء.4الً. ازدرارية لطبقات1

■ الس־ذة ذي ألثد-ير 9 —7 دن ١طدرد ديرة ذي
 لطبقة١ ذدتوي اا.درارة. دردة ذي ذذذاذان وهد.ا اددديرة، ذي ا؛داه دن ن١طدةذ توجند ادوضدح، ١هذ ذي

 اا*اوية)، ا؛.اء قةبط ذي ءادية (درارة ابيليمنيون ونسميها )3O٥C-24٥C( دارة دداه ءاى الدادا

 منخفضة (درارة هيبليمنيون ونسميها )16 ح—14 (ح داردة دداه ءاى ية1ااسد.ة لطبقة1 وذدتوي

 ا؛.اء ذذ2طد ذي دذذيرة (درارة ذردوذادذأ 1هدي٠ذسد طى٠وسد ذذ2طد تودد ا٠يم٠وددذ ادسذاية)، الماء طدةًاذ ذي

 اا*دادا ءاى هرة1ظ1ا ا^ذه در كد ذأذير يودد .دسرءة درارة٠اا درد ير د لطبقة1 هذه وذي اود-طى)،
 تكوين تددأءداية ا؛-اء. ذي التسميد ودواد األكسد.ين كادية ذي وحاصد.ؤ ديرة، ال ذي ذددث انذي الم_ختلفة

 ذاك، أءذاب ذي .بس.رءة اا*اوية ا؛داه ذذ2طد تسدن ءذده.ا ذاك ويذم ادرديع، ةحد.ل ذي اذدرارية ت1ااطدة
 عملية تتم ال اذاك، وذتددؤ اآلءماق، ذي ا؛ودودة ادياردة ا؛داه دن وأدف ؤ كذاة أذل اا*اوية ا؛داه تصد.دح

 ا.يذا وذتددؤ دذرا، 18-16 ءدق ذي ءاد )اذردوكادذأ وتكون وااسد.ةاية، اا*اوية ااطدةذش دين ذاط٠اا

 ذي أه-ا الديرة. ذي اددداة ه.*ظم ذديا تذم ااذي - ذذط - اا*اوية لطبقة1 ذي األكسد-حين ددد اذوضع،

 أدرى. وادية ه دية ت1كااذذ وال أسماك آ٠فيه تودد ال اذا دذاذا، أكسد.حين يودد ذأل ادسذاية، اطبقة١

 وال ديرة اد دداه تختلط تذريدا، هدر٠ديسد س-هر وذي اا*اوية، ا؛داه ذذ2طد تدرد ااذ.ذاء، ةحد-ل ذدوم دع

 اا*ديةؤ. ا؛داه االكس-حينإلى يصد-ل ادحالة، هذه وذي طدةات. إدى توزيع هذ.اك يحد.بح
 الديرة، أرخدية دن أو الهيبليمنيون، دن دواد اا*اوية ا؛داه ذذ2طد إدى ذحدل ادذاط، ا*داية وذتددؤ

 ديرة ذحد.إلاىاد حالل؛اوددان، ذذسادوذتودن ذي ادداط. عملية بسبب اىأءاى1وهذها؛وادذرذفع
 ءاى ذدتوي األءه.اق دن ذحد.هد ااذي وا؛واد الدرف .ااذ-ذاء ألدطار ذذددؤ الدرف دن كديرة كددات

 .وااسد.واةدداتا) اآلدوذدا ادذوسدفات، دركد.ات (داالسد-اس ادذذذية دواد دن كديرة كاددات

ادشذاء. ذرة ة ذي الطحالب ذر١تكا إدى تؤدي اددديرة، دارج دن داالسداس ذحدل ااذي ادذذاذية ا؛واد

اداكدريت. راكبات۵ ن۵ ذوع سواذيدات:



63 راةيل٠اسد ذي اددداه ادذاذي: ادذحدل

 لمواف1 ددإيل ءاى جذدا كدير ذأذير تاء،٠الش فص.ل ذي اء٠للع ازدرارية ادطدة؛ت هدم٠ل أذه ذذكار، أن م اده ددن

ذياددحذيرة. تراكاندؤ ا؛ وية٠العض

 تدواد إلاى1وتذد جين ‘األكا!■ تدع ذذألتدس اددحذيرة، أرخد.ية ندن تصد.ل ذي اإ واد٤وا الع.ائتدة واد٤ا ن۵ م٠ةسد

 كيماوية. ذأكسد ءندددات خذألل ن۵و الددألت)، (ديودوجذية دات ء خذألل هن بسيطة

أسد-اسد.ية. ءذاذية س_الس.ل ذألث ن۵ تدكوذؤ ءذاذية ذ.دكة دردا ط دديرة ذي توجند ازذذاء: م-جعع

١طدرد دديرة ذي نط وط ت.درارية1طدة :2.17 ة الرسم

 .المش.ط سد.حدك داآلسداص دأكدا» الطحلب ١وهذ دريدينيوم، داسد.م طحلب األودى السلسلة تلثد.حدل

 ذي تكون ديث داآلسد-اس، يوذيو - .ارس۵ األذ-ؤر ذي اديرة، ذي ادذروة إدى اددردديذدوم يحدل

 يمددح الداه دون أن ادرجنؤ جذدا كادير بش.كل اددردددذيوم كادية وذرتذح دوجذوده.ا، جيدة ظروف اددديرة

 ؤ اكددا ذي دبحذوظ ارتذاع إدى يؤدي إزده.ار السمى اددردديذدوم تكا'ثر الطحلب. كدون ر ه أد دذي

اددديرة. ذي للطحالب اإلحذداذية

 ءدى ذى ند ادذي الحذيواذية' اد*وادق ذأكاه ال دذا ذاس، ددار والمه ذسددا، كادير طحلب و۵ اددردديذيوم

 يددو، ه.ا (ءدى اددردديذيوم طحالب ه.«ظم ندوت الصيف، حدل ة ذدوم ومع ،2جذدا ادحد-ذيرة الطحالب

 اذخذذاض خذألداه.اإلى ددديل ءحددية وتؤدي ادخد.وء)، وذ«رضياادزاذدإلى درجنؤالدرارة ارتذاع دسد.دب

 وادةسد.م الذدديل، ذواتج دن ةسد.كاا االبيليمنيون ذذ2طد ذي ديش ادذي الدية ادكادذات شد.ذذل االداه. جذودة

اددديرة. ية أرخد ءدى ويذراكام يرسد.ب ر اآلخذ

الديواذية، اد*وادق ا٠ذأكا ادذي جذدا، ادصذدرة الطحالب ذاءدا ذي ادذاذية ادالذائية السلسلة ل۵٠ذث

لواء. ذي وم نذارية،ت* ال كودية٠يكرو ۵ [ديواذات

ذرا.۵هيكإرو 2-(.)2 دن ةطرها يعدل اوذى حدا الصغيره الطحا[ب هع دذارن؛ دياكروهذرا 80-4(.) ن۵ لدريليذدوم١ ذدية ذطر يعدل 2



־64

 لق١الحو دأكل اسردين، ك۵٠س وداآلسداس لختلفة٠ا األسدبداك دريددنيوم. ا م.ع دددث ا٠ه ءكس ١وهذ

 ذي اذدردديذدوم. وءدى جذذا ااحد.ذيرة اب1ااطد ءاى شد.رة1هد األس.م.اك ن۵ م٠قس ذى ويد الددواذية،

 ذرة انة هذه ذي أده ديث جذذا، اذحدذيرة اب1ااطد كءية ذي طفيف ارتة.اع يطرًا الصيف، ذحدل خذر أوا

 .الديواذية اا*وااق أكل هن ذكنر يي٠ف إذا .اك،۵٠األذرى؛ألس' لتغذية١ در1هحد. ذتةد.ص
 جذذا. ااحد.ذيرة الطحالب كءية ارتذأع إذى يؤدي الديواذية، الدواذق كادية ذي االذدض

 ءاى؛*اواد 'إدكتيردا ذى تذن االدذداذية. الدية واإكااذذ.ات اذدكتيردا تشءل ههي اذذاذثة، اذذذاء سلسلة أه.ا

 دية ت1كااذذ أجذسد-ام وذي اآلدرى، الدية اإكاائذ؛ت رازات إة ذي ووجذودة تحليلها تم اإذي خد.وية*1ا

اذدكتدردا. ى ءل االدذدائية الدية ت1ااكااةذ وتذذذى دتة،

الديواذية. الدواذق ذأكل ه.اك٠واآلسد االدتداذية، الدية ت1وااكاائذ اذدكتيردا ذأكل الديواذية اذ*واذق

اسدراديل ذي المياه اذذاذي: اإةحد.ل

ااقحيواتيةوء ب ةبة1ابتل حدة كائذات ي دكددردا - احليةاليتة.

إلم \ \ر ئ
األساسية. ذادنة الة الدمالسدلى ذفد.قل ودي ،1طدري ددير في ٠الةداةدة الشبكة :2,18 الرسهة

 ٢الططل مجيع

بريدينيوم

جدا صغرية حطالب

دا
را ١\

ك٠٠ ’ع٠..ع٠غ-ه...ع..١تت؛ال-ه-ه־٠-لجت٠ل

 اإلحيائية كظأ1ا

 2.م/م٤ 250
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0
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 ذي طدريًا، ديرة د ذي إلحطئدة1 الكتلة السد.ذوات هت*دد ،معدل :2,19 ف، رس ال
طبرل!). ديرة د ددث مختبر ويحسب نة أشوراك،

الذادة. دنة أدأ ددن اكئذات —ادتداذدة ل
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ي1اائالهي

١م؛

كظةاإلحبائبة1ا

١م؛

 أذرى إلب ١ وط ألدريددذيوم ر إزده! ׳ نددة :2.20 /لىس.مة
.6طلرئ ديرة د ددث مختبر دبحسب

 ذسد.ددا هل٠الس ن۵ ألذه اذدريدذيوم، ن٠ه أكذر وتؤذدي.ا ا؛داه جذودة ءاى تؤذر جذذا، اذصدذيرة الطحالب

 إلى ا؛داه ذذل ذألل ن۵ اا*هاية هذه تدم ااةطري. ا؛داه روع٠۵ه. ذي ناوجذود دريديندوم ا ن۵ التخلص

 ترسب .دركذي.! ويدتع اذدريدذدوم أسدواط يصيب كاورانذي ال لدن ة يل 1ق دات كاه وإضاذؤ ذرسدب دوض

 جذذا، اذصديرة الطحالب إده.اد أه.ا داه.٤ا ذي ذركيزه.ا وينخفض الدوض أرضية إذى اذدرددوذيوم ذألدا
 ءألج م1ذظ ى1إ أين.؛ وددذاج ؛اكاور، دن جذذا كديرة دات كه استخدام اذى ودحذذاج جذذا، صعب و ذي

 ).83 صفحنؤ (اذظرواإ؛ى اةطري٠ ا.اشروع هداه لدجذه.ه.ات ذي الطحالب) ءذى تذننى (أسداك ديواوجذي
 تتدذق اي:١كاااذذ ١طدرد دحذيرة ذي الطحالب الذتشار ااه.ادي ااسد.ذوي ا؛سد_ار إن وذذول: ذص٠ذد أن يدكان

 ويذم ا؛داه هذسد.وب درتفع اذدحذيرة. إدى تعد.ل انذي اذذيفد-اذات مع كثيرة ذذذية دواد ذ-ذاء1ا ةحد.ل ذي

 الطحالب، كادية ذزداد اذاك، وذتدجذؤ اذدحذيرة. أرضدية دن ءذاذية دواد ءوم إدى يؤدي ا٠هه ا؛داه ذاط

ا؛سد.يطر. الطحلب دريددنيوم ءاد ويكون

 )اذناذية، ا؛واد كدية اذذناض يؤ.ديإاى ذاك فإن دغد-اذات، هذ؛ك تكون ال ءذده.ا الصيف، فص.ل ذي أه.ا

جذذا. صد.ذيرة طحالب معظمها وتكون الطحالب، كدية ذذل ود؛اذااي

 ااذظ؛م؛اديدي أن يثديرإذى ذاك فإن ذادتة، الطحالب أذواع وذدذى الوادية، اذسذوية اددورية تتم ءذده.ا

جذذا. ة دايل دذسدنذ ذذذيرإال ال ا؛داه وجذودة ذادت،

 ذي؛.اسدار اجنتدارات ءدة ١طدرد دديرة ذي ددثت االذنين، سد.ذوات دداية وذي التسعينيات، سد-ذوات ذي

وذي ،)1998( ذادريديذدوم االءتدادي ر ء االزده.ار ي ااسد.ذوات د*ض تديرت ااه.ادي. اذسدذوي



اسرائيل ذي داه ةاذي:1ةصال1ا ٢جج

ريديذيوم. 1 ازده.اذا امذذ-اهد ،)[2002-1999و ،1997تةي,״.ذواتعع

 )ابليسفوروم ذون (اديزوم 2المزرقة دكتيردا נ ل ءدراءذدادي اذا اهدذاازده٠ش ، 1995-1994 اذسدذوات ذي

 !اديرة- هي الدش ذاك دش وجودةم تكان ام 'اذي ا- ر ط ديرة د هي —
 أذواءا أيقا ووددذا لمزرقة،١ كتيرياباا كادية ذي ءاة-ا ارذذاءا ذ-اهدذا ،2002 - 1999 ذوات٠ااسد وذي

 إذظام١ ددات ذي ذذص ى إذ دؤذ-ذا دتدر ودي اذذاق، تثير ذظواهر١ هذه ادق.٠ااسد ذي 1ذشاهده ام جذديدة

داه.1ا دودة تنخفض أءذايه ذي ؛اذي 'ادددي،

 لبحيرة٠ ءدى ١خطر يدكل بيزوضون1 لمزرقه1 ١لبكتيرد ا ر١ازده
 م دان. دزرة^ كذيردا ا اءتدادي ر ء ذر١ذكا ١طدرد دديرة ذي درة ألول ظ$ر ،1994 صيف ذي

 تدييز الماخدي، ذي تم اذد طدردا. دديرة ذي ذدل دن دذاذا تثد-اهد ام وه-ي ابليسفوروم، اديزودذون

جذدا. ذأدذا ن١كا اذذفداره اكان ادذوع، ١هذ يشد.ه ذوع
 دؤذ-را هرة1ااظ هذه تكون أن حاذوا ألذؤم ،١طدرد دديرة ثيحبا ءذد يرا كد ذاقا االزده.ارااذ-اذ أذار

ألذه اةاق،١ إذى لمزرقة١ اذدكتيردا ذات صد ءدة أدت ذذد ذاك، اى1 إخد.اةؤ .؛اديدي ااذظ؛م ثدات ا*دم ئ ي ٠٠٢ ؤ ع ٠بي ٠: ’ '
 ءاذية دذراكيز ااواد هذه وتستطيع الماء، إدى وذةرزه.ا جسمها ذي سد-اد^ دواد تنتج دداذي.ا ذالل

 أذي,ا ودي زرةؤ،1ا اذدكتيردا أدرى ص.فة اذدادثون أذاذت وذد ااداه. هذه يستعمل دن كل تؤذي أن

 ذي اوجذودة اذذترات ددركدات دذ«اةؤ تكون أن دون اا^واء، دن اذذيذروحين تستذل أن تستطيع ال

 ذذد ود؛اذااي تذريدا. تؤكل ال ابليسفوروم االديزودذون ألن متخفضة، ذذاذية ة۵قي ذات ودي اء،.1ا

 خذال ددوث ى وإذ ابليسفوروم، االديزودذون ددداد ذي جذدا كديرة زدادة ااصد.ةاتإاى هذه تؤدي

لبيئي.1زن1فيالتو

 اق د جذدا كديرة داءداد لمزرقة١ اذدكتيردا ظ^ور أن ١طدرد دديرة ددث ه-ذذدر دادثوا اذذرض

 ذذص دال ذي واء1ا دن اذذيذروحين استنالل ءاى ةدرذي.ا ودي اددي.ا، ؛اودودة داالذخداية

الطحالب. اذدو مددذا ءادال تدر د واذذي اء 1ا ذي اذذيذروحين دركدات

 ةور.٠ااةوسد دن ةية١كا كدية ودود دال ذي األةخد.اية هذه يستذل أن االديزودذون يستطيع

 خذذية^ ااشذاء رداح ذت١كا ءذده.ا ذاك، ددث وذد ،1994 ذة٠س ذي اادديرة، ذي اظروف١ هذه سد-ادت

 طبقة دن ؛اذيذرود.ين ءاد يرذفع دركده! حالل دن اذدديرة؛اذي دداه تذدرك وام داص، دشكل

 ااةوسد-ةور كادية ذي ارتذاع اذسذؤ هذه ذي ددث ذذد وازاة1ودا اذدديرة. ودنأرضدية ذاى،٠ااسد ااداه

 ةور.٠ااةوسد دن كديرة كاددات ءاى ذدتوي 'اذي اذدريديذيوم احالدا اإلزده.ار؛ازاذد ب دسم

 وذي ااسد-ادةؤ، اارة دن أذل ن١كا اارة هذه اكن األديزودذون، آدر ار إزده ددث ،1995 سذؤ ذي

 ذذد ،١طدرد دديرة اذى تدذذت ذي اا اذداري دداه ذي ةوسد-ذور ودود أءذاب وذي ،2000 دذ٠س

.ذددال ن١كا االزده.ار ١هذ اكذ أدرى، درة لمزرقة١ اذدكذيردا ازددرت

 اذدريديدوم. يؤذي ١فطر ظيور ى 11 دريديذدوم ؛ا ازده.ار اذذذأء اذدادثون يوءز ل
خد-وةي.1ا اذتركايب د*هاية ذذوم ااذي أذواع؛ادكذيردا ن۵ ذوع ي ه اوزرن؟ اددكاتيردا 2



جع7 اسرائيل ة داه : ةاذ1ةصال1ا

أسفلة
دريا؟ ديرة د ذي اآلن دذى هودوذا يكن ام دديد ذوع ظوور يذ-ير ه.اذا إدى .1
 ء؟1الهو ذي الدر الذيتروج.ن يستغل طحلب بسبب ١طدرد درة د إداه تددث اؤدي لذطورة١ ي۵ ا٠ه .2

اةوسذورةي١ ية۵ك ارتذإع إؤى ردددذيوم اؤزاذدال االزده.ار يؤدي كيف اسدوا، 3

الصيف؟ د.ل۵ف ذي ،١طدرد دديرة هداه

 رزق در ص م ١طدرد دديرة ذي يد 'إحد ر تب دع ءديدة، أجذدال تددن رد؛: ط؛ بديرة ءدى الدددل در ثأ

 ة ذيم توجند مذه.ا ولس.بعة .اك،۵األسد- تدن ذوءا 27 ١طدرد دديرة ذي يوجند المذطقة. سد.ةان تدن إإكاذير

 دإءادة ؤواون٠اإسد يذوم ديث األرآليذدات، ذوات٠سد تدذذ اذحد.دادين إدى مفضلة ي وه ءاذية تب؛رية

 حدذيرة أسماك دإدخذال يذوءون م ذي فيه*ا، اك٠األسد״ه داد د ن۵ يرذ*وا اكاي ،١طدرد دحذيرة ه.اكإاى٠األسد

 تكان ام األسدبداك؛اذي ن۵ أذواع ءدة إدخذال تم سد.ذوات، ءدة ودألل اإلطار، دذا وذي الماء، إؤى جذذا

 ن۵ ةسد-م دذرخى ادديرة. ذي دش ن أن استطاعت ذذط ذي.ا۵ أذواع .ة٠أرب واكان ادديرة، ذي ذدل ن۵

 ما٠قس أن اؤكذيرون ويدءي دردا، دديرة لى1غريية أذواع لىإدخالء ا ر ط مياه جودة ءن المس־ؤولحي
دجذودةاإداه. كدس إىاذدديرة1ناألذواع؛اذيأددات۵

 تكيفت ااذي اؤغذرددة اك٠۵األسد. أذواع (أدد ك؛ادوري۵سد- ذ«داد دزدادة ههذذدون )احددادون ذاك: ءاى ل١هذ

 يذنذى واذدي األسه.اك، ن۵ اذذوع دذا أن ١طدرد دديرة دادذي ن۵ ةسد_م دتذد اكان )،١طدرد دديرة ذي

 ذر١تكا إؤى يؤدي حدا ه اإ.اء، ذي ادذذاذية )إواد دويم ءاى ل۵ده ادحذيرة، ية أرضد ذي ودودة ه دواد ءاى

 تواذق هذ.اك ،١طدرد دديرة ذي اإذ-ط ك سده ذ«داد زدادة ة1حا ذي دال: م أخذرى، داالت ذي الطحالب.

 ءا.ى يتغذى المشط سد-هك ألن اإداه، جذودة ءل-ى حافظة۵لل ا؛طاوبة ااذلثد-اطات ودين ااحد.دادين ,ة رء دين

 اإ.اء. ذي ادذوع دذا ن۵ طؤودتة٤ا الطحالب كاءية تدديد ذي يسد.اءد ودكذا ردددذدوم، 1طحالبا

 ذي د حد اإ م٠وةسد اذدديرة ددث ندرلدنن ذدل ن۵ ١طدرد دديرة ذي االسد-ه-اك حد.يد داسة٠سد تدديد يتم

هذه تذذدذ ويتم 'ازراءا، وزارة

١طدرد دديرة إدارة دل ة ن۵ السياسة

 ادزراءؤ- وزارة ذي ادحديد سم2و
 زدادة وخد.وع ه السياسة ذه ه تشددل

 االوادر؛اذي وتءددق اك،٠۵٠االسد ذ«داد

 درة تن ه واد ه طؤ٠دواسد دل حد اا ن۵ كدذع

 اثذوب االدذى كدر ؤ ا وه.راةؤة وسد-هوم،

 ذي ااحد.دل ووضع اذحددل، ذ.دكاات

 ودنلد ذي اإذ.ط سد.هك ذكا'ذر م٠هوسد

 اسد-ي٠االسد التعشيثى كذان (ه حديدا ديت

ص.يدفيبدلرةطبرب سهكة).1دذها
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أبههه

 ذي فة1مخت ظروف تس.ودها ،١طبري دديرة ذي ةذذ1هذذ درارية طدة؛ت هخًاك تكاون ءذده-ا .1

أءه-اقمختلفة.

الدرارية؟ لطبقات١ تتكون كيف أ.

؟٠ااظروف هذه تكونت كيف واذ.ردوا، لمختلفة،1 لطبقات١ ذي ااسد-اةدة ظروف1ا حدذوا ب.

ذي الدية اذكادذات اء ة د ذدرة ءإى ا.لمختلفة ااطدة؛ت ذي ااسد-اذدة ظروف1ا اذ*كااسد-ات ي۵ دا ج.

لطبقات؟١ هذه ن۵ كل

اإشذاء؟ ذذرة ذي ياه٤ا ط ل خ أهءية ي۵ م-ا .2
اإذث-اطا ذتيدؤ ياه٤^ودةا وءإى اذديدي، يذكنأنذؤذرءإىاإذظ؛م ادذي ياالذهكاال״-ات۵ م.ا .3

اآلتية:

.المس.ط س-م-ك تنمية) (بيت وطن۵ ٣هد أ.

 وذوع كديو، اإسد-هك ١وهذ كديرة، يات دكه ١طبري دديوة ذي الفض.ي مك٠اإس داد ته زيادة ب.

 الحيواذية ااق٠اإ*و ءاى والذريف الصيف ذري ذي ذى وبد۵و دريا، دديرة ذي رب
كديرة. دات دكاه

 دوخى ذي ة و الو اؤزراءية الدذول دن ،١طدرد دديرة إدى مبب٠تس دواد .درف ج-
يع.۵حذ ا

.شاطئه.ا ءاى تدع اذي ا اذدإدان ءن ،1طدري دديرة دامإ!ى داري هداه ددذق د.

اذدديرة. إدى اآلن دذى إدداله يذم ام أنه بث-رط ،1طدري دديرة ءردبإدى ذوع اددال ه.

داد. ااسد اذرخى ١طدرد دديرة واطئ٠ش إءداد و..
األدرى؟ الدية ةذات١ااكا يد ءاى 'ادريددذدوم ذؤكل أن .يم٤ا ن٠م الذا١ .4

.2.20ته*ذواةيارط .5
اءتيادية؟ ر ء اذدديرة ذي الطحالب ر١ازده دورات ذت١كا سذوات أية ذي أ.

ءذد ادذدق - اذدديرة ذي - الطحالب ر١ازده دو.رات ذي لمتطرفة١ اذتذيرات دثير ؛.اذا ب.

اذدادثين؟

؟١طدرد دديرة ذي اذحدد شإ-داك اثذوب األدذى )اكدر تدددد تم ؛؛ذا .6

تأسرح.وضالتج.هيع
 اتعاور ضروري لثء-رط دو ةوسةات)،1ا وهركد؛ت ادرات هركد؛ت سد-اس (داال ااذنذية واد ه تواذر

،١طدرد دديرة ءاى ا؛داةظؤ ءن ا؛سد.ؤولش يراذق ادذي اذذاوف أدد ؛ادديرة. ذي ي اذديوإو ااذذ-اط

االذاذى. اإلثراء ءن وه-ات1ه* ءدى اذدصول 19 فحة٠هع ىإل ١اذظرو



09 اسدراذيل ذي ادءداه اذذاذي: ادذحدل

 ادديرة تصإلا_ى لطبيعية،١ ادحًالة ذي الغذائي. اإلدراء إدى يؤدي د3 ادذي اذذذادية واد٤ا ذي هوااذ.اذض

 .ءخد.وية ءواد ءاى ذدتوي دي ال األراضي ن وم التجميع، حذوض دن 'اذرن ٠جرف ذالل هن ءذاذية ءواد

 ن۵ أذرى، مصادر إض.افة وإنى بذرف،٠اد ذي اا*خد-وية واد٤ا كدية إزدداد إذى اإلذسد-ان ذذ-اط يؤدي

 تسميده.ا، تم لدذول ادتحد.ريف داه األسدحداك، ادرك ادذقادات دداه معالحتها، تتم ام المداري؛اذي ديذؤا

 ءاذية ذراكيز فيهًا تكوذت اؤدي الدو ءور تدن كذادول وذر ذذادات واةع۵ ذأر، ا دظ؛ذر رءي، دذول
 دوض ن۵ ااذاوث صادر ه اتذايل ءديدة ذشاطات ذذذت ذيرة، اال ادسدذوات ذي ادذذرات. هركبات دن

 قامة1 اذذشاطات هذه شملت وذد ؛اذذاذي. اإلدراء ءداية لذع٠و ؛.اداه بذودة ءاى ذداذظ اكذي التجميع،

 اذذي الدواء دروع د وإذاتدة 'ازراءا، ؤ وحارية اددزارءش التعليمات ودندير المداري اتط.يير متشًات

 ا.اذطةؤ، ذي ا»اداه وب٠هذسد رذح أدصا ودتم دول، كا دوذم 1100ر ء — بذديد دن - تم إطاره ذي

الدردة. هذه دن -صد-دره.ا۵ ااذي هركد.اتاذذذرات ذكوين تذادص تم ١وهكذ

 كثيرة ءاوية بذردان دداه ألن ءاذؤا، اؤذذاذية دا.اواد اادديرة ذزودد يكون والصيف، ازذريف ذذرذز ذي

 خلط بسبب اذدديرة أرخديةدن تعد.هد ؛.اواد وهذه ءذاذية، دواد اء.1اىا1دضاف كما ديرة. ذحد-إلاىاد

 ها.دوظ ارتة؛ع يدارأ ذاء،٠ااذ د.ل۵ف ذي اذا الماء. ذي الدرارية ت1ااطدة دم۵ أعاب ذي دددث ادذي اذاء

 دداه كددات ذذحدل الصيف، صل ة ذي أه.ا )ارددينيوم). كادية داآلسماس وذرتذح ( الطحالب كادية ذي

.داحذوظ كل٠بش الع.ادة الطحالب كدية تذذذض اذااي1ود ديرة، اد إدى ذاياؤ ذذاذية ودواد

اذصذدرة» الحولة <<بحيرة - الحولة مش.روع
 دوض دركاز ذي ودسد.تذق.اذيا الدودتة بحيرة كذاتت ردن،٠ااهذذ ااذرن دن الخمسينيات سد-ذوات دذى

 دداه طدردا. دديرة إلى تدذذت ااذي داه د حاددهية ة ,ا مصة كذاذت والمستنقعات ديرة اد التجميع.

 رسدوب إؤى أدت دردا، دديرة إؤى ها٠طريق ذي وا؛سد.ذذة*.ات اددديرة ءدر حدرت ادذي األردن ذ.ير
الدودة. دديرة ذي داوثة ودواد بذرف دواد

 ود ااذط؛ق، واسد-ح دذدسي شروع ه ذألل دن الدو بحيرة تجفيف تم الخمسينيات، سذوات ذي

 حدبذأالت وذي الدو، ءور ذي (المحذيط) المحذيط^ اذديه ذي كذيرة ذذديرات إدى ؛.اشروع دذا أدى

مختلفة.

 ذي ذت١كا ااذي دول١ادكا دردة انكشفت طدردا. دديرة ءاى دوادذأثير ادذذيدر، ا^ذا كاسدات االتة أحذد

 دركدأت Iأيذد تكوذت اا*هددات هذه ونألل تدديل، ءدددات ةدي.ا وددأت جذذت وذد ا؛سد.ذذقهات،

 مختلفة ءدددات - ادسددين ذألل — ت ته وذد طدردا. دديرة ا؛طرإاى دداه م.ع واذدرذت ادذذرات،

 إذذاج ذ*وا۵واي دول،١ادكا دردة رحاودؤ ءاى دد؛ةذاوا اكاي وذاك تجفيفها، تم ااذي المساحات ذي

ه-ددودا. ن١كا الحال دذا ذي ادذحاح اكان دركدأت؛اذذرات،
 بذيدة دحاردة^ دل ذه أن التخطيط ءن ؤواة٠المس ادسداطات ذررت التسعينيات، سد-ذوات دداية ذي

 ذرروا وذد الدودؤ. دديرة تخطيط إءادة ءن ذددت ااذي السلبية ادذأثيرات بذديع ؤ ؛وابن.ي
 أراض دن ذديل م٠دةسد بذددك دن ادذدر هي ادكادول، رحاود^ ءاى -حاةظؤ۵اا ادذخداى ادحاريذؤ أن
سد.ذوات منتصف ذي ادذدر ءددية ت ته اة.*ل1ود المذطقة. ذي الجذوذية ا؛داه دذسد-وب ورذح دول،١ادكا
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األصلية. اؤدديرة هسن دكثير أص.غر دديرة ^ديد ددن تكوذت ود التسعينيات،

 ذي هر^1ا هذ.روع ذجح الوديرة. دول مختلفة سددادية ساريع دذأء اذسؤودون غطط٠د د.ذا
 واد م وصدول ذي ضرع.ا ف انخ طر آلذه الجنيد، ه.والدل ه.ذا اآلن، وددى ديرة. اذد هدا م ءدى اذداذظة

طدردا. دديرة الدودذإلى ذطةذ٠ه دن ةورية٠وةو ذدذروددذية

غور،لحولة ؤي ا׳كًاثمول -'رانس جديد دردنالد ؤيءأب تكرنت الذي الدهيرة - اًا.صد.ذيرة ׳!.دولة حيرة ثم

أسخلة
يرة؟ المعة الحوا-ة ؛ديرة ذتكون أن ١طبري ءن؛ديرة المسؤو؛ون (اذا؛؛در اث-ردوا، . 1
ذي اد ادصدذيرة ديرة ثم اد ذ-اطئ دى ء مختلفة سد.دادية دنداريع ثمذ؛ء الحعدؤواون يخاط .2

 ذي تثدذرك أن ١طيري دديرة إدارة دى ء ددب له-اذا اشردوا الدوان. في تكؤذت

اا.هث-اريع؟ هذه تخطيط ءداية

 ١طثمرد ديرة ثم في يستجم سد-ذذ، كل ذفي ذ.واطائا.ثمديرة. ءدى اإلذسد-ان اذذ-اطات كثيرة ذأديرات تودد

سن. 40000 ذدو

كاثيرة. ءاذالت د«دش وبفضلها الدددل) في دركزي اذذصدادي ذرع السياحة ذ,دثمر

راكاز ه واطذ^ا٠۵ ءدى ١ديطورو دردن ثم؛ ه ددذب ،١طثمرد ثمديرة واطىء٠ئ ءدى دألستجمام ادكذير ب الط!
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 طدردا، دديرة هداه ذي يسبحون ادذين المستجمون اإداه: ةبذود ظى ا؛ذطوير يؤثر ذف إكان استجمام.

 ظى تذكون 'اذي والمجاري دات ادذذ ية۵ك تزداد اذوديرة. أرضد-ية ن٠ه ذذائية دواد ويم ن« ذي يسد.اه.هون

 لهذه المستجمين رم-ي أءذاب ذي اإداه إدى '؛اوذات هذه وصء-ول وذزداد.ذطورة طوردا، دديرة طئ١شو

 السياحية. ؛؛راكزوا؛واذع مواري دشوكة ذال أءذاب أوذي طئ،١الشو ءدى ادذذادات

 نضخها ادذي اذداه وجودة ادويئي دذظام١ تؤذي ،١طدرد دديرة إدى تصل ادذي '؛-داري ومداه ادذذادات

الدحيره- نم

 صد-درت واؤذي ،13 رقم.ها ادذي ادديرة للشو؛طئ دذطرية١ الهيكلية الذارطة إدى طدردأ دديرة تخضع

 كهصد-در ادوديرة األسد-اسد-ية ادخادات بالحسبان اذنت شروع، ا؛ نا د، التحضير ءذد .1981 سددة دذذ

 تدددد وتم ادوديرة، فد-واطئ ءدى ادسدادة دتحدوير ذيود تدديد تم ذذد انفادات، هذه اذدذيق للمياه.

 ذطرق يودد ذطرية،1ا الهيكلية لذارطة١ وذي أدصا. التجميع دوض ذي ذطوير1ا ءاى مختلفة ذيود

 دلمثد-كل االدتدادات ذددي الهيكلية الذارطة هذه فإن ذاك، دن ادرذم ءاى طوردا. بديرة ذطقةالم ذاص

 داه.1ا دودة ءاى اددذاظ طب.ريا دديرة ذو.اطئ ءدى زاذدا ١ذطوير تمذح اكاي وذاك ذذط، دزذي

 تذنم ديث ،١طدرد دديرة ه-ذطقة ذي اؤرتاء ه-ث-اريع بعة1هت ه-ي ،1طدرد دديرة إدارة ذف1وظ إددى

 ذه ه دش من ة المالدم اريع٠ا؛لثد ذدص دتم إلطار،١ ه-ذا ؤفي التخطيط. لد.ان تبحثها اكاي -اريع،۵ا؛ هذه

 الدواذب بالحسبان ذأذن أن التخطيط لدان دن اب وط اذطرية،١ الهيكلية الذ.ارطة دسب ا؛ث-اريع

طدردا. دديرة هداه دودة ءدى اإه.داةظة ا؛طاوية
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 I شدخ ه-حطة
 ه ذداية هذد.أة

٠ مكرره ري1مج ،داه هدطًا

اسربي. المياه شبكة :2.12 الرشة

نهاريًا

If.

حيفا حم —

يافا - أبيب

اذذطرية اداه شءد
 ذي كدر ال ا المياه ذئد-روع۵ ١هو ةطري،1ا المياه ث.روع۵

 ةرن1ا هن الخمسينيات سذوات ذي أذدم ود - ل إسد-راد

 ذي ١طدرد دديرة هن داه ذذل يذم كاي ل الدسرين،

 ذي ذطودره-ا تم ذي נا ادزراءية األراضي إدى ادذقده.ال

 ردط تم د ن اسين، رور۵ ومع اددالد. ذوب و ركز۵
 ءن ؤولة٠المس ت دكا! اننئد ه.«ظم مع لقطرى١ روع٠ذ٤ا داه ه

 ادحين ذدك ددى ذى د ادذي ديدي اد ااةط؛ع الداه تزويد
الجذوذية. الداه -ن۵

 ادذي د.در۵الم ذذذار أن الداه يتيح؛ديرية ادردط، فؤذا

 يتم ١وهكذ دالداه، اديدي ع1ادةط دذزودل سيستعمل

 يوجند ادذي العد-در إدى وتوجذدون الداه تزودن تننددم

 دية خد أة توجذد .ا۵ك اآلخذر. دن أكذر هداه ذي.الك٠اسد ذأل

 تتيح هلهي ببعضها، الداه وذ.دكاات ^۵أذظ دردط إخد-؛ةية

 ادذي ال-اطرة ادسد-ذوات ذي شاطئ1ا اكذيذر إدى الداه ذذل

 توجنأل يتم حيث ،١طدرد دحذيرة هداه ذسد.وب۵ ديا يرتدع

 وإلذاط ادذيفداذات، السدداب ذ-اريع۵ ءدة إدى الداه

 ادحدرية^، ود.يذه االكذينر، تذةلةإلل-ى أن ددهداه ادذرصد^

 الداه ءذسدوب ذره.م أن ن م الماحدرة ذوات٠ادسد ذي نستطيع

ادلثد-اطئ. اكذيذر ذي

ةطري1ا ا؛داه سروع
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سع١
 ذي مدال: اخذة،٠س حدنأطق ذي اوجذودة ديرات إدا ذي ؛اذذاذي اإلثراء 5ذطور ذزداد ا-اذا . 1

دردا؟ دديرة

 ازده.ار ذه.اية مع تطرف۵ غفائي٠ درداإثراء دديرة ذي دددث ال - رأيكم يحسب - ا-اذا .2

اذدريديذدوم؟
التجميع دوض ذاطق۵ ءن مس.ؤولة ١طدرد دديرة إدارة ذكون أن الموم ءن ؛اذا .3

ديرة؟ د

—التجميع دوض ذي — اذزراءية النشاطات تسببها أن يءكن اذذأثيرات؛اذي ي۵ -ا۵ أ. .4

ا؟ ر ط لىبحيرةء
 ذأذير ن۵ طل كاي ل دردا، دديرة إدارة ١تذذذه أن يجذب ااذي اإلدراءات ه.ي ا ٠۵ ب.

دردا؟ دديرة ءاى اذزراءة

ذانجص لمة أسد
 ذي دددي 1ا م1ااذظ ذ*ل رد كيذية .سد.د؛ا۵ ذتذدًا أن الصعب ن۵ كثيرة، داالت ذي ا-اذا .5

اإلذسد-ان. -اطات۵ذ ذأثيرات ءذى دردا دديرة

 ذي ذددث أن كن۵ي ذي ان هر١اإظو تخطيطي) رسد.م حالل ن۵ األذخد.ل ن۵(و لخصوا .6

 ظ؛هرة كل اذهكااسد-ات اذكاروا .اذسذإي األدءر ا(.ذط ادتداز أءذاب هي ،١طدرد دديرة

المداه. دودة ءذى

 ى1درداإ دديرة داه۵ ءذسوب تخفيض الب.عض يئذذرح ا؛.اء، ذي ذذص ددوث داذة ذي ت.

 داه ءديرية ذي انذرارات ءذذذي تواد انذي اذحد.راءات دي .ا۵ ر.۵األد اد.ذط ذدت

؟ ة ل الكدا هذه ذي

 ادشدروع، اذدص دردا. دديرة اطئ٠ذ ءإى .ام۵د اسد. ذرية دذاء ذي .ال۵أء ردل يرءب .8

.(اذديط) ا؛ديطؤ دد ءاى ا؛شروع ذأثير دول اى-تطألع إدراء ددب

ليغة۵( االسد-تحإلمدع ذي فحصها ددب ااذي نؤ اإدذا يع ااواخد دول أسظة وا حدد أ.

.....؟)ءاى روع٠۵يؤذراا كايف األسد؛

 نطلبها أن يجذب ذي اا دي؛اتحادات .ا۵ة التخطيط، دذحذ دادقة۵لم ااذ.روع ددم إذا ب.

للمصادذؤ؟ روط٠كثد .ال۵االء ردل ن۵
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يل3إسرا أودية

 اشرب،ل ادداه .فه۵ استخدمت ا٠وقل اإلذمى-ان. يستهلكها ااذي للمداه ددرا۵م األودية ذت1كا اةدم،١ مذن
 وزدادة السذان، ذ«داد في المتسارعًا الزدادة دكن ٠والتنظيف ولدنسل وللصيد، الزراعًا، في ري1وا

 أودية ذي م.عيذة أضء-رار إإى جميعها أدت الدثدرين، اا-ةرن خالل والزراءية اوصدناءية ذذ_اط.ات11

 استخدام بب٠بس األودية تجفيف األولى، أسد-اسا-يذبن: ظ.اه.رذبن ذي األضد-رار ذركزت وذد إسدراذيل.

 ج.اري٠ه مياه ريف٠لتصد اذوددان اسذنالل بسبب األودية تاويث واداذية، ذذذديا. اإ.ذي اليذ.اذيع مداه

 الثدوارع، ومن ادزراءية، الدذول هن هصددره.ا ءلوية .دردان ه.داه وذدؤق واذزراعًا، وادحئ-.انع كاان،٠ااسد

 ة^1هط إذادة ى٢1إ أدت وأددادا ادوددان، الطبيعية اوذيئية األذظمة إيذاء إذى .لدات٠اك هذه أدت اددن. ومن

 لمديطة،١ لبيئة١ لمنظر .ة۵مكر ه-و الملوث ؛اوادي فديا. ذ*يش اوذي واذذذاذات الديواذات من اهشادر

٠وأهراض باءوض والى ذئ رواذح اذتذ-ار إا.ى هظوث ويؤدي
 ااددر الى واددا 12 إسد-راةيل ة.ي يندذق الدوذية. داه٤ا وتلوث تذذدذل أن يه-كن !.الوثة، اا.وادي مداه

 األودية هذه ذي ضد-ي،1٤ا في تدذذت وذد طذردا. وذديرة ذوراألردن إدى واددا 15و ادتولئ-ط، األذيض

 األودية فمعظم ,ايوم أما ومتذوه. ذذية ذيئية .ة۵أذظ ذد^ا وكذاذت لذظيغة،١ ادداه هن كذيرة كاه.دات

اداوثة. األةلى_ام ذ.ي هودول -ذير األصداي ,اذيدي اذظام١و ملوثة، الساطي ل اوسدي ة.ي وذ.األسد-اس

ذ.طيرة د و! به ))-سد-ذبن خ-اللل دي ׳لو) هذ) تلوث - ))كدشون

األودية درهيم
 ا.تره.يم إدارة إلسء-رائيل ةيهت وكيرن (المديط)، المديطنًا الذيظًا دودة وزارة أقامت ،1993 ذة٠س ة.ي

 ده-اية ة وسلط وزارة!ازراءا، ادداه، مديرية مثل: مختلفة، مؤسسات اإلدارة هذه في .تشترك األودية

اوطددائً.
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 ااذ-اطئ)، أودية ذرميم (وخاحد.ة إسد-راةيل ذي األودية دم ر — اإلدارة لهذه - اذذاية وكذاذت

 بعد> ةيه.ا اكذن يزتها.۵ ااذي حد.^1اا.ذ واطن)٤(ا ية۵ااتذ ديوت ذدددد ءاى شد-اءد كاروف ذاق خالل هن
 ءركذز ذي ااسد.كاان كثينؤ ءدذية مذاطق ذي والسياحة -ام۵األسد-ذد راكاز كه ولدديط.اذي.ا األودية اسثفلت

 ذي داه٤ا رإدارة1ةيإط ااه.اء كمستهلكة داوديةإسد.راةيل ا؛داه ءديرية اءذرذت ،1995 سنة ذي الالد.

 األودية. ذي اداه لدودة هه؛يير دددت أذيا .ا۵ك ذادتة. داه ه كهية األودية خصصت وذد إسدراديل،

دم؛اوددان. اذره — اذظيذؤ١ داه1ا ددل — ري؛.اكاررة اذد هداه اخدؤواون يستعمل األودية، ه.«ظم ذي

أسفلة
واد؟ دم اذره دروع ه لتحضير جمعها يجب ااذي - رأيكم يحسب - ات٠هاوه1ا ه.ي ه-ا . 1

اذوادي؟ حح ن ريم هذ؛ك يكون اكاي - رأيكام يحسب - طاوب1دوا ه-ا .2

'اوادي؟ دم۵اذر ه-شد.اريع تطبيق عند تواجه؛تا ااذي ذ-اكل1ا ه.ي ه؛ .3

٠١', :تن٠٠' وادي قص»ة
 هوااذ.لدااي ا؛اوادي٠فهذ كذدر.٠اسد وادي ذصة خالل تدن االودية دم ذره حارية هةحدل بش.كل سنفحص

 ي اآلراخد أءذى هن ديط)1(ا المحيهلة وديه ١هو ويالذدر ).اركاز. هذطةؤ ذي اطئ٠ااذ أودية دين هن

 تحدرين,ه دوض هسد-اط وذحد.ل المحافظة. يستحق حذاب وهذظر طدد«ية ة۵قي ذات أده كدا ؛.اذذوخذ،

 ذي يتدذق هذ؛ك ن وه ااسد_اهرة، ذي وريزن ءيدال ددال هن ادره حد ه تذيع هردذ-ا. ذرا كياوه 550 إذى

 12 إب يذخد.م حارية وذي توسد.ط،1ا االديخى دءد.ل؛اددر دذى كام 31 حاول ءاى ذطةؤ؛اداوون۵
 15 إذى طول> يحدل ؛اذي ااسد-ةاي ه.لم>٠ةسد ذي أه.ا وذيفداذي، كذاذب دووادي اا*اوي، م-ه٠قس ذي راذدا.

اذسذؤ. كل ذده ذتدذق ااداه ذإن ا؛حد.ب، دذى كام

 أكاراف ذي كذاذت )ادذاديع؛اذي هن ذد*ت وذد ةاي،٠ااسد م٠ااةسد ذي ذكايةؤ ؛اوادي داه كذاذت اذاخدي، ذي

 ه.ائية ذداذات ذل:ه دالماء، لمتحلقة1 والديواذات ذي؛اذداذات كدير دتذوع ؛اوادي داز ا ؛اوادي. درى

 اذحإيور، هن هختافة أذواع سد.رطانات، ه.اةية، دشرات دازوذات، أسد-ه-اك، خد.ةاف، ذداذات ه.ذهورة،

 ءرض يهيز تهئذطق ذي الدية ةذات١ااكا هذه ظيرت اذرخذوة. الد-ألدف هن كديرة ومجهوءة ثديدات
 داه۵اا اذزائد ذذألل٠واالسد ذاخدخ وذتددؤ االستيطان، دداية هذذ .ذاحد.ؤ٠اا صدذاذي؛ يحسب وذلك اذوادي،

 اذيذاديع. ه.«ظم وذت ها.دوظ بش.كل الجذوذية اذداه هذسد-وب ذذداذذذض لمذطقة،١ ذي الجذوذية
 هجذار دهداه ؛اوادي ذاوث ذذد الطبيعية، اذيذاديع هن هحد.دره.ا ؛اذي اذداه دات كاه اذذذاض إذى إخداذؤ

 وحد.ات ل. زراءية تصدريف وهداه اك،٠۵األسد- ودرك األدذار، دظاةر هن وده.دار اذديوت، هن .حد.دره.ا۵

 اا.ذاخد-*ؤ ى األراخد هن يددأ ؛اذي اذوادي ذذاة حاول ءاى ااذحد.ريف دوخى هساط كل هن اوذات1ا

وذد ماادددي.1ااذظ ذي ذذديرات اى1 اذداه ذاوث أدى .أراخد.يإسد.راديل ويسد.ذهرإاى الفلسطينية للسلطة

زراءية. دذول ن ه ا ٠رين تحد دذم داه زراءية: تحد-ريق دداه ل
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 حساسية األكذر ذت١ك ا آلذه وث، ذل ل 11هذ ن۵ ا؛ذخد.رردن أوائل هن اداء ذي اذنءورة ا؛ائية أذات )اد ذت١ك

 مثالاً - دأذات )ا هذه ن۵ م٠ةسد ودذي ادشنيى اء،٠ا؛ ءدسة دل: أذات )اد هذه هن سم اذذرض ااذاوث.
 ؛اذي ااخد.ةاف .اذات د أصيبت دد ف )اذلوث، تذاذم وم.ع جدا. صذيرة طق1ذ۵ ذي - اذصذيرة ا؛.اء ءدسة

 وذد ا؛سد.ذذةهات، سد.وسد-ن ن دال م الحساسة، .اذات اذد اذةرخد.ت ا؛اوثة. ا؛داه تدع ندداشدر ل تعد.؛ د؛ ت٠يلدد ا

 طول ءاى ذذط شذيت دد ف ذذةه.ات،٠ا؛سد سحلب ذال: م األدرى، داذات ا١ أه.ا 'اوادي، خد.ذأف ن۵ اطنتنت

 ذدرة ذات أدرى أذواع يطرت٠سد ذذد اذةرخد-ت، ااذي األذواع كذان وه تذاوث. ام ااذي لقليلة1 اذرواذد

 -اذر۵ء ذى وذديرات إحدادات اى1 انذنوث أدى وااطيون. اذذحدأب اا*اق، ذل: ه اذذاوث، هقاومة ءاى

 ؛؛اوذات، هن ر٠هداذ كل٠دث أصيبت الددواذات هذه هن سم ة ؛اوادي. ذي ،تعيلثر كذاذت دي اا الديواذات

 الديوانات اذر٠ءلثد هن ذسم ءادي.ا. تذذذى دالددواذات؛اذي لدق )اذي اآلذى بسبب أصيب اآلدر م٠وااةسد

 ذي كذاذت ااذي األدرى واألذواع اذحاري. مياه هن ه.حد.دره.ا ءخد.وية هواد ءاى تذذذى أذواع تدع ذددات

 ذي اذةرخد.ت ااذي الطبيعية ا؛ةذرسة الديواذات ذي ذذص ب دسم وازدادت تكذاذرت ذاوذب ذدل 'اوادي

 ر د ن (؛اذي ارخوة١ ااسد-الدف مدحدوط تهرت٠اسد ذذد ااذاوث، هن ارءم ءاى اذوادي, ذاوث أعاب

ددر. ا إدى ؛اوادي مصب ذي الدداة، ذيد ءاى ذةسد-ي-ا ءاى وحافظت ةيإسد.راةيل) 'اكدرى المدهوءؤ

اكلح.ف,اةالرخوة
 اذردوة. ااسد-ألدف هن ءذ-يرة فيه بقيت 'اذي ادألد ذي اذذايإؤ األداكان أدد كذدر،٠اسد وادي ر دب دع

 وآالف لبالخة١ ااسد-ألدف ندائت ألد، اد ذي 1948 سذنذ ذي ءاذ.ت ذذد ا.لختافة، ادتذديرات بحسب

 ه.«ظم هن وادذذت ااسد-ألدف ءدد ذل ذذد ااذ-اطئ، أودية وث ذا أعاب وذي ااحد-ذدرة. ااسد-ألدف

اذى سلحفاة 20 ذذاوا ذذد اذا ددا، كدير كل٠دذ اسدكذدر وادي ذازث ،1972 سذنذ ذي األودية.

الرذوه السلحعاد
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 اإلناث، وضعتها دي ال اذديوض ذدرذدد ون سؤون ا؛ ذأم أديب. ذل جام-عة ذي الديوانات ة ددين

 ذي الطبب_عة اية٠حم لطة٠س أة؛هت الطبيعة. ذي فقست ذي اا الحف٠الس ذار٠حد ن۵ ةسد-م ودتوزيع

 ا؛كاان، ذي اذرخذوة ااسد-ألدف يرة٠ءذ وا٠يذ*ذ نكاي اذددض، إوضع ١محمئ ١موقع اسد-كذلر وادي

راذيل-٠نإسد۵ اذقراض-ها لذع٠و
 ءفدرون ذيا۵و أحاس، س.بعة اذرخذوة الحف٠الس ة ادل ء ل۵تلف. اذرذوة: اؤسالذف دداة ءن ذدذة

 اآلديض اذدحذر فدرق إنى ق تتدة ااذي األودية ذي ر٠ذذتثد ي وه ءذدق هدا ه محه.ع.ات ذي دش دع ذوءا

 اسد-كذدر وادي ذي دردة، رذوة سدادذاذ المس.م.ى اذذوع دش د كدا.ذر ذىد نإسدراذيل۵ ا؛توسد.ط،
 ذي اذذوع دذا ذدد وأدداذا دطيدا. '»اداه تدذق ا٠فيه يكون ااذي الضحلة ا؛ذأطق ذي ودأألسد-اس

 طوإ.هإذى دصد.ل وذد دينأذواعا؛هاةا^. ن۵دواألكدر اذذوع، دذا األودية. مصب ذطقة۵ ذي اذددر،

 دذذأط ا أدد ذةط۵ ودو أذخد-ر، - ردادي إونه كاذم. حدسين إذى ذهوكذل سنتمترا وءفدرن دة

 جذسم دذى۵ دأذودل. وه.ذطى اذوادي أرضدية ذي د-ارحا يكون ءذددا ودب تهاذ ءاى اءده٠تسد ديفداء

 وادية ه كقصبة ي.ا٠رأسد طرف وتستخدم طويل، رأسد-ي.ا ندب. يعثى ذه اذذي للمكان مناسب الحف٠الس

.اذاء داكال جسمها يكون ءذده.ا الدر ادتذذس ءهاية ذي اءدها٠تسد اكاي دارزة،

 ادرخذوة ااسد-ألدف اء.٠٤ا ذارج رأسد-^ا طرف وذخذرج وحن، أرخدية ءاى ءاد ااسد-ألدف ذدرخ

 كثيرة، دءوية بأوءية دطذؤ۵ ا دي حذإ جذدران ازديواذات. ءاى دأألسد-اس وتذذذى السباحة ديد

 ذي اذدقاء ءاى تسد-اءده-ا الصد.فة، هذه ا؛.اء. ذي ا؛ذاب األكندحين ه.اب اسد ا^ا ذذيح األوءية وهذه

 را دة اإلناث ر ندة أخذرى. ماء سلحفاة أي ن۵ ًاطول زءذية ءدة داألكندحين بعة٠مش ءذدة هداه

 وال بيضها ءاى ذرذد ال ودي فديا. بيضها وتغدح ا؛داه، -ده.ح۵ ن۵ د؛إةرب اذذردؤ، ذي حد.ذيرة
 ر؛،٠هدأذ اذذذص ود*د جذدا، نشيطة تكون اذددض ن۵ تذذص اذسد-ألحذف؛اذي دصغارها. ذهذذي

ا؛ةذرسة. ادديواذات ن۵ دهية٠ه تكون ودكذا الهاء، ى إد تركض

 وذد اذوادي، ترءدم بمعال.جة ة ف مخنذل سد_ات٠ؤسد۵ ددأت التسعينيات، سد-ذوات دداية ذي وادي:.1ا تردم

 وجذذس الخضيرة، هدن وإذحذاد (المددط)، المديط^ اذديد^ نجذودة وزارة ن۵ كل دم ااذره دذا ذي ترك٠اذ

 17 اإلدارة هذه شملت وقد اسد-كذدر، وادي إذرمدم إدارة أذيدت ،1994 س.ذة ذي ديذر. ءور اإلةا.يه-ي
 ذل: ه وذ-هدية، حكومية هؤ.سد.سد-ات ذدل ن۵ اإلدارة اط.ات٠ذذد ويل ته تم وذد ورسد-هية. ذ-هدية هؤسد-سة

 للمنظمة خاص (حد.ذدوق هقيمت كيرن وه للسياحة الحكومية ركة٠اذلثد المديط^، اذدبدة جذودة وزارة

 اذوادي إدارة حذحدرت . )إسدراديل ي ة ذألستيطان وإءداده.ا ي اآلراخد فدراء هدة,ه اذه-ا؛ية، الصهيونية

 ع1ةط1 ة جذدل يكدية ه خذريط^ تحضير تم ذذد الذط^، هذه هد.ادئ وبحسب اذوادي، دم اذره أءدذية خذط^

اآلذية: النشاطات دم انذره دات ء شملت اذوالي.وةد

 اتطيير هذشًاة ذهءل ددأت اآلذنين، سد.ذوات دداية ي٠ف بالمياه: ادوادي د و ون ادذدوث مصًادر إبعاد

 اذحاري داه وه حذواكارم، ن۵ دأذذرب أذيدتا؛ذفدأة وذادإس. حذواكارم ن۵ وحدات ازجذاري؛اذي هداه
اذوادي. ذي تتدذق ئئتجها اذذي '؛كاذرة
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 اس٠باآلس اآلءمال هذه ذذذت قد١و ؛اديدي، م1ااذظ وتعاوير إلذهاش صختلغة أءه.ال ذذذت ديدي: ذرديم

 ال_جهة؛اذردية ذى يقع ٠وهو درا، ع1 750 له١طو ن وك؛ للفحص، وذج۵كذ أخذن ن؛اوادي؛اذي۵ هةطع ذى

 ميل تدسين وتم أرخدية؛اوادي، حدن ا.ااوثة اارواسب أدردت اآلءمال، هذه إطار ذي .4 رذم لثد_ارع ددن
 ولتنشيط اذوادي ية األحد.! وإلءادة؛اذداذات ذاذيه، و۵ااذ ن۵ ذداذات؛اخد-ذأف كان ادم خدذاف؛اوادي،

شددرة. 350 ددذي.ا هن ذ.ذلة 35000 درس ذادوا ذذد اا*هاية، هذه

 سد.دود 4 إذى — ترميع.ه تم ؛.اذطع؛اذي ن۵ رةي٠االثد طرف1ا ذي يقع اذذديم؛اذي — طون1ااد سد.د م٠ةظ

 طول ءاى ديذدا تواحدأل تتيح؛اسد.دود أءاى؛اوادى اذى الذدرك ن۵ اك٠۵األسد. كان دش اكذي حدذيرة،

 1اد٠سد۵ ذذاة؛اوادي ول ط ءاى أذيدت .ا۵ك دودذ$ا. وذدسين داط؛.اداه إذى تؤدي ي وه ؛اوادي،
 ؛اوادي. هن اذرب1د ذقع ااذي ااره.ال ذي لإلداضة دواذع إءداد وتم ؛اردوة، دف ااسال اتدذظذ

 أدريت دم،۵ااتر هن اآلواى حاةرالم ذي ود.ألستجمام: حية١سي ألءراض ؛إوادي 3هذطة تحإودر

ااترهدم. كنموذج أخذ قطع؛اوادي؛اذيم ذي مختلفة ذلثد-اطات

 داوس حددردات ودذاء ؛اوادي، خد.ذاف دول ءاى ذي۵اا دسدارات تدوير النشاطات هذه شملت

 المتذزه.ين ذ«طي دذدت، ؛اذي ؛.اداه سدود ااذذادات. وداودات األكل داوالت وإذاه^ اذوادي، ذ-اهدة٤

 ؛اوادي ءن شروا رخى ذه شي،1ا هسد-ار طول ءاى وضعت ؛اذي ت١وااألذذ تتدذق، أن؛.اداه االثد-هور
 ا.اذاظر وسد-اهدة تع ااته هتذزهين11 دذيح ودو ؛اوادي، ذوق دسدر دذي ذذد ذاك، إخد.اذؤإذى وريمه،

ذو. هن

وادي،■'،كذا.'ر ذي ه-زمم ةطح٠
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اد أهط
دذه؟ باالقرب ع يق ؛اذي دددي ل ا ااذظ؛م دم درع إذى اذوادي دم ذر يدذاج ذاذا أ. .1

دن ذسم إلءادة مذاس.بة ظروف ذذص دال ذي ديذية ا اذذأثيرات تكون أن يدكان ه.اذا ب.

اإوادي؟ ذي ذدل دن ذديش ذت١كا 'اذي الديواذات

اذوادي؟ دم ذرد دات إهكاا ءذى كاررة٤ا اذجذإري دداه هال اسد يؤذر كيف أ. .2

ذاك؟ أءذاب ذي ذذدم ذد اكل؛اذي٠المس ؤ دواجن.ي يدكان — رأيكام بحسب — كايف ب.

 دأذذرب تذع نتوف؛اذي ا؛ للمساحات الده.اية ذوذر أن .ؤم٤ا دن — رأيكم يحسب — .اذا٤ .3

اذوادي؟ ذول ءذى اذدرعدم يتواحد-ل نهتم أن .يم٤ا وءن دن؛اوادي،
 ه.«اوه.ا واجذه.«وا أواذيركون)، ااكيثد.ون (دذل: ااذ-اطئ أودية دن آخذر واددا اذذاروا .4

اآلتية: اآلسذانذ ءن يدوا أجن ذم اذوادي، وضع ءن

اسد.كذدر. وادي وضع اخذذرتدوهوديًا ؛اذي اذوادي وضع ديًا ة؛رذوا أ.

٠ ٠* * * ٢٠٠ * ٠ * اكل٠ذ٤وا ااصةود.ات ه.ي ه.ا اخذذرتدوه. اذدي ؛اوادي دم درم ل -ا ء درذاطذا اذذردوا ب.
اخذذرتدوه؟ 'اذي دم؛اوادي دذر سيةوهون 'اذين حى اآلشدنن؛ سدتواجن.ه ااذي

اسد.كذدر. وادي ذي دددث ا٠م مع ذاك ة؛رذوا
 ألءراض اسد-كذدر وادي ذي ندت ؛اذي وير اانط اطريةؤ بالذس.بة رأيكام ءن ءدروا .5

سد.داحذية.

ذانجص
 األسذفالل. ا؛تواةرة كددات؛.اداه اذخذذاض إدى رائيل٠إس ذي ا.اذاخ ظروف تؤدي

اا.دوةية اذدداه ددت ذذد اذا ا.اداه، دحدادر وإدارة ددراذدة يازدذأ األدر ١وهذ

 اا.ذذطوط اجذذداز دذاك يكون ال واكاي '.اداه. جذودة اجذتدازه؛ يؤذي وذد ددراء، ذحاوط ١طدرد ديرة واد

 ا.٠دداذي تذوم االهط؛ر؛اذي دداه دات كاه تسد-اوي دات دكه ا.دجذه.ه.ات دن '.اداه دضخ دوا۵سد. ذذد الددراء،

 ادذالء دإءادة تذوم ااذي ا.اطر دداه نم أكذر رائيل٠إسد ذي ؛.اداه ذيالك٠اسد ن١كا األخذيرة، اذسدذوات ذي

 ا.اواطذي). ادتداحات يادوا اكاي ددت، الدءراء؛اذي الدحاوط اجذذازوا ذذد اذا جذديد، دن اإجذه.ه.ات

 واألودية. حادردا دديرة الجذوذية، ؛.اداهدن كل ةيإسد.رائيل الطبيعية مصادر؛.اداه هل٠تثد

يذر. اكاة دي.ا۵ذسد- هسد-اهية حد-خذور طدة؛ت ذي ح٠ذتجذه دداه هي ية، ون الجن '.اداه

 ااددر. دداه ع٠م االكنينر ياذذي أوءذده.ا اادذ؛ديع، ءدر االكاذيذر دن طدد«ية دحاريذؤ ا.اداه ذخذرج

 دذرفديح تذوم - ؛.اداه .ا٠خذألا دن ذتذلذل ؛اذي — ااطدة؛ت ألن جذددة، ءاد تكون الجذوذية '.اداه جذودة

دية. ت1كااةذ وجذود دن يدذع واذظالم '.اذوثة، '.اداه

 - يؤدي ذاك ذتإن األهالح، دن ءاذية ذراكيز ذده؛ أوحد.ذذور ذر، خذألل دن األدطار دداه ذل٠ذتةلم ءذده-ا

؛.اداه. جذودة اذخذذاض إدى - ي ط؛د بس-كل
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مختلفة: ،بطرؤ الدوذية المياه ددودة ان٠اإلذسد ت1اط٠ذذ كدس ذد

 إلى م.ال.حة ددر داه ع دذول إلى اذددر ن۵ د.ااةرب الدوذية ااهداه ؛ازاذد ا؛-ندخ يؤدي ءذده-ا

 ذوق دذول دري ذذوم وءذده.ا الووذية، داه٤ا اود۵ ازدداد إدى يؤدي ذاك ذإن االكنيذر،

 األهطر مياه تدن دح أم ادري داه م ألن الدوذية، داه٤ا لوحة۵ إدى يؤدي ذاك ذان االكذينر،

 المداري، مياه دل: ءدوثة، مياه تدذق ي وه الدوذية، داه٤ا ذدوث إدى تؤدي أدرى، حدرق ك1هذ

 «ظم٠ه .إسدراديل ذي داه٤ا اسدذبالك ن۵ 48% ال_جوفية ا؛داه ذزود كذادوذود. أدرى سد.واةل أو

ادلثداطئ. واكذينر الددل اكذينر وهه.ا: كديرين اكذينردن ذي وذة١مخذ الجنوةية داه٤ا

 ا؛داه، دودة ءدى ذدأذظ واكاي ةيإسد.راةيل، المستهلكة داه٤ا ذدث ترؤد ةإذي.ا ،١طدرد دديرة أه.ا
 هذه ن۵ ةسد-م ،١طدرد دديرة مياه دودة ءدى كثيرة ءواهل تؤذر أدر سفلي خط فيها ددد ذذد

اإلذسد-ان. ت1دذشد-اط اق د اآلدر وادةسد-م طدد«ية ل۵اد*وا

 داه٤ا هذه وتتدذق ؛،٠أطراة وذي ديرة، د ا أرخدية ذي اد.حة٠ه دذأديع ودود تدن داه٤ا ءدودؤ تذأذر

 إدى تؤدي ادذذأة فيذه اددديرة، إذى األهالح ددول دذذديل ذذأة دذيت دذد اددديرة. .اد.حةإدى٤ا

 ددودي.ا. ن۵ وشدذع ديرة اد ءن ف)١األطر ن۵ تذدع (ادذي -اد.دؤ٤ا اددذأديع مياه هسد_ار اذدراف

 ن۵ محيطها، ذي ا؛ودودة االكنيذرات ودن طدردا، دديرة دن داه٤ا خدخ سداسة ذدديد تم

 ديرة. اد مياه هلوحة ءدى النشاطات هذه تدن ذذدم ادذي االذ*كااسد-ات دالحسبان االدن حالل

 ذذيرا قدها ذددث ديث دذا، ه.«ةذا ددذدا ذظ؛ائ ديرة اد ذدر ادديودودية، ادذأدية ن۵

 إدى تؤدي ظروف ديرة اد تسد.ود ذاء،٠ادذ ةحد.ل ذذي ٠المختلفة اا*واهل ذأثير يسبب ندوسدددية

 أدا دريدينيوم، ا طحلب أعابإزده.ار ذي د.اآلسد-اس يكون ودذا الطحالب، بكهية د.دوظ۵ذ^و

 ددا. صذيرة طحالب ومعظمها ة يل ذل الطحالب كءية تكون ة الصيف، فحد-ل ذي

 ادحديد ديرة. اد ذي داه٤ا دودة وءدى اديني م1ادذظ ءدى كادير ذأثير اإلذسد-ان اط٠دذذ يودد

 هداه دودة ءدى اذ*كااسد.اذي؛ يحسب ادسد-دطات ذدل ن۵ ءراذب ودو تطور،۵ ١طدرد دديرة ذي

 اف.اطات تذوم .ذد.واطذيا ودن ١طدرد دديرة دددديع دوض ن۵ نددوذات ل تصد ذد دردا. ط دديرة

 دوض ذي اذد.اري تدداه تذنددم ت:1ط٠ادذذ هذه دين ن وه االدطار، دتذديل ة ف دل تدخ بنشاطات

 ادكادول ذر درف ءحداية ذع وه اددديرة لثء-واطئ ءدى وادتحدوير االستجمام ه.راةدؤ التجميع،

ادصدذيرة). الدودة دديرة روع٠(هذد الدودة أعاق هن

 ادذفإيذؤ داه٤ا كل اسثفلت ااسد-اداي، ل ادسب ذي ألسد-اس1ود إسراذيل، ذي األودية هن كثير ذي

 هداه ذذوات إدى كثيرة داالت ذي ذدودت األودية وذذوات ادوددان، هذه ذي ذدذذت ادذي

 دذا ذذي االودية. دم ذر د بنشاطات المذذدذلة سد-ات٠ؤسد٤ا ذذوم االديرة، ادسد.ذوات ذي ,اري. حدد

 دلدداه دددد ددن ويزودذي-ا ذدوذي.ا. رار۵ت٠اسد هن ودهذ*ون األودية، ذذوات دذفدذون اإلطار

الكررة). المواري (ءادياه

 ءدى هذذزه.ات إقاهة المذحدط ن وه ادطددهي. اددددي ادذظ؛م اذذداش إدى النشاطات هذه تؤدي

ااطددة. أدخدان ذي ذاع۵واالسد.ت االسد.ذده.ام واطذ.ين۵اا يشد.ذى اكاي الطبيعية، األودية طول



۵ل۵اصالل

 واجهة4
د لميا مشاكل!

 يعمج ذي كثيرة شدوب مذهًا ءاذت وذلى ،1جلى قديهلة واجهة۵ ه.ي هالدا ذذص مشكلة واجهة۵
 - ءش.ر ״ذاسع اذرنا ذهًاية دش - الء (دذرة) جب ذان إسدراذيل، أرض ذي م.11ه.1ا ء أنت؛

ر.1ط۵األ داه يع لذبذت الفائدة دأ ״تكاذواود
 ال.حاالت م.عظم ذي ك؛ذت الداه وه-ذه ال-جب، داذل ى1إ داوية״ الداه دردان حتد.ريف مت ودد

 دضد-ر ٠قد ادارا اذدالد ذي ذدد (اا-دةر)، الدداب إذى .افة٠إض ااسد.ةاز، اآلسد-اسد.ي االداه هصا.لىر
 ا!ةدس، ذي سأوان ذذق دل: ددا واكددرة ة دديع دداه دشاريع أدنائ وندد دذا، ؛۵ةدي ؤترات ذي

 دهدل.1ا ال-اخد-ي ذي الدل ذاذت ذكذواوددا،״ ه.ذه .دددو.وه دتسد.ور ذي هددا اريع٠وهذ
 ذزويده-ا. ءاى ״تكذواوددا ذدرة ههي.ا وازدادت االحتياجات ازدادت األدام ه.ذه ذي
 الذ-الك وإدى يوم،״ الداه مث-اكل جهة١ملو اآلسد-اسد-ية طرق1ا ؛اى سنتطرق ااةحد-ل، ه-ذا ذي

وبدودذي.؛. الداه دذذص الداة؛
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الشرب تباهها

ذي إ ا الداه يع۵ج كاان.٠ادسد صدًا ءدى ادهداذظ^ خد.روري ش.رط دي ل، سدما األ ادحدالدنذ انشرب داه

دن وبة1المط باال.جودة - اذذاذون بموجب - ذكون أن ددب اذديدي، لالس-تهالك إسد-راذيل ذي يزودوذ.ي.ا

 وذد الداه، مص.ادر ة٠جود ءدى والدذاظ م١االهتد ددب صد.الحة، شرب داه م ءدى للحصول .ادشد.رب داه

 ذدتوي ذد ألن؛»اداه يكاني، ال اودده األدر دذا اكان ادسادق. ااةحد-ل ذي دتوسد-ح وخد-وع٤ا 1هذ ددثذا

 فحصها ددب ندرب، ا ا ؤ وحد.الد واد٤ا هذه دن حادية '*اداه أن نم وذاذأكد للصحة، خد.ارة دواد ءاى

للمستهلكين. ١ذزودده ذدل ومعالجتها

اداه الجة٠م
 ت1ا؛كوذ هذه ادحد.دذذ. تؤذي د2 ه-كوذأت فيه-ا تكون أن دذوع٤ا ذدن ندرب، د د .الدؤحد الداه تكون كاي

 األدرى الطفيليات أو اذدكتيردا، ذل:د أدراض، إدى تؤدي ااذي الدية ت1ااكاائذ هي صحتنا، تؤذي ااذي

 .ات دسدد جهة١لمو ذذ1كوسد.ي نستعملها ذي اا اسد.ية٠االسد ذدم د ا دودادة كاور اد ارة. خد د ا ادكيه.اوية والواد
 اد*خدوية اددزدائت دح ذيذدد كاذ.از، ال.اء إدى ادكاور ذدكال اددذية^. الدية ت1ادكااذذ دذأل: األدراض،

دوذ^ا. إدى يؤدي ودكذا الدية، ت1ادكااةذ ذي الوجذودة

 دذي دداة أذذذت اذاء) إدى كاور إض.افة ( رب٠ادذ دداه كاذورة ءددية أن اد*.الية ادصدنذ ة۵مذظ تذدر

الديوية. خدادات ال أذواع دديع دن أكذر ذد-ر اد
 ددتوذف ذتددؤ 1991 سددن ذي ادديرو، ذي ر٠اذتثد ادذي ادكوديرا دووياء ادكلزرة دية أه يجسد ادذي ذال٤ا

المداه. ذ«ةدم ءن

 دذركيز ءخد.وية دواد ءدى داه ا؛ ذدتوي ءذدما دكان ذابع، دذ.كل وادذيروسدات اددكتيردا يديد ادكدور

 اد-يدوحين ادذألذي ).ايذان دركدات نسثيها خد.؛رة دواد ادكاوروذندج .ح۵ تذدد وية ضدЛاإ الواد نإن ءال،

)THM.( ن1ادسد.رط درض إدى تؤدي دذي.ا م٠وةسد سد-ادؤ ادؤدوحين ادذألذي اليذان دركدات دن ذسعم 

 ديكروءرام 100ودو الواد، د^ذه داراألةحد-ى ذددددال. تم 1990سددنذذي ذيالددواذاتواإلذسد-ان،

 المديكانن ددن ا ذي دغد.ر الماء ذي اددوحين ادذألذي ).ايذان دركدات ودود إن ادوادد. ادشرب دداه ذر د ذي
 وذد الكاررة، اذحاري ودداه المداري، دداه كاألل دن (المديط) المديكانن اديظن ذي تذتثد-ر ألذي.ا أيتد.؛،

 دن دوحين،٠اد ادذألذي ).ايذان دركدات تكوين ذطع أن يدكان أين־؛. اد؟وة.ية المياه إدى '»اواد هذه ل ذحد

 البنفسجية ذوق األفد.«ذذ األوزون، يييدروحين،١ أكسد.دل ذوق ذل:د ذ«ةدم، اةل٠وسد .ال۵ اسد كاألل

 إض.افة تكاذنذ دن أءدى تكلغتها دكان ذاذوية، ذواتج إذذاج إلى تؤدي ال ادوسداذل هذه ).اؤيذنذ. واألذد-«ذذ

 ذدل اد*خد.وية الواد دن '.اداه ذرشيح ودي كدور، د د ادذاذوية ادذواتج دتذديل أكارى ؤ كارية يوجند ور. ادكا

 الن؛.اداه كادردا، دديرة دداه ال٠۵ذ«٠اسد ءذد آلسد-اس1د — ألد هياد — دوجذودة كاة٠المش هذه ادكدور. إضداذؤ
 أكارى ضارة دواد إده)د ءدى اأدن يسد-اءد .يح۵ةادذر تذريدا. ءخد.وية دواد ءدى ددتوي ال ال؟وة.ية

 ادشرب داه ت١شدكا ذي ددذرشيح دذشأت دة ددل اآلدام، هذه ذي الداه. ذي دوجذودة تكون ذد

يذم ديث اددذاديع، دداه دذرشيح دذشأت وتوجذدأيضدا كادردا، دديرة دن دحد.دره.ا ددداه ذزودذا ادذي



لمياا١ اكل٠مس جذهة١مو لث:١الث اذذحدل

 يضيفون المصذاة>، ( ح٠المرش ذي داه الم تدذل أن وذدل رءإية. مصاف تعه-ال٠اس ذالل ن۵ يح٠ااترش

 اهات٠مس ءدر اارور تستطيع ذأل ت١كالفت وذحدبح وتتكذل ئمة١الع لمواد١ ذذدد أن إدى تؤدي ءواد ها٠إلب

؛.ارشح.

 ود و إن منخفشا. اداء ذي تركيزه يكون ءذده.ا وذاك اذذاور، هي(ضافة ااشرب، إضاذية.اداه جة٠معاا

صحتها. ولتحسيت اآلسذان تسوس جذددة.اذع وسد.يلة ر دب دع الماء ذي بة٠مذاس دكءية اذذاور

القطري المشروع مياه دد ه،
 هداه ذي اس٠داالسد ءوجذودة كاة٠المش وهذه ءخد.وية، ءواد وجذود دسوب '*اداه كار دع ة شكل م ذحذدث

 دكذيردا. و الطحالب ذل:۵ واذهادن، لذابة٠ا اا*خدوية ا.اواد دسوب ذحذدث ي وه دردا، دحذيرة

 اذهءذدات: هذه يلي فيما ااةطري. ا.اداه سروع ذي دردا دحذيرة هداه در دع اتذايل ءدادات ءدة تذم

 لمجمع١ شذل؛اى ها٠فإذ نطوذا، بيت ءور ذي اذ-كول وةع۵ اى1ااةطري طذ.روع ءداه وحد-ول ءذد

 اا*خدوية ؛.اواد ن۵ م٠ةسد يب٠وذرسد تكاذل ءاى تعهل اكاي الماء، إلى ءواد ده ف ذخداف 'اذي االول

 حالل ن۵ ددواوجذية معاا.جة ذيه تذم 'اذي 'اذاذي ا*لجمع إذى 'احد-اذية '.اداه تذذل ذاك ود ئمة،١الع
 أسماة؛ '.اسدؤواون ددذل لرحاة٠ا هذه وذي ا.اوةع. ءن المددؤولمين ذدل ن۵ قبته١مر تذم دددي ذظ؛م

 ه.اك٠ اال ن۵ اذذوءان ودذان اارأس، كدير اداطي١ هك٠وااسد اذذضي ك۵٠ااسد مدل: ا.ااء، إدى مختلفة

 جذذا اذحدذيرة وادديواذات اددازوذات الطحالب، ءاى ذى تد ألذي.ا ، ذظًافة كا«ه.ال الن٠يعه

 طي1 1 ك۵وااسد. ااةخد-ي، ك۵ااسد. إذرازات ءاى ذى تد أخذرى، أسد-اك وتوجذد ااداه. ذي ؛.اوجذودة

 ذ«كارا أذل '.اداه ذصوح اطريةؤ١ هذه حالل ن۵ة اء،٠ا.ا ذي تحللت 'اذي '*اواد دذادا وءاى 'ارأسى كدير

وأكذرحدناء.

ًااةطري يًاه ًاال مش.روع ت إ مع ح م ذي د.يولوحبة م-عإصذة :3,1 الرسمة
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 ااذ«ةدم يدم كاور. ا ا رتجين ه تعه.ال٠اس ذالل ن٠ه قيمعت ءتداية ذي '.اداه تدر ة۵ااقاد لمرحاة١ ذي

 .دس.رءة ير1ويتط ذوي دم ومع وه ااكاور، يد٠أكسد ذاذي مال اسذه ذالل دن األواي

 يدقى اكذ.ه ض-عيف، ذم ودومع األدوذدا، كاوردد اسد.ذ«ه-ال ذالل دن يذم ذإذه اإلخداذي، ير ااتطي ا٠أه

 دن درشددات ذالل دن .يح۵ذر د*داية '.اداه تدر ذاك ود*د ؤ،1طوي ددة '.اداه شوكة ذي ال١ةه

ارل.
 خذدرة اال ااسد.ذوات ذي تتم ةطري،1ا ؛.اداه دن.روع ذي دسد-ارها، ذي دوجذودة '.اداه تكون وءذددا

 — اةطري١ '.اداه دشدروع دذاء أثذاء — دذيت 'اذي ا؛.اء مجمع-ا كاية د هل٠تثد إخداذية ءدادات ءدة

 دو ده-ا أكذر ءكارة ؤةطري١ ا؛لثد-روع دداه ذزال ه.ا اا*دادات هذه دن 'ارءم ءاى عفتوحة. كمجثعات
 ذذي صدران، أكذر 'ادألد ذي ااذ«كار ه-ايير۵ أصبحت 'اسين درور ع٠ه 'اذردية. 'ادول ذي دذدول

 ، ا.اطاو دا؛.ه.ايير تذي ال اةطري١ ا؛شروع مياه إذ واددة. وددة كر ذه اا ه.هدار كذان 2001 س.ذة

 'اذاذون، بموجب 'ادوم '؛دددة دا؛.ه.ايدر '.اداه هذه تذي واكذي ذهكذر. وددة 1.2 ١ذهكذره وه.هدل

 ءن'.اداه مختلفون ءسؤواون اب1يط روعااةطري..۵1ا دركذزية.اداه ذرشيح دذذ-أة دذام أنددب

 هذه إلق,امة ا؛طاوب ويل ته اا د وجذ ،2001 س-ذة ذي؛ية ذي .'؛ذشأة هذه بإق,اهة سدذوات ءدة دذذ

ااقريبة. ااسد-ذوات ذي سذذام 'اذي '؛ذشأة

لد أس
ين.جذودذي؛؟٠تحس ءلى '.اداه مجم.ع.ات دذكاية توذر كيف . 1

 دوذع ذي يذم 'اذي ذب المرا 'اديدي ااذظ؛م خالل دن اء٠٤ا ذي اهخدوية١ '.اواد كدية ذذل .2

'؛.ادة؟ هذه ب دنه أين إدى ادكول.

.رب٠الث .،داه د رى
 اذوذاية كاروف ءاى أدن.؛ تثد-رف وه-ي رب،٠ااذ دداه دوخد.وع ءاى تثد-رف 'اذي ي۵ ااحد-دؤ وزارة

 دذشآت وءلى ااذ.رب، دداه وتوزع تذذل 'اذي '؛داه دكذات٠۵ وءذى '؛داه، ءن التنقيب ءذد ااحد.دية

ااذهةدم.

 ؛.داه|لصحية دودة٠اد — ب 'انده صد-حة ذاذون ذي ااذ.رب دداه .جذودة يير1ه.ه وتثددت ذدديد تم اذد

 توداتاذذحدوىالمسموحةاهذ-را٠يشدرإذىا.اسد اذذاذون،١فيذ ).2000ذة٠دمجةاس۵ (حددنؤ ادذرب

 'اكذاذذات وجذود ذادية دن ا؛طاود^ ا؛.اء حد.ةات اى1 أدن؛ ير٠ويثد ااذ.رب، دداه ذي ذحذدها ذد 'اذي '؛واد

 لمجذدوءات - اذذاذون ددد وذد واإلذ-ه.اءية. والكيميائية 'اذيزداذية ا؛.اء حد-ةات وإاى 'ادذية^، اا.دية
 دن أكدر دوتيرة دذية^ دية كذاذذات ودود ذدص يجذب دذأل: مختلفة، ة.دوحد؛ت وتيرة — ا؛خذداف '؛واد

ثقياة. ه-هادن ودود ذة.دص 'اذي ااذ.دوحدات
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 ه.ي المياه، ددزودل م٠تقو دي ال ال.خاهدة ات٠المؤس-س دن ا٠وغيره المداية وااسد-لطات ءكوروت ن.ركة

 دير لمعا ا د ي دن دمداه ذزوددذا ذي االكاملة سد.ؤواية٤ا ءودؤ-ا ودقع اإط!ود^، افدوصدطت١ دد دذف ءن لمسؤولة١

 ي٠ه المداية ااسد-اطات ذي الصحية ادوذاية وأذسد-ام ه، دا إ ا م ةسد-ا ا و ادعدد-ة، وزارة ود,ة.1ط٤ا وااشد-روط

كوروت، ه دركة ذد-اط ءدى دشرف دي ا ا

 ؤسسات٤وا المداية، ت ط؛ ااسد-ا ءاى و

 داه.٤با ذزودنا اؤذي ادخاصه

 أبحاث أءذاب وذي آخذر، إدى حين ددن

 رذح ذي ادردة ه.ذطدق ودن جديله،

 ذذوم ادلمثدرب، مياه بذودة دسذوى

 اكثر معايير ض١بفر 'احدحة وزارة
 لىه٠ه ح تحدم بأن دوجه ك نا وه راهًا،٠حد

 أوروبا في الموجوده اذاك هه؛ذدة اإ.«؛يير

يير مدا ذذرضدزن ادإدين لتحفة1 وادوالدات
ءلىعطهاكرب ضربة صغتوثمح تذب اسرائيل. ؛ ادوحوده المعايير ،ن أكثرهدراه؛

״خدروري ״دركيناإلازاهي الدوح األؤصى ״تردين وب ر ا االصدى ״تركيز هكوذاتاء

،ا، اش 100 فى1خالبابكبري3 ذيه١قولو ل,كتلديا

»اء اند 100 ذى يا ذالن؛كني 0 اؤدران ذي يةذقولو دكتيرد؛

بدامةىاالش.“70 االذر ذى ،؛الرام 50 اذترات دركان.ات

ىتذيالل امبلبغرام00 ت٩|لهلوح ثالثى ،ركات|لوث|ن

،وبرامةي״;ش0.001 ذتدق

ش1ا ؛وذزامةي0 005 دوم٠د1كا

ا״ش ذي م١،؛ب, 600 االتر ذي ،واوذرام 250 كاوريد

االش ذي ،واوذدام 200 سهءوم 1الكا بد كاره كددة ( عر
(СаСОз

9.5-65 8.5-7.0 لال,ا'1قب־

واددن ذدكدر وددن كل٠ت

اواذر ذى م1مطدغر 0.5-0.1 كاورذذال

ذون٤بموجبإ).ة دددت ).دي ندياهزلثدربز ت٤مع)ييرمكوذ :3.1 جدول

),2000 نة اسه هدمجة هديغة (الذرب صدية.اداه ال الجذودة - ا؛ذ_ا־ب صدأ قواذين
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أسدلن

 ذكون اكذي اا*اوي، الجذوان داه مع.الجة .ين و لمطلوبة١ الجذوذية ا؛داه م-ع-الجة دين قارذوا . 1

.إاشرب ة تم.ادح '.اداه

 '.اذاديس ءاى آخذر، إذى حين دن صارم، كل٠بس ااتثد.ديد يتم األخذيرة، اذسدذوات ذي .2

 ون ؤول٠س الم يًاخذها أن ددب ذي اا االءتد-ارات ي۵ ه.ا ,االثء.رب داه لمعذايير ؤ ة اإذذا

حد.راد^؟ أكذر ائعذ-ايير تكون أن ءاى اذذرار اذذإذ ءذد دالحسبان

؛.اذا؟ .رب٠االثد داه ءاى.دودة كدير يوجذد؛-«دارااذ«كذرذأثير .3
ااذ-رب؟ دداه ااكاور) ؤ ة إضا ( بثاورة ية۵أ.د.اهيأه .4

تةايا-ي.ا؟ ددكان وكيف اذكاورة؟ أعاب ذي لذاجمة1 األضد.رار ه.ي ه-ا ب.

ااذ-رب؟ داه ددهايير ذذي واكذي.ا ذاوث فيه.ا مياذا دحد أن يدكان دل .5

اآلتية: الداالت ذي رف يتصد أن داه ا؛ دزود ءاى يجب كيف .6

 اااذر. ذي رام دياد 60 ا؛.اء ذي اذذذرات هركبات ذركيز يكون ا٠ءذده أ.

اذاذر. ذي رام دياد 0.006 ا؛.اء ذي يوم د )اكا ذركيز يكون ب.ءذده.ا

اذاذر. هي بليخرامم 0.08 ا؛-اء ذي ادكاور ذركيز يكون ءدا ج.

دشم جاري٠ ماه

 كة شد إذى تتدذق المستهلكة ا؛داه وع۵هد دن ذذرددا 20% فًان راذيل،٠إسد ذي ا؛داه استخدام ذياية ذي

ااديذي. ا؛داه اسنيالك دن المداري دداه .«ظم۵ وننتج المد-اري.

 ذألدظ اؤديذدة. المج.اري داه م دذي.ا ذذجدح ؛اذي ا؛داه ماالت است 13 صدنط ذي 1.4 اارس.مة تصف
 نستعمل صحئة. حاري بمباه اذديتية المداري دداه د.ي٠ذسد اذا للتنظيف، اسددل ا؛.اء «ظم٠ه أن

 ذدد ذإذذأ م،1اا.ذ لمجاري١ دداه ت1كوذ٠ه فحصنا إذا ؛اذفادات. دن نتخلص اكاي جذذا، كديرة دداه كددات

 دداه تط.يير دن اا$دف دذي.ا. التخلص ذود ذذادات دواد دذؤا 0.1 % وذذط دداه، دذي.ا 99.9% أن

 ا؛ديطؤ اده ذي ا؛خد.رة ذدذع اطريةؤ٠ ؤذه و ها ذي اوجذودة ااذة؛دات دواد دن التخلص دو المجذاري،

 .رة١مكر ي١مجار مياه نستيها ا؛طيرة؛اذي '؛داه اسدذ*ه-ال إءادة ذتيح كذا۵و ا؛اوثة، ا؛داه تسببها 'اذي

 ا؛داه. ذي اذذذص لتقليص ا؛-ؤد^ ااطرق أدد ا؛كاررة اذحاري دداه ال٠ذ«ه٠اسد تدر دع

 دداه دكوذات ءن ذ^ا1ددكاوذ تختلف وه.ي صحًاءية، ه^.اري دداه ١هو المداري، داه م دن آذر ذوع

 دن والتخلص ذي.ا1ه.«الد د«د إال اذحاري، شوكة إدى ا؛داه هذه تتدذق ال أن ددب اذا اذديذية، اصاري

 ذي معالجتها ذذيح ت1ه.كوذ ذات ر ,ا مجذ دداه إلى .ا٠ذحوا ا؛عالجة، هذه ا؛صد.ذع. ذي ذذدت خاصة دواد

اذديتية. المداري دداه دع ااتط^ير دذذ-؛ت
 ؛داه خاصة تط.يير دذشأة ددذي أن صدح ا؛ ءاى يجذب كذا، مع األدر فيه-ا يكون ال ااذي اا.د؛الت ذي

سجها- يتال لمجاري١



٠الميا اكل٠مش مو؛جذهة لثح١الث دل۵الف

ן % نفايات مواد
ا

99.9م% معا«

2000 سنة ي ف عسرائق، ي ف لطري1 مي،ه معًالجة :3.3 آلرسهة واآلئتة، م الظ مئه/بري مكوذات .٠ل.2 االسمة

.ئ.))١حب ل 9 بجعة ل،ع ا ودبئة وده! ج ره وزا مكتب (بحسب

 ذيأم.اكناس٠لمجاريباألس١ هذه تنتج حيث زراءدة، ي١مجار ه دد ١هو لجاري،١ مياه حدن ذوعإخد.؛ةي

 بش.كل معالجتها ددب لجاري٠ا هذه ومياه الدجاج. وأقذًان األدقار دظ.اةر دل: اد.يواذ؛ت، اذردية
أين־؛. د.ل۵هذة

اداري مياه ءن٠جما١ادطذالذ الم ذي ئ.رة٤وا |سمة ذطار٠األ
 ن۵ جذذا ءاذية ذراكيز يوجند ؛اديتية، اذبذإري هداه ذذي كثيرة، 5خذطير ءواد ءاى لجاري٠ا ندداه ذدتوي

 كدير م٠قس ذي وان األخنرى اا.دية واذكذاذذات ات)،٠وااةيروسد اذدكتيردا دل: ( اذدذية^ اا.حذية اذكذاذذات

 ءاى اندينية) اذحاري هداه ن۵ ذايل وةسد-م ( الصناعية المداري دداه ذحذتوي .أمراصد.ا يسد.دب مذه.ا

 رض م ددذؤ.اإلى ذسم يؤدي ديث هحذذاة^، ءركدات ءاى وتدنوي منخفضة، دذراكيز امة٠س ة1ثقي ه.ادن۵

 ننشرب ؛.اداه هذه اسدده-ال ن ه تثددع أن كان د واندحذيرات، ؛اوددان تدةة^إلى٤ا اذجذاري هداه رط.ان.٠ااسد

جذودذي.!. ءاى سد-ادا وتوذر الجذوذية، ا.اداه إلى ؛.اداه هذه تتغ]غل وذد وللتغسيل،
 ا.لجمعا هذه نستعمل أن نستطيع ال ذاك، وإخد.؛ةؤإاى اوثة،٤ا ؛.اداه ات٠ع دجم ذي م؛اديدي1يذخدررااذظ

طديالية. ظر1وكاهذ األسذجذمام واةع۵ك

الجم المح\ري مياه تطودر ش'ت٠ء.
 الطبيعية.اداه ير ية؛انطي1ءه ذان أونؤر، دديرة اإجذ؛ريإاى هداه تدذذت إذا - دة طيي>ع ذط.يدر يات1ءم

 دوان ءاى المداري دداه ذحذتوي ال أن دذ.رط ١وهذ ا.ااء، ذي ؛.اوجذود اذداألت خذألل ن۵ تددأ اذجذاري،

 اذجذاري هداه ذي ؛.اوجذودة ااهخد.وية ا.اواد تستخدم )إداالت فًان حدذاسدؤ، اظروف١ ذت١كا إذا .امة٠س

 تذدول ١وهكذ ؛اذذاء)، هن طااقة إذذاج ( اذتذذس ءءاية أثذأء وذاك أجذسد-اه-ي.ا ذي توءب٠ذسد ءذاذية كءواد

بسيطة. ءخد.وية ر ء ندواد إدى ؛.اواد ه-«ظم

 ه-جذذ.«ا ىف - اا*خدوية ا.اواد ذركيز ذى دأد ارتذاع إذى اذجذاري تدداه تدذق يؤدي اا*هاية، دداية ذى
 ااد؛أل ءلثد.يرة ؛.ارداؤ هذه ذى ذزداد ذاك، أعاب وذى ذاتدحذذألت. كاذذاء نستعمل ؛اذى ؛.اداه-

 ذذي اا^واذية. اإد؛ألت فتختفي ا.ا.اء ذي اآلكسدحين كاتدية تنخفض جذذا يرة ةهد ذرة ة ألل وخذ واةية،٠اا

 - اا*خدوية ؛.اواد تستعمل أن تستطيع ؛اذي وادية انأله اذدكتيردا حدذاسدؤ ااظروف تصددح الد.ااذ، هذه
؛اذذاذي اإلثراء ءداية ه-ي وهذه ( أيذد-؛ اآلكاسجن.ين ذذص حذاذة ذي كاذذاء - اذجذاري ءداه ذي ؛.اوجذودة
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).19 صفحة في ءذه تحدثنا اوذي
 كمية اذ.دذ.اض إؤىيؤدي ذلك ف-إن المداه، .*.ات۵د٠ه مجارإض-افيةإلى ههريا تتدذق ذم إذا الزمن، درور ه.ع

 تذهو ودالموازاة ينؤ؛. كه تذل ؤذؤك ابالهواذية، دكتيرد ن ذايل الذذاء ويكون ا؛.اء، ذي الوضوية اذواد
 اذوخد-ع وه,ذا اذاء. في وادية ه ظروف. ذاذية تدتج وهكذا ج-حن،٠أكس ؛إذذاج تؤوم ودي .اء،٤ا في طحالب

.لكريية١ وذذتغيااروائح اد-يوائية ادكتيرد؛ ءلىءودة يسد-اءد
 كائذات وائثد_اط إتاور مذاس-بة ظروف تكوين ذي لوقت١ ه-رور ع٠ه تسد-اءد الوواذية، دظروف١ إعادة إة

ال-*خئ-وية واد٤ا تركيز يذل اكدحاية، .ت۵تةد ا٠۵ة.كا .اك۵األسد ذاك و^هل انسرطاذات .ثل:۵ .تطورة،۵ دية

 له دخول هولمداو*كان
الما״ !لى الملوثات

نذاب لكجين م

يذود.

نمك

ولددس

יין

١١,٣
دس \ у

I البيولوجي ررت ١١١١
>

التيار منحدر في ادأفةاو الزمن

و/حده درة ه وبث ه ذم ۵هبًا مجهع ؤي ال؛يولوجي األكاسجين وستولدك ذركايزاالكسجين :3.4 الرسعة

 ؛ذ-رط ويلة ط زه.ذية ترة ة تسدته-ر وه-ي اإلذسد-ان، تدخنل دون وصت-ذذاه-ا اوذي الطبيعية ااتط-يير عماية تذم

 اداري حياه إتط-يير لمذظفة١ اؤتكذواودية الحارق تذوم الماء. ع مد إوى حديدة مجار هياه تتدذق ال ان

 مادات، الة ؤذه د. هذاسدبة ذروف تكوين إذى تؤدى وه.ى طديةية،1ا ااميوذوج-ية يات الددل د.اسه.ذذألل

سد-ريدة. ؛وتيرة ددوذي؛ ءإى اءد٠وتسد

أسفلة
 ذي تتم انذي ااط؛يدية ؤير٠اؤتط دات ء ويز-ذص يصف ؛.ديث تخطيائ، ا رسدط ارسموا .1

ةةط. واددة هرة هجار هياه إب تدذذت داه ه مجذحع

 ءدذية: مجار عياه ويا\*ا تندنق اوذي ااذ.ؤر دراه لدودة دددث حداذا .2

ااذ־ير؟ في اا.طوي لىفقتال كانم ذي أ.
ادر؟ منددر هن مختلفة أماكن في ب.
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طدد«ية. يقة٠٠بطح تط-هير ية٠.!۵ده تدر ا!ياه معات مج إإى تتدؤق ادي الجاري .ياه۵ ,3

دجاري؟ا م.ياه لمثءلة دا د ذا ح.ال .ية٤اا*ه هذه تكون أن .كن۵ي ال .!.اذا ردوا،٠اذ

 ن ه. تهذع أن تستطيع اذي1و الصناعية، المجذ-اري داه ه ذي ؛!ووودة ؛!كاونات ه-ي ما ,4

الحاري؟ مداه ذي وجية٠البيول التط-ؤير .اية۵ء
(األو[-ي): الخام ا!.جذ-اري ه دأ ه ف.ي أسد-؛سية هةوذات ثالثة يوجند لمجاري:1 ه ددا ت1هةوذ.

 ه-وال ه.ن ص.لبة أدأ دة ت، الذيروسد-؛ كتيربا، اإد اا*ضد-وية، ا!واد بقأيًا ااره-ل، لى۵دذ- وهي لبة،ص־ دواد ٠

والصلصال!. التنظيف

ياي: ه! إلى كبره! بحسب الصادئ ا!.واد نصدف

 هاددة مياه ذي ترسب أن ءاى تساعده.؛ وكتادؤ.؛ اإواحذد، يؤوق!!يكرودتر طر3 ذات جسيمات

 .االجسيما۵أ .ة۵ءائ صادة دواد ميهائذس الجسيمات ه.ذه ذيااسد-؛ءة)، سدم0.3 من رءةأءا-ى٠(بس

 أو ءراذية (مادة ذودوذيدات نستيها ^ذا منخفضة رسوبوا ووتيرة ذاك، ه.ن أؤل ةطره.ا ؛ادي

هأله-ية),

 ذات وء.ازات ذائدية، ذات ءضوية هربد؛ت ذتا.ف،٠ه أمالحا باألسدلس تشه.ل وه.ي ادع،هذ دواد ٠

ازكردون. أكد-يد ذي ون؛ اآلكسدجذون :ه.ثل ذاذدية،

'ازيو -ذأل:۵ .اء،٤د.ا ذذ.ذلط ال سد.واذل ٠
الجاري. مياه ج.ودة اوصدف ءومان مةد؛سد-؛ن يوود

 دل «٠٥ إن ديث الماء، ذي وية - ضد Я.اا ا!.؛دة كادية يصد.ف اا.ذي ادديواوجي ين٠األكس-ج اسددي.آلك و٠ه األول

ياؤرامؤياللذر.۵400ؤياإد.الدهو اا.خام(األوا.ي) المجاري ؤيه.داه يواوو-ي ا١األكسدجين اسدذبالك

المجاري مياه

ودا. صدذدزة ور ن وصد دردة وسد.يه!ت - الصلصال ل
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 ٠هو (األواي) حام٠لمجاريال١ داه ذي وه-عدله،)TSS( الع.ائمة لبة٠الص المواف دوذركيز اذذاذي، داس وال

 ةداسين1ا دذين تنديز دي ال مج.االدراكدز اآلذي، الودول ذي ذ*رض تذريدا. اإإدر ذي دنرام يا ۵ 450

 هذه تخفيض يجب لمجاري،١ .اداه تطوير ءذدإدراء األواي). ( ذ؛م٠اا لجاري٠ا هداه ذي أخذرى وءفاييس

دذركيز اذديواوجذي االكسدحين هي:اسد.ذيألك ااحد-دؤااهداها.اكررة *.اييروزارة٠كاان.ه۵دةدراإل ادذدم

اذذركامز دودل ٠تركعز1ال1مو
تر)1(هيأدآرامةىاد (هي،يغرامفىااأتر)

الكاون

400 600-280

1800-600
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450 580-250 TSS هوالء)ئهة

120-40 )N - (كا ״نيتروجين ركد-ات ه

18-5 )P - (كا ا(ودةور دركدات

500-120 كاورددات

6x108-107
دال) 100 ذى (وددات

״,<اذ دصأذواوب؛

I ر٠تغؤ ب بحآللم٠و .ة٠/لجهربى،سئء لمل)ه ًاكخفف ددت بجل׳ /ابابة ،دباري مئه فى ألنه ع، االركدزواس مجًال 
بي). كرا كغ ،إجاري عئه هكاوذ)ت ن فع الصناعية. ،إجاري مئه هكاوذ)ت

(األولي). م د٠ًال ألواري ديأه ذي األسدًاس-ية المكوذات 3,2 ددول
 دردة ل حبذ) د ذي أ!وطذبة أألولويات سدا.م هن أذن ،؛اكررة، ه1و،إ^ أجلًاري عئه راب وهبا،

.ل)999ذص)ن ش.موئبيل ة٠عؤسس ، البددةأذدية

اذذتر. ذي ءيإدذرام 30 دذركيز ءادتدة د.لبة۵ وءواد اذاذر، ذي ءيادذرام 20

درادل: أربع يير٠ااذط اية۵ء تشدل ادباري: مداه ة ادج٠ع٠لم وضدا.1تةذو.1ا

.واألخذلثء-اب اإذ.ايإون ذأكداس كديرة ا ا األحبنسدام ن۵ )اذذاص بقة:٠مس ة دج م-ف

 تكون حيث ذرسيب، درك اذى المحاري ءداه خدخ ذالل نم ائمة٠الع واد٤ا هن التخلص أوادق: ة معادج

دركة. ودون سد-ائ ةدي-ا المياه

 '*اواد صل ة ويتم ري، اذد دداه ذي '»اودودة وية ضد ااه واد٤ا دذدايل اذدكتيردا تذوم ذاذودق: ة هعادج

 داه.٤ا ءن - رداق ا هذه ذي — ذدت ااذي اذحدب

 جذودذي.ا. لتحسين إخد..اذية ه.يراا.حة وإجذراء كذررة٤ا داه٤ا ذ«ةدم ذاذق: ه.ه.اددق

 طرق يودد درداؤ. كل ذي مختلفة وسد-اذل نستعمل ذإذذأ المحذذاة^، اطرق؛اتكذواودية١ مال اسذه ءذد
 التكاليف. ذي ور اكاي اذذاذثة، ه-اا.د^٤ا ءن ذتذازل وأددادذا المعالوات، حءيع ديحا ذذاذ ال تكذواودية،

 والدمأة دركاألكسد.دة .ا:۵وه أساسيتين تكذواوويتين طريةذيًا حالل ن۵ المجن,اري دداه ذع-الج ذي؛ايالد،
اا^).٤(ااذ المنغطة



Г91 داه اكال٠اجهةمش١مو اث:١الفص.الاذ

 اذاء ءن ذد*د ١خالله دن دي ال المس.دقة الم.عالجتة اذدداية ذي تدم اآلكاسدة، دركة ذي :األهددة درك

 إذى ١وذدهده اآلجذسدام هذه دذع دديدية!. ةخد.د.ان كة شد ذالل ذن ذاك يذم حيث ااكديرة، األجذسد-ام
 لجتة1المع درداؤ ىإل رة٠۵1د۵ ذر داه٤وا األواية، المعالدؤ ذذاذ ال ااطرية:ة: دؤذه ر.۵ااط خ.اصة اكان٠أه

ءذتوخة. درك ذألث ذي تتم ااذي اذذاذوية

 اذتذاذاي. الوذب ذوة دذأثير أخذرى دركة؛اى ددن تواحد.ل۵ ودث.كل ددطء المواري داه۵ تتدذق

 ادذلمع — طاوب٤ا ن۵ااز يكون أن ءاى تسد-اءد 3دطرية أخذرى إدى دركة ندن ااتوحد.يل وأذاديب اادرك دذيت

دركة. كل ذي تذم اا*هاية؛اذي ال٠۵إلك طاوب٤ا اازنن ذاسد.دا۵ — دركة كل ذي المواري دداه

دأههكررة۵

ًالتأكاسد.د درك خالل ذن اري ح الم ذيًاه ١تطهير : 3.5 الرسحة

 (األواي). م1اا.ذ المواري ذداه تتدذق وإليهًا أنذار، ت—3 ذن ءهقي.ا وائية۵ ال دره دي األواى، 'ادركة

 تدداه وذدذى واذية. ه ال تدايل ءدادات ةد$ا تحدث حيث جذذا، ءال اذدركة هذه ذي ااهخد.وية واد ا؛ ذركيز

 50% دذسدش ااهخد.وية ا.اواد كءية تنخفض ،5ااةذر هذه وخالل أدام، 5 اددركة.ادة هذه ذي المواري
ذذرددا. 60 % دذسدنذ ائمة٠الع ااصد.ادؤ ا.اواد كادية وتنخفض ا، تهذر

أدذار. 31 ن۵ ءذقوا وائية۵ دره ى٠ه اذذادية، 'ادركة

 ذذبج ذي؛ادركة. طحالب تذذو )اذذرة، هذه وخذألل يوذا، 20 اددركة.ادة هذه ذي اذحاري دداه ذدذى

 ق1وئط واذية.٠اا اذدكتيردا تستخده^ اذذي األكسدحبت - ااخد.وذي ااذركيب ءداية خذألل ن۵ - الطحالب

 ذواد طألق1وااى اا*خد.وية، تدايل؛.اواد إذى وتؤدي ادكاردون، يد٠أكسد ذاذي- )اذذذس خذألل — اذدكتيردا

 تداداية ءالذة تذم ١وهكذ اا*خد.وية. ءدر وا.اواد كردون اذ دل٠أكسد ذاذي تستخدم والطحالب .ءخد.وية ءدر

 نذركيزها يصدل ديث جذذا، كديرة أكسجن.ين كءية اذدركة ذي قذتج ااذي.ار، خذألل واذدكتيردا. الطحالب دين

 اآلكسدجذ.ين كاءية تذل )اديل، سد-ءات ذي أدا .اإلشدداع ذركيز مع ذدارذة 300 % ى1إ الحاء سد.طح ءاى

 واذية. ه ال ظروف ؛ادركة ذي تكون أن يدكان ااذ-هس، روق٠۵ وءذد ااخد-وةي، ذركايب اا ءداية خذألل

ءادة شد.ود سد-م، 50 ارذة؛ع وءاى أسد.ةل؛ادركة، ذي اذا ،ا.ا.اء س.طح ن۵ اةرب1د دش ذه الطحالب أن ددا

خالله. هن داري اط داه ه تدر ديث درات، سدذدع دض-ع نإاى1د٠اإةضد ديت د*د1ا يمدلى اذدديدية، ادذخددان ث-دكة ذي 1
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 الزذتره دكذيردا ل٠تعه أن تستطيع اظروف،١ هله ذي ألذل» دا»، هرغوب ع٠الوض وهذا هوائية> ال وف١ظد

 ودركبات ،)NH( ألهوذدا١ دذطيل تذوم اذدكتيردا، ه.ذه اللحركة. ن٠م ادسذاي ااذسد-م ذي وذاك بذ^اء^،

 الؤواء. إلى ضار ذير )N2( وحين٠ذيتر ا٠تطلؤ وهكذا ،)N0 2( وادذيتريت ،)N0 3( 'اذترات

 ددا تذر. 95% بذس.بة دي يود اد األكس-جين اسذؤألك يذل الووائية، الحركة١ دن ذذرج ااذي 'إداه ذي

 اذرظة، هذه وذي ، 90% دذسدة ال*ائهة ااصد-ب (إواد ذركايز ويذل ادذام. المواري داه ع٠م ددذارذة

 المواري داه۵ ذي ذت1كا ااذي اد.ة٠ااصد 'إواد وايس اذاء، ذي ت ذم اب؛اذي١ااطد ي ه. ااصد-ا%، اذواد ه.هظم

 اذواد تركيز فيه.ا يكاون ادرجة اذداه لتحسين.دودة ادذرشيح ذالل دن ااط.دااب إبعاد يدركن الذام.

اناذر. ذي هيا.عرام 50 الدائدة اوصدبة

ه.واذدؤ ذ.أكالعد.د دركة ذي ذددث !!.ذي األسأسده ت لط الذه : 3.6 قاورسن

كسد تًا .كة



ون ااهداه اكل٠دش اجهة١مو اث:١ااذ الفص.ل

 إدى ا ذذر دتر بصف دن ءمقهًا يصد.ل ددث ،"لذهائية1 ة لجالمعا ' دره نستيها لثة،٦الث دركة ال

 دا، واالدو ،ضدوية اده واد٤ا كاءية ن۵ إخد.اةي تذايل ١هو دركة، ا هذه ن۵ ي٠االسد-اسد هدف٠واا وادد. دذر

ا؛.اء. ذي واذذتيردت

الذذردة. دكتيردا ذذ-اط زدادة ءاى مس_اءد ظروف دركة ا ذي يودد
 وددتدر ذذرات. إدى — س_امتحى داددين تدراندد اذإذان — واذذددريت دا األدو حذايل تذوم ادكذيردا، هذه

 تذريدا. وادد بوع٠أس ؛دة ركة ال هذه ذي اداه وتدذى .خد.رذا أذل ا؛.اء ذي االديرة المادة ودود

كاذرة. د داري دداه ءاى ذدصدل اذدءذية، ذي.اية ذي
خد.ارة دكتيردا ٦فيه تكون أن دن دوتا ك1هذ أن إال ة،1قلي فيهًا اا*خد.وية ا؛واد كادية أن دن اذرءم وءاى

رام
يلغ

م

 تودد ال .اكان،۵أ يودد دالضبط. ااذ-كل 1يهذ الوداية تتم األه.اكان جذديع ذي ايس أته دادذكار، الجذددر دن
 ذي ؛اكارب اذروادح ذة٠هخد دن يدذدوا اكاي ااألهواذية> ركة ؛ا يدذون ال أدداذا اذذألث. ؛ادرك ا٠فيه

 ءذده.ا اطيع1ود التكاليف. دن يذادوا اكاي ، " ااذي-اةية اذد.اب " دركة يدذون ال أدرى، داالت وذي المذطقة.

 منخفضة. تكون ذذتج ازكاررة؛اذي الم-حذاري دداه جذودة ذان البؤ،٠ا؛.د أةسد.ام أدد يذذص
 اكاي ركة، ذي؛ا دراوح تضيف ذإتنا ادواذية، رك ا ذي الوداية ئنئط ذرددأن ءذده-ا االددان، ددض ذي

 منخفشا. ن األكدد تركيز يكون ااسد-اءات هذه ذي آلنه ركة، ال إدى )اديل سد-اءات ذي ادواء دددل

 ردف. وتشغليها ا٠دذاذب تكاف أن اسد.ية اال االددادية ااذأكد-د: درك ال٠السد.ذهد ادداددات ءدة دودد

 طاف. اسدددال اا*دايةإلى تدذاج وال كذيرة، ءادف ذوى إلى تدداج وال ذب، تشفيلها وصدداف

 ت ودمعذل دادان ن ه دادذرب أذيدت وإذا كديرة، أراض -سد-ادات۵ تددل ااذلثد)ت هذه أن ااكدرى السلبية

أضرار. اارواذح؛اى تؤدي أن ذوف دذاك سد.كذية،
 ؛اذي االدام ذي وخذاحد.^ شذاء،1ا نصدلى ذي األكد.دة، درك ذي اا*داية ذطءة تتخفض ذاك، إدى إخداف

وءادذا. داردا ااطةس ذدها يكون
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 كديرة بس.رءة لمجاري١ مياه ير .ي نط ءملية تدم لطريقة،1 هذه خالل ن٠ه الغع.الة)ت ( لمحشطة1 اددداة

 وءتدإدات ذية١ةدزد ءتدذدات ج٠ذدم لحملية،١ هذه وذي وادد). يوم ن۵ أذل ذالل عملية1ا كل ذتهيا(وت جذا

اآلتية. الرس-مة ذالل ددن الثد-رح ذادوا ديواوجذية.

 المنقطة الممأه مجًاربطريقة ۵تطهيرميإ ءددية : 3.8 الرسدة

 إذى اذجاري مياه دضخ ذذوم اآلوذية. عالجة٠الم تذم اإذأكسد.د، درك .هتشد ااذي المس.بقة الم.عالجة د*د

 وتحإذو اة، م ح ذس.ميه زج ل وط1ضذ ودذتج وادالع.ائمة،٤أرخد-يذياا ذي ترسدب اذذرسد-يب؛اذي أدواض

 دد دب ديث اذذادوية، المدالدؤ إذى '؛داه ضخ يتم اءذيى،٠سد ود*د اذاء- ءاى دهذية ءواد وذذراكام

 ذي عالجة٠م إذى اآلرخدية ذي ذذدت الدحد-أة؛اذي ذذذل خاصة. ر۵ط أداكان إذى و۵تط واد؛اذي٤ا ءاد

 لمرحلة،١ هذه ذؤاية ذي ).96 فحة٠ص ذي د*د، ةيه.ا الده-أة هضد.م ى1إ ذظروا١( الدحد-أة لهضم صهاريج

 العًائمة الحدب واد٤ا وتنخفض ذذرددا، 50% دذسدب اداء ذي اذديوذوي اآلكسجذيى اسذيالك ينخفض

 ذي دووجذية ا الم.ع.الجة تذم الذام. لزحاري داه۵ ذي نذركيزها م.ع ه.ة؛رذ^ وهذا تذريدا، 60% دذسدب

 وتذوم كديرة، ذراوح ا٠فيه ل م دع ااذي ذيوية1ا درك إدى داه٤ا خدخ يذم ديث ادذاذوية، المعالدؤ ه,رحلة

 دا اك ع1اإلذ-د ظروف إن دبا. ءال أكاسجنيى ذركيز ءذى وذدأذظ اء،.1ا ى إ؛ ء١هو يإدخال راوح٤ا هذه

 ذحدن كاذذاء. الحاء ذي اوجذودة اكخد.وية واد٤ا وتسذذل تذءو أن الؤوادية ذادكتيردا ذذيح األكاسجذيى،

 دد أكسد ذاذي ى1إ اء.1ا ذي اوجذودة خدوية*1ا واد٤ا حدن كادير ةسد.م يذدول اذدكتيردا، تذذس ءندذية خالل

 اذذترة هذه ذي — يذرون فًادهم الحدندذية، نجذاءة ولتحسين اذدكذيردا ءسديرة ذذو ادة ار كاردونوه.اء. 1ا

.د*د) ةيه.ا ٠اذظرو (التصفية دوض هي تكوذت ااذي يالحنحدأة اذاء —

 ادة1ا ءاى تذذذى دي ا اذدكتيردا ذذاك). أة٠۵(د طة'ا٠ااذش ة۶بالحها٠٠ العهلية سميت 1هذ وهن

 اء..1ا ءاى الع.اذمة اذدكتيردا هن كاذل تنذج أن إذى لمرحلة١ هذه ذي تذيل اا*خدوية،

 دوض ذس.ميه دوض إذى ذذذل ا؛داه فإن س-اءة، 15-10 ادة المع.الجة هذه ذي ااداه تدذى أن ود*د

١وهكذ األردية، إدى اذدكديردا كوذذي؛ إذي ا كذل اإ وذرسد.ب اآلحذواض، هذه ذي ااداه تذف التصفية.



95 المداه مثداكل هواجهة لث:١الث ل٠الفص

 المكررة، لمجاري1 مياه هي اذدكتيردا، ترسب أن ف دع التصفية، دوض ذي تددى ادذي اإداد الحذمأة. تذكون

 ذاك، وبدد األحد-؛ية. المجن.اري دواه في ذت١ك ااذي اكخدوية المواد ه.ن 5% هن أذل ءلى ذحذوي وهي

 دركة إ؛•ى دكتيردا) ءدى ذحذوي وااذي التصفية، حوض ذي رسدت (ا؛.ذي الدمأة يصف د؛ء.ادة ذذوم

 إلى تذذل ة.؛ذوا .أة،۵ازد د-اةي -ا۵أ ااسد-ادةة. .رد؛^٤ا في وصذذا كها الماء تط.يير ه.ن ؛ةية٠إخد ادورة الذؤوية

-أة.۵د٠ال كهخ.لم صهردج

تهوية برك

ضارة دكنيردا ود و ءدم ذخد.ه.ن اكاي دم، ذد دهه.اية اإداه تيرر ال-ذااثة)، .«.اا-جة٤(ا ااذ.ؤاذية ردا^٤ا ذي

األمراذى. ومس-ببة
دأل: أذرى، طرق ذودد اكن أيائ، الكلور نستعمل الدملية هذه ذفي التأكسد، درك ذي هواأله.ر ا٠۵ك

إكنبذرات زىإ إدخالها الل٠ذ من الماء يط־يرون فإذ.ي.م دان، هذطةحًا هد.اري هلحاه تط-ير اذي ا المذشأة ذي

 سه، د ود.« يؤنه. ره-ال ذي

 .دودة ذات داه۵ ءاى ذدصل
 المداه ه.ذه ئضخ ديث ءاوية،

 األراخأ.ي إلى اإلكذيذ.رات دن

اا.ذةب. ذي اؤزراءية

تصفدة حوض
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نذصذية ا حواض ال٠اسةع ٠مز ددال ق١مص ال٠اسةع — كاطهير ءطة دي دزد دج
 دوض ذي أددا، دذداءة يذم ال ااذرسد-يب أن المنسحلة، أة٠۵الد ءملية٠ ذي ائعة٠ااش اكل٠المش إددى

 ذرسد.ب اكاي ذية،١كا دكتيردا كاذل - ذيوية1ا أدواض ذي — تكون ال أته اذسدب يكون د وء التصفية،

 ددذى ذات دكتيردا لمجاري١ ير نط-ي ءداية ذي هت1ذأة إذا هرة،1ااظ هذه تددث أن يدكان رءة.٠بس
 دوض ذحدل ذي اا اذدكتيردا ن٠ه ما٠قس أة كإاى1ذ يؤدي مم.ا ا؛كاررة، ا؛داه طح٠س ءاى تاذو ذبحإي

 منخفضة. ذكون - الد.؛وية ذي - كررة اط المجن.اري داه ودودة ذرسب، ال ية تعدن ا ا

 دوض هن ددال مصاب ٦فيه نستعمل ديث دديدة، تكذواوددا تاوير تم األديرة، اذسدذوات ذي

 ا.اواد وإدعاد بتصفية تذوم صدأب ه ءدر ضخها يتم ااذيوية> دوض هن ذذرج ااذي ا.اداه ااذصد.ةية.
 داري هداه ءاى الحصول خاللهًا دن كان ويد حذا، ءاذية اا*هاية هذه ذداءة إة ادهائهؤ. اذصادة

 طبة۵ وءواد اذاذر، ذي ديذدذرام 2—1 ن۵ ديواودي أكاسجنيى اسدذؤألك ( ءادية ذات.جذودة ءكاررة

).اذاذر ذي ديايدرام 1 ركيز ءاذه^
 إهكااذية ا.اسد.ؤواون ية.دص اكان الالد، ذي طريةؤ1ا هذه تستعمل ال )،2001 (ءام اآلن دذى

ااةدس. هذطقة ذي بناؤه' سيتم ذي اا الجذدددة ااتط.يير دذشآت إددى ذي ؛اذكذواوجذدا هذه تحإددق

اد أمح
 ءداية حالل دن — كاررة1ا ا؛داه ذي اديوذوجذي يى كسدد ال ا السد.ذيالك دحذدث ذا1م .1

ب؟٠ذرسد ال دكتيردا اذبذإري دداه ذي تذأذام ءذده.ا —اذبن.اري هداه تط-يير

ذي ءكاررة هجار هداه ءاى للحصول المدددتغلة ذيزداذية1ا هرة1ااظ دي 1ه أ. .2

ا.اصاةي؟ وذي التصفية، دوض

واألرخذص؟ األدسدط اطريةؤ١ - رأيكم يحسب — ي ه ما ب.

 .أة؛اذي۵واا.د -أة.۵اا.د لهضم داودات إلى ااذط.يدر ءداية ذي ذذجذت نأذشطة؛اذي أة اا.ده ذذذل كاه-اذكارذا،

 ءضدوية واد۵ معظمها صد.ب ءواد 5% وءلى تذريدا، م.اء 95% ءاى ندتوي لمرحذلة١ هذه إدى تدخنل

األدراض. سددن وه ضارة وةدروسد-ات دكتيردا ءاى تدتوي

 إاى1ي٠ذدخذا ذاك ود اا.ده.أة، هن ا.اداه ه.«ظم دإخذراج ذذوم اا.حد״أة، هضد-م ءداية هن األواى ادرداة ذي

 ءداية خالل وذذبج كاذذاء، اا.ده-أة تستعمل ،واذية ه أل ؛ا ؛احالت واذية. ه ال ظروف فيه.ا ذ؛ة^٠ه داودات

 اتشذيل طًاقة كمصدر اسد.ذ«ه.اله يدكان ااظ-از ودذا . )CH4( ).ايذان ءاز هن جذدا كديرة كادية اذتذذس

 ذذذج، ء؛اذي1ااكايرد وكءية كثيرة، تط.يير ات٠مذش ذي اا*هاية هذه تتم اذكاراية. لطاقة١ إلذذاج ءوادات
ااتطيير. ذي.اذذ.أة1ااكايرد االسد-ذيالك بصف هن أكثر اذزودد ةيه١كا تكون أن يدكان
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 دي يوا م اآلكع،.جين استؤألك
موالصلبة.ءأئعة

طة٠ًاه/ئش اك ءذبة ن٠ه /لخظعة لئئةفي/لهرغحل1 كدز/لو/د/تحسلبة٠وتر /لدإزلوجي الآلكسددهن ك٠تهًازسد تركيزا ;3.9 /لرسدة

 إذى تسخينها يذم ددث .أة،۵الد لهضم أءدت ذي اإ اذحدؤاريج لتسخين لطاقة١ هن م٠ةسد اسذفالل يذم

المداألت. إذلثد-اط الدرارة؛اذصدوى دردة ي٠وه ،38 ح

 األءراض، والمس.ببة ضارة ا ا الدية ت1ااكااةذ م خلم دع جذيدة ءر أة الده هضد.م صد.يريج ذي الدداة ظروف

 مال داسذه وذذوم دذدت، ااذي الده.أة ذخذرج ذذرددا، يع أسدا 8-6 د*د ااظروف. هذه ذي تددوت ههى اذا

 أة ده نسثيها الهضم، د*هاية ٠مر ااذي الده.أة حجمها. ن۵ 75% يثدكل ؛اذي ا٠مذه ا؛اء إلذراج آالت

 دداية ذي كذاذت اذادة؛اذي هن تذرددا 50% هن أذل اا*خد.وية ا؛.ادة كادية تكون الده.أة، هذه ذي مثيذة.

 ا؛ذدتة الده.أة ذحذتوي واذية. ه ال ظروف ذي تحليلها الصعب ن۵ يكون ،١فدي تددى واذواد؛اذي اا*هاية،

 ها هال اسد يدكن اذا )، ااةوسد-ةات وهركد؛ت اذذذرات هركد؛ت ( اذذذذية واد ه هن كديرة دات كه ءاى

 ذكون اكاي الده.أة، نداب إضداذية ؤ1هرد مراء1 أين؛ ويدكن األكل. ل۵ شد ال ذياذات يد۵اتسد.

 ن۵ ض١األهر وا؛سد-ب ااخد.؛رة الدية ااكااذذ؛ت إدادة تتم حيث ااذد؛ذات؛ازراءية، أذواع ل_جميع هذ؛سد.د^

 .كيه.اوية وادبدد الدءأة هعذالجذؤ أو ،)70 ح درارة درب ذي الدمأة (شدحين اذدسترة حالل

 ا؛ثدتة أة الده ذظ.ط ددث ادذوحددوسدت، د سده؛ ذحذخد.در هي ا؛ثدتة، الده.أة السد-ذذذدام أخذرى كااذية۵إ

 وتذوم آالت. يهسد-اءدة أدام ءدة كل وذذادي؛ يأكوام، المخذاوط بتحضير وذذوم خشب، ذذارة ه.ح

 ل تصد ديث المخذاوط، ذي ااهضد.وية واد ا؛ دذدايل المداألت وتسد-تهر ا؛.اء، د؛هتصد.؛ص الخشب ذذ_ارة

 ااخد.؛رة الدية ااكااذذ؛ت إدادة تذم ودكذا المداألت. ذذذس ية1ءه دسددب 60 ح اى1 األكوام درارة درد

االهراض. ددؤ٠وهسد

 )اذداذا ذ«ظم هذاسد.ب و وه )اذذاذية، دا؛واد ءذدا يكون اا*هاية هذه ذي ده ءل ذدصد.ل 'اذي ااسد.ماد

). 225 صدلهدؤ ذي الكوهبوست يةإذذاج1ءه ءن دتوسدح اذذراءة يمكنكم ( اذزراءية
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۵حمأ.1ا لبغم صهريج

 يير٠تط هذش.ات دذأء ءن ؤولة٠المس اوسسات ءذد )ايوم الفضلى اا*هاية دي ذذ-طة،٤ا الحم.أة ءملية٠

 لة1ح وذأذير حد.ذيرة المذش.ات هس_احة بيا،٠ذس سريع لجاري١ هياه تط.يير ا!طريةؤ: ت1دسد-ذ جذدددة.

 تدذاج جذذا، ءاذية المذش-آت وتشايل دذأء نؤ تكا األسد-اسد.ية ااسد.دائت ا٠أم ذايل. أداذي-ا ءاى اطةس١

 إدى وذحذذاج ذاك) وذير أة الده وتسدذين مضخات ءراوح، (تثدذيل كثيرة طًاقة ه.ال اسدد إدى اا*هاية

ا.اذسآت. وتثد-ذيل احدداذة ااه.اها.ين ءن كدير ءدد

زرة٠جك ر١جح مياه تعمال٠اس
 اذجذإري هياه ن۵ م-كعب ذر ه يون ا ه 400 ي واا حذ - ذة٠س كل ذي - إسد-راذيل ذي ير تطي اا هذشًات دذدج

 كاان.٠ااسد ذ«داد رادة م-ع ده^1ااة ذوات٠ااسد ذي ذزداد٠سد ااكهية وهذه كذررة،٤ا

 2.1 جذدول إذى ١(اذظرو ذي؛ادالد ااداه اكءية كديرة إض-افة و۵ المداري؛اكاررة، هياه ه.ال د٠اسد إن
 كذررة؛اذي٤اذداريا هياه كءية أن ذألدظ ذواتااة؛دذ،٠ااداهااسد ال٠ه اسدد تخطيط عند ).34هدغحة

 ذاك، أءة؛ب ذي ١ذوةره يدة؛اذي الب داه٤وا ).40% ءن (أكثر جذذا كديرة سد-تكون ذي؛ازراءا تستهلك

 هداه مال اسد ذي األسد-اسد-ي لدطر١ اذوذت. درور م.ع يزداد ااهًاء ده1ط وادذي دذي٤ا ع1ااةط ذي ل د٠تسد

 داه٤ا وهذه د؛ألهراض، ب تصد-؛ ذد ااذي اذزراءية ذيألك؛إحذاحديل٠اسد ذي يكءن اذري، كاررة٤ا اذجذاري
 هداه تكون أن ددب لذطر،٠ ١هذ ذددذع واكاي ذاري. ذ«هاوذي.ا٠يسد )اذين اا*ه.ال ءاى طط.را أدن.؛ تثدكل

 اذجذأري هدا ه أذاديب ۶طال هذأل: حتذذرإخدأذية، وسد-اةل استخدام ودينب ءاذية. دجذودة كاررة1ا اذجذاري

 ذا مكاررة ار مجذ هداه نستعمل وءذده.ا يسدذ«هاوذيا. وادأل ذيا۵ ااذ؛س دحذذر اكاى ًادهر، داون '.اكاررة
سكان.ص1ا أه.اكان ءن د*يدة حتذذول ذي ااداه هذه نستعمل أن االهذه.ام بدجن منخفضة، جذودة
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األدرى. ءن تختلف حدكاررة .حار۵ داه إدى.دودة ا ددنه كال ذدذاج لخظفة٠ا 'إزروءات أن اآلذي، لجدول١ ذي ذألدظ

 دون تؤكل ذضروات
مة1ء ددائق ى ط

 دائدة مد كه١قو دار أش
 ددنى ذؤكل نذيروات الذخدرة،

ذضراء حات1هس ا(طهى،

 دستق، زيدون، أذشر، درءى
 ودا اوز دوز، ت،1حمضر

1شار^

 ور، رذ حاذة، ف ال أء طن،5
وءارة رذا ري

15 35 5 60
 األكسحبت اسدذوالك

هلةم/(ذر لبيولوجي١

10 30 - 50
/اذر ددنم ءاددة دوال

ا2شهن١ 250 ذلهن١ - -  وه قو رأ دكن
دالى 100 ذي

المدردة. وارع الش وءن اا^كذية، لدذاطق1 ءن األؤل ءاى م 300 ددد ءاى ذكون أن ب دج ،1ذسقله انتي ي األراخة
األرض- ءن دارا ذأذن ال أن وددب األؤل، ءاى روءيت دد اذقطف ة^ل ري ا( ءن ا؛ذوةف ددب 2

-كزرة۵ أري ج م مئه جوله 3.3 ول ود
لى،نوووإ) س.عو.ئ׳د، س-ة ؤس ع اللحية، الفهة ج-و.دة عج،ل ذي ادوطنبة األرووت م هم دس ذي اذكزرة، ؛إجاري و.هيًاه ، د1(ل* أالجاري عئه زبحس.ب

 لوحة۵ أن الموروف وهن الدسدان. ذي يؤخذن أن يجذب ءامإلض-افي هي كاررة،٤ا المواري داه لءاودآل إن
 دألأل)، ا أكا-ي يعددح اكاي ااا.دوم، عذ-ال-جة٠وم۵ دأب األسد (أدد ءادية إسد-راةيل ذي المداريناكاررة داه

 ذي لمكررة1 الم_جارى دداه ال٠ذ«ه٠اسد يجذب اذا اذادر. ذي داذم 300 إذى فيه.ا وريد كا ا ا ه.«دل يحدل ديث
 أن المختصون يذذرح اذا ذادأل. اددوذية ا-اداه ى إذ داه٤ا اذل ود -جذدد، اذماء ذر1ا ش-طف ةدي.ا ذول .د

 رءاية طق1ذ٤ا هذه ذي لدربة1 ألن ااشد-اطئ، اكذينر ذوف تذع طق1ذ۵ ذي المداري؛.اكاررة داه نستعمل ال

كدير. الووذية ا-اداه إدى ادري دداه اذل ود

اق أصخب

 ا.اة.اديس دن .اء٤ا ذي الع.ائمة ).اواد وتركيز ديواودي، ا االكسدحين اسذؤالك در د .1

ااسد.دب. ادردوا المداري. هداه جودة اوصف نستعمل ااذي '.اركازية

 ذؤو دية١ركةاذألهو ءمقال٠ا٠أه م. 3مددودإذى واذية٠ركةاا قال۵ء ااذأكسد-د، درك ذي .2

دب. سد ا ا ادردوا -ددود.۵ءير

ااذأكسد.د؟ درك ذي اآلكسدحين ذي اإلشداع ذوق اآل1ااذيارد ذددثحالل اذا٠.ا .3

دؤ؟ والن األدام؛اداردة هلي المداري هداه تط־يير ذطءة تنخفض ا.اذا٠ .4

 األكسدحين سد.توى۵ ندال اردوا ذم نذ، ٠ااةده الصفحة ددن التخطيطي اذسددوا؛ارسم .5

حالل؛ادوم: الووادية داركة اذواوي ااةسد-م ذي '.اتوقع

اذحديف. أدام حدن دوم ذي أ.

وادذائم. رد1ااد 'اشذاء أدام هن يوم ذي ب.
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ع رتق ع -

ضن خف هذ__________________________________

را ظ ليأل ؤرا ظ

 درك نم ا دي ء؛ ذدصل ادذي لمكررة١ المداري داه ه ־دودة - رأيكم بحسب - تذأذر كيف .6
اآلتية: الداالت ذي ااذأكف.د

ااألهواذية. دون؛ادرك ل؛ادرك م دع أ.

يع.۵ااذد درك دون دل؛ادرك ب.

اادرك. إذى حدذأءية مدار داه تحدل ج.

هتذااية. أدام 4 ادة اده وء داردة ذطةس١ .حدادة د.

؛.اذا'؟ حدا. ذحديرة ه.ي المنقطة، الده.أة دواسط^ اذداري مياه يير٠ذط ية1ءه إن ت.
 ا؛طاوب، دأدشكل المنقطة الده.أة ذألل ن٠ه اذداري داه ذطوير ءءذية ذذ؛ذ ال ءذده.ا .8

 ن۵ .حدادة كل ذي ذدك دددث ؛.اذا ادردوا، تنخفض. ا؛كاررة اذدأري داه دودة نإن

اآلتية: اكاالت
أواي. الج ء يذذذ ال أ.

ا؛راوح. ل۵ء ذ«طيل يؤدي؛اى ذال دددث ب.

ااذيوية. درك إلى التصفية دوض ن ه أة الده ذ«ود ال ج.

التصفية. دوض ذي كوث ا؛ وذت ذةحد.ر د.

 هعالدنذالدمأة؟ الموم ن۵ لماذا أ. .9

ب.ه.اهيإهكااذداتاس_ذ«ه.االلدهأة؟

 5هكرر ندداري هداه دودة إدى ذدذاج ذي اا الدأالت اذكاروا ذم ،3.3 الددول ذي ته*ذوا . 10
ادسدب. ادردوا دددة.

ا؛كاررة؟ اذدأري هداه ال٠اسد,ذهه دسد.ذأت ي۵ ا ه. أ. . 1 1

يليا؟1تة يمكن وكيف ا؛كاررة؟ اذدأري هداه اسد-ذ«ه.ال سد.يائت ي۵ ه؛ ب.

 ا؛واد وذي ادديواودي، ين كسدج اال اسد-ذيألك ذي 'ادرات 3.9و 3.7 ادرسد-هذان تصف . 12

 ل ذال هن — ذأرذوا المنقطة. الده.أة ية1ءه وذألل األكاسدة، درك ذي ااه-اةه.ة دادة الح

دأاطريةذيذ. ااتط.يير ندأءؤ دين — ارد-دني ه.اذش

 هذه وصات أين هن ير. تطي اد د*هدية تذوم دكتيردا يودد اددأري، داه ذي .13

اددكتيردا؟
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جار،;اءحة4 ه١س

اداري جداه مكوذات
أسد_اسد.ية: مجهوءات ءدة ى1إ لمجاري١ مياه ذي تنتج اإذي لملوثات١ ذصدذيف كان يم

 الماعادن، ذع صدا م ن۵ - اس٠باآلس - ة1ثقي م.عادن ءاى ذدتوي ذي إ ا لمجاري١ مياه تذذج ثقبل-ة: هه.ادن

 يدطل د3 الماء، ذي و^وده-ا إذا اة، سد ة1الثقي الم.عادن ثةياذذ.1ا ااصد.ذاءات ذي مختلفة إذذاج دات ء من١و
 ديتية. ا لمجاري١ مياه ادج دع اإذي ااتط.ؤير هذذات ءتدل ءاى يشوش وقد ا؛.اء، اسد.تةه.ال

 اذكذادءيوم. ه.«دن هن ة يل ق! دات كاه ءاى ذدتوي مدار مياه كذذج معادن، تحإذي انذي ا؛صد.؛ذع ذي دال: م

 تدن هكعب ذر۵ 200،000 اسد.ذ«ه.ال ي غ ذل اكاي الجذوذية، ا؛داه ااكاادهيومإاى ءن كاذم 1 يصدل أن يكذي

 .ذة٠س ةيإسد-رائيل؛دة صد.ذيرة تددينة السد.ذيألك ذكغي ااكثدية هذه أن المدروف ن وه ااندرب، تدداه

 ااده.ان، صدذاءؤ ذل: ه -اوية،۵ااكاي الصدذاءات ذي واآلسد-اس اذذذاة^، الصذاءات ذي ودق:ضد ء داوذات

 أن الدرف ن وه ءضدوية، هواد ءاى ذدتوي دار تدداه تذذج ؛ازراءية، اآلذات وهواد؛كااة.ط األدوية

 ٦مجار هداه ذذتج اذذذائية، اذواد صد.ذاءؤ ذي أها ااسد.رطان. هرض وتسبب ؤ۵سد-ا اذواد هذه هن ذسذا

 المداري هذه اذاتدذق اديذية، المداري هداه فيه-اأكذردكاثيرهن اذواداا*خد.وية كهية اكان ساتدؤ، ليست

ااتط.يير. هذذات ءهل ذي وتثد.ويش خذال يؤديإذى اذداريااه؛دية، نددكة اذى
 كهية تسد-اوي ءضد.وية هواد كهية ارده تدج هياه ذي تكون الحليب، تدذتودات يذذج اذذي ا؛صد-ذع هذأل:

 هواطن. 100،000 يسكنها هديذة داري مياه ذي وجذودة ا ااهاه^ اا*خد.وية اذواد

 دذدر ذذال أن ددب اذدلمدد، ذي ااه.اه^ اذداه كاهية ذي ا؛كررة اذداري داه هسد-اههؤ أههية يسبب ت الح أم
 وه.صد.اذع ا؛ذادح ب دسم المدال ١هذ ذي ذذدم خذاحد^ مشكلة المداري. هداه ذي األه-الح كءية دن ن١كا ال

 ايصد.يح ااا.دوم إءداد ءهاية ذي االهالح هن كديرة دات كاه تستعمل وادذي ااا.دوم، دجددا ذي اا االذذية

دالال. ا٠أكاه

اسالج ط.رق
 ه.اد.اب لى1األولى ذدذاج اذا .اديتية المداري هداه كوذات Л ءن الصناعية المداري هداه مكوذات تختلف

 وتط.يير الصناعية المداري هداه ج١تةادصإذذ :دطريةذ'ين الصناعية المداري هداه ع-الجة٠م يدكان اصدًا د

.ذذتج اذداري؛اذي هداه

 مياه هنإذذاج ذذال كذا وه اإلذذاج، ءحدادات ذذيير يدكان كثيرة، داالت ذي .٠ئري٠لم1 مب)ه ج انته تقتبصى
 وادذذاء، اذذنداش صدذاءؤ ذي هذأل: اإلذذاج. تكاليف ذذذيض ذي 'اذذدير اه.م٠يسد ذد وأدداذا، المداري.

 ويعدد.ذههإوذي؛ اإلذذاج، ءهاية خالل يننج 'اذي ؛احدوديوم هيدروكسد.يد دذصدل ا؛صد.ذع صاحب يذوم

 التكاليف هن يوذر ا؛صد.ذع صد.ادب ألن ذات،٠دسد بودد اطريةؤ٠ يذه٠ا اإلذذاج. ءهاية ذي أدرى ره م
 داال ذي آلنه صد.هدا، يكون اذداري هداه إذذاج ذذايص طرق تهاددق اكان تتذرر. ال المديط^ به وال

ههةدة. ذكذواودية هذد-اكل لى1اإلذذاج ءتدادات ذي ااذندير يؤدي كثيرة،

داصة، دطريةؤ معالجته ددب المداري، هداه ذي 'اذاوث كوذات Л هن كون ه كل !لمجاري؛ داه تطوير
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 المستعملة لتكذولوجية١ اطرق١ ى إدنى الخت[غة. لملوثات١ لم.عالجة مختلفة ذكذولو^ية طرق يود ديث

 ذكاون دديث هفتوحة، دركا ذدذي أن دب الذرض، ١هذ إلذواز داري.1ا م.ياه ذدذدر ي٠ه واذذدولة،

 ذي كاذت دي ال اذواد أها تتدذر، اذوؤت درور ومع لبرك،١ هذه إلى المواري هدا ه تتدذق صد-ه-اء. ارضيتها
 بواس-طة ديووووية ءألج الًطرق اودضوية المواري لو.ة دددا يدكن ادركة. أرخدية ذي تتراكم فإدوا اداء،

 يودد وال ءادية، هاودذ^ا اؤدي اذداري ه دأ ه .اثميتية١ المواري دداه الو^־«-0 ءذد األدردو كم-ا كديردا، ااثم

 درك دال اسدد كن۵ي ادددر، ءن بددة١ األماكن وذي اوثمدر. ىإل ي.ا تسدريثم يدكان .ذطدرة دواد فيه.ا

تدذير.

 ه.وذع إذى إثم*.اده-ا ددب اذا ذطيرة،٠و س-امة نكاون كذدرة داالت وذي ده.أة، تذذج ادات، ه اها ه-هظم ذي

لدطيرة.١ ت1الذذاد لجة1لمح

 تذرض أن اذسؤولة ااسد-اطات تستصعب اذا ددا، ءادية الحد-ذاءية المواري داه ه مدالوة دكاذة إن

 طرق ثمتطوير نا ذه إذا الموال، هذا ذي اوضع١ تدسين يمكن حد-اذع.٤ا ءاى اذداري دداه عالج طرق

 لمتعلقة1 اوذوانين وطثمذذا يور٠اا-ده وءي من زدنا وإذا المواري، داه هتذدهة؛«الو.ة ذكذواودية يزة٠وأ.و

المديطة. لبدثة1 دودة ءدى داةظؤ٠ثماا

تتن

ءية1ًاوصد-ذ المواري دياه ذ.ه؛ا.د^ ,فدعة
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ج٠العضو ءة١الص اري ٠المة مياه لجة١ع صة١خ ة كريق - اطذرز
 ال.خاص.ة دكتيردا ا ءذ.يرة إكداد دي اذوفدوية، ادجًاري ندداه ة دجمدا ءذد لمركزية١ اكل٠المش إددى

 دكذيردا ا ذثد-اط يكون كاي ل مذاس.بة، ظروف ذي ءؤدها حافظة٠والم المداري، أذواع ن٠ه ذوع اكل

 د.ة،۵خا ه.ادة ن٠ه ه.حد.ذوع درز ءاى تعتمد_ا وهي ,وديدة، الج ء قة1طري راةيل٠إسد ذي طورت ذادوا.

 اذوع صة1خ دكذردا مستنبت ذي الدرز ١هذ تذدس جذذا. ضية^ فذخات ءاى الدرز دذا وددتوي

 اذفذدات ددات ااذي دكتيردا ا المداري. داه ى إ؛ الذرز ذددل ذم معالجتها، ذردد ادذي لمجاري١

 أكدر تكون دكتيردا ا هذه ءاى تدننى ااذي الدية واإكااذذ.ات تثدويش، أي دون دا تتكذاذر اذخدية^،

الفذتحات. ددول دن ددذه.ي.ا ه.ا۵ اا.فذد؛ت دن

 دار دداه كل كوذأت ه ألن ذا؛، المداري دداه وقع م ذي ءاد ذدده.ا ءداية اكل الذاصة دكذيردا ا

 اذدكتيردا تستغلها ديث ذاذي؛، المد.اري دداه ذ«رف دكتيردا ءذ-يرة وتكااثر تعاور ذي ح٠تس,

ذادذذية. كمصدر

أسذإنلي
 المداري دداه دن ين٠مع ذوع اةط-ؤير بة٠المذاس ؛ادكتيردا اذدييز ؤ حارية اذذردوا .1

الصناعية,

ة٠مجارزراء ساه

 هذه ذي وأذذأن. ةر1دظ ذل:د ديواذات، ةدي.ا ذردي أماكن ذي داآلساس اذزراءية المداري دداه تذتج

 دكتيردا وءاى ذدذروددذية ردأت ءاى نحذوي ي۵و جذذا. ءال ضوية*1ا المادة ذركيز يكون المداري

 )اذي المداري كدية اوي٠تسد مدار كادية دذدج دذرة، 5000 دن كون٤ا ذر ال ذحايع األدراض. ببة٠مس

 اذزراءية المداري دداه تدذق دذع دية أه يوضح ذال،٤ا دذا ذسدق 100،000 دن دكوذؤ ؤددين ئنتجها

 يدذع الديوانات، فدي-ا ذردي 'اذي لمذطقة١ ذي 'اتعد-ريف شدكة ا المدحيح التخطيط المديعاق اديثة إلى

المدياق اودددةأخد.رارذيدنإا-د.؛ق جذذا كدير كل٠بش

 واألذذأن واألءذأم االذار ةر1دظ دذشأت تخطيط ددب المديط^، ديه ا جذودة وزارة أوادر يحسب

 دين أدذى د بع ٠١.ي١٠ك٦ تم ا٠كاه فدي.ا، يذذج اذذي اذزدل ذدرف أو تشطف، األدطارأن دداه تدذع دحاردذؤ

ااسد.كان. داهودذأطق٤صادراد ودينوأذذأن دظ؛ذرأدذأروءذم
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ادلحده
ااذي لمجاري١ داه بتطهير ذذوم أن الصناعية صاذح٤ا ءاى ذذرض أن يدكان كايف .1

;ذذجج.ا؟

مجذار دداه ير إتطي ير تدنن درك اسذومال ذذذار ءذده.ا .ا٠٠ذوا^ اإذي ا؛ذ-اكل ه.ي ه-ا .2
عدة؟ صعنا

 ة۵سا ءدر ءخدوية دواد ءاى ذحذتوي صناعية مجذ.اري داه تدذق دن ندذح أن ددب ؛.اذا .3

دية؟1ااه اذحاري كة شد إدى محلبة> داري دداه (دذأل:

؟١طدرد دديرة ذطقة۵ ذي زراءية دحار دداه ذع-الج ام إذا دددث أن يدكان ه.اذا .4

اذات٠الفيغ مباه ح١جم It

 اذى دة١كا أودية ذي تتدذق ءاوية دداه جذردان ط.ارإاى۵اآل دداه دن كديرة كددات تذدول سه، كل ذي

 ذذوات ءاى سددود ذدذي أن يجذب اذا نستعملها. وأن وات ندبذه ذي ا؛داه هذه نجذ؛־ح أن يدكان ااددر.

 )اذذاذل داه ا ذذيح أذرى، وات م تدج وذي ر،٠ذ1دد بش.كل ا؛داه نستعمل جذهات،2ا دن ةسد-م ذي األودية.

طقاداذل.1ذ۵ دن وبضخها ١ءذه لتنقيب د؛ ذذوم ذاك ود*د الدوذية، '؛داه إدى

 سذحذ، كل ذي دكا«ب، دذر دايون 50 حذواذي 2000اد سد.ذوات دداية ذي أضدأف ت،1ااةيضد؛ذ دداه ز دج إن

أنه المختصون يذدر ااهام. االسد.ذي.ألك دن 3% حذواذي شكلت اذكدية وهذه ذي؛ادألد. ا؛داه كددات إذى

 بذدددة. هحذمدات أذيدت إذا دكا«ب، دذر دايون 80 حذوااي ا؛حد.درإاى ١هذ دن ا؛داه كادية زدادة يدكان

 وخذأحد-^ للمجثعات، دذأسدنذ دسد-احات إيجذاد ذي مشكلة ويوجد تدويل، ا.زجذمعذاتإاى هذه دذأء دحذذاج
ذي ا؛داه ذذص اكددات دؤ٠ذسد ة ذايل كميتها اكل ه-يدؤ.جذدا، ت1ةدضاذ1ا دداه إض؛فة اادألد.إة دركاز ذي

األد.

ه دفع ذلة دن اذطوية ان٠الجر اه د لتجديع دسه وادي دع دج
 دام 600 إذى تحدل كثيرة ر1أهط كاددات ا؛ذطف هذه ذي شد-ةط بنيميتا. دادة شرق دذشه ةدا تذع

 ذي دذي اذا ا؛داه. دذدنذل ا تذريب ه-ح٠تسد ال ي وه كيرتوذية، ا؛ذطف هذه ذي والصخور ااسد.ذؤ، ذي

 ذي ا؛داه كادية تحدل حيث 'اواوية، الجذردان دداه دز لد 'اكدرى المدئدات أدد ااسد-تدذدات ذوات٠سد

 تستهلكها 'اذي '؛داه كاتدية تساوي 'اكادية وهذه 4سدن كل ذي ب دكاه دذر دايون 12 ى1المحنئعإ دذا

ذذاذدا. دددذة

 ا؛داه توطؤن.ه وهي ا؛ذطة^، أودية ذي سددود أذيدت .دذشآت ءدة دواسحاؤ ت1ذ1ااةدضد دداه حجز يتم

الجذرف درسد.ب لمحمع١ دذا ذي ااترسد.يب. مجذدع ى إا ق ة تتد واددة دركازية ذذأة تإاى١ةذو ءدة دن

ةيا؛ياه. دالموجو
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تراكم ألن ^ذا، همة٠م لعملية١ ۵هذ

اى1يؤدي دق ،التفلغل دذول ذي جرف٠ال
 ااذرسد.يب ع٠مجم ن وه ا.اداه. ل لةدن ذع ه

 وددن الذذلدل، دؤول ؛اى المياه ذتدذق

 هذه ذي الجذوذية. ااداه !اى تدذل هذأك

 ءن للتنقيب مواذع ءدة يوجدد لمذطقة،١

 اسد-د لمخطقة1 سد-كاان إدى وضخها داه٤ا

 جو.دة أن ادروف وهن احتياجاتهم،
جدا. ءالية المواه هذه

 ع٠مجم /لى 1ذي1ةيف. أذذأء !إداه تدف-ق
4،-ه.ندة وردي

|لىعبة
 ذاك يتم ددث حةل،٠ال٠م داه ه دن ) داوة ( ءذدة دداه ءلى للحصول ه.ددذة ءها-ية هي الذداية

 هداه در، ال داه ه اإداه: هن مختلفة أذواع تحذاية يدكان واأله.الح. اء.1ا دين ااذصد.ل مختلفة حارق دواسدطة

 وذاتده لستينيات ا سد-ذوات هذذ اا*اام ذي ث-اةع داه٤ا ذداية استعمال إن دكاررة. جار۵ ه.داه أو ه.اا.دة

-ي. !افر الذايج دول ذي

اسة طرق
 للحصول در ل دداه ير ن دد ة حارية السفينة رد-ان دل د اسد اذذدم دذذ اذدثر: ءداية ءل.ى دمصت طرق

 ذي ح ألدالا وب٠رسد إدى يؤدي مالحة داه ه ذلين—تس أن ءرذوا اذد السفينة. ذي ااشرب -ااطحد هموا ذى ء

 د دادته ش_ائعة حارق ءدة يودد اآلدام، هذه ذي األه.ألح. دن ذال دذأر ءاى الحصول وإذى اذوءاء، ة«ر

 اداء ادان ء درارة درجة تذداق ا.اداه- اتسدنين نستعملها ااتي اآلذية ذي دينو-ا رق وااة ذير، اذد ءاى

 ذرية. ه درجة 100 ح ءذد داه ا؛ داي اددر، طح٠س دسدتوى ارتة؛ع ذلمداى الدرارة. ودرجة لضغط دأ
 درارة دردة ذي ك1هذ اإداه ذذاي اذا منخفشا، يكاون انوواء ضذط فًان دل، ةه.ة إذى 1حد*دذ إذا

 ض ذف ذألل دن أو داه،1ا تسدنين ذألل دن تين:5دطري دذار ءدى الدحد-ول يدكان هذ؛> دن منخفضة.

أدلن.ا. طريةذش1ا دين اذددج يدكان كه.ا الحاء. 1غيه ودود1ا (الحديط) المدياة ااديدة خد.ذط

أواذري. لق.رب1ا مذأس.دة يسد-ت1و ءال -ألح٠أ تركايز ذات داه
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 ذذذل لطريقة،1 هذه هفي تدريجي، دضغآط ذدفق ءن ءدارة ي۵ ددج، ٦فيه يدم ذي اإ ا٠التكذولوجب هذه

 (اذديط)، المحيهلة لبيئة١ ض.غط ددن أذل غط٠ض يوجند األواى، الذاية ذي خالدا. ءدة ءدر ؛اددر مياه

 إذى ل مذق دذيت، ااذي الم.الحة ا؛داه األحداية. ا؛داه ن۵ ةسد-م يتدذر اذاك، وذتدحذ دال. ق؛ ا؛داه وتسخذن

 هه.ا أذل ط ضغ وذي األواى، الذاية حدن أءاى درارة دردة ذي اكان الوداية ذذس وذكارر د إة١ الداية

كاانةيالذايةاآلواى.
 دطريةؤ الذألدا جذديع دن دحارازاء تجميع يتم دواايك. ١وهكذ ادذاذثة الداية ذي أيذا تتم ااههاية وهذه

 الد.از. ددوابا قبل التكثيف ءدرحالدا تدر ددرداردة مياه أتابيب دواسد-طؤ تدريده-ا حالل ن۵ التكثيف

 ااطريةؤ> هذه اذدألة. ا؛داه ن۵ وادد اذر دواذى ءاى ذدحد-ل اذالدؤ، ا؛داه ن م اترات 3.5 كل ن وه
 ا؛داه إذذاج تكاليف إذ اغالة). اب؛ هناذذاج 50% اي١(دو اذيوم ااه.الم ذي اذشائ اطريةؤ١ ه.ي

 إذا التكاليف، هن ةسدة.ا ذوذر أن يدكان داه. ا؛ خين٠تس دسدب ب.اهظة تدرددي يضغط اذتدذير دطريةؤ

 اتدريد تستعمل ااذي ؛اددر دداه واستعملنا ذية،1ااكايرد لطاقة١ ذوايد ه-حطة ه.ح ا؛ذذ-أة هذه دذأ د

 اسد.ذذداه-ي.ا يدكان ةي،1ااكايرد ا؛واد دن الدرارة اذطالق بعد سخنت )اذي )اددر ذدداه ةي،1ااكايرد ا؛واد

للتحلية. دحددر تكون اكاي

ئح[تة دداه

تا_ريجى يضغط ازذدذر بارية;ة ۵ا؛يًا تحذبة :3.10لرس-مة1

 دين الماء دريائت تذذذل ءذده.ا دادي حددط ذي دوزة٠اآلسد ءداية تذم ءكععد.ي): (تذاذذ دة ءك|عع اسددوزا

 دواد اذذتال يتيح وال ه.اء، دزدائت اذتذال يتيح ااذلله-اء ١هذ ادذدارية. ذذاذية ذا ءذ-اء ءدر ترداون.ين

 الواد نم اذذايل ءاى (ددتوي منخفض ذركيز ذو نرداول اء٠ااذذ ي۵طر أدد ذي يكون ءذده.ا حدذادتة.

 ال.اء مأن كثيرة)، ذابةم واد۵ ءاى (ددتوي ءال تركيز ذو دداول يوجند األذر، اطرف١ وذي الذب)،

 ذي ااه.ااي ذي؛اذركيز المداول ا؛ذبإل-ى ا؛واد ذي ض الذد ادذركيز ذي المداول هن اذذنداء ءدر دذتذل

المداوين. ذي هوزي٠األسد وااخد.ذط اوى؛اذركيز٠يذسد دذى اكداية هذه وتستدر اذذاد^، ا؛واد
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 ددوث ذي ددا كديرة أههية ذات ي وه الدية، اذكادذإت تددي انذي الذألدا ذي ااذًا؛ذة ش-به األعشية ندد

ءهاداتالدداة.

اختياري غثا؛

فيبعطولذوبربمزعم

׳ختياري غشا،(تنافذ) اسموزا :3.11 ؛لرسمة

— -

عكسي) (تنافن عكسية اس-موزا :3,12 لرسمة1

 اذكارف هن دنتذل الماء ءكسي. شكثل تذم اية۵ااه فًان اذهكسية، االسءوزا تكذواوددا اسددال ءذد

 ول ددا ده ف يودد 'اذي ااطرف إدى كثيرة، ذابة۵ ءواد هيه يودد ادذي المداول ءاى يدتوي ؛اذي ־ادح٤ا
 ءاى اتهوسد.ةيرة) 80-20 (دواذي ءالب ضدط ذأذير يسبب الدركة تذم ,يلة 1ق ذابة۵ دواد ءاى يدتوي

 ةى.1كايرد مدرك ددركه كادس ع حالل هن الضغط ذأذير ويذم المالحة. داه٤ا هيه يودد ا؛طرف؛اذي
 ذي دحية مياه وءاى اذذشاء، طرذي أدد ذي ركز م أمالح دداول ءاى ذدصدلى اا*هاية، ليذه وذتددؤ

اآلدر. اطرف1

 ءذد ا!طاقة اسنبالك اذا كبير، ضغط بح.اجةإلى فإذذ.ا ،١ءااد األحداية داه٤ا ذي األمالح ذركيز كذان كادا

 أددات األديرة، اذسذوات ذي الدؤ.٠ه مياه تحلية عند الطًاقة ذيألك٠اسد هن أءاى يكون در د ا داه م نداية

 دات كه تستهلك بي وه ااطريةؤ، هذه ءاى إسدراذيإي) تكاوير هذي.ا (ةسد-م كثيرة ذكذواودية تحسينات

داه. ا؛ ذير اذد كديرة قة1ط دات كه إدى تدذاج أدرى نداية كارق ن۵ أذل طًاقة
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 ذطرية^١ هذه س.يائت إددى األدرى. ذطرق١ مع ه-ةارذ^ أذل فة1بتك هداه ذداية كان يم طريةؤ،1ا ديذه اذا

 ا.اذشأة، هذه ذي اذا أءشية. ه.ال اسدد دسوب وذاك ذذية، دداه ال٠ع تع٠اس يجذب أنه أدرى طرق لع۵ ه.ةره

 ات٠مذش ه.هظم ل م دع أءذ-ية. ا٠فيه يودد ااذي الذألدا إذى تدخذل أن ذدل ومعالجتها داه٤ا ذرشيح يجذب

 اجذديدة. ا.اذشات ا*لءل اخذتيرت ااذي ااطريًاةؤ ي وه اذطرية^ء دذه األد ذي الذداية

 يذةحد.إلاى ؛ء٤ا ذي ذاب٤ا اح٤ا أن ءاى ذطرية^١ هذه د تع ذه دزا):1ا٠ةترودي1(ا ادبة رد ه٤ يزا.1ديا

 الذألداأءذ.ية دين ويودد خذألدا. ذألث ده ف .از٠د ا؛-الدؤإلى داه٤ا تتدذق ساب. وأيوذات ذوددؤ أيوذات

 اذكذرودذان: يوجند ،1األطراف ذي ى٨الموجوفت الدايدين ذي فقط. أيوذات اذتذال ءدره.ا تتيح ذذاذة شو.ه

البة.٠س اذكاذرودة يودد اذذادية، الداية وذي ذودد^، ااكاترودة يودد واددة، داية ذي

 الياه ععالجة١و دع د
أ ضن ه عتغدفاهإلذذاج كدس هوزا۵ ألس ءشية1ال٠عو ضافة١و المدألة

هياه خ اضع دح اذرلق ءال غء-الطنمة ءكل،د االياه مددر رذع ا اوية كده

ص؛ اآلسدءوزا ٩بطرب ذيًاه ذحبه :3,13 ًالرسدة
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 لموجبة،١ اإلذكاذرودة إدى األول الغش-اء ءدر البة٠الس االيونات تذدرك اذكارادي، اذتدار غيل٠س ءذد

 ية٠المركز الذاية ذي ذدحدل ١وهكذ البة،٠الس اإلنكاذرودة إلى اذذادي ءدراذذشاء تنتذل لموجبة١ واآليوذات

دألة.٠ه مياه ءدى ادحي-از
 ذطرية^١ هذه نستعمل ذاك، ن۵ غم٠اار ءاى .ش_ائع-ا لطريقة١ هذه تعم.ال٠اس ف يع إم األذيرة، ذوات٠ااسد ذي

 ذردل ال.خاص.ة؛اذي األيوذات ذوع يحسب آلحيزة١ هذه دذأء يدم ديث اااوثة، ااداه جذودة ين٠لذتحس

اذذذرات. كباترم أيوذات :دال م اا.اء، ءن فصلها

عألحة داه م

י تحالة ب«
1إل/كترودئليز1 قة٠بطر ديأه رطبة :3,14 /لرسمة

اش'ه فة نع وصعوبات ت1حض

.المددودة ءدر در 1ا داه Л اس.تعم.ال إءكذاذية ه-ي داه،1ا ذداية ل سد-اسد.ية اال ية خدل ف اال
 ذأل:۵( للتحلية ات٠مذش ادذأء دذا كديرة صباالغ اسشار ى1إ داه٤ا تداية ج تددا ذاك، دن اذرءم ءاى

 ءال المدألة داه٤ا وسدر دوالر)، ءايون 150 دكاف اذسذؤ، ذي كاهب۵ دذر ايون۵ 50 تذتج ذث-أة؛اذي1ا
 ت،1ااصد.*ود هذه الذداية. اهءاية طاود^1ا اية1ااه لطاقة1 بس.بب وهذا أذرى. مصادر ن۵ ءداه م.ع طارذًا

 إذى أدت ااذي اذتكذواودية ااتعاورات داه.1ا اذداية كديرة مذش-ات ة۵إقا ن۵ 2000 سدنة ددى ت ذع م

 اد سد.ذوات ايةدد ذي الدكوه^ ذذرر أن إذى أددا داه،1ا ذي ذزايد1ا ذةص1وا اذدألة!، داه1ا س-عر اذذذأض

 األواى اا*شرة اذسدذوات ذي؛ية ددى دأذشآت هذه ذززد٠سد داه.1ا لذداية كثيرة ءذشات تدذي أن 2000

اذسه. ذي هكب در م ايون۵ 500اد يذارب ا٠ه 2000اد اسدوات

لطبيعية.1 رهنالمصاد اإداه للتر سنتا 30 هح طارأل للتر، سنتا 50 ادالة عراإداه٠س كذان ،2002 ذيسدن؟ 1
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 جذودة كذاذت كام.ا ذاك، وم.ع ءاذية. ددودة الة دح مياه دذدج أن بًامكاذها ؛ايوم، ؛.اوجذودة ١التكذولوجي

 تحذتوي هداذ.ا دذدج أن يجذب إسدراذيل، ذي تة؛م٠سد دي ال ات٠المذش باهظا. يكون سد-«رها فًان ءاذية، المياه
 أن لمحالة١ المياه ددي ى ء؛ ددب ذاك، إذى إض.افة اللتر. ذي كاوريدات رام هي!د 150 ن۵ أذل ءاى

 تركيزه صح دديث در، ا عياه ذي ءايه دذركيز دالموجو )B( البورون ءذحدر ذركيز هن يشعوا

ية. ه.صادرط؛د ن۵ هياه ذي وجذود1وا اايوم ة؛ول1ا اذركيز١كا فيه-ا

 ي وف المنخفض، د؛ا*سد.ر ة لمث ح الم داه1ا ذتءيز اذزراءية. د؛اذ؛؛ذات يغد-ر الحالة داه1ا ذي ذركيزه ألن

 ءسد-ر ذات دوية ب ط داه ءذى نحذحد-ل اذا اافد-اةة، المدخور ي۵ يرية الجن الصخور إسراديل، روف ظ

المحالة. داه1ا دن أ^ر

 م-سد_احذ؛ت إدى تحذذاج ًات٠المذس هذه تحذاية. هذشًات ا؛ذ؛ء بة٠المذاس ؛؛.اواقع اة^ د إخد.؛ةية مشكلة هذ؛ك

 در، د اذ ئ شدواط ألراخد.ي كثيرة ذ«ه.االت٠اس يو.جذد إسد.راذيل، ذي آذه دددا اذددر. اطئ٠فد ءاى واسد-ة

 ويدكان روع.٠فد1ا» ا.يذا هذ؛سدؤ اد؛ت٠سد۵ هذ؛ك تكون اكاي ذ«ه.االت،٠االسد هذه ذذايمى ؤواون٠سد1ا ول دد؛

 دد*د هكاان ذي داه٤ا تداية دذشأة ددذ؛ء وةهذ؛ س-اطائا؛در، ءاى خد.ذ؛ت1ا وخد.هذ؛ إذا كلة،٠المش هذه دل

اطئ.٠اافد ءن

نلي سفا أ
اذذداية؟ وداتتكذوا لجذتديع كةدر شد ا؛ األسد-س ه.ي ه؛ أ. .1

اذذداية؟ تكاليف اذذة؛ض إلى تؤدي ذد 'اذي 'اتكذواودية التحسينات ي۵ ه.ا ب.

 وزا۵٠األسد دي وه؛ هوزا؟٠األسد دي ه.ا اذد-ردوا، ذم ،3.12و 3.11 رسهذيت1ا ذي تمدذوا .2

اذهكسية؟

 ذي؛ادألد؟ ااذخد.اى ذطرية^١ ه.ي اذهكسية، هوزا٠األسد دواسد.طؤ الذداية طريأقة ذاذا .3

أذرى؟ تداية ذرق ذذخديل إدى تؤدي دق اظروف؛اذي١ ه-ي ا٠م
ااكاير؛؛ئية؟ ااط؛ف اتوادد اذذوة لددط؛ت ع٠ه الذداية هذشًات دمج أذخداية هي ا٠ه .4

أخذرى؟ دوا^إلى ن۵ ااداه تداية ة ف تكل ذذذير ذادا .5

ذى؛ازراءا؟ ااداه ذذص مشكلة يدل دألة1ا ااداه إذذاج - رأيكام يحسب - ل۵ .6
 ذركيز ن۵ ذذال أن أدن؛ م المه ن۵ ا.اذا األسد-ذيالك؛اديدي. ؛؛آلساس المتالة ااداه أءدت .7

اذزراءية؟ د؛اذد؛ذات يغد.ر أذه سدروف ن۵ واذذي داه،٤ا هذه ذي اذدورون ر٠ءذحد

ءذذذواذذرارات: دأخذذه.ا؛؛لحسبان أن ددب االءتدأرات؛اذي ه.ي ا٠ه .8

داه.1ا ذي اذذذص لمش.كاة جذزدي كادل ااداه تداية رخذتداال ذرار يذذذ ءذده-ا أ.

الذداية. هذشًات ن۵ ا؛طاوية الد.الة ه اادا تحديد.جذودة عند ب.
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الرواسب زيادة
 اعكوذة الغيىم الغيوم. ذزوده-ا ذي اإ لرواسب١ كادية رادة هي لذظيغة،١ داه٤ا كدية ازدادة ا!طرق إددى

 ة كندل أو اداء، ت١ةطر ب٠رواسد ءاى للحصول حدا. صد.ذيرة ذايد كذل ودن صغذيرة، اء٠ه ت١ةطر ن٠ه

 واء٠اإ م.قاومة ءاى تذذإب أن وددب ف،١كا بش.كل ة1ثقي تصددح دذى كدير، كل٠بش تكادر أن ددب الجذايد،
 ارادة اية۵ء ينغطوا أن المختصون دداوك طر،٤ا رادة ءملية٠ ذي األرض. ءاى ادسنذوط ن٠ه إذتدكن

ية.دد إ الجن واذكذل ا!ةطرات كدر ذي

 تكادر فإذه.ا صذيرة، ة۵الغي ذي .اء٤ا ةطر؛ت تكون ءذده.ا :،طرؤ د*دة طر٤ا طرات2 تكادر لطبيعة،١ ذي

 ل (ةطره.ا كديرة ت١ااةطر تكون وءذده.ا ااةطرات. هذه ءاى دذذ؛رإضد؛ةي ثف١ذكا خالل ن٠ه داألساس

 .صدذيرة ةطر)ت مع واتدإد تصد.ادم ءملية٠ خالل ن׳0 د؛ألسد-اس د؛اكدر تستمر ذإنها ذاك)، ن٠ه وأكدر ه!م

 صد.ذيرة ت١ةطر د ده دي اارواسدب)، م ظ دع حددرا ه يشكل (؛اذي ر ط ا؛ ت١ةطر اتكوين أدرى طرد_قة

 ده؛ ة1ثقي ذصد.بح فإذهًا دذجذاورة، ذجذهدة٤ا ت١ااةطر تكون ءذده.ا ذجذءد). (ذوى داددية اكاذل هجذ؛ورة

 ةطرات1ا هذه فإن ،0־ C دن أكدر ة يء غ ال تدت الدرارة درد ذت١كا وإذا اذذيمة، ن م وشد.ةط ااكة؛ية، ده ف
 كذأل نضيف أن يدكان طر.٤ا ارادة أخذرى طرق ءدة يوجند كادطر. األرض وذصدل سد-ةوط.ي-ا أثذ؛ء تذوب

جذذا صذيرة

 الدرائت تكثيف لى1(تؤدي ذر ته كذل اا وهذه ااط؛ةرة. دواسط^ زرعها خالل ن۵ اذذدءؤ، لحإلى٤ا هن

 كذيرا تستعمل أدرى طرد_قة طر.٤ا ت١ةطر مع تلتصق صد.ذيرة ت١ةطر الصلب) بدددطحها دوا تصد؛ واا

 ذواة تثد-كل ااذي الدادد كذاؤ .هتشم دديث ؤ،۵ااذي إدى داوري هدذى ذات ه.ادة هيإدخذ؛ل ةيإسد-راةيل،

).Agl( )اذضد^ يوددد نستعملها، .ادة؛اذي٤وا ذجذءد.
 هن ارءم ءاى الدوي. )اذألف وهكوذ؛ت ااهاةس د؛ا^ دينيا هن ءوادل، د*دة داق اا*هاية لجذاح إة

 ر ء أذه إال اذذدوم، هي ا؛طر رادة إدى يؤدي عيذة،٠م ٠ظروف ذي اذذيوم "زرع " أن اديوم واضدح أن*
 األدام ذي (دد: ه.«يذ^ ظروف ذي ادرادة؟ دى۵دو وه.ا لضبط'؟ د؛ ااظروف ه-ي دا اآلن، دذى واضح

 ادديوم " زرع " ءداية ذكون د2 الجدوي)، ادخالف ذي أواذذاوث ااذد؛ر، هن كديرة دات۵ك فيهًا يكون ادذي

 اذرواسدب كءية اذخذذأض إدى تؤدي أءة؛مي.ا وذي ،يءةغ ال ذي ت٠ااةطر ذذايل إذى تؤدي وذد ذ؛د*^، ءدر
هنذةسااذدهؤ.

 أخذرى، داول ه.ع هة؛رذؤ ذسددا ة دايل تكون ا؛صددر دذا هن داه٤ا إذذاج تكاليف االةذصد.؛دية، ااذ؛دية هن
 الذدوم، "زرع " كان يم أنه د؛اذكار الجذدير هن منخفضة. تكون دطرية^١ ميذه دئتجها ااذي ادداه كءية اكذن

 وايس اآلهط؛ر، طول۵ رادة يؤدي؛اى ادذيوم ” زرع ” اذا رواسدب ددتج أن تستطيع ذيوم توذرت إذا
األهط؛ر. دديد ج١إلىإذذ



ادا׳ هذ-اكل عواجهة ث:1ذا1ا ةى.ل1ا 1112

اآلدطًار دول ه ازيًادة بدراد اا.ذيوم ازرع درة ط!

إس.رائيل ذي ا|فوم زرع
 اددث. ١هذ وتحإديق ر1هط اال طول۵ رادة ددث حدجذال ذي اهاام،١ ذي اذراذدة اذدول دن إسد.راذيل ر د ن

 وتًا حارب، ذألث ذ؛ذت وذد األدط؛ر، طول۵ ارادة اإلسد-راذياي ذ-روع٤ا ددأ الستينيات، سء.ذوات هفي

 ادس جامعتى ذي وخد.وع٤ا ١هذ وتحإوبر بحث يتم ةضة.1ا يوديد ذوع نم دد دذوى لغيوم١ ” زرع "
ه.كوروت. دركة وتذإذه أديب، وذل

 اذجذ؛ح األسد-اسد-ية اا*وادل أدد ااذيهز داخنل ةرة1ط ذحذايق خالل دن اذذيوم زرع يذم ،١هذ يودن؛ ذي

 ي وف المناسب، كاان٤ا هلي اإذوى وزرع بة٠المذاس ذاذدوم ااحد-ديح ؛اذدديز و۵ اذذيوم، زرع ءداية
أين؛. المناسب اازدن

تللد٠أس

 اارواسد-ب. كدية دن يذال اا$واء ذاوث أن اتفدح أدريت، ؛اذي ازدديدة األدد؛ث ذي .1

ذاك؟ ذشرح أن يمكننا كيف

)ارواسد.ب؟ طول۵ زدادة ءداية نجاءؤ تقيم الصعب دن .اذا٤ .2



ח 13 ااهداه اكل٠مش اجهة١مو اث:١ااذ الفص.ل

ااتوشر
 دكاذير أرخنحص ١وهو اآلرخذص، د-در۵والم وه اذأ، دذي ؛اذي ادذظيذ:ة، داه۵اا ادكدير در٠المص و۵ ير ااتوة

 ا؛داه، ااوازم ي اإلسراد! ركذز٤ا هدير ناله، م.ا دذا لحسبان.دا أخذذه.ا يءكن ؛ادي االخذرى در1ا؛حد ن٠ه

 1ذذ-اط أجذردت ا؛داه. كاة٠لمش لمقترحة٠ الداول ض-هن ن٠ه التوفير وأهءية ذة١مك ءن جيال در د ودو

 ذي ا؛داه تهالك٠اس ذي نجذاءة وإدى توذير، النشاطات؛إى هذه أدت وذد ا<لختلفة، )اسدذوات حالل كذيرة

 ذي مل.حوظ بس.كل اذوةدر١ زدادة ذي رار ۵ت٠االسد كان يم أده المختصون يذدر االسنيحالك. ذطءات جذديع

 ذذرددا. 20%—10 % د ا؛داه اس-تهالك تذايحص كان يم ع،1ةط1ا دذا ذي ألذه خاص، بش-كل ا؛دذي ع1ااةط

دخذذاة^: وسائل خالل هن ا؛داه توذير ودكن

 تكذواوجذية وسد_ائل تاوير ذي ااه؛ام، ذي دارزة اا )ادول إددى هي رائيل٠إسد .٠ء٢وج.ي٠تكذوا وسائل

 هذه.ا. ما٠قس وسد-ذذكار ،ددا كادير اذنذحات تذوع ا؛داه. اتوذير واوازم
 تزود وهي محوس-بة، ري جهزة١و اذري، التنقيط أذاديب مال اسد ذالل هن ءداه ذوإر ״زراءة، ذي

 ؛اتدذر. خالل هن ا؛داه تدذير وتدذع ادتداد؛ذي.ا، بحسب ا؛طاود^ ا؛داه دات دكاه اذات٠ااذد

 ااتصد-ريف ةهداه .اذذردة ءن منفصلة ءذاذية اط٠أوسد ءاى دذيائت ذي ؛اذدأذات تذءية دي أدرى، طرد_قة
 ذي أدرى ره م ئستعمل كاي ا ودترشيحها، بتجميعها ذذوم األوسد-اط، هذه ري هن ءادي־ا ذدصل ذي اا

أدرى. زراءية دذول ذي أو ،الففيئة ذذس
 ع1ااةط وطورت هرات. ءدة داه1ا ال٠السذ«م منشآت يوجد كذيرة، مياذ.ا تستهلك الصذاءات؛اذي ي وف

 اتوذير الدذذدات في أدرى وآذدات ا؛رخاض، أجذ.يزة ذل: ه ا؛داه، ذي ير ااتوة ة ف دل خ ع اةل٠وسد ا؛دذي

المداه.

 تثد.ير ا؛داه. وشددكة أذأديب ن ه '*اداه تسرب بسبب دؤدر كثيرة داه ه .٠،ءد.،ذ تزويد فدبكة ذة1صي

 تدخذل ؛اذي ا؛داه دات كه دين 10% بذس.بة ذرق يودد أذ.ه المداية ت1ساط1ا ذي أدريت 'اذي تطألءات٠االسد

 اذذرق دذا ل وحد المداية، ت1ااسد.اط د*خص وذي اذذداس. يحسب دستهلك ااذي ا؛داه دات كاه ودين ديذؤ،1ا

 يدكان اذدادية. اذذادط ا؛داه ذزودد أجذ.يزة هن ا؛داه تسرب دسد.دب اذذروق هذه تددث .25% دواذي إلى

 األذاديب ؤ۵ااسد.اي ؛احددان^ دال. فيه.ا يوجند ذي اا األذاديب وتصدليح ييردن خالل هن اذتدذير دذا هذع
أين.؛. اذديت ذي هطاود^ والدذذدات

 خالل هن ا؛داه هن كديرة دات كاه ور أن يدكان الدداذق وذي ذي؛ازراءا، المدأو; ال تدم اس تحسين

 داه ه دات كه تستهلك اذذد-اذات؛اذي تدديل أيءرا يدكان و ذايإؤ، هداه دات كه إذى تدذاج ذدأذات اخذتدار

.أخذرى دذدأذات كديرة

 'اذي )اذدأذات هن جذديدة تاويرأحدذأف تم ألذه حال،1ا دذا ذي كديرة هسد-اهدؤ اه يوجند اذزراءي، 'ادحنث

 ا؛.ااية كااذأة1ا هتواحد.ل كل٠دذ اذسددين رور ه هع ذزداد الودادات هذه دةخد.ل ا؛داه. هن ة1قلي كاهية تدداج

 اسذبعالك نحذسن أن يدكان اذديذي، ذي.الك٠االسد دأل وذي ه.دا ه وددة كل هن '؛زارءون يجنيها ااذي

ءذد الدذذدات ذدح زهن تذادص ا؛.اء، طدم١دخذر دارة اذسد ل٠ءسد ءدم هذل: مختلفة، ءدادات حالل هن ا؛داه
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الغمر. ؤ2دطرد رضد.ية ال ا شطف وءدم األواذي غس.ل

 ح.اداه٠ش.م ذة2دطرد إسراذيل ذي )ادادان دذدت الدديثة، اذذترة وددى اذدما تددن الم.ياه: ءاى افظ٠يح دذأء

 داه٤ا اذزودد دداه بكة٠ش ودود هذذ واطذون.٤ا يستعملها اكاي اداه،٠ا ار٠إاىآد تتدذق أن اا*اوية ا؛.دردان
داه.٤ا دن كديرة دات كاه ذسارة إدى ذاك يؤدي ا٠م۵ ذى؛ادألد، اا*اوية اذدردان هداه قسذذل ال ااسد-كاان،

٠ - ء
 ذي اذكديرة الذدارة زدادة إدى يؤدي ذاك فإن اآلراخد.ي!ادذأء، هن كديرة ت1هسد.اد استفلت وكاه.ا

 ء1اادذ تخطيط أثذأء ادحوذية. داه٤ا إدى ذتذلذل أن تستطيع ال داه٤ا وألن اا*اوي، ادبردان دسدب )»اداه

الد.ردان هداه توددا» ذألل ن۵ ذاك يتم حيث كدير، كل٠دشد المستقبلية '.اداه ذسد-ارة تذادص يدكان اا-دديد،

ا.اداه. هتغلغل تتيح نتود ه وسد-ادات ءادن دداذق إذى اهاوية١

 اتوذير ودأسد.ذ«داده ا.اداه كاة٠لمش الدد.يور دوءي حذا كدير كل٠دذ هذ«اق اادونير واإلرشاد: الذربية

 اإلءألن لدمالت أهءية يودد أنه كاه-ا ).اداه، ير توة ءاى الجذه-يور اذردية كدرى أهءية يودد اذا داه.٤ا

 شارة دتذددم ذرارا شؤون؛.اداه ءديرية اذذذت اإلطار، ١هذ ذي اذا اذتوذير. ءاى ع تدب واذدءادات؛اذي
هداه. ذوذر .ا٠دألا دن )اذي للثئقجات زرفاء

ه١ااهد ئ؟'ون

ثارة
ي٦غ

زرذاء ه-ًارة

 ر وأواه واذين2 تثد-ريع إدارية، وسد-اةل ذألل ن۵ اذتوذير ذرض يدكان .’وأئهر نين قو! رية، د وسائل
 هذ*ت ذي؛ادألد، اداه٠ا كءية ذي ة أزم ذت١كا ا٠ءذده ،1991 ذة٠س ذي دذأل: دداذا يوذر أن الجذه-يور ذازم

داه،1ا دم دخذراط ااسد-دارات شطف ودن الخاحد.^ السباحة درك تعدئة دن الده-يور ا.اسدؤوا^ ت1ااسد-اط

اا*.اه^. الدداذق ري ءدم ذكارة حاردت االديرة، ا.ادة وذي

سنتوسع اتوذير؛.اداه. اإلدارية ااوسد-اةل دن اذدواحإذش ذددد وكميتها؛اذي ).اداه أسد-ه.ار ذ*تدر أن يدكان

ددد. ذيما ذاك ذي
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مختلفة: ٠طرق ٠ رادداه اهم؛نذو٠س أن :ب-٠مابإمكا واحد ل٢
 ت١فقاء دإدذال يذوم الجه-از، هذا اإددت. ذي دذذية كل ذي ا؛داه ير توف ل حهاز ذ«ه.ال٠اسد .1

 يهذه ا؛داه. دار بش.فة س يم أن دون اذاء كدية دن يذال ودكذا اداء. تدار داحذل إدى دواء

ادداه, اس.تهالك ن۵ تذرددا 40% ذس.دة ذوذر أن يدكن طريةؤ،1ا

 االستحمام، أثذأء داذصادون امذا٠أجس ذرءي ا٠وءذده األسذان، تنظيف أثذأء الدذذدات إءالق .2

األواذي. شطف أذذأء الدذذية اذتح اذزدذية اددة يحص وتة!

 ادداه، كادية بصف -ال۵ اسده ءاى يسد-اءد دددث ا؛رداض، ذي ذاص ماء از حدي ه.ال اسدد .3

درة. كل ذي اذرات 4.5 ذوذر مإذذ-ا اذكدية، بصف نستعمل وءذده.ا

 يؤدي رب،٠ااتسد ١هذ ألن اديت، ذي '»اداه شوكة ذي دداه تسد.رب يوحدد ال أته دن اذذأكد يدب .4

اايوم. ل خلئ اداء دن اااذرات ءفد-رات حد-ارة إدى

 إءألق حذألل دن وذاك ادداه، كة شد ذي دداه تسد-رب يودد ه.اإذا ة.دص يدب ش-هر، كل ذي .5

.-اء)٤ا (دذداس .اء٤ا ذداس .از٠ب وف.حص اديت ذي دات الدن يع۵ب

 اداترات ءلثد.رات ذر د دداه، دذي.ا تشد.رب الدذذية؛اذي داه، د ذي-ا۵ تشد.رب ددات تصليح ة.

وادد. دوم دالل الماء دن

ازددية^ اري كيف ا؛ تحد.ريف ودداه اذذسددا^ دداه (الدالية)، ق1األظد ءسد-اا^ دداه اسددنالل ت.

واالحد.حص.

الددية^. اري مراب وساذل سذهمال١ .8

 يحسب ااذسد-ااؤ ذيل٠وتثد داألواذي، دايدة تكون ءذده.ا (الدالية) ق1األظد ءسد-ااؤ تثد-ذيل .9
.ااذسد-يل اكادية المناسب ؛ادرذادج

 اذر ددة ذوذرأكثردن ؤطردة^١ ديذه ألته دداه، ددرطوم داووايس ظ^٠دواسد ااسد-دارات ء.ل . 10

ااواددة. ذاسددارة ه-اء

أصطاف

ادداه؟ توذير كااذدات۵دقإ تط ءذد 1توابيذ ذي ا ا ت1ااحد.هود ي۵ دا .1

 اذأ، دذي ؛اذي اذظيذؤ،٠ اذدداه اذكدير ا؛حد.در دو "؛اتوذير اآلتية: الدداء الثد.ردوا .2

 ١أدذه يدكان األدرى؛اذي دن؛.احدادر دكاذير أردص و وه األردص، حد-در٤ا ودو

دالحسبان".

ادداه؟ ذي توذروا اكاي شخصي، دذ.كل ذ«داوا أن يمكنكم داذا .3
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ه١مي اسمراه

 اريج. أوصدئي أذاديب ذالل دن اسذيراده.ا يدم ديث بالمياه، ءذية داورة دول ن۵ داه ه اسد.تيراد يدكان

 م.ع.الجة ؤ ة وتكا ؛.اداه اتنريغ دذشات دذاء ة ف تكل ؛اذذل، ة ف تكل سد-«ر؛.اداه، ل۵تث- ا.اسد-ذوردة تكاليف؛.اداه

ا؛ةطرية. شوكة؛.اداه إدى ا قه ف تف ذدل ؛.اداه

 كاذؤ مت ءدر كااذية۵اإل هذه اكان واددان، د.ر۵ه ي۵ األسد-ذيراد، تواذرة ا؛ ؛.اداه ه-صد-ادر إسد-راذيل، .حدادة ذي

 لهذا اسد,ية٠االسد الحسنات ذركدا. ن۵ ي۵ السد-تيراد؛.اداه كااذية؛اوديدة۵اإل اذا السياسي. دسدب؛اوضع

 يور،٠ذ دضدط د*د ؛.اداه اسد.ذألم يدكان االتذاذية ءاى ؛اذوذيع ةد*د ذسد-ددا، ريع٠سد الدل دذا دي: الدل

دددة. دودة؛.اداه تكون ذاك اى اخد.اف

 تداية دل: اآلدرى، ول الدا دع ددارذة وف هضد.ه ايسدت ؛.اداه اسد-تيراد دن االةتعد.ادية الجذدوى اكان

 مإن ذي.ا،۵ أوأءاى ؛.اداه، تداية تكاف اوي٠تسد ذركدا دن اسدتيراد؛.اداه تكاف ذت١كا إذا وتوذيره-؛. ؛.اداه

 يدكان ؛اذي ؛.اداه كدية الدأالت، كل وذي االصادية. ؛اذادية دن دذه ددوى ال ؛.اداه اسد.تيراد دل
 ؛اذاذصد.^ دات؛.اداه كاه د.ع هة؛رذؤ ة دايل ؛اكاءية وهذه ذذط، ف٠ااسد ذي هكا«ب تر ه دايون 50 دي ر؛دها اسد.د

ةي؛ادألد.

 ؛.اداه هذه تركدا ل د تسد ذد ا.اسد.تةدل، ذي ألنه ءربدة، دواؤ دن السد.تدراد؛.اداه آدر سد-ادي داذب يودد

 ذي ذركدا ذرءب ؛اذي كددات؛.اداه دنير ااذي ية٠ااسد.داسد اظروف١ تذذير. وذد ؛اداداية،١الدتدداذي

.يا. دد

.الد في اش؛ه ميات٢ وإدارة ةد.ريع

 ؛.اداه ور۵ه.أ يديره.ا إسدراذيل. ذي ؛.اداه دؤون ءن ؤوف٠ا.اسد ية الدكوه ؛.اؤسدسة ه.ي ؛.اداه، دديرية

الذدتية. واذدذية اطاف١ اوزير ضع الدا

 أن ا^ذا؛اذاذون األسد-اسد-ى ؛.اددأ .1959 اه.ام ذاذون؛.اداه صد.ألددات ضد.هن دن ؛.اداه دديرية ذ«هل

 ا.اواطذش الدتداحات أءدت وذد ؛ادوف، وتصد.رف سد.يطرة تدت ي وه ءام، داك دي ه-صد.؛در؛.اداه

وداذي ؛ادديرات االذي.ار، األودية، ؛ايذاديع، ه.ي: دذا؛اذاذون بحسب دصدادر؛.اداه واتحإوير؛ادألد.
(ذاذون؛.اداه ؛إداري وءداه ااذصد-ريف دداه ذاك ذي بدا.......ية1وااسد.ة اا*ادا ومدمائت؛»اداه تدارات

مشكلة؛.اداه، دوادي^ دذصدوص دديرية؛.اداه ضد.دنهسد.ؤاية هن وكثيرة دذذوف إ).دوددذلثد-اطات دذد
يًا ال يًا ال

 هؤسد.سد-ات ١تذةذه أو ءديرية؛.اداه، ه.ح دالتنسيق أدرى هؤسد.سد-ات ١تذةذه النشطات هذه هن ةةسد.م

ية:٠االسد-اسد النشاطات ياي ا يد وة ذادف.اديرية؛.اداه.
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 تدديرية راف٠بإش ١طدرد دديرة إدارة ’ ذ«هل اإلطار، هذا ذي ا؛داه. ه.حد-؛در ذي واا*دث وث ذن ن ا دذع ٠

(المديط). المديعذؤ دددة ال دودة وزارة فتع.الجها األدرى واخد-يع٤ا أم.ا ا؛داه.

المختلفة. ا؛داه مص.ادر ن۵ تستخرج اإذي ا؛داه دات كاه تدديد ٠
 تنذن ااذي ه.ي الحكومية، كوروت Л (شدركة للمستهلكين وذذلها اسذذراحها دداه، مصادر تعذوير ٠

ية).1اإ*ه هذه داألسداس

 ودول ا؛داه)، ذدمات مؤس.س.ة داآلسد.اس ا تذدذه (اذذي الطبيعية ا؛داه در1هحد. دول أدحاث إدراء ٠

ا؛كاررة. اذحاري ءداه واسد-ذذالل ا؛داه اسد.تيراد ا؛داه، تداية ذل: ه ا؛داه، لمش-كاة داول إحاد

 ؛اذي الكنيست ذي ا؛-ااية دذؤ٠ااد إذى التوصيات هذه تذدم ا؛داه. أسعار اذدديد توددات داورة ٠

ا؛داه. سد-«ر ذددد

 هوح٠ا؛سد ااةحد.وى ا؛داه كدية دي '؛داه، دصة المستهلكون. ١ددذاحي اذذي ا؛داه حصص تدديد ٠

اذزراءي. للقطأع ألسد-اس1د ا؛داه حصص ذددد األديرة، ااسد.ذوات ذي يستعملها. أن للمستهلك

 دذاثدهب الصحة أدر ن خد.ه ا؛وخد.وع: ١هذ ذ«.ادج ههة٠م ذوادين ءدة يودد ا؛.اء، ذاذون إدى ؤ إضاة
 ااة؛ذون ١هذ تذذيذ ألدداتوحد اء.٠۵اا الصحية الدودة )اذواتين؛وخد.وع هذه دن م٠ةسد كارس ،)1940(

 نشاطات تنفيذ يدكان )، 1965( دع دن و األودبه سطات ذاذون خد.هنإطار .ااحد.دؤ إوزارة تخضع

 يدددبدج اذذيضداذات، دن مادة والح ادعدردف وة؛ذون ءلدي.ا. والمداذظ^ واذيذاديع األودية دم اذره

.ذحد.ريف هذ-اريع تدذي أن ااسد.اطات

 ا؛داه، دهوخد.وع خاصة ليست ءاد^ ذواتين دالل دن ا؛داه دصادر تؤ.ذي مختلفة هذ_اكل م.عالجة يدكان

التجارية. ا،.د.ألت ذرذدص وذاذون االخدرار هذع ذاذون ذال:ه

المياه ذي ا{ذةص جه،، و٤ اش'ه بة٠بر٠مد اطات٠ذث
 ا؛سد-هوح ا؛داه كدية تددد أن ا؛داه دديرية ألددات٠حد دن أنه ذدل ن۵ ذكارذا المداه: كميًات تخصيص

 ا؛داه دية أه يحسب سذؤ كل ذي '؛ودودة ا؛داه ذوزع أن ا؛داه ذتيح؛ديرية حد-ألدية،1ا هذه .ذي.الكايا٠اسد

 تذدج دي ال وااحد.ذ.اءؤ ديدي، ا االسد.ذيالك ذدس أن نستطيع ال أذن؛ دددا المختلفة. االسد.ذي.الك اذطاءات

 هذه تذذير )ازراء ذي ألسد-اس1د ا؛داه دحد.حس تخصيص يتم اذا كديرة، وطذية هسد-اهدذ ذات دذذحات
 يص تذا أدتإ'ى األديرة، اذسذوات ذي ا؛داه أزه^ إن اذدألد. ذي ا؛داه اوخدح فائ٠و سذؤ كل ذي الحصص

 وات دط يط؛ةوا أن )؛زارء-ين ن۵ ذط؛ب ذاك، أءذاب وذي دازراءؤ. تخصيصها يتم ذي اا ا؛داه ذي هسد-ذهر

ااذظيذؤ. ا؛داه هن ددال دكاررة مدار هداه يستعملوا وأن مختلفة، توذير

 ا؛داه. اسد.ذي.الك ءات1ةط دن قط؛ع اكل ختلفة٠م دداه أسد-وار دودد )،2001( دذا يودذأ ذي ه: ا؛د ر سده

 ه.اء. كوب كل هة؛دل ذذا٠سد 35 دواذي ءي1وااحد.ذ ااديدي ءش1ااةط ذي مدددتهلكوا؛داه يدذح

تدويل ه1ف اذدرارءيذ، ا؛.اء سدر أه؛ للمستهلكين. ١وذةلي ا؛داه اسذذراج تكاليف يثد-دل ااسد-هر دذا
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 أن ذاك ذي وااسد.دب ذذريدا. سد.ذذا 20 ى1إ الماء تدن اذكوب؛اوادد عر٠س يصدل ٠وقد الدكوه^، تدن ذاص

 ااوةت. ذذس ذي ذربح وأن ادماء الحقيقي ااسد-«ر تدذح أن تستطيع ال تدجذاالت؛إزراءا دظم٠م

 ءن ذذددث ءذدءا اكان سد.«ره، رفع حالل تدن ورد٤ا ته.الك٠اس تذايل يدكان ءورد، كل م.ع دواالر -ا۵ك

 مستهلكي ذدل ن۵ توذير إلى يؤدي ذد ذيألك؛اديدي،٠االسد مياه سد«ر رفع إن .س.هال األءر يكون ال .اء،٤ا

 ؛.اداه ن۵ دنة مع كمية يوجد آلده .ه-ددودة تكون اطريةؤ١ بهذه ذوةيره.ا يدكان ؛اذي '*اداه كءية اكان ؛»اداه،

ءاذدا. ا.اداه سد-«ر ن١اوكا دذى اس.ته.الكها ذي ذسدر ؛اذي

 اذاارذذأعسد-«ر؛.اداه الدكوط ذدل ن۵دءمه داهيتم٤ألنسد-«را ذاك، تحإددق يدكان اذسأ-د^اازراءا،1د أه.ا

 إذا ط دول دأذرأي اخذذألف ويوجذد ؛إزراءا. (ذروع) داالت ه«ظم إعدق إلى سيؤدي ها.دوظ كل٠دفد

 يكون ؛ادذاء ودق ااه.اء، الحقيقي ااسد-«ر تدذح أن على؛ازراءا يجب أته ااد*ض ي ددء دءم؛ازراءا. ددب

 يودد ألنه دءم؛ازراءا، يجذب أنه اآلدرون ودتذد ؛اوخدح. ١هذ ذي ربح له-ا يكون ؛اذي ؛ازراءاإجذاالت

 ذكون٠سد ةاصد.ذاها وإذا اسد.ذ^آلك؛اذذاء، دن كدير دةسد-م ذزودذا ؛ازراءا كذيرة. ترجذاالت ذي تدية أه ا اه

 ذحذاذظ األراخد-ي؛اذي استخدام ودي ادزراءؤ، أخذرى تدية أه ويوجذد .ءرددة ددول وءرذدطين د؛قين

 اذزراءية، األدداث كادذل تستخدم اذزراء أن كد.ا اذدألد. ذي وتدذتود واسدط ندسدادات ودود ءاى

 وتثد.كل اذجذاالت، هذه ذي اادول؛اراذدة دن إسدراذيل تدر ذه اذري. دوسد-ائل لمتحلقة١ االدداث ذاك ذي دما

 زراءؤ. ودود دون األدداث هذه تذذدذ يدكان وال األجذذدية. ا^۵اا* دن اددخذل صددذا۵ األدداث هذه

 تخطيط ءذد دالحسبان أخذذه دجنب ذركزي ندوخد.وع ي۵ راةيل،٠إسد ذي تدية؛ازراءا وأه ذة١مك إن
 أن أردذا إذا اكان أيذ.ا، يذذاص ذي؛.اداه إن؛اذذص ة ةاحد-ذا؛ازراءا، وإذا ا.اسد.ذةدل. ذي مال؛.اداه اسد

 هداه هصد.ادر ءن ذددث وأن ا.اداه، بحصص التقليص اسد.ذهرار دن ذدد أن ددب ءاى؛ازراءا، ذداذظ

)ازراءا. ذي '.اداه آلسعار ي الدكوه ذسد-ذهرداادءم وأن إخداذية،
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ط األو -رق ا دول في :لمياه ح-كلمة حآلمول دق تصب

 كثيرة. دول دومشكاة لمياه،1 ذي ا[ذقص أن ورأين؛ منطقتنا، ذي دأياه بمشكلة األول ةصد-ل1ا افتتحنا

 إءكذاذية د؛د^.؛ز سنفحص .المش-كاة هذه مواج.هة ذي إس_رائيل دواة تتخبط كما ادول،’ هذه تتخبط

٠ا؛ذطة^ دول في — ذصد-ل1ا ١هذ ذي وصد-ةذ؛ه.ا ادتي — الداول من ذسدم تطد,يق

 كاديرة بة٠ذس مل لع مركزدا ةط؛ءا الزراعذ ذدتدر األوسد.ط، الث-رق دول ه.هظم ذي الزراعة: ذي درذن

ثإداه تدر ن« كثيرة، دول ة.ى -ية.۵اليو الدداة وة.ى ااثة؛ذؤ دذور ة.ى ادزراءة تقاليد نجد ااسدكاان. من
٩٠٠٠ - : ٠٠٠ ؟٠٠٠٦ ٠٠ ٠ ، ٢٠٠آل . ........... ٠٠٠٠،

 مداه تدذر اذا دعة، طرق ي٠ه المستعملة، الزرله طرق ه.*ظم مقادلها. يدفوون ال اذا للجميع، ملك

 ذير ه-عالجة رق ط .ال۵ذأل٠اسد وبسبب -ذتود^،۵ ذذوات فدها دستعمل ااذي ادري رق ط بسبب كثيرة
 هعظ.م تسد.ى ذاك، إدى ة؛1إضه- تدنيره؛. وإدى المداه ذاجع ذير اسذدمال إلى يؤدي وه.ذا ذاج-عة.

 اشد.توردة، ادذذاذية احتياجاتها اإله.كاان دذدر تذاص اكاي ادزراءؤ، ذي ااتوسع إلى ا؛ذطذ^ دول

 تحأديق طرية^ة ي ة. كثيرة صد-دود؛ت إاى .هطدات٤ا هذه تؤدي ل.۵ء كن وأه-؛ رزق هصد-؛در توذر واكاي

 لتقليص تذريدا إهكا؛ذية توحدد ال اذدول، ه-*ظم ذي اذا ه،دا ا.! مال اسد لتحسين طاود^٤ا ت١الذطو

أذرى. احتياجات إلى وتدويلها ,ازراءا، ذي ااياه كامدات

 مذذ-كاؤ إلى ا^اداه هشكاة تدول اذذداية، حالل دن ؛.اداه إلذذاج تكذواوددا ودود إن الذدلية:

 ء؛ادا سد-«را ذدفع أن استطعنا إذا ادية.٠اةتصه

 ذألل من ذ.دصد.ل أن نستطيع فبإذذ؛ اكء، هقادل

 دول ذي دددودية. أي دون داه۵ ءلى الذداية

 ١هذ تطديق يذم اا.ذ.؛رسي، الدايج في ذةط،1ا

 ذي1(ا اذذذط ر سد-* ألن واسع، دث-كل الدل

 ة.ي منخفض للتحلية) قة1ط كاءصددر يستخدم

ه.ذه

 ذي واسد.ع دذ.كل الدل ه.ذا تهاديق يوكن ال

 هسد-اءدة دون تستطيع ال ألنها ذ.ةيرة،1ا اذدول

 وال للتحلية، مذشًات إقامة ته.ويل ادذذية ادول١

 وبة1المط طاةؤ1ا أسد-*ار -ويل۵ت ايذ-ا تستطيع

.؛ه.٠د1ا اذدلد^

هصر في تقًا.يلىبة زرعة

.36 ف.حة٠ص ذي وردت تي1ا للقط.عة تكه-؛ؤ هي ا!ةط«ة، ه.ذه ل
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 ءاى .ذسدددا رذيصا دال أذرى ة دول ددن هياه تيراد٠اسد يكون ذد ه.«يذ^، داالت ذي مياه: استيراد

 المذطقة. ذي تطدية,ه تدن تثدذع وه.ي الدل، ١هذ تدن كثيرة سد.داسد-ية ذدوذات يودد ذاك، تدن لرغم1

 وهذه األوسد.ط. رق٠ذ1ا ذي ا يره تطي يتم المداري مياه تدن ذإيل ةسد.م الملحا.اري: ددان تط^در
 حد-ارة إدى أين-؛ وتؤدي الجذوذية، داه٤وا اآلصار هياه دودة إسد-اءة إدى د؛اطدع تؤدي الدذية^،

 إدى ذدذاج دية ت Лاد هذه أن ١بم اكن ددا، ذسد رديعد.؛ دال ددر المداري مياه تط.يير إن ا؛داه. ذي

اآلن. ددى ذذرددا دحإدق ال كديرة، ذثه.ارات٠اسد

أرفمجإئ

 أن ال ادد له.ا يودد داول أي '»اداه. ذذص ة شكل لم داول ءدة ل٠ااةحد ١هذ ذي ءرخدذا . 1

 لموجوفة١ لفروق١ ثم؛تكمإاى ذى ١تطرةو اآلوسد.ط؟ ؛اشرق دول هي دذد؛ح دهلبق
المختلفة. ادول ا دين

ئ.عد٠ايغخ

 - رأيكام يحسب— اكتدوا ذم ،116 دؤ صن ذي يظ.هر 'اذي المياه ة؛ذون ذص اذرأوا . 1

.ردا>٠تثد إذى أدت ااذي داب اآلسد

 م.اء؟ حصص تخصيص حالل ن۵ داه٤ا ءديرية تحققها انذي داف اآله ه-ي ط أ. .2

يدي؟ واد ادحدذاءي اءش ادذط ذي دطردة^١ هذه دتحإدق دالذسونذ دورأيكام ه.ا ب.

؛.اذا؟ مددودا. تدر دع سدره.ا رذح حالل ن۵ ااداه اسد-ذ^الك تذادص كااذية۵إنإ .3
 دوءات ذى تذهءوا ادزراءؤ؟ داه٤ا سد-«ر دءم ددب دل اآلذى: ؤال٠ااسد تذاةلله.وا.دول .4

 ده.اية ودتد.هية ا؛-ادية وزارة ادزراءي، ادةط؛ع ذل:۵ ة، ف دل مخ ؤ.سد-سد-ات۵و ةط؛ءات دل ته

.إسد.راةيل دولة ذي ادزراءؤ آلهءية لختلفة٠ا الدواذب ااذة؛شإاى أثذاء ١تطرةو ااطدد«ؤ.
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لمصال١ ثذإذدص دنن أسد
ا؛داه. ذذص ؤ مختلفة.اشكا داوال ااةحد.ل ١هذ ذي ددثذأ

.د.ل۵ااذ هذا ذي وردت انذي المداومات دهسد-اءدة اآلذي لبدول٠ اوا أكه . 1

 وضع ءن ؤولونسالم — دالحسباندذذذوانذرارت دأخذذها انذي االءتدارات دي ه-ا .2

داه؟٤ا ذي اذذذص هواجهة سداسة تحديد عند - اذبالد ذي '»اداه

داه؟٤ا ذي اذذذص مشكلة جهة١لمو الصحيحة اذطرية:ة — رأيكذم بحسب — دي .ا۵ .3

 لدل هة المدد,اه وهدى تطبيق1ا إهكاذلذةاسلختة٠أس ذاتسددأس.اس.ية حس.ذاتالدل
المد.اه ذي ادذذص مش-كاة

اذداري ،داه ٠تطهدر

تحلية

رالى،داه اسدد

ير لة لو

 )٠هطول زيادة
 سدب١الرو

 مداه ذحءدع
فدضدانات

ه1رةعسد.*را؛د

اآلتية: النشاطات دتذذيذ ذذوم داه،٤ا هشء-اكل جهة١لمو

راض أه ءسودأت ود و ذهذع اكذي للمستهلكين)، ١ذزوده ذي اا نثدرب اإ دداه الج٠ذح

 طات1سد.1ا ءاى ددب كاور. وإضاذؤ داه٤ا -يح۵ذر ألسد-اس1د ة المعالح ذكاواوجذدا ل۵تثد- .اء.٤ا ذي

 القاذون. ددده-ا ذي اا داه٤ا جذودة بماعايير تذي بأذها تذأكد وأن إلداه، تذ.دص أن المداية

 المجاري ددان ذ«ه.ال٠واسد المددط^، ااديدة أخد,رار ددوث هن يمنع د.اري٠٤ا ددان در٠ذط إن
 د،٠ااذأكسد درك ه.ي: لمقبواة١ عالجة٠الم تكذواوددا داه.٤ا ذي اذذذص ذذايص ذي يسد-اه.م .ذذرة٤ا

 تكذواودا ذ«ه.ال٠داسد ذا يدره الصناعية، لمجاري١ مياه هعالجة ا٠أه المنقطة. الده-أة وءهاية

.ه.صد.ذح اكل الذاحد^ المداري ذوع يحسب خاصة م.عالجة

اذزراءية. المداري داه معذالجدة يجذب أنه كه.ا
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 إلى لعلوية١ المياه دردان ن٠ه ا هحد.دره دي ال المياه ن١فقف دن يتددع ادذيفداذات ددان يعمتج إن

 الداه. اس.تهالك ن۵ 3% دوااي د ذزودذأ ذطرية^١ وهذه ددر، ا

 بسبب أكذر بكهية ءداذا ذزؤد أن يءكن ١خالله ن۵ دي ال اآلسدة تكذواوددا 1ا ي۵ ية1التح

الداه. ءاى تزادد٤ااطابا

 أن ؛األد ذي ودد اذد اذهكسية. حدوزا٠واألسد اذآلدير أساسيتان: ن١طريةذ ااه.اام ذي نستعمل

المذاس.بة. اطريةؤ١ ي۵ اذهكسية، االسد-ءوزا طرد_قة

 ءيوم ددن تذذج ذي اا ادرواسدب كاتدية ازدادة اصطناعية طرد_قة دي اذرواسدب، طول۵ دة زد

 ءيوم ، دزرع المختصون ويذوم اددألد، ذي الحال، ١هذ ذي ة1طوي أدداث.ادة أدريت األدطار.

االدار.

 ندذل: ة، ف دا مخ ادل٠وسد دالل دن ادتوذير ذدذدق يدكن الذواذرة. الداه كاتدية ن۵ يزدد الدان ذوذدر

 ءدى دحاذظ دذأء ددد، دشكل '»اداه شوكة ص.ياذة 'ازراء، ذي تدتنذدندة وري تذءية طرق ال٠۵ اسد

وادتوءية. اإلرشاد ادذردية، الداه،

الداه. ذى ادذذص تذددص ذى يسد.اهم اددألد دارج دن الداه تدراد٠اسد

 دي االداه ادذاذون، ٠هذ بموجب االداه. ذاذون دو االداه ه.ال اسدد بذظم ؛اذي ي٠_اسد اال تشريع ال

 الركزية الؤسعسة ي ه. االداه، ودديرية االداه, هحد-ادر ءدى السد.يطرة دي الدواة اكان ءام، داك

 دحدادر تهاوير االداه، ذاوث ءذع االسد-اسد-ية: نشاطاتها دين ودن ادذاذون. دق تط ءن السؤو

, االداه حصص ولتخصيص االداه عر٠س لذدددل دات توحد داورة االداه، وخد-وع Л ددث داه،





اشاللر!بع
الغالفالجوي

٠؛؟סכ ٠٠
 ءذه. دال۵االذف نستطيع وال والدتذا، لحظة منن نا هع ودود وم وه اة، اود إذا يتيح لهواء١

 لبقاء١ نستطيع ال إكان وادد، دوم هن أكذر م.اء ودون أساديع، ءدة .ادة ذذاء دون لبقاء١ نستطيع

 واوال هواء. ده ف يكون أن ددب إذده، ذه-اب1ا ذردد كذان، ه كل داذق. يضع نم أكذر يواء٠1ا دون

 طةس،1ا حداوة تكون وال حد.وت،1ا ذسدمع أن نستطيع وال وداء،٠سد سد-ه.اء1ا اكذاذت ا؛-يواء ودود

 يودد ال ندودود: اددواء ،1دظذ لدسن ةةط. أرخدية 5هز ددوث حداوة ذي األرض س.طح ويدير

 اوذصدل، دذا الدداة. اذأ يتيح اوذي دو اذذاوط، ١هذ إكان رؤيته، نستطيع وال رادحن، وال اون، ولم*

 ٠الغعدف ذي ذددث دات1ءه ءدة وءدى اددواء، يزات مه ءدى ذذ«رف ا ه الل خ هن ةحد.يرة م.قدمة دو

الدوي. ذ.ألف1ا ميه٠ذس واوذي األرخدية كارة 11 واةي٠1ا
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الجوي اذذالف ت١مكوذ

 - ددنير ال كيميائية. مركبًا —تذرددا — تنتج ال اإذي الغ.ازات هن ه-خلوط ءن ارة ء الجذوي الوالف

 ااذ.ألف كداذة ٠('الزازات كءية اكن كام، 100 ارتذاع دتى ادوي الذألف الكيميائية كوذات1ا - تردأ

احد*دذاإاىأءاى.٠۵ابوي")تةلكا

داف واء۵ ددم ىف ذذرار،.ة1ا

ء)1ه خار ى ء ددذوى (ال
اوكمماوي رهز1ا ״ذاز

78.08°ס/ N, ذددرودين

20.95°ס/ 02 أكسمن

0.93°ס/ Ar ارغون

0.035% CO2 ون ااكارد أكسرد ذاذى

0.0018% Ne ذيون

0.0012% 03 أوزون

لهواء׳١ حم هن 4% ددى b دهد.ل اطواء نخار ححم ذان ،)но( اء دذاره؛ ءاى ء١الهو ءذدداالدوى ٠

الحذوي اا.ذألف مكوذًات :4,1 جدول

اسد.ية:٠االسد النازات حد-ةات ار داخنتعد سد.ذذكار

 الحدية، )اكذاذذات يع۵ا.^ خد.روري و وه ا. وحذد وجذودا األكدر اا*ذحد.ر دو ؛اذيذروحين بل: رو د ا؛

 ءلى اكن واء،٠اا في ءالب وجذوده .اذذووية واألدانس ادروتيذات مذ> تدذى اا*ذاحد.ر؛اذي ودوأذد

 داذي ا٠أم يواء،٠اا ن۵ ره٠مباش تستهلكه أن تستطيع — ذذط - اذدكتيردا هن م.عيذة أذواع ذاك، هن اذرءم

 العش.رين، ااذرن دداية هذذ ااذيتروحل. ن۵ ركالت۵كذ الذذاء خالل ن۵ تسذوءده فًاذها الدية، اذكذائذات

 وبفضلها ذي؛ازراءا، نستعمل اآلسددة؛اذي إلذذاج اؤواء ذي د١الموجو )اذيذروجذش اإلذسد-ان ذذل٠يسد

 مختلفة دذية^ دية كذاذذات حالل ن۵ اا^واء إدى اذذيذروحين دود ا.دوظ.۵ دشكل م1ااها ذي اذذذاء يزداد

ركبات؛اذيذروحل.۵ بذدايل تذوم

 .األرخد.ية ااكذرة س.طح ءاى اا-دداة أدكذال ه.«ظم تدذى أن تستطيع ال اآلكددحل، دون األكسحبل:

 )اكذاذذات هظم٠ه اذذذس ضروري ودو الدوي، ااذ.الف ذي اذكاي اا^واء ن۵ 21% األكسحن.ين كل٠يثد

 إذى أكس-دش ئهالمق ادداذات؛اذي خدلدن االكددحين توازن يدذظ المختلفة. االددراق واهءادات الدية،
.ااخد.وذي اذذركيب ءداية حالل اا^واء
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 هواد ذدايل وذألل هن؛ادرق، ءواحدف يسبب هذ؛ك ودويذذج أيغدا، األرض هن د؛اةرب األوزون ذجد

 يث.كل ذإذه ءاذدا، األوزون ذركيز يكون ا٠ءذده الصناعية. والصاذح اذذذل وسد-اش ءهل أثذأء تذتج هاوثة

 لمختلفة1 اذذأثيرات ذي سنتوسع ص، ه ادن.ا اذذحدل ذي هذب. ذرددة تكون ذي اا الدية ت1ااكااذذ ءاى ذط.را

األوزون.
 ايس ال.اء دحار وذركيز أيذدا. ه-اء دنار ءاى دحذتوي الووي ؛اذالف ذان ااذ.ازات، هذه إذى إخد؛ةؤ

 هداه ذر د دو الووي، ؛اذلمدف ذي ال-اء حار -حددر۵ إن ااطةس. ا^1وك للمنطقة وة؛ا يذذير دل ذاددا،

.اذات. واذد ادحنيرات االذي.ار، هن سة ادا داه م ذر وي الحذدطات،

مادة. أي مع يتذاءل وال د حذ ين ودوال (ديل)، خ.امل ز١وغ۵ اآلرون األرءون:

 تذذس ية1ءه كل وذي ادتراق، ءتداية كل ذي ة)٠2( ااكاردون دد أكسد ذاذي يذتج ؛إذردون:دد أكدمد ذاني

 ادرءم ءدى اا^واء. ن۵ تيع-اده٠بااس .اذات اذد تذوم اإخد.وةي، اذذركيب ءهاية أثذأء واذذدادات. ت1د.يواذ٠ا| ذي

 (االدنداس دنبكل اذ ذأذير ذكوين ءذى جذذا كادير ذأذير الم» يوجند ادذاز، ٠هذ أن إال جذدا، خدذكل يذب كه أن هن

ااسد-ادس. ااةحد.ل ذي دتوسد-ح سنبحثه 'اذي اددراري)

 ' اذسذرتوسذيرا ذي اذكدرى يذب Л أه ن تكه .أكس-جذلين ذرات ذألث هن كون ه جذزيء دو األورون:

 ذي اا*اوي. اذذركيز اذى دذاك دءد.ل ديث األرض، سد-طح وق ف كام 40 إذى 20 دين يدع ارذذاع ءلى

 هن يهذهي.ا ودكذا ااذ-هس، هن ذحد-ل ؛اذي )UV(البنفسجية ذوق اآلشدط األوزون يدتدح اذكادة^، هذه

 اإلذسد.ان وءدى الدية ااكااذذ؛ت ءاى ضار ذأثير يوجند األذط، دذه األرخدية. اذكرة س-طح ااوحد.وإللى
 يستعملها ؛اذي اذواد هن مختلفة هواد أن اذدئحذثون اكتشف السبعينيات، سدذوات دداية ذي أدنا.

 دخذول يزداد ذاك، أءذاب وذي األوزون، طالًةؤ ذي تذاذص تؤدي؛اى اذ-ؤواء ذلق؛اى واادي ان،٠اإلذلئ

 دواية وذاذق ءاى اذتوذيع إلى أدى االكتشاف، دذا األرخدية. س.طح؛اكارة إدى البنفسجية وق ف اآلشدنذ

ااسد.ادس). ااذحد.ل ذي اذتوسدح (اذكاروا؛اى ابإوزون قة۵ط ذؤدم 'اذي الواد تذايإلذذاج ذؤدفإاى

 جذسد-يه-ات ااخدد.اب، ذكارات اذتجار، جسيمات :ذل ه كثيرة، جسيمات ءاى الووي الف اذف ددتوي

 بهذه د*د ةيه.ا سنتوسع وم. وء هطر ذكارات واصطناعية، كاددية دذأن جسيمات اصطناعية،

الحسدمات.

م. كال 50 وددى كام 18- 10 دين ارذذاءات ءإى تذع واء، ه :ااسد.ترادوسد-ةدرا ل
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الجوي ادالف طبقات

,االرتذاع زدادة عع لدرارةا درجة تفدر بحسب ت1طدة ى1إ الدوي لغالف1 د ء م٠ح.قك
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الحرارة درجة
الجوي ف الفال طبقات مبنى :4.1 الرسمة

 دي األرض، س.طح ق١فو كام 10-18 ى1إ ارتذاءي.! ل يصد دي وا األرضدية، ااكذرة المجذاورة لطبقة١

 .ات در 6.5 _عدل۵ب — أءاى عدذاإلى٠ص ا كثاه. — الدرارة دردة تذذذض ؤطيقة،1 هذه ذي ادرودوسدذدرا.

 تدن اإةس_م دذا هي الوواء فيه.ا يسخنن ذي اا طريةؤ1ا دو االذحاض، دذا ب سم وادد. ذر وه كيل كل ءاى

 د*د اكذن ا، تذر الدوي ااذ.ألف شددن ال الدوي، اإذالف ذذذرق دي ال ااشدص أش_عة الدوي. ااذالف

 اآلرض، ءن دن؛ اد كاه.ا اذا فوقها. اودود اا^واء سنن ادي هي اآلرض فإن اآلرض، شددن أن

 سد-ب،انروا اذذيوم، ذطةس،١ داذة ذي اديرات اإذرودو.ةمرا ذي ذددث تنخفض. الدرارة درد ذان

 ااذااية اطبقة١ ي (وه وااسدراتوسد-ةيرا ااذرودوسد-ذيرا دين دواء تدادل يودد ال شايه. وه؛ ااهواصد.ف

 تدذى األرشدية ااكذرة س.طح ءاى تذحزاق اا-يواء؛اذي تداوذات م ظ تدع اذا يرا)، ااذرودوسة ذوق ع تق ااذي

ةيرا.٠ااذرودوسد ذي

 إلى 1صد.*دذ كاه.ا االذحاض ءاى الدرارة درد هيه تتوذف اذذي ا؛كاان ذي ةيرا٠ااذرودوسد تذذؤي

 ةلي٠ااسد ااةسد-م هفي كام. 50 ارذفاع دذى ذصدل توسغيرا؛اذي1الستر ذذ2طد دداية ي۵ وهذه أءاى.

أءاى. إدى صد.*دذ؛ كاه.ا ذرتفع ددد وةده.ا ذادتة، الدرارة درد ىتبق ااسد-ذراتوسد-ذيرا
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 دي ال البنفسجية ذوق عة٠األش الددالع ذتددة هي ،ذيرا٠سد.ذراذوسد ان ذي ذس-ديا لمرتفعة١ الحذرارة درجات

 ااذي االس-عة طًاقة ن۵ م٠ةسد الطبقة. هذه ذي يكون االذحدى ا تركيزه ؛اذي األوزون دزدائت تبتلعها

الدرارة- رجةد ارتذ؛ع يؤديإًاى ودذا درارية، قة1ط يذدوإل!ى تلع دب
 تذذير ال أس.فله.ا ي وف ا. تذر كام 85 ارتن,اع ددى كام 50 ارتذاع هن ذقع ٦فإته الدزوسدذدرا، أه-ا

 الحذرارة درحة ذي االذحاض أخذرى ءرة دددأ ذاك، د*د اكان أءاى. إذى عدذا٠ص كاه-ا الدرارة درجنؤ

 ن۵ أكثر أو وادد كذرون إل إدراج إدى هس٠اذذ عة٠أش تؤدي ةيرا،٠اليزوسد ذي االرذذاع. ازداد كاه.ا
 لم.عان وه.ي ذيالدزوسدةيرا، لالهذهام ءثيرة هرة1ظ ذددث ل. أيوذا تذذج اذاك وذذدجذؤ واء،٠اا جذزدائت

 ذطقة۵ ذي وخاصن الدوي، )اذالف وذدخذل انشدص ن۵ تعدل الجسيمات؛اذي أن ذي د ودذا اةطب،١

 .اء.۵ااسد. ذي وخذخد.راء راء ده أنوان تكوين إلى وتؤدي اذؤواء دجذزدائت تصطدم األذطاب،

 أءاى. إذى 1حد.هدذ كدء.ا الدرارة درد فدي؛ ذرتفع ؛اذيا٠فير وسمالتر تددأ اليزوسذيرا، ذوق ن وه

 ذاتة، ر ء االرتذاع وذس.بة .ص ٥٠۵اا أشدة تدددع ين كسدجاآل جذزدائت أن الدرارة درد ,اع الرتة ب د ااسد

 وقد ،ااذرهوسد-ذيرا ذي الدرارة درد ذرفع شدة اال وهذه الشمسي. د.ااذفد-اط كدير دذ-كل هتعاقة الذي.ا

.15oo٥cدذى اذا أد تعدل
 اا.يواء ألن ااه.ااية، الدرارة ددرحذ ذفد*ر ال ذإذتا ااذرهوسد״ةيرا، ذي 1حد-هدذ إذا أته دادذكار، الجذدير هن

 ذكون الدزيء طًاقة إن جذذا. ة يل دل تكون دذأ تصطدم ااذي الدرائت وءدد كذيف)، (ذير دبا ة شدديح

يه.ا. ذفد-*ر ال اذا قلياة، تكون دذأ تصطدم ذي اا لطاقة١ هجذهوع اكان جذذا ءاذية

أصطاف

اكذدوا: ذم ،4.1 اذرسدة ذي ته*ذوا .1

 االرذذع ازداد كاه.ا الدرارة درد ذدها تزداد )اذي االرشاءات أ.

كاه.اازداداالرتذاع. الدرارة ادرد٠التذذيرفيه ااذي االرداءات ب.

اازداداالرذذع٠۵كا الدرارة ديادرد تذخذذض 'اذي االرداءات ج.

ذي ذداق أن هن يرا سد-ذراتوسد-ذ ا ا كادة ذي ةرة1ااط ذداق أن األةخد-ل هن ؛.اذا .2

ترودوسدذيرا؟ ا ا كادة

 واد؛اذي ا؛ توزيع ذأدية هن ةيرا٠وااذرودوسد ذراتوسد-ةيرا٠ااسد دين ااذحد-ل ه-*ذى ا٠ه .3

يواء؟٠ذاوثاد

الدوي؟ لغالف١ ءدر الواد تمر ءواد دورات أي ذي -4

كهربائية. شحنة لها درجن اذذرات ذه وه أوأكاثر، وادد كاذرون إ؛ نأدض 1فيه أو ينقصها ^زيء ذرة - األيون
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،٠ -*ا٠واإرو لغيوم١

 اذكارة سء.طح ءاى والدداة ددا. كديرة أهميته.ا كان ل واء،٠1ا ذي ءودودة الوادم ذي داه٤ا هن 0.03% هقط

.االدم طةس1ا حذاذة ظ؛هرة هي اارواسد.ب، 5ظاهر اذا ،٦به تعاقة۵ األرشدية

لضوماتكوين
 اذذديه.ا. ن۵ أو بددا، صد.ذيرة داددية داورية كاذل ن۵ أو ددا، صذيرة م-اء ت١ةطر ن٠ه دكوذة اذذيوم

 أو م-اء ت١ةطر إدى يتكاثف اء٤ا دخذار هن وةسد.م اء،٠م دذار ددوي )اذي يواء٠اا يدرد ءذده! تتكوناذنذدذ

 وودود.دسد.يه.ات۵ اا.ؤواء، ذي .اء٤ا بخار أوتجمد ثف١اذكا ااشد-روري ااذ-رط داوريةدايدية. كاذل إذى

 ذكون أن كان د الجسيمات، هذه ااذدهد. أو التكثيف ءداية تددأ الجسيمات هذه ءاى آلته صايرة، حدادة

 أو اذددر، مياه رذاذ ت١ةطر ذدذر أثذاء ئذتج دح م أوداورات الصخور، تأكل ن۵ تتكون ءدار جسيمات
 ذي اإلذسان. ذذ-اط دسد-دب اوذات كه اا^واء إذى ق1تذط مختلفة جسيمات وأيذ.ا ذداذات اذاح دددات

 ؛اذيوم إذى ذدهد أو تكاثف ذوى يضيف اإلذسد-ان ن ؤ؛ األهطار، طول۵ هن تزيد ؛اذي اطرق١ نم ةسد־م
صفدؤ اذذاذث ااةحد-ل ١(اذظرو ااةطر)ت ذكوين ءداية هن ودنئط ددسن كايا دذاسدؤ، يدده.ا ذياا ■نم .٠ش)1

 اذذذاض دسد-دب وتذتثد.روذدرد اء،٠دذاره ءاى ذدتوي دواذية كاذل ترتدع ءذده.ا اذذدوم ههظم تتكون

 ويتكاثف ،100% إدى يوائية٠اا ؤ كذا اا ذي النسبية ارطودؤ١ تصد.ل أءذاب؛ادرودة وذي واء.٠اا شدذط

 اذذدوم. مذه.ا تتكون جذذا حد.ذيرة دية د داورية كاذل ى إ؛ أويذدول جذذا، صايرة ت١ةطر إدى اذاء دذار

اآلتية: اطرق١ دإددى أءاى اا-ؤواء؛اى يرذفع أن يءكان

 حذيطؤ(اذذذةاض1ا اذديه هن أذل اا^واء ةدي.اض.غط يكون ذطقة۵ — األرض هن داذذرب — ءذده.اتذكون ٠
 وذي ورد. أءاى إدى د٠٠ويص الدوي، المئحقض ركزم ذي اا^واء يدجئع الدادئ، هذه ذي دوي)•

.ويدرد أءاى إدى يصد.*د ذم ركاز،1ا هي ويذحئع المنخفض طرفي هن واء ه يدخذل ذاك، أءذاب

 الذيوم تتكون أن يدكان وددرد. اا-ددل قهاة ذي ).اوجذود واء٠اا يذدفع الددل، اذداه رداح ذؤب ءذده.ا ٠

 يدألتدس ءذدما دال:م اا^واء، ءاى ه-داية تدارأدرودة ءذده-ا دحذدث،ذا۵و أءاى، اددواءإدى دركة دون

اذذدى). ت١ةطر تنتج ذ.ددؤ^ (ودحارية^ داردة أرض ه.ح واء٠اا

 ورواسد.ب ءيوم الالد ذي تتكون دثأل: اذوذت، ذذس ذي حارق د*دة ءدوم تتكون كذيرة، داالت ذي
 ي وه خذذض، المد ذي ءردية رداح وذؤب واء،٠اا يتصاعد ده ف دوي متخفض منطقتنا ذي يكون ءذده.ا
 تؤدي أيذ.ا، ااظاهرة هذه وااسد-اهرة). هودا٠ب الدايل، (ددال الددال هذطقة اذداه اذددري يواء1ا تدذح

يواء.٠اا حد*ود إدى
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 ويدرد إاىأءلى، هواء يتصاعد ءذدمًا ءيوم تدون :4,3 الرسة
الدبل /تطح ،4دفع لثذًاء

وبرد ددج هط.ر، رواسب:
 ن۵أو جذذا، حد.ذيرة جذاددية داورية كذل ن۵أو ه.اء، ت١ةطر ن۵ ءكون^ فإن؛اذدؤم ذدل، ن۵ 1.ردذ۵ ا٠كم

 الجنإددية ؛اداورية وااكذل ة۵الغي ت١ةطر ألن األرخص، إلى ذدذدؤ-ا أن تستطيع ال بذب،١ ذوة .اثذديه-ا

 جذذا. دطياذه ا٠دركذي ح تعد-د ا٠وهكذ األسدذل، ى إ؛ طريقي.ا هي دا ي ي ذاتة ؛ادي واء٠اا جذزدائت مع ذحذذك

ثذيد^ تعددح اكذي ا.دوظ،۵ كل٠بس تكدر أن ددب جذذا، ااحد.ذيرة الدايدية اذداورية وااكذل الحاء ت١ةطر
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عبرم

 ءن ولتنفصل لغيمة،١ ذي المتص.اءدة لهواء١ دارات مع ك١االدذكا ة١قو ءاى ب تدنإ واكاي ف،١ك دذدر

 دكدر وأن ضعف، ددذؤ ةطره.ا يكدر أن ددب طر،م 5ةطر تتكون اكاي دثال: دذد. أو ذاج طر،٠كاه ؤ۵ااطي

ضعف. ادون ده كذاذي.ا

 ذالل دن د؛ألسد-اس األواى اشحذاة ذي تكادر فإذه-ا فقط> ه.اء ت١ةطر ن۵ تدكوذة ة۵الغي تكون ءذده.ا

 د؛اسدفىوط تددأ ي ذه كديرة، ةطرات1ا ذحددح ءذده؛ د*د، وذده؛ ءاديا. ازؤواء دذأر ثف١تكا اسنءرار

 مذه.ا. أصنر ت٠ةطر مع ده.ا1واتت احد-طداه.ي.ا أءة؛ب ذي ااسد-ةوط ذالل ا كدره ازدداد ويسد.ذهر تدرديندا،

 كهطر. وتذزل االخيعة ة؛ءدة ن۵ ذنذرج فإذ-ها ااكذ؛ية، ذبه ده؛ ة يا وثق كديرة 5ااةطر ذصدح ءذده.ا

 اسد.تهرار بسبب تكادر ادكذل هذه ذان جذذا، حد.ذيرة دية جذ داورية كاذل ن۵ تدكوذة ؤ۵ااذي تكون وءذده.ا

 كذيرة، د؛الت ذي .كددج االغيءة دن ط تسفى فإذه.ا ااكاذاية، ذده ددا ة1ثقي تص.بح وءذدما .اء،٤ا بخار تجمد
 ش.كل أن وده؛ أخذرى. جذاددية داورية كاذل ع٠م واتدادها الصدطداه-ي؛ ذتددؤ الجناددية 'اداورية ااكذل تكادر

 لحجمه ذسدؤ أخذف يكون ثلج1ا دات ذإن داحي؛، ذي دواء ذراءات تكوين إذى يؤدي الوايد، داورات

 يؤدي ذاك ذان اذذيثدؤ، ة؛ءدة تحذت 0’ ح دن أءاى درارة دردة سد-ادت وإذا طر.٤ا ت١ةطر م.ع هة؛رذؤ

طر.۵ك اآلرض ويصد.ل لثلج١ ذودان إدى

 يذكون دن؛، ن۵ بردا. دنتج ذاك فإن كاذل.جذاددية، داورات ن وه ء ه؛ ت١ةطر ن۵ دكاوذؤ ة۵الغي ذكون ءذده.ا
 إلى طرية,ه ذي دذوب أن يدكان أين.؛، واادرد الوادد. داورات دول )؛.اء ت١ةطر ذتجذدد ءذدما 'ادرد

طر.۵ك يصدلى وأن اآلرض،



133 الدوي اسدف ״رابع: أذهدلى

ة ٠ ة
• •

٠ ٠ ٠
٠ ٠ . ٠٠ب

 مطر قطرة

تلم 2

تكاثف نواة
هإم 0.0002

 هع رذة1مق نميممة٠ صعدلكادرقطره :4,4/لرسمة
م.طر قطره كد.ر .عدل۵

 الى غبدمة قطرات اتحاد ءم.لية :4,5 /لرسة
مطر. رات ط ة

أببخلدي
 لغيىم؟١ إذكوين طإود^٤ا اإذ-روط هي م.ا أ. . 1

طر؟٤ا إنكوين إظروف١ تننج لطبدحة1 ذي داالت أي ذي ب.

ا؟ةدج־ ذذص يكون وأين كثيرة، ٠تكاثف ذوى د يى - رأيكام يحسب - ذ؛طق۵ أي ذي -2
.ة۵غي ن۵ هطر ةط٠يسد أعادي.! ذي ااذي العملب_ات ص.فوا .3

نءقءة؟۵ طر۵ ةوط٠سد ءدم إلى نؤدي لممكذة؛اذي1 االداب دي ا٠م .4

 سدكاذية اعذطقة دش طر٤ا مياه دودة ذي تكون أن يدكان اإذي اذذروق ه-ي ا٠م .5

سد-دب.1ا الثد-ردوا سدلكاان؟11د كثينؤ ءير هذطقة ودش سد-كاان،1د؛ كثينؤ

جذىااةدس1ث
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ذلغيص٠
إدى الدوي ؛اذألف ءاده ذقئم األرخدية. اإكذرة ءازات ءالف ١هو الجذوي، فذال اإ

 انكذرة سطح ن۵ لقريبة٠ لطبقة1 االرتذاع. ع٠م ازدرارة دردة ذذير بحسب ت1طدة

ذدد ا وقه ف ن وم ذ*يشبا. دي ال ا!طةس داذة ات٠ءملب تذم وفيه.ا ترودوسد-ةيرا، نستيها األرخدية،
.وسد-ةيرا۵وااذر ا؛يزوسد-ةيرا ،سد-ذرتوسد-ذيرا 1ا

 ن۵ أو جذذا، حد.ذيرة جذاددية داورية كاذل ن۵ أو جذذا، حدذيرة م.اء ت١ةطر ن۵ اذذدوم تذكون

 دذار ددوي ادذي ءالهوا درارة) رجةد ض (اذد درودة أءة؛ب ذي اذذدوم تتكون ه.ةا- اثذديم־ا
 ذي ه-حذاية درودة تكون ءذدهًا وأددانا أءاى، اى1 اا^واء يحد.*د ءذده-ا ءاد تددث؛ادرودة .اء.٤ا

اا״ؤواء.

 دديث تكون؛اذيوم، دية؛اذي الجن وااكذل؛اداورية الماء ت١ةطر تكادر ءذده.ا ب٠اارواسد تذكون
 الدرارة، ادرد وذائ األس.فل. وذسد.ةطإاى اا.يواء ؤ۵و1ة۵ ءاى تذذاب اكاي اذكذاية، ده ف بدا تكادر

ذلج،أودرد. طر،۵ دذتج ذي؛اذدء^ اذهءودية اذتدارات وذ.دة



الععل|سمس
جودةالههاء

 - دوذوره ديذة٠۵ كان٠س من نست-ة 15000 استيقظ ،1944 س-ذة في أول تدرين 25 ددأردخ
 اءذاد وءلموث. كثيف دف-باب طاة المة .لىيذذ.ؤ.م۵ ى٠ءل — المذحدة ,اوالدات ذي يئسلفينيا والية ذي

 وزم الثذيلة، للصدلماء^ ه.حداذع ءدة يوجذد دلدتهم، ذي آلذه الضباب، ه-ذا ءاى دوذوره كان٠س
 م٠ا المرة هفه ذ.ي اكن اليوم، حالل ثم.اب٠اا.ضد ه.ذا يزول عاد، 4ألذ ءريدة، ظاهرة ذاك ذي يروا

 ,ايوم ي٠ذ متداوية. أدام 5 ازديدا ا؛؛.وث الضباب وهطى دركة، أي دون لهواء١ وذف ذاك. دددث

 يف يق٠وض .ال، و ذثدان، وهن ادعيون، في آالم من -اذون و يهرف(ن، كان٠الس ددأ الداني،
 وذلى ،رضد.وا۵ إديذًاا كاان٠سد من شححى 6000 دوااي أن اتف-ح اانى-د؛ب، زال أن بدد اذتدذس.

 ددثت ااذي ذطيرة٠اا الهواء تاودات أحداث بين ئ۵ ن١ك ازنطير، الحدث ه.ذا .شختا 20 ذوذي
 .ت۵ة-ا األحداث، ذنه أءذاب ة.ي .مذ_رين٠اا ااذرن دن والستينيات األردويذدات سد-ذوات ذي

 أحداث تحدث زم حين٠1ا ذاك ومذن التاوث، اتذايل مختلفة دذث.اط؛ت وأوروبا المنحدة اووالدات
 كثيرة .اكن۵أ في يذًا٠س» ازؤواء دودة أصبحت ذلك، دن ازرءم ءلى اكن األحداث. كتا.ك 5ذطير

 يستهلكه يئة،٠سا دودده اوذي الي.واء ذذدا. هواؤها كان الذي .اكن۵األ ذي وخاحدًا ازمازم، ذي
 ر٠تغإ للصحة الوضع ذا۵ يسببها اا.ذي ر!ر٠واألضد ام، اك؛ ء أذد؛ ذي ص اون؛ مالدين مدات اا.يوم

االوذًا. األماكن فى
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الهواء تلوث مص»لمدر
 .ا د سد طح أو سادن، غازية، دركدات ءلى تويدد الدلوث ال.هواء أن دوح ادوواء ا.ذووث الدذدول اذذدريف

 أن يدكن ان.٠اإلذسد يستخدمها مذش.ات دن دواد ءلى أو دية، كذاذذات ءلى سدا يؤثر دتركيز ص.غيرة
 دركذان طدد«ية: ذدوث لدصدادر ادذا^ داي .ا د اإلذسد-ان. لشثد-اط ذتددؤأو طدد«ية، اذذذوث در دصدا ذكون

 تؤدي افاح حبيبًات ق1تط وذداذات ارا، ء ء1االجو ذدأل ردلية ءواصدف وره.اد، ادغدردت أكااسد-يلى ق1دط

 إلى تقسيمها «ذاد اله ةه.ن اإلذسد-ان، ذنداط ه.ن ا٠هصددره ااذي ااذاوث دصادر اه.ا اسد.ية.٠دسد إلى

 مصًالر وإا.ى السدكان. وددان لكهربادية١ الط؛ة^ ذوايد ذات دح ااهصد؛ذع، دذل: اكذة،٠س دصدادر
دارات. لسد١ ددأل: هذدره،

 السد.ذاج جسيمات دذال: أوابة، ت1ها.وذ نستيها ازذاوث دصددر ه.ن أشر د ااوواء ذصدل اا.تي ذوذات٤ا

 مختلفة ءدودات د.ن ذذذج ي٠وه ثاذوية، داوثات نستيها االرى، توذااإا أد.، ا.دردق.1 أثذاء ذذتج ااذي

 ذيذروجين أكااسد-يد الوواء ذي تكون ءذده.ا دذال: ء،١ااوو إلى ق ذطذ ااذي واد٤ا دن م٠ةسد ده، ف دش-ترك

 ءدادات ذددث ذآلل، ووسد-ائل صدذاءية دذث.)ت دن اذواد ه.ذه وتنحذاق ه.يدروكردوذية، ودركدات

ذاذوي. وث ع؛ و،و ).03( اوزون يذتج خالا.ها هن مختلقة كايدداذية

هول، تلوث
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مختلفة ،اردف - اذهواء؟ 'وث“ه.و ١م
هذه.ا: م٠ةسد ياي ا ۵في .ء١هو وث د لمصطلح كذير اريف ذه يوجند

اإديطة. اذدددة ذي أخد.رار إؤى يؤدي أنه ة؛طح بشكل أثبت وذد ء،٠الهوا هوإضد؛ة^إاى اذذإوث ٠

 اذنير ا دذا أن ت يثد إم ذا1دذى الؤواء، أ شدف ذي ذذير ى إؤ يؤدي اا^واء، هوإض.افةإلى وث ااذا ٠

■ عينع ض-رر إدى يؤدي
ا؛سد.تةدل. ذي خدرر ى1تؤديإ أن ا؛توقع ن۵ ية1ءه دداية دل دم اا-يواء، هوإخد-؛ة^إ؛ى وث ااذا ٠

 يجذب واء،^1ا وث ذا نحدذح أن أردن؛ وإذا مختلفة. دم ات توجن.ي دل ذه ا.لختلفة ااذه.اردف ذي اذذروق

ذتذذاه. 'اذي ٠للتعريف وة؛ا المحنيطؤ اده اذدأه سداسة اذحاذ

اق أصب،

المحنيحإؤ، دددة ل ا اذداه اذحاذها ددب 'اذي - رأيكام بحسب السياسة- دي دا أ. .1

ؤواء؟٠اا وث اذا ريف ذه كل بحسب

الم_ختلفة؟ اذد.االت ذي ذ«ريف اكل تكون أن كن به 'اذي االذ*كااسات هي م.ا ب.

١ابآلةضدلبحسبرأيكم' اهوااذهريف٠ه .2

ئللق٠أس

: 135 صدفحنؤ ذي االذتذادية ذحاه^ اذرأوا . 1
 كذاك 5خذطير أدداث األخذيرة ذوات٠ااسد ذي ذددث ام - رأيكام بحسب - ؛.اذا أ.

دوذوره؟ ذي ددثت ؛اذي
 ا٠ه۵ اذرءم ءاى الم٠اإه ذي كثيرة اكل٠أه ذي واء٠اا جودة انخفضت ؛.اذا خذنءذوا، ب.

ؤال؟٠ااسد دذا هن أ، دذد ذي ذيل

)ادواء؟ تؤذي.دودة ااذي اإلذسد-ان لنشاطات ذاؤ أه 3 اذكلوا .2

اصواء اوث٢ ر1أ ذؤدي ادى لعميت١
“أولية ماوذات

 ان٠اإلذسد ذأذير أن اذذول ويدكان اذدواء. ءاوذات ١فيه ينتج ؛اذي األسد-اسد.ية ية1ااهه دي االدذراق، ية1ءه

 ذح يصد وأن ط.آقة، دذدج أن المؤذسان اال-حذذراق ندادات ء أذادت ر.1ااذ اكتشاف حدع ددأ اا^واء جذودة ءاى

اإلسان. دداة مستوى ارتدع اذذدرات، هذه تعاورت وكاه؛ هو؛د،



ااؤدا. جذودة اذذاس: ااةحإ.ل ؛735

 جار،٠اآلش ن٠ه يخليها كاي ل ذادات وددرق لمحدحلة،١ دددة ال ذي تدراكام ذذادات - ا أيخذض - ددرق ان٠اإلذسد

 االدذراق، دات ء ذي ذذ دي ال لوقوف١ ءواد أددا. اددراق ءهاية ٦هو ااذ.اس، ءذد ااذ-ادح واذتدخين

 اا*خد.وية؛اذي واد٤ا وكل وديدروحين. كاردون ذرات ن٠ه اس٠باألس مدذية ءخد.وية كاردون ءركبات1 ه.ي

 ت1كااةذ ن ه مصدره والنغط ر، دجن؛ اال هن صددره ه اإة.دم .اد.دية ااكااةذ.ات ن ه صدرها ه اإلذسان ا٠ددرة

قديمة. جذيواوجذية ذرات ة ذي األرخدية ءاى؛اكارة ادت ء جذذا صنيرة دحذرية دية

 ؛اذي اددية ااكااذذ؛ت أجذسد-ام ذي دحذدث م.ا ي٠أسد-اسد ددكل .هتشد االدذراق أثداء ط؛ئ1ا إذذاج ءدادات إن

 أكسيد ذاذي هم-ا اا*هاية هذه ذ؛ذجذ؛ اذتذذس. ءداية أثداء ط؛قة مذه.ا وتذتج ءخدوية، ءركد-ات ءاى تذذذى

 )اكاردون أكسيد ذاذي ذان أيحد.ا، االدذراق دات ء وأثذاء خد.ارين. ذير ااركد؛ن ن١وهذ وه.اء، ״كاردون
 ال،٠كام ادذرانا ذسديه اذادذان، ن١هاذ ذده تذذج )اذي االدتراق األدسددان. )اذاذجذان ا۵ه واذاء،

 دطرق أخذرى ندواد تذتج واا.اء، كاردون 1ا أكاسد.دل اذاذي وإضاذؤ ، اد ء دحذدث ال ااكااهل االدذراق اكان

, مختلفة

الذذذس־. ءم|.بة ؤي الط؛ة^ إذذاج
СН2Ѳ + ס2 ►־ со2 + Н2О ؛ط.اقة

كامل؛.ذازاذدثان־. ادذراق ةذءملد ؤي اوطائ إنتاج
СН، + 2ס2 ►־ co2 + 2H о طًاقةب

ن٤ذ!زاإلذ ادذراق وأذذاء ااذ:قس .بة٤ءم ؤي ااط!ئ ج إنن! :5,1 الرسمة

 جذردائت يين ب١كا خذاط يكون ال ءذده؛ تذتج الدردق، أذذاء تنبعث اإلخداذية؛اذي واد٤ا هن م٠ةسد

 بشكل درقت جسيمات واء٠1ا اى1تذطاق ادد-اذؤ، هذه ذذي .ذدترق ااذي اذادة جذردائت ودش االكسدحين

 وةسد-م وديدروحين، كاردون ءاى ذحذتوي تدركدات - هددروكاردوذ؛ت دي الجسيمات، وهذه دردي.

 هذه داذذا. ا ذراه ال ذارات واألخذرى االدذراق، أثذإء ذراه سذ؛ج؛اذي1ا جسيمات ذذتج صد.ادة ددذه،

 ).Volatile Organic Compounds- VOC( هتطايرة ءضوية دركدات نستيها ادذأزات،

 يوجذدذ؛تج ضارة. دددواذ«آلر االدذراق، ا*هاية مر)فقة كذواتج دذتج ؤيدروكاردوذية؛اذي '*اوادال دظم٠م

 ״كاردون أكامعددد أول ذار ودو كاب، دشكل ■دين “1أكا ده ف يوجند ال ذ؛تج ودذا االدذراق، ا*هاية آدر
)co.( أذذ؛ء أخذرى ددواد ذذطاق جذذا. منخفض دذركير وت٤ا إلى يؤدي آلنه جذذا، ودذا؛اذار.خذطير 

 ءاى واسدروج.-ين ״كاردون إضائ ذدتوي كوذود، قستعمل 'اذي صدوية ا ؛اواد آلن االدذراق،
اا.يواء، ذي ا؛وجذود ش كاسجن اال هع اذوذود ذي اووود )S( اذكدريت يتذاءل ءذأل: أخذرى، ءذ؛صد.ر
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 ت١ملوث - ا.لختلفة العهليات ذي - يذبج الغ-از، 1هذ .ء٠الهو إذى )S02( ردت كب ال أكعمد ذ؛ذي ويذذدق

 هواء٠ال إدى أذرى وواد نديدة مادن تذذدق بيهة،٠ش و؛طردق حامضي. طر۵ ذكوين إدى تؤدي ذاذوية
 ذحذدث ذي اد اد*ادية الدرارة دردة بسبب I أدن ذراق حذ اال أثذ؛ء دواء ءدوذات ذذذج ادذذأدات. درق أثذأء

 ذواتج واء٠اد هي الوود لذيتروجين١و ين األكدح دين ذة؛ءل إدى تؤدي اد*ادية، الدرارة رجةفو ٠فيها
 .(NOx ام٠اد* م٠د؛السد نستيها وادذي كدحين، واال ادذيذروجين هن مختلفة ركد؛ت۵ هي ااتة؛ءل، دذا

. )N 02 و N0 ص ألسد؛ دأ ينتج حيث
 الحامضي. طر٤وا األوزون ت دل م ذاذوية، ءدوذات ذذدج دكذيا ارة، خد ر ء ركد؛ت٤ا هذه ءاد

 طديعيا. هذه.ا م٠ةسد يكون ديث أدن؛، أذرى دذرق هدوذات واء٠اد ذصدل االحتنذراق، ءءددات إدى إخد؛ةؤ

ه؛:ن م ما٠قس سدذذكاز

 ح)1ل4يذان(٤ا ءاز ن۵ كديرة دات كه دنتج ).VOC( تط؛يرة۵ هرقد.ات تذذج ادديودوجذية ادهءددات ٠
 حتذذول ذي إدمدذألت ئية١ادألهو النشاطات وأثذ؛ء اآلدذار، أه.«دة ذي تذم ادذي الهضم ءددية أثذاء

ادذدإذات. ذي مختلفة ءءإدات أذذإء كديرة دات دكاه أخذرى هتط؛يرة هركد؛ت أيتا وتنبعث األرز.

 اد.يواء إدى تنبعث ههي وءازات، اد٠ره جذسد-يه.ات هذل: مختلفة، دواء ذوذات۵ ن١اددركا مد؛ل ن۵ تذد*ث ٠

اد^واء. زاتإدى١ة ق1ثط اددرذان، ددل تدن ذذرج ادذي وادألدؤ اذذد؛راددركاان. أثذ؛ء

 تأكل وءهادات وادتردؤ. الصخور اتذتت ذتددة ءد؛ر جذسد.يه.ات دددج الطبيعية، ادتًاكل ءءددات ذي ٠
 ادة٠۵ ن۵ هحد.ذوء دواذط تًاكل ءذأل: أيذد.؛. اد.يواء دوذاتإدى۵ تضيف ان،٠اإلذسد صذع حدن دواد

 إدى تذطدق ذي اد سبست ال ا جسيمات ن۵ )يكاروسكوبية ۵( جذذا حدذيرة أش-رطة دج االسبست،

يلمسونها. أو ي.ا،٠يسد.ذذذ.ةوذ ادذين ص ندن؛ اال ءذد ادسد.رط؛ن رض ه إلى تؤدي وذد اد-يواء،

 إدى )VOC( هتط؛يرة ءخد.وية دواد يضيف تنظيف، ودواد ذه.ان وذود، مدل: دواد، تط؛ير ٠

ادؤواء.

أسداسة ت1علىث لتلويوئ1 دصادر

سدية أسد؛ وًاء ه .وذ؛ت٤وه ًااً..يوًاء ظ-ريدخ صًادر ه :5•2 ًالرسمة
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داذويق مدودات
 لمطر1 األواية. ا؛اوذات فيهًا ر ته ااذي ااكيه.اوية اإذنيرات بب٠بس اذذاذوية اوذات٤ا ذذتج ذكارذا، كاه.ا

 ذي .لجموءة٠ا هذه ذي األساسية ذاوث اا هرذا1ظ هم.ا وادخان)، (اذضدداب والضبخان الحامضي

اآلن: سنصفه الضبحان تكون أم-ا الحامضي، ا؛طر سنبحث ؛اسدادس اذذحدل

 ير ده 'اذي لملوث١ ادخدداب يصدف كاي ل رين،٠العش )اذرن هن األول النصف ذي ضددذ.ان المصطلح ددد

 إذى تذطاق ه؛وذات م.ع .دأب)اضد اخذذألط دسوب الخدبخان 1هح يذذج اذذذرة. ذاك ذي الصناعية دن٤ا

 تذاص وذد إذدن، ضدد.ذ.ان ذس.ميه الضبحان وهذا الطاقة. إلذذاج ااة.دم ذ«هل٠شد د.اذع۵م هن اا-يواء

 اذذايل وسد-اةل إدخال ومع ،المحيدلة ؛؛ديئة ؛اوءي زدادة مع ا.دوظ۵ كل٠بش ذيرة اال اذسذوات ذي تكوده

 ١وهذ اوي)، كادهضدوئي(ةوذو اوي٠كيم ان٠ضددذ ياظلير أصد.بح ذين٠ااس ءرور ع٠وم الصناعية. اذذاوذات

 معظمها أواية ءاوذات ود ودو سى ااشده خد.وء دواسط^ تذم كيه.اوية تذاءالت بس.بب يدج الضدبخان
 األسياسد-ي ؛؛اوث أدر - دذي اوده كدخذان ااخدودي ااكيه-اوي الخدبخان أددادا ذألدظ دارات. اذسد هن

 أذرى خدارة ءركدات ذذذج تكويذا وأثذاء دواألوزون، )اخدوذي، -اوي۵ااكي للخدبخان ذتددؤ دذتج 'اذي

 الجذوي، ادذألف *ات رتة Л ذي ددا كديرة أهءية األوزون د يوج دق، سد- اا ااةصد-ل ذي ذكارذا ا٠وكاه - ا أدن

 لجهاز٠ وءازخد.اريؤذي ذه األرض، هن د؛اةرب دكان بنفسجية. ذوق األفدط ن۵ ازيذالكاذ دل ألذه

 هن داذذرب األوزون يذدج اإلذسان. خذح هن اا-ختلفة وا؛واد ادذداذات هي أضرار ويؤديإًاى ااتذةسد-ي،

اآلتية: بًالطردقة األرض

 : )0( األكسدحين وذرة N0 دزيء ءاى سى اشدها خد.وء ذأذير دسوب N02 ادذيذروحين دد٠أكاسد يذدال
N02 ־1־ اشتددسا خد-وء ► N0 ب 0

ودذتج: اا^واء ذي أكسدحين دزيء دع ين كسدج اال ذرة ذتذاءل

03 ►— о 02 ب

اآلتية: اا*هاية وفدا يذدال األوزون، خالل؛ذذاج ن۵و

03 !N0* N02 !02

0 + N0» الشمس ضوء+ N02
٠٠

O٠٦ + NO->NO2 + O2

توازن طا> ني األوزون وتدايل إنتاج :5.3 /لرسمة
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 ال الالة،١ هذه ي وف ،،وتحليال األوزون تكوين دين (متغير> ديذاتدي توازن إذى تؤدي ت،١العملي هذه

 ال هواء،٠ال ذي )VOC( تطايرة۵ ءخد.وية ركبات۵ تكون ءذدما اكن يواء.٠اد ذي األوزون تراكام يوجند
 ع۵ تتذاءل )VOC( ا؛تطايرة اا.«خه.وية ادركدات ألن األوزون، وتدايل إذذاج دين توازن ك١هذ يكون

 تحلل.ه، وأن ،)03( األوزون مع تتذاءل أن ا ندي وته )N0( يدادذيتروحين٠أكسد أول جذزيدات ن۵ م٠قس

اد־يواء. ذي ادخار األوزون يتراكام ١وهكذ
 تطايرة٤ا اا.«خد.وية والجسيمات )N0( ادذيتروحين أكدى.يد دين ادتذلءل أثذاء تنتج ادتي ات ركب الم

)VOC(، نستيها ارة٠خد واد۵ هي AN.
 ,ين أكسجن ذرات ودين )VOC( تطايرة۵ ءخه.وية مردات دين .اوية۵كي تذاءألت تذم ادوذت، ذذس وذي

ضار. ذأثير ذات ختتلفة٠م ءواد ذذدج أين.؛، ادذذاءألت وهذه ءذذردة،

о ب NO ا־־ الشمس ضو؛ *־ N02

кН? حالج ب \مل1٢حد١ ي

VOC( + 0( ٠ مختلقة ضارة مركبات

 ذي مختلفة، ضارة مواد وذتاج األوزون ديذ؛هي٠اا تذير!اذو!زن :5.4 /لرسمة
)VOC( مت.طًايرة ءضوة ت ركابًا Л ودود أءقًاب

 واد٤ا ا^ذه اا*-ااي وادذركيز حاودال، وذت رق د تسد —وحدةذاه.ا ااذي — ادذاذوية اوذات٤ا إذذاج ءهادات إن

 .يواء٠اا إدى األودية '؛دودات ادداث هن تذريدا سد-ءات 6 -3 ي حذواد د*د يذاس

 أجذريت ادذي األدحاث ذي ادذاويث. ءصادر ءن دا د ددءدوذا اده؛دي ادذركيز يقًاس ادرداح، ذؤب ذده.ا ء

 ألد اد ذي داخذاية طق1ذ۵ ذي ادظ^يرة سعاءات ذي األوزون، نم ءادية ذراكيز قيست راةيل،٠إسد ذي

 كذيرة. ذاوث هحد؛در ةدي.ا يوجند ال ادذي االه.اكان ذي ذاك ن١كا وذد عتصيون)، هذطقة ذي اس٠(داالسد

 ذي دان، هذطقة ذي دنت اد أودية تددوذات ءدى ادتوى ادذي اد^واء ذي ذذخ األوزون دذا أن ذألدظ
 هن ذؤب ادذي ادرداح مع اددألد داخذل إدى يواء٠اد وذدرك المزدحمة. ير٠ادسد دركة أثذاء ادحدداح سد-اءات

األوزون. ذتح ها دركت وأذذاء ادر،

peroxyacetyl mitrates - PAN 1

perek 5.indd 141 7/28/10 4:51:45 AM
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)PPBV(األوزون دركدذ
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5.5 ٠. سعة الر

 وت.ركيز ًالهوًاء كظي־ مكًان !لى يشبر مدوسدب، صدودز د

 الكتلة هده .1994 ،ئر25 دتًاريخ خله دًا في أالوزون

 س.ًاء)ت ءدة بل ة أديب ذل ذطة^٠ ذوق تن كذ؛ ًاليرًاء دن

)1995 رودررًا بلج ب٠ر“وبح دنهذهاالوورت

أسفلةجم
 ءن لحاجم1 ؛اذاوث هن ١أخطر األءاب ءإى يكون ت١ذفاي درق ءن دم1ااذ واء٠اا وث د إن . 1

دب. إسدا ذوا د اذوذود. ددن اذلة ۵۵ كءية درق

وذود؟ كاهواد اا*ضد.وية واد٤ا نستعمل .اذا٤ .2

تذرددا؟ تتم ال ءتدإية ه-ي ااكااهل، االدتراق ءتداية ذاذا .3

 ل م دع بمدف.أة تسخينه يذم ادذي لبيت١ ذي ذؤوية فذدأت ك1هذ تكون أن ؤم٠٤ا تدن .اذا٤ .4

ءا-ىااذاز؟

ذأر؟ تدوذد دخان ددتوى اذا٠ه .5

 تكوين ن۵ ذذال ١تكذولوجي تاوير وه األوزون، تكوين لتخفيف االرادات أدد .6
االذذراح؟ ١هذ ذي ورأيكم ه ع.ا ).VOC( هتطأيرة ءضوية ءركدات

 ذروية؟ هذ؛طق ذي يشون د كان٠س ا^-ا رض يد ذاذوية) أو (أواية ذاوث أذواع أي -7
سددب.اا ادردوا

ه.«يذ^؟ دول ذي اا.يواء ذاوث هدى ذددد انذي — رأيكام يحسب - الدول ى۵ ه.ا .8
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ادهواء ملو'ائت وبحرت تحددل إبعاد،
أساسيين: دين ام ء ذالل ن۵ هواء٠ال تداوذات ذركيز تحديد يتم

.م.عيذة ذطقة۵ ذي تتم ااذي ت١الملوث اذد*اث وع Л تدد ٠

■ ء١الهو هي بعثرتهًا أو تحليلها، أو اوذات،٤ا إدهاد فيه-أ يذم ادي اذوتيرة ٠

 ءدى ذة^م كاي ل واء،٠اا ن׳0 إوذات٤ا عد دح خالله.ا ن׳0 ؛اذي الطبيعية واآلذدات دات اذه م-عرفة الموم هن

.م.عيذة هذطقة ذي ٦ءملي دددث اذذي انذنوث

الملوذات و-ححليل ادعاد
 ى1إ وذات1ا.ا تشطف ا ألذي كثيرة، وث د ت1ه,كوذ ن۵ اا^واء تذظف ااذي المؤركازية ية1اا*ه دي اارواس״ب

 ذي المؤاوثة .ادة٤ا حسدمات ذكون أن كان د طرؤ،ت د*دة ذية۵اذه هذه تتم األرض. ى1إ دوذي ١وهذ أسد"ةل،

 هذه ط تسدة طر،٤ا طول۵ وأثذ-اء ذدذ.1ا ت١ةطر وذكدر ثف١تتكا ا٠دوله ن۵ انذي للتكاثف كذوى الغي؛عة

 ١طريقي ذي ا ده ي ذاتة أخذرى جسيمات ذدرف طر٤ا ت١ةطر أن ا٠كاه ةطرات،1ا م.ع األرض الجسيمات؛اى

 ١وهكذ طر.٤ا مياه وذي االخيعة ت٠ةطر ذي ذادت إذا واء،٠اا هن ذد*د أن كان د ااظ-ازية، واد٤ا ةل.٠أسد إذى
 ودذتج ذدذ،1ا ماء مع )so و NOx <مثلت ازية ء ءرقدات ده ذتة؛ءل اذذي الحامضي طر٤ا يتكون

ااسد-ادس). ااذصد.ل (اذظرو؛إلى اذكدريتيك وحاءض اذذيذردك حاهض

 وتيرذي.ا تكون حيث دطياثه، د*هاية بإاىاألرض٠ترسد اذصد.لددؤ تإذوذات ذان اذرواسدب، ذي ذذص .حذادة ذي

 يذم حيث ضارة، ءدر ءواد إذى تحليلها دي ا؛ذوذات، هن اايواء لتنظيف أخذرى طريةؤ كذاذي.ا. يحسب

c٠2 ى إ؛ CO ااسد-ام ااذ.از يتأكسد :دال م طدد،ية، كيه.اوية دات ء حالل ن۵ دأألسد-اس ذاك

ات الملو ؛،ثرت
 ل.حظة هن ااتد*ذر ءداية تدم المؤاوذات. د*ذرت دو اا,يواء، ذي اوذات٤ا ذركيز تذايل ذي دذا م.هم ءاءل

 اا-يواء؛اذي ذدارات خالل هن ءءودي وداذداه )ارداح، خالل هن أنذي دأذداه المؤاوذات تذدرك االذده.اث.

 ااتد*ذر هدى ءاى توذر االذد*اث، ذطةؤ۵ راةية٤طدو وظروف أءاى. إدى األرض سد-طح هن تتصاعد

واض؛؛؛.

 ووتيرة ذد*ذر هدى دد ن اذرداح وشدة اوذات،٤ا .درف اذد؛ه دد د )ارداح اذجاه إن اارداح: در تأ

 تاذوذات ذركيز يذل ١وهكذ كديرة، دواه.ات إذذاج إلى تؤدي اذذوية، ؛ارداح .اا^واء ذي ١ذركيزه اذحاض

كديرة. رءة٠بس الوواء ذي
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ثانية امتر 5 الرياح سرعة

ثانية امتر 1 0 الرياح سرعة

ت ؛؛.وثأ ًا وبعدرت ًااً.ريًاح ده٠ش :5، 6 /لرسمة

 أن أوال ءلي׳تا بجد.ب اوذات،۵اا اكءودي ااذد*ثر م ه ذف كاي ل ،واء:.1ا دى ء العدوددة ال.حركة دأدير

 ١(اذظرو ءاده تنخفض اإ.درارة دردة فإن تذريدا، كام 12ارنداع حتى نصعد ءذده.ا حقائق. ءدة ذذكار

 ا1ويتغيروف وه ذر، ه 100 كل C 0.65دو االذذذأض ذس.بة ه.«دل ).128 هدغحة ذي 4.1 الرس.مة ى1إ
 دواء ة كدل ك1هذ تكون ا٠ءذده أدن.؛. لهواء١ غط٠ض ينخفض االرتذاع، ذي اإحد-*ود ومع طةس.1ا دحالة

 ذكون كذاذذي.! فًان (المديط)، يحذؤ المت نة ؤددا درارة دروة هن أءاى درارذي؛ ودرد األرض، ءن دبة٠قر

 تهلفو ״ساذن اا^واء ة كندل إذ اذذول: ويدكان أءاى. ى1وذصددإ دوا£.ا، ود الو ء١الهو فة١كث هن أذل

 الضغط ينخفض ى، أء إدى ليوائية1ا ااكذا صدود ومع دوده. ءن الودود ارد ال ادواء سد.طح ءاى

 لكتلة٠ درارة دردة اذذفاض ذس.بة إن درارذبا. دردة وتنخفض تذتثد.ر ذاك أءفاب وذي ها،٠حول هن

جافل. دواء ذي ءذر 100 كل 1 ح ودي ذاتة، تكون الصاعدة، ادؤوائية
 هرة،1ااظ هذه أسال. إذى أءاى ءن واذية ه كذاؤ وط د عكسية ءداية ذددث أن يءكان ذاك، ىإا إضاذؤ

1٠ذزوا أذذاء وتسددن تذزل ادؤواذية ااكذاؤ وهذه محيطها. ءن أدرد دوائية كذاؤ ذتكون ءذده.ا ذددث

ذأردواء. 1 ثف ذكا! ءداية ده ف ذددث ال اذا ، 100% هن أحد.ذر اوذسدية رط.ىبته واء وه ه - الحداف انؤواء ل
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ذر. 100 كل l٠c دذسدة

 دردة ددن دذايل ى أء! درارة درد ذي وثذا هحد-در ن٠ه ذذطاق ديةوا ه اكذاؤ دددث اذا٠ه اآلن، ذفدص
 الدرارة دردة تنخفض ءذده.ا سدارة)؟ ءادم ن٠ه ذد*ث1ا الؤواء ذأل:۵( للددط) ( المددطًاذ ايه درارة

 ذي واء٠اا كذاؤ ذددأ أ،5.7 ارعددن ذي ذاك ذألدظ .ا۵ك أءاى، ااحد.*ودإاى مع المديط^ ادئن ذي ددطء

 ادئن درارة دردة مع درارذي-ا دردة تذسد-اوى دا ذسد منخفض ارذذاع ءاى اكان أءاى، إلى ااحد.هود

 ذسذيه الدوي، ذىااذ.الف )اوخدح 1هذ الدركة. ءن تتوذف دذى حد.*ودها فى طؤ1ذد ودددث للديطًاذ،

٠(هسدذةر) داددا ودا غالف.ا
 ديدة ال درارة درد تنخفض الداؤتة، هذه ذي ب.5.7 رسهذذ1ا ذي «روخد-^٤ا الداذة ي۵ أدرى، دالن

 تددأ المديحات دئن ؛ا ن۵ أكذر اذساددذ واء٠اا كذاؤ دب العد ذا و أءاى، إلى حد.هدذا كام-ا دسرءة اذ المديط

 أءاى ارتذ*ذاإاى درودذباكاما بة٠ذس ذإق اآلواى، دواآلريالدادؤ ا٠۵كا ايس اكان باالرتفاعالىأءاى،

 نحيطها. ااذي المديط^ ايه ددن أسدن ذدذى ى ذه اذا ،١دولي ووود ا اا^واء درودة ذس.بة ن۵ أذل تكون

 ءدر غالف.دوي ذسدأل الدوي، الذألف ذي )اوضع ٠وهذ تثد-ويذئى. أي دون أءاى اى1 تحد*د ههي اذا
.رهسد.ذةر) (ء ذادت

 ؤ ريد ة اوذات1ا ذى د ذاددا، لبوي١ ااذ.ألف ده، ف يكون األواى؛اذي الدالذ ذي لذاوذات د*ثرت ذادية ن۵

 ذيرنادت، الدوي الذلمدف فيه.ا يكون اذذادية؛اذي الدادئ ذي أه-ا ددا. ذيلن خد تكون وددذرذي-ا األرض، ن۵

أكدر. د*ثرذيا وذكون أءاى إدى ذصدد اوذات٤ا مإذ

درجة تتساوى لنقطة’ هذه في
 .ة’ااكذ ذي الدرارة دردن

 دهددر ددن اذلعثتا انذي ا(-يواةية
 درج-ة نع ارذن تكون تإوث،”

4 كال ذى لمدالطة1 ديئة درارة

دذذذذح ءا(دة
الدرارة دردن

ت ذا ذدر بذوي نالف ب.

قذ

ذادت ر ء جوى الف وء ذادت جوى ءالف :5• 7 رسمة ال
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 الدرارةكله-ا درجنؤ ترتذح بدذي ١وهذ الدوي، ءكسيذيالذالف وضع دحذدثأحذداذا انذألبدراري:

(اذذألب). inversions !اوضعذسذيه 1هد أءاى. ارتةهذ؛إاى

 تطرف۵ ووضع۵ االذذألب فوقه. ١يطفو ااسد-اخذن يواء٠وال سذل اال ذي ااد؛رد يواء٠اإ يكون اذوضع دذا ذي

 ددأ إذا خذطير. دواء وث د إدى يؤدي ذاك مإن اا^واء، إدى اوذات ه تذب.عث ءذده-ا اذا الووي، لغادفا1 اثدات

 ذس.ميه ذإدذا أءاى)، إاى1حد-*دذ كام.ا الدرارة درجنؤ ترتذح ذي، د (ودذا األرض ن۵ الدراري االذذألب

 دراري اذذألب ميه٠ذس فإذذًا األرض، ن٠ه أءاى كاان۵ ذى االذذألب ددأ إذا ا٠أه األرض، ن٠ه دراري اذذألب

’معين) ارذذ؛ع زتدن ءاوي

منخفضة عالية
׳لدرارة درجة

طوي حراري انقالب :5.9 الرسعةاآلرض من حراري انقالب :5,8 الرسمة

 !اى ا؛ذدهثة اوذات٤ا فإن األرض، من دراري اذذألب يددث ءذده-ا األرذن: هن دراري اذؤألب
 ذذدجذؤ األءاب ءاى األرض ن٠ه الدراري االذذألب دحذدث أءاى. اى1ذذدهذر ال األرض ن۵ د؛اةرب اا^واء

 ضعيفة. واذرداح ص.افية اذسماء فيه-ا تكون اذاداذي؛ادي ذي جذدا شاذهة وه.ي ذي؛اذيل، األرض ادرودة

 إذى ااذي؛ر حالل اس.توءبتها ذي ا ا الدرارية الطًاقة األرض تددث اآلتية: د؛اطريةؤ األرض درودة تدم
 اذذريب واء٠اا - أيذا - درد ذاك، أعاب وذي األرض. ذدرد ودكذا ذوقي؛، يقع ؛اذي الدوي ااط.ألف

 ده ف يكون وضع دثج كذا وه تث.ويش، دون الدو ى إذ األث-«^ تنبعث اذصاذية، ي ادان اا ذي األرض هن

 االذفالب دحذدث ال غائمة،1ا اي١اااد ذي أه.ا ذوقه. يذع )اذي اا-يواء ن۵ أدرد األرض ن۵ اذذريب الؤواء

 اذداه ذي األرض ن۵ تصلها ااذي األث-ط ن۵ ما٠قس كس ذه ؛اذيوم ألن الداالت، هعظم ذي الدراري

 يتددل ا^،1الد هذه ذي آلنه األرض، ن۵ اذذألب.دراري ذع ته أن أين.؛ تستطيع )اذوية، واارداح األرض

األرض. ه.ع س يدالم ءذده.ا اذكذاية ده ف ده؛ يدرد وال كدير، دشكل ؤواء ال
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 يقع ؛اذي الهو؛ء تسع-خين إدى يؤدي وذاك داالرنداع، األرض درارة دردة تددأ ص، ااسده روق٠۵ ؛*د
اا.دراري. االذذألب دذذذي ساءات ءدة ود*د ا،٠فوقه
 المواص.الت. ن۵ هحد.دره اذذي الوواء ذاوث وضع ءاى األرض ن٠ه )ادراري األذذألب كادير ذأثير يودد

 ذاك، إن ف حذا، كديرة ااسد-ير دركة ١فيه تكون ااحد.دأح؛اذي سد-ءات ذي يتم االذذألب؛ادراري أن ١بم

ااوء. دودة ءاى اآلرض هن الحراري األذذألب ااسد-ادي اذذأثير تذاذم يؤديإ!ى

أآلرض ددن دراري اذقالب دارة السدرذي دركة دن اا-يواء تدوث :5• 10 لرسمة1

 تذرددا. دوم كل فدي-ا دددث األرض تدن واالذذألب؛ادراري حذا، ءال اذحداذية اذاداذي ءدد راةيل،٠ةيإسد

 ير.٠ااسد دركة تدعد-ديه .ذطير هو؛ء ذاوث ددوث ذي الموم ااه.كل و۵ األرض، ن۵ اددراري االذذألب اذا
 وددون 1اطدذ الطق،من يكون ءذدما ذحدل؛افدع ي وف الذريف، ذؤ.اية ذي ذ-اةةا يكون ير الذط ااذاوث

 دراري اذذألب طدةًاذ وتذكون حوظ٠مل دذ-كل االرض ذدرد اذذحددين، ذين۵ ذي ؤ،1طوي اداني ذي رداح.
 ذي ذاك، ؛اى إنعدان؛ اذشحدس. روق٠۵ د*د ذؤدم كاي ٤طويل وذت إذى دداد دطدة^١ هذه اذا سميكة.

 ألن ااحد.يف، ةحد.ل مع طار متًاخر وذت ذي الدراري االذذألب طدةًاذ دم۵ حداية تع ذددأ ااذ-ذاء، ل٠ةصد

 سلح حدن ذرب دان محصورا اا^واء ذاوث يدذى اذا تدذأدر. وذت ذي ااشذاء، ةحد.ل ذي تشرق ااشدسى

 اعددن، أدام أةحد.ر ذي ااذ.ذاء، منتصف ذي ير؛.ازددمة.٠ااسد دركة أذذاء حاوياء، زءذية هدة األرض

 ذي ااسد.ير دركة ذي ازددام هذ؛ك يكون ا٠ءذده ذطرا ويحد.بح أدرى، ءرة ااذاوث دود أن يندكن

. اذايل ذي الدراري االذذألب طدةًاذ تتكون تددأ ااسد-اءات هذه وذي ااظ.ييرة، سداءات
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 1999 سنة في ‘تألبيب في عميئل ألرصد محطة في وسيئة متوسطة هواه جودة ״.5.11 الرسمة
المحيطة'). البينة جودة وزارة معطيات يحدبز

 منخفضة لمفاخن1 ذت١ك إذا األرخص، ن۵ الدراري االذذألب ن۵ دذأذر ؛.ادادن، ن۵ *ث ا.اد وث ذا ا ا

 ق1ذط ءادية، ءدادن دذأء ذي يكون المش-كلة هذه دل إن االذذألب. داذل إذى ؛.اذوذات ق1وذط

 ذدذي أن د؛اضد.رورة ايس اآلرض. هن الدراري االذذألب طالًةؤ ذي-اية هن أءاى ارذذأع ذي الذوذات

 هن ا ذريب ء.ي.ا1ارتة يكون ءدادن ذدذي أن ى يكاف االذتالب، قهة عدل٠م ن۵ أءاى دارتذاع لمدخذة١
 درد ن۵ أءاى درارة درد ذات تكون أءاى إدى ن؛.ادادن۵ *ثة ا.اد ااذ.ازات ألة االذذألب، ط؛ةذذ مة٠ق

ءءودي. داه دأ ه.«يذ^ رءة٠س ا.ي.ا ويودد ا؛ديطؤ، البد_ئة درارة
 ءاذية، حددادن ءاد .ا٠ا يودد ا.ااوذات، ن۵ كديرة كانددات ئهذاق ذع؛اذى1ا؛حد. ه-«ظم ذى إسد-راذيل، ذى

 واء ه دذاوث ءاد ذشد«ر ال اذا ا.اتوةط. االذذألب طدة؛ت حاالت يحسب مسبعا ؛.ادادن هذه حئطت وذد

األرذن. ن۵ اذذألب داذة ذي ا.اصد.؛ذع هذه ن۵ حد.دره۵
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أآلرض نم دراري ب ادال حادة في آديب تل في ضبخان

 م.عين، ارنداع ن٠ه دراري اذذألب دددث ءذده-ا ئمع.حى) ارتذ.اع <من ءلوي دراري ذقالب1

 إلى صد-*دذا كام.ا اا.درارة دردة (تنخفض ءاددا — األرض هن دا!ةرب - اذدرارة دردات تدرج يكون

 ده ف دددأ ا!ذي ن١المك ذي هعين، ارتذاع ذي اذذادتة لطبقة1 تددأ ذادت. ءدر الجذوي الذالف ويكون أء!ى)،

 حد.هود،11د - األرض ن٠دا!ةربه لمخطلقة1 — اخذة٠الس الؤواء تددأكاذل ادحالة، هذه ذي ازدراري. االذفالب

 ذيتداط؛ المديط^، اوديدة درارة دردة ذع درارذي-؛ دردة اوى٠تذسد االذفالب طدةًاذ ل تصد ا٠ءذده اكن

٠الغالف دوذي (ودذا أءدى إذى ء٠هو دركة ٦فيه يودد ذي ان الؤواء اإ.دركة. ءن وتتوذف صد.*وده-ا

ذذ2طد ذي لذذوذات تنحصر دذية^، الذاط طبقة كاذنت كلم.ا .ادذلط نسثيها ذادت) ذير ها ذي ادوي

ءاذدا. يكون لطبقة1 هذه ذي ا وتركيزه أين.؛، دذية^

 سد-ادن دواء - الدوي !اخالف - دا اذه ا!طدةات يص-ل ءذده.ا مع.ين، ارتذاع ذن الدراري االذفالب دددث

 يكون داألسد-اس،ءذده.ا الصيف حدل ة ذي راةيل،٠ةيإسد اذوخدح دذا دددث .ذدته ).اودود ليواء1به٠ذس

لبوي،١ اذذألف ذرذفع هى ا!^واءاووود ويسددن الدوي، ذذذألف ا!ه!دا ا!طدة؛ت هى اذذذاض ك1هذ ه ١ ص ٠٠ * - * * ٠ ٠ * ٠٠ * ٠٠ نم
 ه.«دل ا!ددر. ذن إلدي.ا دصد.ل ورطب دارد دواء دركة يودد االرض، هن اذذريدعن ا!سد-ة!ى ا!طدةات وذي

 ةصد.ل هذر. 2000 إ!ى 400 دين دو الصيف، ذي ددعين ارذذاع ن۵ الدراري االذفالب ذاءدة ارتذاع

 ذددث وذد -اةذا،۵ هعين ارتذاع ن۵ الدراري االذفالب دها ف يكون ذي ا! األسد-اسد.ية دوا!ةذرة الصيف،

 ن۵ دراري اذذألب دددث ا٠ءذده ه.صاذع). (ذدادن ءاذية ه-صد.ادر ن۵ دواء وث ن! داالت اذدألد ذي
 وارذذاع الدراري، االذفالب ذاءدة الرذذاع وذائ يذذير ا!^واء وث ن! ى ء! ذأثيره فإن معين، ارتذاع

ءذوذات. ئط؛زق ذي ان ا.اداذن
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.׳هعين ارتذ-اع هن الدراري يالذذألب ة دععدا داالت ءدة 21 الرسحة تصا.ف

 أن!٠۵د.كند -ددوذا،۵ يكوناذتثدارالماودات الداية، ف.يه-لىه ء؛ا.ية. قلءدهاالذذألبالدراري أ: الدادة ٠

٠دطير تلوث يذذج وال ، الؤواء ن٠ه كبير حجم ي ذ تدتذق.ر هي٠ف سد.ه-يكة، االخلط ط^ةة

 تدوث يذدج الد-الؤ، ه-لىه ف.ي .داذن.٤ا ارتذ.اع ه.ن وأء!.ى منخفضة الدراري االذذألب ذاءدة ب: اك.الة ٠

دذية^. ط٠خل ط^ةة ف-ي -دصة-ورة۵ تكون اآلودات ألن .ذطير،

 داذل إلى اآلودات تذط؛ق الدادة، هذه في الدراري. االذذألب ذاءدة ه.ن أءلى المدذذة ج: الدادة ٠
 دآلوث ر نث.* ال األرضى ه.ن ودادذرب الدراري، االذذألب ًا٤طدة ذوق ع تق آلتي ادذادتة نءير طدةة1ا

دذادا.

معين ع إرتن.! ن۵ إلحرإري لالذذلمدب -ذظ.ةة۵ الت٤د. في هلى!خن هن إذذشًارآلتأوث :5• 13 /لرس.مة
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 ددالل ادحاطة األءوار ذي الملوثات. اذتثد-ار ءاى أدنائ هي توذر فية١الطبوغر ةية:١الطدوغر ذأذدر

 ن؛ارداح،٠ذخذاوه ؛ادي ؛احد.اذية اذادادي ذي األرض ن۵ الدراري األذذألب سميكة 3طدة تذكون دال و

 تحذدط رتذه.ات؛اذي٤ا ذي األرض تدرد ادايل، ذي أنه ذاك ذي سدب1ا ددا. ذذيذة اارداح تكون أوءذدما

 ءذدا هرة1ااظ بيذه «ر٠ذذ أن يحدكن )اذور. داخنل اذى ذرسب داردة ٠هواح طدةًاذ ا وقي ة ن٠ه وذذبج ؛اذور،

 أكذر تحديح ي وه ااذ.داك، ن۵ تدخنل دأذريح؛اذي فذش.عر ذألل، ١فدي ذطقة۵ ذي حد.اةية اياؤ ذي ذسد-اةر

 أه.اكان ذي ااواة*ؤ أذداوس اوس كءديه مختلفة دن۵ منخفضة. أماكان اذى اسدارة ذزات كاندا درود

خذكاير. دواء ذاوث هن اذي د اذذوع، دذا هن

.اخنالد هواء

الدور في وتكون دراري اذقالب :5.14 ا/رسمة

 مصاذح يوجد حذيذا، ءديذة ذي دال: م .ا أبض واء٠اا وذاوث راةية٤ااطدو دش بالع.القة -«ر۵ذ منطقتنا ذي

 دش ط ارتذاءب 'اذي ل۵ااكار دل ج ءاى تذع ااسد-كان هذاطق وه.«ظم ذ-اطئ؛ادحذر، ن۵ د؛اةرب الذ.ليج ذي

 ن٠ه رداح منخفضة وذاءدذب هعين ارتذاع ن٠ه دراري اذذألب يذكون ءذدتدا ذر.۵ 500 إلى 250

 وذي دذية^، خذاط كادذؤ ذي كان٠ااسد ذطقة۵ ذي تنحصر اوذات٤ا ذان اذكازءل، اذداه الصناعية لمذطقة١

 ذاوث - اذكرءل يحذدث-ءلى أن يءكان الدانؤ، هذه ذي هذر. 100 حذوااي ى1سهكاياإ دعدل عيذة٠م داالت

 الدان^ هذه .مكا٠س أكذر الذاط طدةًاذ تكون دب ة ؛اذي الذايج ذي الصناعية لمذطقة1 ذي دوءادب ه.ا۵أخذطر

الصيف. ذحدل ذي وأدداذا االذتذاذية اذذذرات ذي ءاد دينا ذي تددث اطةس،١ ن٠ه
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اف وج سد-اخزن دواء

ورطب دارد *واء

ءادلة داله

أف و اذن سد دواء

 دوت مخدي) يبدون ح،اة
ير خط وء ه

دية؛ ؤي كز،٠س طق1مذ ؤي ء1هو وث ل داالت :5• 15للرسمة

إسراذدل ٠إلر دواع ملو'تات “ا**ضراد”
 ينخفض ا؛إوذات ذركيز أن ن٠ه م رء ال ءاى ذذتذي. ال ؤالمديعز اؤديدة ذي ذذذذ.ر دي ال اد-يواء ءإوذات

 دإددى نه ه دهادها يذم دذى الؤواء ذي ذدذى وذات1٤ا هذه أن إال انذنوث صدر ه ءن اددنا كاه؛
وحدةذاها. ذي גا اآلدات

 هن اذوذت كل تذدرك دواذية كاذل داكال وجذودة ي وه ذرات وه انكيل آالف الؤواء ءذوذات تنتذل
 ذر يكاروه ه 4 هن أذل ١ةطره ااذي دذا صد.ذدرة1ا الجسيمات ذتءيز الدوي. خالف ان ذي نإاىآدر١هكا

خاعن. دش.كل كديرة ددركة
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 ب.٠اارواسد حالل هن الهو)ء ءن ا٠ات٠أس .*د د ي وه جذذا، حعد.غيرة الجسيمات هذه رسدوب سد.رءبذ إن

 مس.تويات ودت أول)، تشردت - (آذار لجتافة١ اآلش-هر هي راذيل،٠إئ هي أجذري 'اذي دث ا هي
 اذكدريدات جسيمات ذانت وجذدت انذي الجسيما عظم٠م .الوواء ذي الجسيمات هذه ن۵ جذذا ءاذية

 دون طةس ظروف ذي أدام ءدة ذالل NOxو SO2 هن دذذج ذاذوية ءاوذات وهي وادذدذرات،

 د دنة اصالد، ذي NOx و s٠2 اث اذده ذي ارذة؛ع دوجند ال ذرة ةاؤ هذه ذي أنه بدا رواسد.ب.

 دحنث ذي ا(ةرخدية هذه هن الذدذق تم دهيدة. هنأداكن جذاء الجسيمات هذه ءصدر أن اذدادثون

 كاذل دركة سد-ار۵ ود.ين واذذدذرات جذسد.يدات؛اكدريذات ذركيز ارتن.اع دين هالةذذ1ا اذدص أجذري

 إذى وصلت اذذذرة، هذه ذي أنه اذددث دذا ذي ودد وذد ااةذرة. ذاك ذي وصلت؛ابالد واذية ه
 صناعية هذًاطق ذوق رت٠م راذيل٠طريقياإاىإسد وذي أوروًا، *ركز ن۵ رت دواء كذل راذيل٠إسد

كثيفة.

ل،990طر٢8بتًاريخ للىلسرامل٠دت دواي ى دركة :5.16/لرسهة
).1996 لوريا ب صد أورود؛ من ت معوًادلون؛ نحدل ودي

أربطإئ

 ذ«رف ال يواء1ءاوذاتا أن اذدذية^ درض إسراذيل،ءاوذاتإذى داسدتدرا إنددث.1

״دول. ددوددش
؟ تحددره اذي١ءنااذاوث هىس-ؤو أورودًا) (ذي رأدكام-اادول -بحسبدل أ.

أخذرى؟ دواة ن٠ه ه-حد.دره ذاوث جهة١مو ددب - رأيكم بحسب - كايف ب.



لهواء؟١ ذي تنبعث

ذاك. ءاى ة دل أم ًاءطوا يواء؟٠اا ذي اوذات٤ا اذتثد_ار ءاى إطةس١ داذة تؤذر كايف .2

ديدوا: ذم ،5.17 ارددن ذي تدذذوا .3

 كده.ا أسدرع بش-كل المديط^ لبيئة١ درارة دردة تنخفض أوب) (أ رعددة أي ذي أ.

أءاى؟ إدى د.عدذا۵

 مسالر ذي إاديه.ا الحثدار الدرارة رجةدو االرتذاع تدن ابؤواء، إدى ااذ.از دذط؛ق ب.

 عة٠رس كل ذي رذل) أمإا.ى أءاى (إدى ادذاز يذدرك اذداه أي ى1إ .Xjالتخطيطي

دني؟ اذرسد- ن۵
ذادته؟ ذير دودا ذألتا يصف وأديه-ا ذاددا، دودا ءالدا يصف دداذي م٠رسد أي ج.

اع
رتف

ا

5,17 ،لرسعة

 اا*اوي؟ الدراري االذذألبدو ا٠وه األرض، دن الدراري االذذألبدو ه-ا ادردوا، أ. .4

سدارات، دن إوذات۵تدهذر ءاى رض اال دن الدراري االذذألب يؤثر كايف ب.

دداذن؟ دن داوذات ذد*ثر وءاى

 ذطةؤ۵ ذي اا^واء داوذات ددذرت ءاى ذدرذي؛ هدى يحسب اآلتية إطةس١ داالت دردوا .5

صد.دادا. 8.00 ءذدالس.اءة أديب ذل

حداية. ؤ ود*دايا رداح ددون طيف1 شداء دوم أ.

.وه.ادح اطر٠ه دذاء دوم ب.

رياح. وددون اطب حديني يوم ج.



ذكتج لهواء١ ,دودة ال.خاهس: ااةحد.ل

 ذطقة۵ ذي لهواء١ ت١ملوث ت١بعثر ءاى ذدرذيا هدى بحسب اآلتية ا؛طةس داالت دردوا .6

 إدى الخضيرة ذي ارتذاع؛.ادادن (يصد.ل الذخد.يرة ذي اذية اذكار لطاقة١ يد توا م.حطة

 500 ارتذاع ددى ادرة ه تحد.*د دخد.ذط، ن؛.ادادن۵ ا.اذدهثة واذذازا دذرا، 550

مترتقريبا)ت
هذر. 600 ي۵ مع.ين ارذذاع ن٠ه ازدراري االذذألب ذاءدة أ.

هتر. 2500 ي۵ م.عين ارتذاع دن الدراري االذذألب ذاءدة ب.

هذر.400 ه.ي ممين ارتذاع ن۵ ازدراري االذذألب ذاءدة ج.

معين. ارتؤاع هن دراري اليودداذذألب د.

 ءذده.ا ااسد-ادق، ؤال٠ااسد ذي ا!طةس داالت شدروط ذي اد*ذرت؛.اذوذات دددث ه.اذا ت.

 ارتذاع حتى تصعد يضغط مذه.ا ق1تذط واذخازات؛اذي م، 100 ارتذاع؛.ادذذة يكون

م؟ 150

 دركة بب٠بس .دطير كل٠بس واء٠اا اذاوث كادير ال٠ادته يودد اذبالد ذي فحد-ل أي ذي .8

اذسددب. سد-ير؟اشردوا1ا

 خالل اا.يواء داوذات أدداث ءدد ذي اذذروق .ردوا۵ا ذم ،5.11 اذرسدط ذي ته*ذوا .9

الس.ذة.

 أذل لمفخذة١ دن ذرب دا! انذنوث ذركيز ده ف وضع ذاك۵ يكون أن يدكان كايف اشردوا،-10

لمدخذة؟١ ءن الددد كاان٤ا ذي ادذركيز نم

ا؛-يواء؟ ءذوذات د*ثرت ءذى طدوءراةية1ا تؤذر كايف -11

األرض؟ مال اسذه تخطيط أثذاء المداي ذاخ1ا هعرفة يم٠ا٠ا دن .ا.اذا . 12

ا.اذطف هن واء٠اا داوذات د*ثرت تكون دديث ديذا، تدددذة تخطيط يدكان كايف .15

اذيوم؟ ءلده و۵ هه-ا أؤذد.ل كل٠بش ااهديذؤ الصناعية

(المحيط) ~طة المة ولية اإلذدان على وتيره.ا اصواء ات او٠
 وه، استنشقته دا ه 99%.يواء٠اا ءن تذرددا وادد اذر الجسم اى1ددل اا*هاية، هذه ذي ءهيذا. ذذط-ا دذوا

 ةسد-م مختلفة، واد ه فهى٠ كوذات ا؛ داذي أم واء،٠اا األساسدان ا؛.اكوذان ه. وه وأكسدد,ين، ذيذروحين دو

 ددا. وحد.ذيرة حدب الجسيمات وداذي دذا حد-ذيرة ةطر؛ت ا ذي. ه وةسد-م ءازات، هذي.ا

 ولمعظمها مختلف. رغب ه 2800 يواند ينؤ ه-« دب۵ هذطقة دواء ذي يودد ه-ختلفة، ذذديرات يحسب

 ويحساسية ذذءذوث فيهًا ذذ«رض اذزءذية؛اذي دا.ادة دذركيزه، ا.اذوث، دذوع يذدإق خدار ذأثير يودد

 الع.القة؛.اداشرة دين دددز أن حذا الصعب هن كثيرة، داالت ذي انذنوث. إذى يذدرض اذذي ؛اشددص
 خدارا كذيرة واد ه ذأثير يحد.بح أدداذا، واء.٠اذ ذي ه.ديذؤ مادة ودود ودش اإلذسد-ان دؤ٠حد ءذى ااخد.رر

 اا^واء ذاوث إن ف اإلذسد-ان، ءذى الصحية األضرار إذى إخد.اةؤ أدرى. دواد ع٠م واد1ا هذه ظؤر ءذددا

ذال.1ا سويل ءاى ات ذا 1 كا داتددة اذاتوأدسد-اةا أيصدا-ال - يؤذي
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*ان اال ءاى تأدر
 م قل مع الجمهور. ص.حة ددذت كذيرة أدحذاث ذعدل ن۵ حة٠الحد وإدذاء وث ل م ء١هو دين الع-القة أثدتت

 هي وأخد.رار مش-اكل تددث أددا اكن التنفسي، اب^از ءاى تؤذر )؛اوث اا£واء رض د ا ءن اآلضد-رار
والواد. اذهيذ.ين ذل: حد اإلذسان، جس-م ذي أذرى جهزة١

 ذي ااشد-هيرات واء. ه اوذات Л دخذول ءن تحمينا اإلذسد-ان جذسدم ذي آدات ءدة يوجند اذتذذس، جهاز ذي

 هن ده إل .ا٠دخذوا ءن ئذع۵ي لوسدم ن؛ اذحدذيرة، الجسيمات أم.ا كديرة. جسيمات دخذول ن۵ ذع ص األذف

 صذيرة هداب١ مذ> درز حيث. لد.اذي، ذسيج تدن ءدذية الودران هذه اا^واذية. ااةحد.دذ .ودران خالل

 ار )اد الدداه ه.خد-اد اذداه ذي رة هسد.ته ية تدوجن دركاؤ ذي تدوجذودة وه.ي اا-يواذية، دبة۵الق ذراغ ذي جذذا

اا־»واذي.
 ودن اادا*وم اذداه تدفعي.ا وه.ي وداذبحذاء، داألهد؛ب المستنشق اا^واء ذي الجسيمات؛؛وجذودة تلتصق

 ااذي وا؛ذاءؤ الده.اية جذجاذ ن۵ خالدا ااا.داء ذي يوجند كذا د*حد.ارذيا. تهضمه ااذي ا؛-هدة إلى هذ؛ك

 ذاذاذية، ة*ل ردود ي وه ااذاوث ن۵تحمينا أخذرى ذوجذدآذدات الوسد-م. اى1 دخذات نداوذات ة*ول۵ ل ددط

الوسد-م. إدى اوذات Л دخذول ن۵ ذع ص ااذي وادذزل اذدءوع ااسد-ه.ال، اهطس،١ ءذل:

 أحؤزة اذى دداوذات دخذول تددذع أن تستطيع ال اكذي} ءادية، ظروف ذي تحمينا وحد.ةذاه-ا ؛اذي اآلذدات

 )؛اوث ا؛اوذات. .ن۵ ءالب تركيز ذذ«رضإاى .ا۵أوءذد دداوذات، ذواحد.إلاى۵ دشكل ذدرض عندما الجسم

 .ا۵كا كديرة تكون و)لذطورة ، يو٠دسد .اية۵الحذ آددات ترقدنن أن يستطيع حد-ذيرة، جسيمات ن۵ كاون ا؛

 10 ن٠م أحد.ذر ا٠ةطره ادذي الجسيمات ى٠ه ااخد.ارة، (الجسيمات صذيرة اوذات Л إذى الوسد-م رذن ذه

اذردنين. طريقي.اإاى ذي در شد الجسم، دخذول ن۵ الحذماية أجذ.يزة تهذهها ال )اذي ا؛اوذات .ذر)۵يكارو۵

جذي.ازااتذذس :5•18 لرس.هة1
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اآلتية: المجزوءات إلى الحد.حة ءاى واء٠اا ذاوث ذأثيرات تصنيف كرر يم

 يلي فيما ذين.٠الس رور م مع تدرددي بش.كل ئختلفة1 الجسم أ.جذ-يزة أداء تؤذي '؛اوذات مذة:١مز درات تأ

ى،٨الرئت اا-يواءإاى درى ذي ااذي.اب اى1يؤدي 'إكدريت أكسيد اذاذي ا*اتواحد־ل رض ؛اد األءذاؤ: د*ض

 يؤذي تروجينذالدي كاسيد٠آل الغدر وادرض لرئتين١ ذي أخد-رار يؤدي؛اى األوزون ر۵ت٠المس رض د ا
وااذيروسد-ات. دكتيردا ا ة داوم ه ءاى ذأدر ءدر اإلذسد-ان ويصدح ادذاءة جهًاز

 ذذيرا إدى تؤدي ذرن، ال مدال: مختلفة، ءخد.وية وهركبات ة1ثقي ه.ه-ادن وياألسد-اس مختلفة، ءاوذات

ذية.1سد.رط خالدا تتواي.اإاى اذذذيرات نه وه الذألدا، ذي

 أدام). أوءدة (سداءات ةحد.يرة رذية ذرة ة تددث.خالل مض.ار.ذطيرة ءن ءدارة دي دراتذطبًارة: تأ

 أول ط يرتد ا؛وت. إذى يؤدي دCO(، 2( اذكاردون أكسدد ألول ض-ار اذركيز واددة رة۵ ااذ«رض دال:م

 اذذاب .خ،٤ا إدى ين كسدج اال دنتذل ال ذاك، أعاب وذي اادم. ذي وبود٤ا يالؤيم,واودين ؛اكردون يد٠أكسد

 ثلذ۵ أخد.رار، إدى تؤدي الوت، إدى يؤدي اذدركيز؛اذي تدن ألذل ا وادراكادز البسد.م. أءضاء وساذر
جسمانية. ه.ي.ام تذذدذ ءاى وياذذدرة اذتذكير، ءاى دأذذدرة ااخد.رر إدحاق

 ضدارة ذأذدرات ى1إ دوادذؤدي
ىاإلذسان1ء أذرى

االذسد.ان ءاى ضدارة دأددرات الملوث

 (ذاتحد-ق وه*ادن ءازات
 ا٠وذدذله* دألحسمات

بتي) .'اى؛ادئن

 وءدم ال سد-* ذذذس، - ذل هلق-اكل تذذس، شاكال ۵
 ر واه ظ ذزداد ااريو، هرخد-ى وءذد ادحددر. ذى حة١ر

المرض.

ذظذة۵ إواد حدادة دسد-ده-ات

أذرى دسد-ده-ات
 از٠الد ذى آخد.رار وإلداق تذذس،1ا ك1هسء-ا إص.ادلة

ن.1سد-رط إدى تؤدي ه.*ادن دودف اد*حد^ى.
 (هثل: ذذداة ه*ادن دسد-ده.ات

د-وم)۵وااكااد ادزذدق ادرحداحى،

ماء
 اذردتن، أداء إصادة اذدذذس، هسد-ادك ذى راذر أه أذمدن

ادذذذس. سد-ادك۵و ن٨العدغ إذارة
)SO2( يدالكبريت٠ذاذىص

SO2، ت،1هددروكارلوذ 
هاءودا

 األوءدة ذي راذر أه ادتذذس، سد-ادك۵ ذى راذر أه أذمدن
 إصادة ادكادذش. ذى هزهذة راخى وأه ذك 11 دهودة1ا

ادردن. أداء
)N02( ״ذوبت أكبد ذاذى

 1ة1ا ذى راض آه ادتذذس، ك1سد-ا۵ ذى أدرانى ذذاذم
 أداء ة إحد؛د ى.1ة11 ادددودة اآلوءد.ة ذى راض وآه

ادتذذس. سد-ادك۵و ددن*1ا ادذدن،إذارة — اذردن

 ذد.وددة كادهالذدة ؤكسد-دات۵
 )03( األوزون اذية):2(ةوتوي.
وءدرذدك.

 شدر.ذى1هد هوت إدى يؤدي عين،٠ع ذركدز ن۵ آءدى
 ذذاذم الجذذين، تتأور إءاذة إدى دؤدي أذل، دراكادز

االذذداه. وإدذاء ةك11 ة ود ااده األوءد-ة ذى راض أه
ح)٠( ادكردون أكسيد أول

 الركدات ن۵ ةسد-م وادددوع. ادذذذس ز1حه إذارة
.رطان.“تؤدي؛(ى

درة1هتط ءخدودة أت ركد ۵
(VOC)

.ىاإلذسد-!ن٤ء ًاليوًاء .وذ؛ت٤۵ دذير :5•1 حدول

دة األم■ ا؛ذذذسإ؛ى سد.اإك۵ ن۵ األكسدش دذذل ويذوم وه الددراء، اذدم كاردات ذي و^ود۵ ۶جزي - ودين 1هيموغ ال ل
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ء١الهو ووتلوث٠الر
 يص.غر ةطره.ا اإذي ) روئية عيبة٠(ش األتاديب ن۵ هتفرءة ندبذرة ءدر يندر نستنشقه اذذي لهواء١

 تؤدي حساسية دو ال.ربو ).156 د.فحة۵ ذي 5.18 مة٠الرس إذى ١(اذظرو رئدين ال ن۵ اذذردتا كسا

 خد.يق ويددث رددين ال ذصد.ل ذي اإ ء١ابيو كثدية ذذل ذاك، ءقاب١ وذي اذرذوية، الشعيبة اذذداض إذى

 إدى تؤدي أن يدكن ا؛واد، هن وكثير لتهبة،م وذكون ادر ءرخدى ءذد ادتذذس مسالك ادتذذس. ذي
 اذباذات، اذاح دديدأت اذذدار، دل:ع لطبيعة،١ ددن يكون أن يءكان اذواد، هذه حعددر اذتذاق. ذودات

 جسيمات تركيز ارتن.اع أن كذيرة أدحاث ذي ود اإلذسان. اذشاط ذتددؤ أو ديواتات، ذرو

 إذى ادذابذوا اذذين ارو رغدى ءدد ازدداد إدى أدت واألوزون .ين ادذيذروجة أكاس-يد اذكدريت،
 أو ،)SO2( اذكدردت أكسيد اذاذي ر۵المست ااذ*رض أن وجدد ذاك، اذى إضاذؤ المستشفى، ذي الج ء

ارو■ رض بد اصادين الرضى ءذد ادردو عش-اكل ذقاذم إدى يؤدي أن يدكان )03( األوزون

) الصحة وزارة لدطبات (وفقا

1991 1988 1985 1982

،،دنة، 18 ءدردم دي.رد ذد-باب ءذد !ادوية) بة٠رائً.ذس ًالربو تكارًاردة. :5.20 ًالرسمة

ب׳)1ر-ه1توز1طي (وظ.ل 1991-1982
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تلد٠أبء
ذب.ارتدىالردو؟1إل“ اذة جواء1ا”وماه .1
ارو؟ لمرض.ى يااذق اإ^واء ه م أه هي ه؛ .2
 افرضدات؛اذي1 ي۵ م.ا ابقة.٠الس الصفحة ذي وردت انذي داذية اذ اارسوم ذي ١تههذو .3

وانردو؟ اإ.يواء وث تل دين اهلمدة^1 ة دننيي د ًال ب داذية اذ اارسد.وم هذه ن۵ ا رحي دكن

 ن٠ه ت١مجلعوء هذ.اك إذىآخذر. شخص ددن إوث٤ا يواء٠اا ذأثير يختلف دأزذطر: م.هدنىة ه-حدوء.ات

 نذنوث.ا هن منخفضة بمستودات أضرار ذدهم٤ ونددث اآلخءرين، هن أكذر حساسية م إد سد.كاان1ا

اأمراخر ن۵ اذون ده وأشدخذ؛ص سد-ذون۵ صفار، أطة؛ل اذرخدح، دي: خاص دشكل الحساسة المجزوءات

 مسالك ءواءل: ءدة خالل ن۵ االطة؛ل حساسية رح٠ث دكن واارذذين. د؛اةاب لمتعلقة١ السد-اس1د

 ذدهم٤ روراا.يواء۵ دق ده األطة؛ل، ءذد ؛اتذذس سد-اإك۵ ذي اإذي.اب ددوث اذا ض.يقة، األطة؛ل ءذد اذتذذدر
 دواء كءية األطة؛ل يستنشق ال؛افين، م.ع ولء-ة؛رذؤ االذذياب. ذذس ن۵ دواذون )اذين ال؛اذين ن۵ أكثر

 كتلتهم. اذى نسبة أجسامهم اذى كثيرة ندذوذات تدخنل إذا كتلتهم، ندن اذوادد دإكياوءرام ذس-دة كثيرة

 ن٠ه أكذر راض دأه يصد؛دون م ذي المذا.ءة، حهاز دو حساسيتهم، زدادة يؤدي!إى آخذر اخد..اذي ءاءل

؛اخين. ال ءذد دواألءر كاه.ا كثيرة لءضد؛دة أجذساائ يحاوروا ام آلذؤم ؛اخين، ال
 د؛ب،٠ااث هع هة؛رذؤ ضعيف ءذددم لمذاءة1 حي.از أة دذية^ هن تذيع العددين ءذد ادزائدة الحساسية .ا۵أ

 ذزيد اا.يواء ندإوذات أن - ذال٤ا سدديل ءاى - د وج اذءاوذات، ضعيفة ه.ةاوه^ اددي-ا العد-ذيذ، أجذسام إذا
 اذخذذأض أيذد؛ ٣اددي ذاك، إخد.؛ةؤإاى اذردذيذ. وااذي.اب األذذاوذزا بعذدوى سن1كد؛را ادته-اإلصد-؛دؤ هن

ااظ؛هرة. هذه ح٠ه صاددن واجهتهم Л يج;هل اليو)ء ءإوذات إذى وذ«رضيم واذردذيذ، اإذاب دأداء طدد«ي

 فى ب&ءت - كب تل أهدذال ءش ادواصالت ن٠ الي.واء ذاوث ترر
١اجمهور دللن

 هن واء٠اا ذاوث ذأذير دول أديب ذل جذام.هة ذي اطب١ كاية إط؛ر ذي ددث أجذري ،2000 سذنذ ذي

 دذا ذي ااذوع. دذا حدن أدحذ؛ث اتذذدذ ثال كع اادحذث دذا ذ*رذر أديب. ذل أطة؛ل ءاى صالت وا ا؛

 إحذدى ناددن: هن مختلفتين منطقتين ذي دارس ء ثماذية هن ذاذي صدف دن تاله ة.حذص تم ادحذث،

 دواء ذاوث ةدي.ا يوجند 'اذاذية، وا؛ذطةؤ أديب)، ذل شء.ال ركز۵( ءالب واء٠اا ذاوث ذدي؛ ا؛ذطةذيذ

األواى. ن۵ أذل
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اآلتية: اا*دادات ت٠ئقذ لبحث،1 إلدراء

 األول ااةسد.م ذي ل.1األطذ دحددًا مإقة۵ ته.ارة٠اسد ءن دديدوا أن أفال ي.ات٠وأه منًاباء ب1ط . 1

؛اسيعذال، دل:ه إهم،1أطف ءذد 2ااتذةس ذي وأءراض ءوارض! ءن الهل١ سدل االسدته-ارة ن٠ه

 المحذدط ءن اذواذدان ئل٠سه االستمارة، ن۵ اذذاذي م٠ااةسد وذي وازردو. ادتذذس ذي يق خد

 ذي اذديت وتدذدة اذواذدين ءذد خذ.ين اذدن ءادات السكانية، كذانؤ اا ذل: ه اذديت، ذي دادي الد

ةصد.الافد-ذاء.

لمادرسة. ذي اذذحذص ١هذ تم وذد ذألهيذ،1ا ءذد اذردتين أداء ذدص .2

 ؤ المحنيط اذديه تددنيرات ي غ دل إدصد.؛ذية ذداذج خذألل دن يالداسدوب الصحية .«طدات٤ا ءولدت

 ءذد اذتدخين وءادات األدراض ااوراذي ا؛يل هثل: الؤواء، وث ددا قة٠ءال ا.ي.ا يوجند ال ذي ان

٠ااواادين
 األكذر لمذطقة١ ذي يسكنون 'اذين ااذألهدذ ءذد أكذر فدادة كذاذت كثيرة تذذس ءوارض أن وجد

 اا*وارض. هذه دن األوالد اذاة دفى ادته.ال اذدادذون اسد.تذذج اإلدصاذي، ادذدوذج وبحسب ذاودا.

 دن يعذاذي أن 1ضعق 1.57أكدرد .ال۵ادت ءذده يوجند داوثة، دذحاذؤ ذي يسكن اذذي اطذل١ دذأل:

 2.5 واحنتد.ال األذذية، الديوب ذي ااذ^اب دن د-اذي أن ذا خد.* 2.1 ال٠وادذه ذيح، م-ع سد-ه-ال
 أه-ا ذذية. ذطة۵ ذي يفرغ دع 'اذي اطذل١ مع ارذة٠مق وذاك داذاوزنين، جذراحذية د*داية يدر أن خد.*ذا

ا؛ذطةذش. بين 1فرق دجذدوا ذام اذتذذس، ألدراض د^٠دااذسأ

أسفلة
لبيتهم؟ المحذيط^ اذديه ءن اذواذدين ااد؛دثون سد-أل .اذا٤ . 1

 حدط جذاله- ذي يكون بحيث سكنكم، دكذان ذي للبحث دوخد.وءا اخذذاروا أ. .2

الجه.هور.

اطريةؤ١ ي۵ وه.ا اذدحذث، ١هذ إلجذراء جمعها يجب دطدات؛اذي٠الم اكتدوا ب.

طدات؟.«1ا هذه اجذدع

,اذدرودة ثل۵ ظو؛هر - دذذسددة ءوارض
حددرية. ااردووذزاة اذردذيت، ذى لتهاب1 ثل:۵ راض، أه - ذذذس راض آه 2
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ر٠سجاق تدنين
 ن۵ مختلف ذوع4000ذدو ءاى ادآلخ دذان وددتوي المديط^، لبيئة١ وءدى ا.ادخن ءلى ض.ار اذتددين

 ة. سدام ءواد كوذه.ا إ!ى فة١باإلض رطان٠سد تسبب مذه.ا اإكثير أة أذدت دي وال لمختلفة،١ الكيميائية واد٤ا

لدخان:١ ذي لزوودة واد٤ا بعهرة يدي فيم-ا

.اإلده-ان) إؤى يؤدي (،ذم اذذيكودين ٠  رددين ال ذي ن۵أمرا ودويؤديااى تدن؛اسددارات، *ثة ا.اد ااذ.ازات (أدد )CO( انكاردون يد٠أكسد أول ٠

واذذاب).

ةر).1األظ ن۵ ااأله.ح بغ ؛احد إلزادؤ ئستعمل ي وه ذدذ،۵ (ه.ادة أسدتون ٠ .المالدس) ذزاذة ذي اا*ث تذدل ذياا .ادة٤ا أذه ءاى (اإ«روف ب١ذفظ ٠ للتعقيم). ئستعمل ة سدام (ه.ادة أءوذدا ٠ . ؛اوذود) مادة كوذات Л (أدد دذزن ٠ ؛اسددارات). مرًاكم نه اد ثستعمل (تدادة كاددوم ٠ . ^)۵سد-ا ادة٠(ه ن٠أرسد ٠

 إلى يؤدي اذذي -اسد-ي اال المحيطي ايدي اذسددب )اذدحين ذدر د الملىخن: ءدى ئ٩خالقتلى ر أندرا

 *دد. وال ااةحد.در االتدد ءاى توذر ودي وحد كثيرة اذذدحين ءن ؛اذاده^ االضدرار وت.٤وا االءراض

 يؤدي دم ي دو السيجارة، ذي '.اودود ؛اذيكوتين كثيرة. ءاتدية أدداث دالل ن۵ األخد-رار هذه أندتت وذد

 ذاك؛اى ود*د ه.«يذ^، يذظ^ إلى يؤدي ذاك فإن خ،٤ا 'اذيكوتين ددذز ا٠ءذده .خ.٤ا ءاى ويؤذر اإلده.ان إدى

 اذذيكوذيت، تدن إخد.اةية وددة '.اددن يستهلك أن تؤدي ذرداء،٠االسد ءاى ادذذاب ذي إن؛ارء . اسدردا

 اذذركيز توى٠سد۵ ءاى صدلى يد ؛.اددن فإن إضد-اةية)، ددارة٠(سد لوجبة١ هذه اسددؤألك ذالل ن۵و
 دوء ا وءدم توذر، إدى يؤدي شذن، دم هي ادذيكوذيذ ص ن إن 'اتحن. دون ا^ ذت١ك 'اذي واذيذظ^

 ااظو'هر، ديذه - داية ال ذي — يثد.«رون ال الددد ).ادحين أن دالذكار الددير ن۵ دااضد.ذط. وااشد«ور

 ض,غظ ارتذاع إدى يؤدي أته اذذكودن، اإلخد.اذياذخدرر ذأثيراذذيكوتين. ءاى تد«ود ام أدسد-اه-ؤم ألن

ااةاب. أدراض ارتذاع إدى يؤدي ودذا )ادم،

 اويين يتدو دا ط يرتد اذذي )со( كاردون اا أكسد-يد أول - رذذين ا ا ى إد — '.اددن يستنشق اذتددين، أنذاء

 ااذأكاسد.د ذايل يكون صالت Аاذ إدى يصد.ل 'اذي اذدم ذاك، أءذاب وذي *دين• “1ك اال نم ددال ؛ادم ذي اودود٠ا
 ذي اذذذاض ويددث ادكاردون، دل٠أكسد أول ن۵أيائيتأذر .خ٤وا دذية. ال اذاداة^ اذذذاض اى1ددحدايؤدي

 األوءية يؤذي )اتدحين ال*يد، االد ءاى الجسم. ذي أدرى دالدا أداء ويذأذرسد.ادا ,ادذركيز ءاى اذذدرة

 ؛اذي اذذاب أندراذبى ودين اذتدحين دين 5وطيد ءالدة دذاك أن كثيرة أدداث أندتت وذد واذذاب. اذدندوية

 تصلب إدى ويؤدي ادوية، وءية ال ا ددار ءاى ت١اادهذد دذرسد.بب اذذيكوتين يذوم '.اوت. إدى تؤدي
 اذذاب ذدضدات ارتذاع إؤى أدذ.ا 'اذيكوذيت ويؤ.دي ددا. تدر اادئدوية األوءية ذراغ يسد.د ادذي دن شراا

 ويردن ءهل؛اذاب، ءاى دعوبة۵ يثد-كل ودذا اا.دسد_م. ذي وية ااده األوءية اذذداض وإذى 'ادم، وضذط

 ذي أذرى أدراض ااذدذ,ينإاى يؤدي واذددين. ارداين ذي اذدندوية األوءية يأذراض اإلصدب دحار هن

'ارئتين. ذي واذتذاخ ؛اردو ااحد.درية، 'اذر ندذل: اذتذذس، مسالك
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 رددين، ال ن1دسرط يى ممدا هرضى ءش.رة دن عة٠تس ااهاام. ذي ااس״رطان داالت ث ة إدى يؤدي اذتدديى

 بالعهر دااسد.رطان لمدخن١ إصدادا لادته-ا يذأذر ةه؛ل. ءدر هددن ا أدد يكون واذهاشر لمادذذيى هن م۵

 يق شي ود*هق )ايوم، ذي دلدذي.ا اذسدداذر؛اذي ود*دد اذتدديى، اذزدذية ودلمادة اذتدديى، ده ف ددأ اذذي

 سد.رطان هذل: أدرى، رطأذأت٠س أذواع تاور ذي أساسدا ءاه.أل اذسديذادر ددان تدر د ر.اذسدان ددان
 ذي المددة حامغدية ذكون ذاك، هدة.إخداةؤإاى٤رطانادكايذينوسد.رطانا٠سد سد-رطانا.اريء، هوم،1 ال

 ر ء هن أءاى تكون لمدخذين١ ءذد «دة٠ا.ا ذي ددردة اإلحداء ادذه-ال أو تكارارية اذا ءاذية، لماددذيى م٠حد

المددذيى.

 اذدكتيردا ودسءدب )ارذذيت، ذي المتراكهة ااخد.ارة واد٤ا ذأثير ب دد -ذان واال ةم1ا صدان يؤذي ؛اتدديى

 األسد.ذان احد-ذرار ةم،1ا سد.رطان اذاثة، ذي أدراض ه.يح األخدرار التنفسي. والد.ياز ذي؛اذم تتاور ااذي

٠كريهة ئحة١ور
 اء٠وااذسد ءددها. هن ويذال ودودذؤا، ا.اذوية الذألدا يصيب ألته اذردال، ءذد الخمدودة يؤذي ؛اتدحين

 ظ^ور وينشط ااذدديى، بب٠بس ددكارا الداد دؤرم الخصودة. ذي هذ-اكل هن ا أين داذيى 'اددذات

 أن اآلدداث أذدتت .وتسد-اةطه ااذد-هر شيب ذل: ه ااذ-«ر، ءاى ذذيرات إذى ويؤدي ااود.ه، ذي د ع دج

 هع هةارذ^ ددكار ن٠بس بدوت سدداذرواددة، ءاذة ذي؛ايوم ودددن ءاائ، 25 ءدره اذذي الشخص

دددن. ال ؛اذي الشخص

 ذؤذي ددذيى،٤ا تصيب األخد.رار؛اذي - المدذذيى يددطون اؤددن ر۵األلذ.ذ.ا ءؤى اؤذدذيى أضدرار

 يستنشق-إذى رااةذال> ء لمدخن١ رةه.ال. ء تدديى هن وادذينيعاذون دوا^م، هن ص؛اذيننددااال

 تصن يع ااةه.ال ءدر اذتدديى أثذاء ا.اددن. دطاة,ه ؛اذي وادخان السيجارة ب لي ددان - مه٠حس دادل
 إة مشتعلة. واددة سديذارة هن وجسيمات) (ءازات مختلفة كيميائية ءادة 4000 دوااي الجذسد-م

 يستنشقه )اددان؛اذي ذي ذركيزه هن أءاى السيجارة يب٠ل ددان ذي ااخدارة ا.اواد هن ةسد-م ذركيز
الجسم. دل د هداذ.رةإاى الجذسء-م
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 غيرالفعالين. لمدخذين١ ءذد الصعبة اآلخد.رار أن٠دذ كثيرة أدداث ن۵ دالذل ت ذراكه األذيرة، ذوات٠اذسد ذي

 أداذبا، هسد.توى اضرة ف وانخ رددين ال د؛هراض داالحتدادة كادير ادته-ال ادم االثدذاص، هؤ.الء أن وجذد

 حساسية، هر١ظو ءذده.م تددث كه.ا ،اليقظة ذي اذحاض ذدهم٤ ويحإرأ )اذاب، د؛هراض يصدادوا وأن
 دذسدب اذرئدثن دسد.رط؛ن ص ندن؛ اال هؤ.الء يصد.؛ب ذاك، إذى إضدأذؤ ذاك. وذير ؛اردو أزه.ات وتصيبهم

ءاذية.

 م دصه ذي وحددت ذر، سدين؛ تدخين إذى تعرضد.وا لكنهم هدذذ.ين، ذدر آلندذأص دم ة.دوصد.؛ت دراء وءذد

المديط^. اذديه ددن ذوءب٠اسد ادذيكوتين؛اذي ن۵ ءادية دات كه

 دذركيز ااكاردون أكسددد أول دات كه األه.اكن هذه ذي ودت ،١ةدي ؛اتدحين يذم ةذذ1مة اكان٠۵أ ف.حص وءذد

.4د الى-هوح هن؛اذركيز أءاى

 األدذة دؤالء ءذد تددث األخد.رارااذي هدذذ؛ت. أه-ي؛ت أجدة هم ذهادين، ذدر .ادذدين مجذهوء^إضد؛ةية

 ءذد م. تعاوره ذي ءام وضد-رر اذدم، وضدذط ةاب1ا ذدضدأت وتيرة ارتذاع اذتذذس، دركة اذذذأض دي:

 واذوالدة. الدهل أثذ؛ء لأل.جذة ءاذية وذدات وتودد ذدج، يادن أن كادير ادذه.ال يودد ا؛دذذ؛ت، ااذسد-اء
 أجدة أن دالذل أدن.؛ د ويوج هدذذ؛ت. أله-ي؛ت أطة؛ل ءذد دهاهات؛اوالدة اإلصد.؛د^ ذس.بة ذزداد أنه -ا۵ك

 هذددط محيطة ديدة إلى هتواصد.ل، بشكل أمهاتهم درضدت ذا1األذى ددم يا-دق ذد هدذذ؛ت، ذدر أموا

 وتدن ارذي، هي اصادات هن .اذون د يدذذون، وأمهاذوم آد؛ؤهم ؛اذين اآلطة؛ل ااسجذ؛ذر. ددذ؛ن

يدذذون. ال وأه^-اذيم أطة؛آلد؛ؤ.هم هن أكذر ادتذذس دداز هي أذرى ااذي.اد؛ت

 وتذأثر ءدذتين، فيه.ا ديوت ذي يشون د أطة؛ل ءذد يذد؛طأ اارذذين أداء تعاور أن لختلفة٠ا األدد؛ث أثدتت

 دؤالء أن ودد وذد ااواادين. ١يلخذه ااسدد؛ةر؛اذي ءدد هن هد؛ذد-ر دذ.كل اذذذذس از ده ذاوث ذكرارية

 تدحين هن -اذون د األطة؛ل؛اذين داوء.يم. ءذد ى٨الرئت دأهراض اإلصد.؛دؤ كدير هيل ادم يودد األطة؛ل،
 اوكاداذيم.٠سد ذي مشاكل وهن ادذم، ذدرة ذي دش تشو هن أين.؛ ياذون ذد ةه.ال، ذير

 اسدمال إن اسد.ذ«ه.اا>. ءذد أوضدرذا ذحاورة أذل تبغ ذوع يودد ال .كاأل اإلدب آدن؟ خ ذي د دوج ل۵

 سدد؛ذر تدخين أن ودد وذد حذا. ضد؛ر ذاك) وذير )اذرجذب ؛افدم، (كااسدد؛ةر، ا.لختلفة بًاشكاله ادذدخ

 استنشاق إذى يؤدي ااسدد؛ةر، هن اذذوع ٠هذ تدخين إن اذذيكوتين. اسد-ذؤألك هن يذال ال 'اذيكوذيت يلة 1ق

 تدخين وإا-ى داذل؛ارذذيت حاوياء زهذية هدة اادذ؛ن وإا-ىإدة؛ء اذرئنيت، داذل ءهدة^إدى دحارية^ اادذ؛ن
 أة كه.ا يحتاجونها. ؛اذي 'اذيكوتين كهية إذى لذدذذون يعد-ل اإهاريةؤ، ودؤذه ااسدد؛ةر. هن أكدر ءدد

ا؛ةدار. دذذس يضد.ر د؛اذدب ادحين

ا!قاذون؟ ينص ه.اذا
 ااه؛ه^، األداكان هي هذوع۵ أن؛اتدذيت إاى)1983( ااه.اه^ اآلماكان ذي اذتدذيت يهذح ؛اذي يشدرااقاذون

 ذي اذتدذيت يسده-ح مستشفياتودكااكايت. هؤسساتذردوية، اآلذراح، ة؛ءات ط؛ءم،٤ا لدجئعات، هذل:

 أذسدام ذي هكرهة يؤديإاى ال فددي؛ واذتدخين هذ؛سدؤ، ذؤوية فيه.ا يودد ذ؛حد^، ءرف ذي .اكان۵اآل هذه

ةدي.ا. )اتدخين ددوز ال ااذي األه.اكان يرإاى٠تثد الذذات دوضدح دازهذ؛ ااة؛ذون أن .ا۵كا اادذ؛ية. ذي أذرى
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 وأحددح ااق؛ذون، ءاى إض.افات جريت١ ،1994 سدنة ذي اإية.٠ه يدذعغراهة لقاذون1 لف1يخ ن۵ وكل

 ذي بحقهم يط؛ادوا أن للع؛ماين ددق ااة؛ذون، 1هح ءاى ودذاء أدن.؛. العهل راكان ذي مذوع۵ التفخ.حن
ذذي. دواء تذذس

٠التدخين أخد.رار هن هور٠الجم ودوذدذير إخد.؛ةي، موض-وع ءن ااة؛ذون در
 إدراء دادا ا ذع م مذوع۵ أنه إذى )1983( ين ددخ ال آلخ لمتتج؛ت دءادات إجذراء ذع يم ؛اذي ااة؛ذون يشير
 ذي اذآلخ لمدذدات دءادات ويهذعإ.جذراء )اتدحين، تءدح دءاية كل يءذح ااة؛ذون واذتدخين. إؤتبغ دءادات

 سن دذى ااشد؛ب أءدت هطبوءة ذشرات ي وف الصحف، وذي السينما، وذي وا(ذلةزدون، اإراديو، دث
 ءاى ذدذيرا يكاذب أن )اتبغ ءذذد؛ ودج يسد-وق هن كل ءاى ددب ذاك، إذى إخد.؛ةؤ عدرة. مذة١الث

. للصحة ر خد.؛ أن؛اتدخن.ين ااحد.ط وزارة أذرت ذدذير- اي:١كاااذ هطبوءة يأدرف اارزه^

أبهئلة

المديط^؟ اذديه ءاى اذتدحين هخد.؛ر ءن اإلءالن أدت؛اى األسد.د؛ب؛اذي درأيكام ي۵ ع.ا . 1
 حد.؛در۵ مع هة؛رذؤ اآلواء اذاوث كمصدر اذتدخين الذاحد.^ هيزات1ا درأيكم ي۵ م.ا .2

وااصدذ؛ءؤ؟ كاااسد.دارات أخذرى هو)ء ذاوث

 ذي ذذرددا ذ-اةل اداردЛ 2 ةداره.ا۵ خذسارة إذى أدت ادندن,ين أخد.رار أن هؤ.خرا ذفدر .3

التكاليف؟ هذه هكوذ؛ت دي م.ا راةياي.٠اإلسد االةتعد-؛د ءاى ااسد.ذؤ

 أكذر م.عسة شركة سد؛ةر مال اسد يكون أن ءاى تؤثر ااذي ل اا*واه درأيكام ه.ي ه.ا .4

االخذرى؟ ااث-ركذات هن

ياي: ه.ا إذى ١تطرةو ااتدخذ,ين: خدد توءية دهاؤ دصد.روا .5

اذتوءية. ددهاؤ ذذوم ا٠أ^ا هن ؤ؛اذي المستهدة ا.لجموءة أ.

اذتوءية. حهلة أثذ؛ء ستستخدهوذي؛ ااوسد-ائل؛اذي ب.

ستةدهوذبا. ااذي اإركازية ااذكارة ج.

ذه.الج؛اتدحين؟ ااذي ذيااةواذ.ين دورأيكام ه.ا ة.

اذذواتين؟ هذه ذذدرون دل أ.

٩هي ةه.ا ذ*م، اإلج؛بة ذت١كا إذا ااةواذ־ين؟ هذه ءاى أخذرى دذودا تضيفون دل ب.

ت١الذبات ءلمى اذهواء ذاوث ةس.ر
 ءن ااذ؛^م واء٠اا تاوث لتقليص اط؛ت٠دذث اإلذسد-ان ددأ أن ذدل اآلواء. اذاوث بددا حساسة ااذد؛ذات

 هن ؤ واسده سد-اد؛ت۵ — اذذددة واذوالدات أورود؛ هي — الصناعية اذدن من د؛اةرب د ه ننف؛ كذ؛ ااحدذ؛ءذ،

 ذاوث دسد.دب ااذد؛ذات كديرة أخدرار ذددث ،١هذ دودن؛ وذي تذريدا ااذد؛ذات ١فيه أدددت ؛اذي األراضي

 خذسارة واى اا*الم، ذي الزراءية المحاصيل اذذة؛ض اى1 األخد.رارذؤدي هذه أن المختصون يذدر اآلواء.
الطبيعية. اذدآلية ؤ۵األذظ ذي ذد؛ذات تتضد.رر ذاك، إذى إخد-؛ةؤ اذسذؤ. ذي اذدوالرات يين٠بمال اذذصادية
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 تأذورات مع,ها ذذجت مواد
فدآ إضا ضارة

 اب و״ئئتاه شلة٠٠u, 11 تأددر
دسقة1ا الشاتات على تاثعر المدود

 اوراددوااكذذدأ احسدمات تصدق ذل
دادتردة ادذووى) ل»اع۵ال (ذات

 وتورة ل تذود اوذدتة، ذذرات اذسدداد
والذهو. اوذدوذى اوذراكدب ءدودأ

دذذوذأ د١هو دسد-دهات

أذرى دلئ-دهات
 دن وذذال ن وتردا د.دسدهات تصد.ق1ت

 د,ه تذرم اوذى ال*ذدردأ اذواد ل د تدن
 ذ*دق وأددأدأ ،5الدةدة الدبة ت1الاكاذذ

ادذذرد؛

 وتدرة وتذديل األوراق إصادأ
.ر ذه ل

 (هثل. نددوأ ه«ادن
 اوزذمنق اورصداص،

واواك؛دهدرم)

ذات.1الذد ءذى ذأدر
03 ،N03 ء.٤را1ودذ،
ء دا اودؤرانات. ءوى

 ادذي الذدذروح^׳ن ت تشذ د*دق أددادا
ت.1اآلذ.ذ وزؤذى اذداكتدردا، ده ذذوم

 ندو وإعداده األوراق، بة1إص
ادوت. وارتذاع واذدذور، لثدتة١

اواكدردت أكفددد ذاذى

(SO2)

وذات هددرواكرد  طملدق1 اذتردأ، ذى pH ال ادحاض
ادذردأ. ذى س-اعة ه»ادن أووذات

أوراق. تعال־اةط دذهو،١ وتدرة ذذودل  أكسد ثاذى

)N02( ال׳ذيرتوجني

 ءالى ذأثري
S02 الذبات؛ت

 تذوم اوذى ريا ال-اكد ذظ-اط إصادأ
تروحني اوذد دذثال.ت

 لذهو،١ وتدرة تذدول األوراق، إصادآ
 دشلك والثه^ر األوراق دورم

 اوذدرة إصادأ وذشداذط، اكزد ه
 واآلذات األدراض حهة1هو ءوى

اوزراءدآ.

اكدهدأةدآ اتكاسددؤ ء

 )03( أوزون ٠ضوئية
.1وءوره

 تذوم اوذى .ا ر ذن، او؛ ذظ-اط أدأ إصد
تروحني ادذد دذشدت

 دتراكزيءادية ا؛وت إدى يردي
هلدونا). دن ٩جز 100 (أكرث،ن

ادكردون أكسدد أول
(co)

ذربة و لذبئت1 ءلى الهئء ت1ذيرملوث د :5,2 جدول

 بسبب األذحار عظم٠۵ ماتت ءذده.ا السبعينيات، سدذوات ذي .اذدا٤أ ءادات هن ل.جزء ددث ه-ا 1هذ دال:م

 ندإوذاتذاذوية، ذهاتعرخر،إلى١ن۵ ذبتة1ذيا تنبعه.«ظماإلحدادات اوث.٤تهرذإلؤواءا٠تذذ-اقياا.اسد٠اسد

 اإلصادة بب٠بس ذذط ادس ااخد-رر، دددث الداالت، عظم٠م ذي 'إكدريت. دل٠أكسد وذاذي األوزون ثل:۵

 حد-فا ير د أن كان يم اذذردتة: إحدب بس.بب دل ءاوث، هو؛ء ذطقة۵ ذي و۵تذ ذي؛اذدتة؛اذي ؛.ادأشرة

ا. ده وف۵تذ ذاذياذات؛اذي مذاس.بة ءدر تص.بح كذا وه اوث،۵ دواء إدى ذهرخد.ت 'اذي ادتردتة

واد٤ا ءلى اذهواء (وث“تأدر
 ت١البذاي ىتتغط ءاوثة، طق1هذ ذي ان.٠اإلذسد ش.ذع ن۵ هي 'اذي والدأذي واد٤ا ءاى اوث٤ا اا^واء يؤدر

 ويءكان ددر، ن۵ ءحدذوء تثد.اثيل ذحددب ذد اا-يواء، ذي أذرى ؤ.كسد.دات۵و الحامضي طر٤ا داذسذاج.

 إدى ويؤدي هطاط، ن۵ ا؛حد.ذوء^ حات ذ٤ا األوزون ينثدذق سد.ريع. بش-كل اإه.ادن تآكل ى1إ تؤدي أن

ريع.٠سد بس-كل تآكا<يا

 بوذا ذذحدد ذإذتا دختلفة،ل أذواع هن وزيء دايون ودود حًااة ذي أنه تاذي ي۵و ذداس، وددة ي۵ دايون: دن أدزاء ل
حعدم. دايون هن ذركيزه-ا ذذيس انذي اذادة -ات۵حعد-ي ءدل وحدطاح٠ا
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ااهواء ارصد وشتات ا'تات٠ذ>
 و تذق ذي اإ دسذان ا ذات٠أذ أن وحدد ،1969 خة٠س ذي اذكرمل، ذطة^۵ ذي أجنريت ااذي ا؛ذ-اهدات ذي

 ذي الصناعية للمنطقة لمقابلة١ ل۵اإكر هذددرات ءاى و۵ذذ اإذي االس.جار ءاى ذظ.ير ال ااذ-جذر، ءدى

 كان أما ذي األفدذات هذه ذخذتذي اذوذت رور۵ م.ع أن.ه ؛اى األذ.ذات هذه بعة١مت ذذدر دين؛. دج دن

 اذكدريت. أكسد-يد ذاذي حساسة؛ودود األن.ذات هذه أن «روف٠ا؛ ن وق كرمل. ا؛ ذي أدرى

 ذأل:۵ ا؛^واء. ذي خدارة واد۵ اودود ككواذ.ف مختلفة دطرق واألذ.ذات اذات اذد حساسية ذسددل

 األذ.ذات. حالدا ذي ذركيزها ذداس ن.خالل۵ واء٠اا ذي ثذيذة معادن ودود ذ.دص يدكان

 حساسة اذات د إدداد ه.ي يواء،٠اا وث اذا ديواوجذية كءؤذ-رات اذات اذد السدألل أدرى طرد_قة

 ذي د ١وهذ ادات، ءاى ا؛؛وث ١ليذ عتبة٠اا ذركيز لم-عرفة تدر اذد ظروف ذي وفحصها هه.ش، ؛اوث

اذدتة. ءاى اإلصادة وءوارض إشارات ذبه تظ.ير تددأ 'اذي اذتركيز

 صنف ذي ذأل:۵ مختلف، حساسة؛؛وث منها كل اذات د ءدة — التخنيون معود ذي دادثون- ودد

 ددأ ا؛؛يون، ذي أجذزاء 0.05 ن۵ أءاى أوزون ذركيز إ؛ى اذات اذد ذ«رخدت ءذده؛ ا؛ذدخ، دن ين معن

 أءاى، ذركيز أوادى ادذركيز دذا هستدر؛اى دشكل ت٠ذ«رخد وإذا األوراق. ءاى رحدادية دقع تظ.ير

 ذحديرة ذترة دعب وتشد-اذط تتف.رر حديدة ندوأوراق وإ؛ى األوراق، ذساذط إدى يؤدي ذاك ذان

ارن- نم

آلص

أسط،ن
 أءذاب ذي لختلفة٠ا ااسد-ذوات .ذألل ديذأ ذي اا,يواء دودة ءن م1ذذه أن يدكان اذا٠م .1

السدان؟ ت1أذ-ذ بعة١مت

 مؤش-را يكون اكاي معني، ات أواذد األذنات تكون أن يجذب 'اذي 'احدقات ي۵ ا٠م أ- .2
م.دين؟ ؛وث۵ إدى
.رات٠ؤ.ذ۵ك ئستعمل اكاي وأنثدذات، اذات د إلدجذاد ؤ ذرية اذذردوا ب.

آل أسد

رة)؟۵(ا؛سد.ت ذ^۵ا؛ز اذذأذيرات ودين ا؛^واء اذاوث الدادة اذذأثيرات دين )اذرق دو ا م. . 1

:5.1 اذجذدول ذي تدذذوا .2
ابدول. ذي تظ^ر 'اذي ااخد؛رة اذذأثيرات يع۵د٠ا ق.ائمة دذ.روا أ.

.اذذأذير ١هذ إدى تؤدي ادذي ا؛اوذات - ذأذير كل دحاذب - اكذدوا ب.
 اآلجذ-يزة هذه تكون ال ؛.اذا ردوا،٠اذ ااذاوث. ن۵ دماية أجذ,يزة الدسد-م ذي يوجند .3

اآلتية: الداالت ذي ذاجذط

وث. ذا اا ى إذ ر سد ه بشكل الجسم ذ«رض أثذاء أ.

.صدذيرة جسيمات اذى الجسم رض ن أثذاء ب.
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كديرة. ددنة م هي المواطذين هدلحة ءإى اإ^واء وث د ذأثير لف-حص ددذا اذذرحذوا .4

 يكذن إم ءاز يط؛ق اإلذذاج، ءتداية وأثذاء كديرة، ديذة۵ ن۵ ب.القرب .جذديد محدذع أذدم .5

 محيطي[، دددي ־«دار۵ د اذدد طريةؤ اذذرحذوا المذطقة. هذه ذي اذسادق ذي ءوجذودا

 تؤخذن أن ددب دي ال لذذدرات إلى إحاياتكام ذي ١تطرةو الغاز. إ^ذا 2ادعاث وهعيار

المددار. ذحذديد أداء يالحسبان

 تحددد عند اذذإوث الًذطر موددة مجنءوءات يالحسبان ذأذن أن يجذب درأيكام، كايف أ. .6

(المحذيط)؟ المحنيطؤ لبيئة١ ه.هايير

المحنيط^؟ لبيئة١ تخطيط عند لدجذندوءات هذه ذراءي أن يجب كيف ب.

ذاذوية؟ إذوذات خاص بش.كل حساسة .اذات ال أن اذدذية^ م.عذى ا٠م .7

.هراء (وذدوث ادواصالت
 لماواصال ذسد-اه.م ،هتطورة دول ذي اإه.الم. ذي اإ.يواء إذاوث األسد-اسد-ية ادر٠د۵الم دأحذ هي واحد.ألت٤ا

 اذوذت كل - ذزداد اوث).٤ا دذوع تعلق۵ ١(وهذ ء٠الهو ذاوث ه_جذهل هن تذرددا 90% حذذى 40% بذس-بة

 ذي اذيوم تنجح اذسدارات ذي وجذية تكذوا تحسينات أن ن۵ اذرءم وءاى ااهالم> ذي ااسد.دارات كءية —

 ءرور م.ع يزداد واحد.ألت٤ا ن۵ وث ااذا تدل مجذ اكان واددة، سدارة ن۵ المذب.عثة اوذات٤ا كتدية تذايل

اذوذت.

ذيا.سد-رائدل الذدل وسائل :5.21 للرس.مة
رةزية)1ا اإلدصاء داذرة (ددسد-ب

 المديط؟. اذديه ذي ده سد.هوح٤ا األذحدى اذتاوث سددوى ه .يرإاى۵د (المددط): مديط.ي - ديدي دار ه ل
هعين. ذاوث ءحددر هن ده لوسددوح اآلذصدى ااتاوث ءسدذوى ى1يرإ۵د ه«داراالذد*اث: 2
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 رة دخن! دول وفي فيإسد-رائدل الءد.يًارات ءدد دستوى :5.22 ثرس.مة
)world resources( خلس،ب .العادم دن

أدرى ث !ذدددرًا Iمحد دح رذحة1هة السبارات دن اث ذعأال كادية :5.23 سمةرال
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رة١السي ترص ج
 المدركذات اإسدارة. رك دح ءءل طرد_قة معرنؤ علينا يجب يواء؟٠اذ ذنوث اسدارات تسبب كيف ذفهم> كاي ل

 أسد.طوذ.ات، أربع ءاد يوجند المحذرك، ١هذ ذي داخذاي. احذذراق ذات ندحنركا'ت هي ادسدارات، ذدرك ااذي

 مدور ذسذيه ز١جه يدور دركده خالل وءن وأسذل، أءاى إدى وادد يذدرك،كدس ١مذه كل وذي

دارة. سد اا ءحالت إد.ى المحذرك لمحذور اذداذرية اددركة ذذذذل ددث المحذرك،

 دورالمدرك ن إلى !!-دركة ل ردة اا.سد.يًارة بس1مك دركة :5.24 للرس.مة
ااسن-يارة ءحدت اوى دركة٠ًال دذذل ددورالمدرك قوم٠ب

 ٠المكبس ذزول إدى يؤدي يرا كد ضةالً؛ سج ادذي ادخازات وإذذاج ادوذود ادذراق إدى يؤدي

ذي الوجذودة اذذازات — الذارج إدى - ويدفع أءاى إدى لمكبس١ يحد.هد االذبعذاث: ^1نرد .4

 ادسددارات م.عظم ذي دوجذودة ودي دذزدن، ءدرذات ذوءش: إلى اذسددارات ه-دركاات تنقسم

 كديرة، ذوة ذات ^دركذات إدى ذدذاج ذذل وسداذل ذي ءوجذودة ي وه ددزل، وددرذات الخصوحدية،

واذشدادذات. اذد-اذألت ذل:۵

^):۵ةاد1ا الصفحة (ادرسدطذي ءرادل أربع تذم اددذزالن، مدرك ل م ءذدمادع

اآلسطواذؤ. إدى وادوذود واء٠اا ن م ه-خلوط وددخذل كدس ا؛ دذزل - االسدذييراب رداة م .1

4اآلسطواذ ذي اووود اذنذاوط ضذط ويذم أءإى، إدى لمكبس١ يحد-هد - الضغط نة ردا ن .2

دا وادوذود المؤواء مذإوط ويثد.ذهل كاؤردائية، ذداد دواسد-ط^ شرارة تنتج االشذهال־. ^1نرد .3

االسد.طواذك
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د.ذزين ددرك ءدل ذالل ذتم رآلردعاردي ادرادل :5.25 لرسمة1

 ن:٩المحرك ذوءي دين أسدادان ؤرذان يوجند .اودذزين ^دركذات ءءل يشد.ه اذديزل -دركاات۵ ءءل إن

دذزين- وديس سد-ودر وه ادديزل درك ذي سنتعمل ادذي اذوو -1
 (دسد.كل ذاة؛ذي كل٠دسد يذم اذوذود اشتغال ألن ، د١ااةد إذى داجنؤ د دوجن ال انديزل، مدرك ذي .2

ذاتي).
ذالي:1ذذماكليةكاا

االسد.طواذؤ. وذودإلى ودون ةةط> ء1هو يدخذل االسد.ذده.اب، رحلة۵ ذي ٠

جذدا. كادير دلثد-كل درار درحذ ذرتذح ذاك، أءذاب وذي واء،٠اا ضدط يتم الضغط، تدرداة ذي ٠

 دشكل ويثد.ذ«ل درارته، درجنؤ ارتذ*ت 'اذي اا-يواء إدى اذوذود قنح يذم ال، االفدد تدرداة ذي ٠
ااه.ااية. درار درد دب٠دسد ذاذي
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ا{سارة هن ذاوث إذى ذؤدي الغذي العهليات
 ت١الغاز ل ند مجذ ددن ط2ة 1% ئشكل ادسدارة حدن المدداعثة لهواء١ وذاتإ۵ لمذبعثة:1 ادذازات ذي داودات

 ١خعدله ن۵ دي ال لطريقة١ داؤواء. ءادية كوذات Л ي۵ ااذ.ازات وداذي ادسدارة، ءادم ن۵ ذذرج دي ال

 اوذات٤ا دين ادكتدية واذذسددؤ ااذاوث نددى — كادير دشد.كل - تددد اإذي دي دارة ادسد تردرك داح صد تذم

أذل. المديط^ اده ذاويذب ويكون أذل، وذود كمية يستهلك سديم، دذ-كل دل ادذي المدرك ادذذدذؤ-

يدرىكربوذاته  CH 
نجو ألندترو أكاب 0  

,(كاردون يد كس٦ اول  CO

اروجحرتذب  N2 
НО داء
ون ,(كار دد أكادى يذاذ  СО2

د؛اوذزدن ذ*قل سد-يًارة دن عثة٦المذد ازات,غذا دكاونًات :5.26 /لرسمة

سد-يًارة د.ن واء ه ئ.وث

 ءاى تؤثر ت،1االسد-طواذ إدى يذذذل ادذي المذاوط ذي الذاط) ة (دسي وادوذود اد-يواء دين ادكءية اذذسددذ
اددذزين ن۵ واددة كذاة وددة هي الصحيحة، ادذسددذ اددذزين، هدركاات ذي ااهدرك. ااسد-ادم ادهءل
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 *اث اد هن دزدد الصحيحة، ءدر الذاط ذس-بة إن ).1:14.7 (الذس.بة اا^واء ن۵ ة كندل وددات 14.7 إذى

 اا^واء إذى به٠ذس أكذر وذود ده ف ذي د ١وهذ طاوب،1ا ن۵ أكذر د.ااوةود ءذدا المداوط كذان إذا اوذات.1ا

 اذدأذ^، هذه وذي .)اوذود !.درق طاوب1ا األكسددين ذي ذذص إإى يؤدي ذاك فإن ،)1:13 الذس.بة (مذال:

 ااسد.دارة، ن۵ *ثة د1ا CO وال )CH( ت1يددروكاردوذ٠اا كادية ذزداد اذا ملة،١ك االدذراق ءداية تكون ال

 ذكون N0x1؛كادية اذ دا، ذسد أذل تكون دأاوةود ءذي حدداوط ادتراق أذناء تنتج اددرارة؛اذي ودرحذ
.هنخفضة

 ءهاية مإن ،)1:16 ذسوذذ1ا (هثأل: اا$واء دن فاذخى ده ف ذي د ودذا دأاوةود، ذذيرا المذاوط كذان إذا أه.ا

 اكان *ثة، ااد ااذ.ازات ذي CO وال يدلروكاردوذأت٠اا كدية تذل ذاك، أعاب وذي ־ديدة، تكون االدذراق

دن أكدر دات كاه وتذتج ءاذية ذكون ددا) كدير ١غير اا־يواء ة؛ذض كذان (إذا ذذذج ااذي درارة٠اا درد

.NOx٥١6١^
 يؤذر ١وهذ مدركذات؛ادذزدن، ه.ع رذؤ1هة ءاذية درارة ددرحات ادذراقاذوذود يذم زل، ه-دركاات)اد ذي

 CO دذتج ١وهكذ ددد، ادذراق إذى ءاد اادااية اا.درارة دردة تؤدي تذتج. اوذات؛اذي٤ا كوذات۵ ءاى

 م*ظم وتكون ؛ادذزدن، سددارات ع٠ه هفار أين.؛ ة1قلي تكون تذتج ؛اذي اا־ؤددروكاردوذ؛ت وكدية أذل.
).VOC( هتط.ايرة هرقد؛ت وايس جسيمات اا-ييدروكاردوذ؛ت

 اذاك، ااسددب أن ذون۵دذ اادذزدن. سددارة ن۵ أكثر أخد,*.اف 10 دذى جسيمات ق1دط اذديزل، سد.دارة

 كل٠بش اذديزل حردرك ذي االدذراق يذم اذوذود. كوذات ه ودن ااديزل ^دركذات ءدل ؤ رية ط هن يذدم

 ذي االدذراق. ا*هاية ًاطول زدن جإاى١ذدذ ااذي اذوذود كوذات ه — كذاب بش.كل - ذدذرق ال اذا سد-ريع،

حسمات. دج ددذرق ال اذذي اذوذود اذديزل، مدرك ذي االدتراق ظروف

 م.ع ه.ةار كديرة دات دكه NOx دوإذذاج اذديزل، حددرك ذي اا*.ااية االدتراق درارة ذأثيرآدرادرد

هدركااذزين.

'־'=

٦٠
لم

اعنخفضر

/ًالوقول وهراء بين تذدرا,ف،،-ية ءذد يارة ًااسد. تدن المذد*ثة وذ؛ت.٤1ا ذركاير :5.27 /لرسمة
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co

تحاقال سيارات
تعمدتمخدا

(حافالت) ديزل سدرة ودن )وهل،ة٠خهل، ئره٠رس دذزين رةسد.يًا تدن ت ون؛ ن! ث اذده! :5*28 هاع الرس

 اإظ.ازات و۵ دارة٠ااسد ن۵ اوذا٤ا عظم٠ه صدر ه إن وةود:.1ا تاعبحة أذناء وثات1م در تط

المذددثة.

 ءاى )اوذود ازات ء تدتوي .دأذوذود ااسد.دارات ئه د أثذ-اء )اوذود اتط.اير جذذا كادير ه-«ذى يوجند اكن

ااسدرط.ان. شددب حدادة تدر ده ؛اذي اذدذزن ا٠بيذه ن۵ ارة، خد دركدات

 . دددج ؛اذي '؛اوذات كثدية ءاى رااسد.دارة۵ء يؤثر ا:٠ذده.اله٠اسد طربقة١و سددارذ1ا ءدر ذأذدر

 تآكل وألن بعد>، دا ٠(اذظرو ز1حق ندحذول ذدها يوحد ال ألذه جذذا، كديرا ذاوذا ق1ئط ادذديتد^، اذسدارات

اإدرك. ءعل٠ ذداءة اذحاخى إدى يؤدي دارة سد ا ا ن٠ه ةسد-م

دن 50% دذسددذ ذسد.اهم ذي؛ايالد، دارات ااسد ن٠ه 10% ًا.شد-كل ااذي يئد اذد ا ااسد-دارا أن يذذرون

ااسد.دارات. ن۵ ااذاوث؛اذاجذم

 سدجر ددء ءءادات فيه.ا ذذئدذ ؛اذيااسد.دارة أين.؛. كثيرة اوذات Л إذذاج اى1 ااه_درك اذزاذد د الجي يؤدي

 اذزائد لحد الت ااسد.دارة. ندحذرك على جهد اى1يؤدي لمديذة،١ داخنل ااسد.ير دركة ازددام أثذأء دال: م كثيرة،
ذاوث إدى أين.؛ هى تؤدي ااسد.دارة، ذحاذى توذف ل۵ذذ- ااذى الصحيحة ءير وا!سدداةؤ ااسد.دارة، ذى

ن.
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 وثأت الم! اذده!ث وبين سلير.1ا س.رءة دين أذالد-بة :5 •29 /لرسدهاع
المحيطة> ديدة 1ا وزارة.دودة (ددالب

(**وارات هدن م ا(داج التاولث ٠صحكد ه واجه م
 دذزين. سدارة هن لمذبعثة١ الغ-ازات اتذايل تكذوإوحي دل ١هو الدداز، ا؛حول ذعان: ددول ستعمال1

 .1993 اإلذذاج سنة دن م الذحدوحدية ؛اسدارات ذي ذيابدد، ميا1إلز ودوده حأحدد وذد
 NOx حوتدويل02 إدى CO وتدويل ادتراق!!.»يدروكردوذات، إكه-ال ءلى از الد ادؤل ي*هل

.N2 إدى
 دحى.ابد دال:م خ,امل، بم,عدن غلفة٠م سديراءيكاية ءواد ن۵ م.صذوءة دألدا ن۵ هبذي الد؛از ا؛حؤل

 الم.عدن ودود ب ددد الدذأز اذحول ذي الكيميائية لتفاءالت١ وتتم الدألدا، ءدر ذد*ثة1ا ادذازات ر ته

 كءية يذال ذد المدحيح، داسكل دل ادذي الد؛از اذحول للعملية. كمدذز يستعمل اذذي هل1الذ

 NOxو 85% بة٠دذس CO ،55% بة٠بذس اا.يدلروكاردوذات مل.حوظة: بنسب ذددثة1ا ااسد-اه^ ااذ.ازات
 ذطءده وتكون دذداءؤ، ل م دع ذإده هط؛وب، و۵ كه.ا الدذأز الحول ذة١صي تكون ءذده.ا .80% بذس.بة

 وذود داستخدام ذا زهيا ااسد.دارات ذي الدةًاز المدول اسددمال إن سدادذا. المدرك يكون ءذده.ا ذصوى

اذسد-داده. إلى ويؤدي الدذاز، اذحول وث يا الرصًاص ألن )ارصداحى، هن ذال
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 ز الدذا دول1ا ددران
أ يصدف ال ذوالن ءن عتهدذوءة CO2

حيت’'سدرض عه محت

о

о

ز ئ حق دول ق :5,30 .٠لرس.مة1



لوفود١ وأوكدان اذوذود في ا(رصاص
 ذع ص كاي ل أذرى)، ءواد ع٠م ركب۵(ك (إوذود ف تغد-؛ دادة ١هو دل لوقوف،1 ن٠ه ا جذر ديس ادرتداص

 ادذي المدرك المناسب. ادوذت ذدل — االسد.طواذؤ ذي لماوجذود — لمدضذوط ددوذود ذدة؛ةي اشدن-ال

 ادظ؛هرة هذه تذدل ادذدة؛ةي. االشعال أثذإء ض.ربة ه.ح٠يسد المناسب، ادوذت ذدل ادوذود ده ف يثد.تعل

ادوذود، لدحذط؛ت ذي المدرك. ف ودد ادوذود تدذير إدى وتؤدي ا؛طدوب، د؛دشد.كل المدرك اسدالل ن۵

المدرك. ذي خد.رد؛ت ددوث ذع م ءدى ادوذود دذدرة -ا٠د*خد- ءن تختلف مختلفة ودود أذواع دددون

 دذ.كل المدرك ذي ت1خد.رد ددوث يحدنع ادذي ادوذود ادذدرة. لهذه ءذداس و۵ ادوذود، وأوكدان

 إذراج إن .ادوذود مضخات ءدى ادوذود أوكدان رذم ءاد يسد-دل ءال. أوكذان ده ف يكون ,ددد،
 أذرى إضاذية واد۵ نضيف أن ذا يدزه دداز، تدحذول اسددددال ًاءة؛ب ذي ادوذود، هن ادرحداص

 ءدد ازداد .ا۵كا المدرك. ذى خد.رد؛ت ددوث تتدذع ودكاى ءال، أوكدان رذم ءدى ذدأذظ دكاي ددوذود،
 يوجند ذدك، وم.ع ذا. ضد.؛ ا د ه. دتدر ادذي ادرحد؛ص ذدهاث١ يذل الد؛؛ز، المدول ذات ادسد-دارات

 وذات ادذذدذ^، ا؛تط؛يرة ادؤيدروكاردوذأت ن۵ ادرحد؛ص، دداذل هن ةسد-م هذ؛ك يكون أن ذوف

رط؛ن.٠ادسد إدى تؤدي هواد حد.ة؛ت

يواء٠ال دة١جو ال.خامس: ادةحد.ل ו 76
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 ه-خلوط إذذاج تغددن دارة،٠ااسد ذي الصحيحة ية1اإ*ذ إن الصحيح: كل٠ش٠بال اكارة ياذنن صد
 ز١جه بواس.طة أو ״كااردوراتور ذي المذاوط يئثج اذدذزين سدارة ذي صحيحة. بذس-بة ودواء وذود

 بحسب الجهزة٠ هذه مه.الوؤ ل تشه و؛لتي المداس.ب، اوةت١ ذي تدم ااذي اذحدداح .1؛اوذود حذذن يذوم

 ذي اذسدارات ,وديع اسدارة. دن اذاوذات ج١دنإذذ ص1ذة ذد واء،٠اا ي ن حد-؛ د وتدديل المدبج، ات۵ذهاي

 '؛واصالت، وزارة ن۵ وأدر ذاذون ءاى دذأء وذاك ذوي،٠ااسد اذذرخذيص حص٠بف تدر أن ددب ״بالد،

 هذه ذي داسذهماا$.ا. بسمح ال 'اذحذص، ١هذ تدر ال ااذي دارة٠وااسد اذسدارة، حدداذة فدص يذم ددث

 اوحنددة اذؤدوحدات جذذا. ذايل كل٠بس المديط^ ديه ا جذودة الحذذداجذات )اسذوي ااة.دص يددددل األدام،

 أذه دهض1ا د«تةد ديزل. سد.دارة دن أسود دذان ه)ث واد دذزين، سد.دارة دن CO اث اذده دي: تذم 'اذي
الحذذان. حول ا؛ سالمة ذدص وددب أيذا، إخداذية داوذات ذوى٠دسد ذدص ددب

 ذدهثةإلى٤ا ا؛اوذات ودكوذات كدية ءاى كدير ذأثير )اوذود لدودة دوجند اذوؤود: ^ودة صدعان دح
 المدركوالمدواللدذاز. ذجذاءؤءدل تؤ.ذي المنخفضة )اوذود جذودة اا<يواء.

 يذم )اذي اذوذود .اذوذود ذي كميتها دن تدد وذواتين أوادر يوجند ااوةود> دكوذات دن اذسم باا.ذسبة

اآلورودية. وا؛-هايير داذشدروط ي ين ذيال.الد، شد.وية,ه

 وذاحدذات اذكدريت، دن ذايلة كادية سد-واردع هه.ادل؛اتكاريردتسد.ويق ددأت ،2000ال سد.ذوات دداية ذي
 ذذتج. الجسيمات؛اذي كدية تذايل اذى ذاك يؤدي د.ا۵ ااوةود جذينا ادذراذا ذدح

 -ركاات۵ ددأت ،2001 س.ذة دداية وذي ، ا؛ديذؤ) (ددزل ددزل سد-يذي هد>٠ذسد اذوذود دن ااذوع ١هذ

 مختلفة. دواد إخداذؤ دن.ذألل ادوذود جذودة تدسين يدكن كديرة. ددن ذي اك٠داسذهه دواصالت

 األوسد-اخ ذراكم دن تدذع اكاي )اوذود، دوادإذى تضيف أن ركاات؛اوذود٠شد ءاى ددب اذذاذون، ويحسب

المدرك. ذي

 داحذوظ، بش.كل )اسدارات دن )اذاجذم اا-يواء ذاوث تذايل يدكان :۶وكهربا غ־از د.دركذأت اسذد.ت.ال

 دواسد.ط^ ذ«دل ااذي ااسد.دارة وكاؤرداء. از ء ده-حذركاات ااه؛د^ '؛واصالت ذي )اديزل ت١دحذركا دداذا إذا

 ذي يستعمل و۵و )اذذط، اتكارير ق دراة كذاتج ااظ.از هذا يذذج .2 دكاثف كاردوذي ءاز ها ذي نستعمل ااذ.از،

اذنازه.ي: ه.الالسذه ية٠اسد٠اآلسد الحسنات إة .وااتدنده للطهي البيت

 وإذى جذيد ادذراق إدى يؤدي ودذا واذوذود، اا^واء تدن دذيه دات دكه مذودا ذذدج أن ل 'اسدي هن ٠
يواء.1ذاوثا تذايل

 ذي ذاك تذذدذ يدكان ال اكان حذذازا، محذوال ذركب أن يدكن ااذ.از دواسد.ط^ دل ذه ااذي دارة ااسد ذي ٠

اذددزل. دواسدط^ دل ذه دارة سد

ذذط. اذوذود ن اط جذ-ياز يو^د سددارة؛اديزل، ذي ل
سد.اذل). إاى4(تدويا ودكديذه دضدحه ذذوم الصياريج، ذي الغاز تخزين حجم هن ذوذر اكاي 2
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.ال وسده ادائ ه يكون مكثف كاردوذي از غ بواس.طة دل الس.فربسيارة ٠

س-عراذدذزين- نم أرذص الكثف س-عرالغ־ازاذكاردوذي ٠
 لكهرباء١ بواس.طة ل م دع دي ال اذذطارات ااسد.ةر. ذدل شحنه يتم ءركم بواس.طة ادية رد ه ك لا ت١المحرك ل م دع

 . باالكهرباء لقطار١ يزؤد و وه ية، الدد ااسد.كة طول ءذى يتدر كهردادى بخط ذادت بس-كل رذدطؤ۵ تكون
المديحات. )اديه ذوذاتإذى۵ ق١قط ال ااكذيرد؛ئية المدركذات

 هلي أوااكايرد.اء ااذ.از مال الست اذتدريجذي االذتذال اكان جذذا، د.اهظ )اذذل وسد-اذل ذي ت١المدركا تدديل إة
سد.تةدل.1ا ذي اا-يواء ذاوث قم1تف ذع م ذي يسد-اهم ذد د.ااكايرد.اء، اذذطارات وتث_ذيل اا*ذ.اط، واصد.ألت1ا

 تشجيع اذا الدديدة. دارة اسد١ ذن أكذر ذاوث لقفيمة1 اذسددارة ذكارذا، كه.ا ذددذ: سد.يارات تدددل

 .ر۵ء هدل٠۵ إسراذيل، هلي واء.٠اا ذاوث ذذايل ذي يسد.اهم ذد )اذددذ، ااسد.دارات ال٠۵ است تذايل أو ءدم،

 دتدديل راذيل٠إسد ذي ^۵ااها واصد.ألت٤ا ذ.ركاات تذوم أخذرى. ذتعزورة دول مع مذأر ءال اذةل١ وسد-اةل

-ا. ء 15 كل ا؛ظةل وسد-اةل

أخرى **دارة — ادنقبل ذي ل٠الح
 سددارات الخنذراع حاوالت توجند اذا ،١ذظيغة سد.دارة ج١إاىإذذ داد ك1هذ ذيرة، اال ذوات٠ااسد ذي

 ذدرددي دشكل ايوم ا ئستعمل ؛اذي االخذدراءات ابعغر سد.ذذكار أخذرى. ذكذواوجذية دواسدط^ دعءل

ااه-الم. ذي دخذذاذؤ أه.اكن ذي

 ااسد.دارات هذه أءدت وذد المفيتة. داخنل ةصد-يرة سد-اةات1 !اتذذل كاؤردأذية دوسد.دارة الداول، أدد
 إذى دارة٠ااسد هذه وتحذذاج حدنير. دذل اذذل صد.ذير كاان۵ ددا ف ويوجند أوراكدش، اراكب أددادا

 سد-اءات 8( الركام اشددن ة 1طوي زذذية ذدة إلى تحذذاج أذي.ا سيائتها وذن كام، 50 كل شحذن

.د.اهظ ا ره وسده ذذرددا)

 يستعمل .كايرد.اةي وددرك دذزين ددرك ددركاش: طؤ٠دواسد ذ«هل دوسد.دارة األخذرى، الداول أدد

 الركام ذ.دن يذم ددرك؛ادذزين. ذي االسد-ال وآدية ااكايرد.اةي المدرك اتثدذيل ااسد-دارة دركام

 خالل ن۵ وادذاذي اذدبذألت، دوران ذألل هن دذزين، ا مدرك ذي دواألذر كادا األواى ن،٩بطريقت
 دواسدط^ ااسد.دارة در٠تسد ركام. ا؛ ذي طًاقة ااسد.دارةإاى كدح أذناء دبنت ااذي الدرارة ن۵ م٠ةسد تدويل

 المدرك فإن أوااصد.هود)، ااتسد-ارع أثذاء (ذدأل: ةية1ةوةإخد اى1 ذدذاج ءذددا اكن دذزين، ددرك

 المدرك. ل۵ء ذوة ذي ذجذاذية ذذدرات ددوث ن۵ ندذع ودكذا ل،۵ا*1د دددأ ةي1ااكايرد

أذل. داوذات سج متجانسة دذوة ل۵ده ؛اذي اذدذزين ددرك
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 سد.دارة1ا فهذه .ذعرض.ه ادذي ادذادث اإذال ذي ذجده دارة،٠ااسد رك ح ع ذي لحوظ۵ إدندير اؤكدير االدل

 ويتقءألن ياإ.ييدروجذ,ين االكسدحين يختلط الفالدا، هذه ذي .قود١خالداو دط؛ردات طة٠بواس تعهل

 ذدريك ءاى ملعت كهربااء ذذذج خالله-ا دن دي ل ا كيميائية ءداية خالل دن ه.اء إلذذاج دهضهما د-ع

 ذ«دل ااذي اذسددارة .هيشد ودذا كام، 300 كل وذود ذزودد إذى دداج د اذسددارة هذه اذسددارة. نددرك

اداء. ٦هو المحذدطذ لبيئة١ إدى ذها۵ ق1ذط اإذي اوديدة واذادة ؛ادذزدن، دواسد-طذ

 اذتكذوإوجذية ا؛ذ-اكل أن إال اا*الم، ذي األه.اكن بعهرا ذي ذ«هل سد.دارة1ا هذه أن دن اذرءم ءاى

 ذخذزدته ويجذب مال، لالشن ذادل ءاز دو الؤيدروحين ؛إشاكل: بعهره سد.ذذكار جذذا. كثيرة فيه.ا

 ة كندل رادة اذى تؤدي وه.ي ءادية، اذوذود خالدا ة كندل أن اذذاذية الم.ش-كاة آدن. بش.كل سد.دارة1ا ذي
 كيميائية دوسد-اةل هيدروجذ,ين إذذاج دكان ييدروحين.٠اإ إذذاج كيذية ذي مشكلة وتوجذد دارة. اذسد

 واذذذط) (اذة,دم االذذوري اذوذود يكون أن يدكن األددن: ددض يلي فيما ءخد.وية. دواد دن مختلفة

 تذدية تتم الحاذة، هذه (ذي اذزراءية .اذات د وا اذديتية اذذخادات وأين.؛ اإ*خد-وية، ذإه.ادة دحد-دذا

 ذاذي ق1يذط الييدروجذ.ين، إلذذاج اإ*خدوية 'إواد ال٠اسددم أءذاب ذي اد.حةول). ذي ااسد-دارات وذود

 الذدإيل طؤ٠دواسد ا؛اء ذدإيل ي۵ الؤيدروجذ.ين، إلذذاج األخذرى ؤ رية وا؛.ط يواء.-1ا ذى1ااكردون دل٠أكسد

كايرياذية. طًاقة دذل إدى ية1اإهد هذه ذحذذاج .لداء) ءدر ةي1كايرد تدار رير (ته ةي1اإكايرد

أينيراة

ا؛دن؟ دراكز ذي اذذحدير ةر٠إسد1 اذكاؤرياذية ااسد.دارة اسد.ذ«ه.ال دات1أةخد. هي ه.ا . 1

وحد.ةت. اذذي اذسددارات وسد.يائت دسد.ذات صد.ةوا .2

 دواسد.طذ ذ«دل ءادية سدارة ددل ذ«دل اكاي سدارة، دن ا.إطإودؤ اذحدفات ي۵ ه.ا .3

أواذسوإر؟ ؛ادذزدن
 تذوم ددباة سد-دارة استعملنا إذا درأيكام- - ر تغذ.ي أن يدكان ادذي اذحد.*ود؛ت ه-ي ه.ا .4

اذدذزدن؟ دواسدطة ذ«دل ءادية سد.دارة ذذ؛ذه-ا انذي دات1اا*د دذذس

.
٠٩
٠ .

٩٠ 1,
 V  Iالسيارا لجميع المتراكم السفر مسافة هي هذه متر، كيلو مليارد 35 المواصالت: شخطيط

 اذسد.داراد تةطهي.ا انذي ااه.اد^ ت ساخا اد، ذذإيل إة ).2000 س-ذة (ه.«طدات س.ذة خالل راةيل٠إسد

 ذإوث تذ؛ةم دن يدذح اإزدده^، وارع٠۵اا وذي دراكاز؛إدن ذي اذذذل اةل٠وسد ءدد يحص وتة! إسراديل،

واء.3ال
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اسرائعغل ذي ر.سافرI كهية :5.31 ؤلرسهة
),زلمركزأل دادرةاالحقحزواء به״- ود

 ةر.٠ااسد هسد-افات طوالً ى ء؛ كدير ذأثير اها يوجند الع.اهة، الت٠د۵الموا وذداءة و؛لمذطقة، ح د٤ا تخطيط

 إذى واطذون٤ا يةط*ا> )اذي ددد ا فإر> عة،٠واس احا٠هس ءاى ة1قلي دكذاذة دادا ذي د ا٠ءذده دالن م

 ارات٠هس ألن ذاجعة. ءاتدة هواصالت تاوير يديح ال ن١للبلف اإتوزيع ١وهف .كديرا يكون أءه.الهم أه.اكن

 هن ددية ح.افالت سد.ارات ه دذأء الصعب ن وه كديرا، يكون ااسد-ير ن وزه ؤ، ويل ط تكون الداذألت

 خصوصية دارات سد واطذون1ا يستعمل اذا هن؛اديوت. ؤ ربد ة أه-اكن إلى تصل بحيث اذتصدادية، ذأدية

.ذزداد ااسد-ةر هسد-اة^ أن واإنتدجنؤ
 إن كدير. دتوزيع كذيرة دن ه وخد.وادي دادان — الالد ذي - ودذيت ذطءت يرة، اآلخذ ااسد.ذوات ذي

 ا؛سد.ذةدل ذي - ذطةؤ1ا خئطنا إذا ويةودي.ا. اا*هاية هذه ببددرع ة) رذم (كثد-ارع س.ريعة ث.وارع د ب دع

 و۵ااذ ويهتع جذددة، ءاهلج هواصد.ألت دكة٠ث دذأء يسد-ه.ح ذاك، ذإن كثيف، ددذأء 1وةهذ الصحيح، كل٠اث1د -

ااسد.ةر. ت1اة٠هسد ذي ارع٠شد1وا ذزايد٤ا

 وببدد-اهم الخصوصية، ااسد.دارات استخدام هن يذال د اوجذودة، اا*اه^ واصد.ألت٤ا شدكة تحذسديى إن

 اسثعملت ؛اذي األه.اكن ذي ل،1جذ0 ١هذ ذي ذذدم ١طر األخذيرة، ااسد.ذوات ذي سنر. اا سد_اف۵ تذايءن ذي

 تذف اكاي ااةط؛ر، لدحذط؛ت ذي دارات٠سد واذف ه دذيت ذذد كديرة. سدنر دوتيرة دن٤ا ديت رات1ةط دها ف

 واطذيت.٤ا هن لجذزء كذان وذد ،2001 س.ذة ذي ةيإسد.راةيل، الدل 1هح و؟د .الخصوصدية ااسد.دارا ةدج.ا

 ث.دكة دذإء ذل:ه دن،٤ا ديت ذاذطارات إضاذدا تحإويرا ل۵يث. أن ددب ااة؛دهؤ، ااسد-ذوات التخطيط

 ذكون دحذيث لمديذة،1 داخنل ر1ااةط هواصالت ث.دكة ودذأء ادذدسى، ذي الخفيف ر1ااةط هواحد.ألت

 يدءي .كديرا وذدا ر۵وتسد.ت ط؛ةا^ أهوال إذى ناشاريع هذه تحذذاج اآلرض. تدت انههسد-ار هن م٠ةسد

 واحد.أل1ا لتدجن.ا ذي بًاطدق إضد-اذي ل حذ دوجند د^.٠سد1ا؛ذ د.األةخد.اية تدظًاى ال اريع٠ث1ا هذه أن ااد*ض

االجذرة. واذاكسد-دات تة.ال لداا خاحد-^ سير مسالك و وه ااه.اه^،
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 دارة إسد١ ندال اسدد م.ع هقارذة وذاك مة،١الع واحد.ألت٤ا اسدده-ال تددى ءاى أيغلج.ا تؤدر ااسد.ةر، أسددار

.يإذذ٠ااوسد هذه اسدذ«ه.ال ءاى سيشجع ^۵ااد؛ نإواصالت ذي ااسد-ةر «ر٠سد ذذذدض إن الذحد.وحدية.

 خصوصية سددارات تدخنل ال م.عيذة، أحداكن ذذي ةر،٠ااسد ساذنن ه لتقليص ااه.الم ذي أخذرى كااذدات۵دطدقإ

 مذادل وكا.ا٠رسد ااسد-اةق ددفع أخذرى حذاالت ي وف ه-حذدودة، بأءداد ذدخذل ا أوأذي ٤كلرى ددن ءراكز إنى

 ذذايل إلى يؤدي ناددن، ذي ااسد.دارات دواذف ذي األه.اكان ءدد وتذايص االزدحتذام. سد-اءات ذي دخذونه

المديذة. تدخنل 'اذي اذسددارات ءدد

 واذدذدارك، ذدا1هو واطذون.٤ا يستعملها كاي ل اا-يواةية، ذادراجذات خاصة مسالك دوتعبيد آخذر، اذتراح

واسع. دشدكل يوائية٠اا ات اذدراجذ السد-ذهد-ال دذاالن ا٠هم

لهواء١ دودة ال.خادسى: د-ل۵الف

اف صيغ أم

االجنتحد.اءي؛اذي االذتعدادي دواالسد.ذذذاج ا٠ه .5.31 و 5.21 دني اذرسد. ذي ذوا تده أ. .1

دني؟ ؛ارسد ادين ه تدن استنتاجه يدكن

المحذيط^؟ لبيئة١ جذودة ءن اارسد-دتين ه.«طدات تدن ذذعدم أن يدكان ه-اذا ب.

المحذيط^؟ ديدن ا ياوث دارة ال؛اسد٠۵ذه٠اسد اذا-1 أ. .2

اذذاوث؟ دذتج درك1ا ءدل ءرادل دن درداة أي ذي ب.

را-سد-يًارًات سد.ة .بة٨ك لتقليص يمؤة ركو׳ ٤ ط ًااًة
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ءذدما: يذدج )اذي المؤواء نذنوث يددث م.اذا اشدردوا، ذم ،5.27 اارس.مة ذي تمذذوا .3

د.ااوةود؟ ءذدا مخلوط.ا المدرك يعدل أ.

د.ااوةود؟ ١فقير مخلوطاا المدرك يعدل ب.

د؛اوةود؟ ا ء المذإوط كذان فا^0الت هن اًاةإيل تنتج ؛اذا ج.

 ءذبج تعليم.ات وبحسب قيقة٠د ذس.بة ذا يوالء٠واا وط؛اوذود1ضذ يكون أن م اده ددن ذا١لم .4

دارة؟ انسد

دين — وذات11ا هاث اد ذي — اذذروق اث-ردوا ذم حد.ةوا، .5.28 اذرسحدؤ ذي تم_عذوا .5

ديزل؟ درك و دذزدن درك
 ن٠ه اذدأتج واء٠اإ ذاوث ن۵ ءاذية دة٠دذس أوكدان ءاى ددتوي )اذي اذوذود يذال ذا١إ ة.

دارة؟٠ااسد
اؤواء؟ ذاوث ن۵اددائز المدول يقلل كيف أ. .7

.ال؟۵ األسد اا.حأاز المدول إدذال م.ع )اوذود دكوذات ءاى طاوية1ا اات*ددالت دي .ا۵ ب.

اذسدارة، أداء ن۵ حئن مختلفة دات د* ١يةوهو أن اذسدارات أصدحاب يستطيع .8
 ذم اا*هادات، هذه اكتدوا اوذات.٤ا *.اث اد ن۵ أين.؛ وتذال صيانتها، تكاليف وتوأر

اوذات؟٤ا *.اث اد تذايل ذي مذه-ا كل تساهم كيف اذكذروا،

كثف؟ه هيدروكذردو.ذي عاز وذود اسد.تادهال ءاى ااخد.رادب يذرخدون ال -درأيكام- ؛.اذا أ. .9

ال كثف، л هددروكذر؛وذي ءاز وذود ه.ال د اسد ات٠دسد.ذ ن۵ اذرءم ءاى ١لماذ ب.

دح؟شا .كلدن يستعمل

.5.29 ؛ارسدط ذي ورد 'اذي التخطيطي اارسد-م ذي ته*ذوا . 10
التخطيطي'؟ اارسد-م يصفها ذي اا ااظ؛هرة دي ه-ا أ.

ااظ؛هرة؟ هذه جهة١لمو الصحيحة ذطرية^١ - درأيكم - ي ه. ه-ا ب.

 ااذاوث تذايل ءاى تسد-اءد دديث واحد-ألت،1ا تخطيط مدال ذي داوال اذذردوا أ. . 11

الد؟ 1ا ذي ا؛ذةل وسداذل ن۵

اةتردتهوها؟ ذي اا اذدذول تطبيق عند تتوة*وذيا ؛اذيااحد*ود؛ت ه.ي ه.ا ب.

الصفاءة من هواء ملو'ائت
 اا.ؤواء. ياوث 'اذي االسد-اسد.ي حد.در1ا ااحد.ذاءؤ كذاذت ر،٠ءذ ااذاسد-ح ااذرن ذي ااحدذ؛ءية ثورة اا ذرة ة ذي

 بصف ددوادي — 'ايوم - ا؛صذ؛ءة اهم٠وذسد ااحدذ؛ءؤ، اذذسددي اجزء١ ذل ذذد واحد-ألت،1ا تهاور وه.ح

).168 دة عدف ذي 5.23 (اذرسده^ اوث1ا دذوع داق ١وهذ واء،٠اا ذاوث
أساسيتين: يذش1ءه خذألل هن الصناعية اذصانع ن۵ اا.يواء ذاوث يذذج

٠كهربائية طااقة إلذداج دوقو درق ٠
المؤواء. اى1 فقة١مر ذواتج ئعذاق ١خالله هن هذذد؛ت، إذذاج ٠
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الكهربافية ״طاقة إداج عماية خالل الهواء تلوث
 ز1جه هو لكهربائي،١ وك٤وا كهربائي. مولد تشغيل خالل من كهرباء،1ا من كديرة كدوات إذذاج يذم

 تدار داج إ إدى تؤدي العملية، وهذه مذذاطيسي. دذل في ء1الكهرب ه.وحد-ل أسداللف ف1ه ٠فيه يدور
 .ةالتوردين ذي يوطدد تدوره. الذي هي ئدبالمو المرتدط^ التوربدذة اإوحد-ل. األسدألك ف.1م ف.ي رباذي٠ك

ءال. ضغ.ط ذي ئل1سد_ طًا٠دواسد أو الغاز طة٠دواسد يدور دوالب

 التوردينة تدريك يدكن .اؤتورديذنذ ذدرك الذي بالوساذل يعضها ءن وكايرباء١ إذداج تكنولوجية تختلف

 كن األه؛ في الرداح، دواسدط^ أو كديرة، أنهار فيها يو-دد ااذي دول1ا ذي يذم .ا۵ك ماء، شالل دواسدط^

 طاةؤ.1ا توايد محطات ه-*ظم وذي شادع، ءير ادوسيلذش ى٩هات لصدااسن .ذوية رداح فدي؛ يوطدد الذي

 في البخار إلذذاج الطاذة تدذل التوردين^. اذدريك 1جئ ء.ال بضغط ء ه؛ بخار يستعملون الكوربائية
 نات. سن؛ ذي الموطدود الماء ذادان دواسد-طذ الدد.ار يذئج اا.كيردائيه. طاةؤ1ا !.توايد المعده المدط؛ت ه.ذه

 معظم ف.ي الخام) ااذة.ط من المستخرج اؤوذود أذواع من (ذوع أوالمازوط الفحم، دحرذون المذرض، ا.يذا

الكهرباء. نيوا ينتجون الذي المحطات
.ااكذيرد؛ء ع.حطة ءدرهداد.ن ا!طيواء إلى تنبعث اكه.اية، خالل تذذج ااذي اذطذازات

 ا؛سد־ذاة ادتوردين^ من آ-ذر ذوع باسذ*مال إسدرائيل في ازكورباء شركة ددأت األطذيرة، ذوات٠ا!.سد ذي

 داذاي، ادتراق بعملية يذوم محرك دواسدط؛ لكايرباذي١ د٠1ا؛و يدور ا!.توردين.ة، هذه ذي غاز. توردينة

 ازات٠ااطذ بسبب المحطات ادنه ز ة؛ لمنتوردين االسدم أءطي السد-دارة. مدرك يثدبه المدرك هذا ءه-ل ومددأ

 هذه اتثدذيل ر.ادد؛ا وايس ااتوردين تدرك والذي المدرك، ذي تذم ااذي االحتراق ءه.اية ه.ن الذاتجة
 يددكن أده اا,ذاز اتوردية ية٠األسداسد الحسنة إئ الطبيعي. ااذ.از أو السوار ؛ل۵اسذو يدكن لمدطات١

.اذيوم خالل لكايرباء١ ءا.ى المذذدر ا.اطاب ءة٠بسر االستجابة يددكن وه.كذا دسرءة، تشفيلها

الكهربا طة۵ :5.32 االسة
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 االدذراق دذداءة كادير دىمب اق د اكايرداء٠ ه-حطة ن۵ وث دل ال ^واء:٠اا ذاوث ثة٠ع عذبا الغازات

 إذذاج ن۵ تثدذع ههي اذا ،)1600 (ح جذذا اية١ء ذاذات٠ااسد ذي االدذراق درارة درد ااوةود. ودذوع

СО تطايرة۵ ودركدات )V ОС( . دب٠دسد ذذتج اادي أكااسد.دداذكدريت ن هي ذذتج ية؛اذي٠األسد-اسد اااوذات 

 اا*.ااية االدذراق درارة دردات بسبب دذدج ؛اذيNOxJl ركبات٠ه اا.ازوط، ذي كدردت ودود

وجسيمات. ه-دركاات؛اسددارات) ذي تتم ااذي ية ل م ح ال يشد.ه ودذا (

أخرى ءم١ص; ،،ددات
 إذى تنبعث ذارات ي۵ للثئقجات فقة1المر والذواذج كيميائية، ءدادات هي كثيرة، ءذذحذات إذذاج ءدادات

 ددراق ا ذالل ن٠ه ليهاء ذدحدل ءاذية، درارة درد إدى اا*هاية تدذاج الداالت، ه.«ظم وذي الوواء.
 تثد-ذرك ؛اذي واد٤وا اا*هاية ذا وف وذاك لختلفة،٠ا الصناعية دات اذه ذي مختلفة داوذات تنتج ااوةود.

٠فيها
 ذي ااحي.از داذل يتذاءألن وهه.ا وصلصال، دير هه.ا الذام، واد1ا اإلسمنت. دوإذذاج ذاك، ءاى ذال۵

 اذذي اصهاز داذل ه.ازوط درق دألل ن۵ ودؤ1ااط الدرارة درد ءاى ندحدل ءاذية. درارة درد

 ذايل م.ع ويذاط الكلينكر دطدن كادذكار. نسئيها ه.ادة دو اذهءذية، هذه ذاتج الذام. واد٤ا ءاى يدتوي

اإلسمنت. يذذج كذا وه الددص، ن٠ه

 دجنر دن وط اذةل٠ الدذر، ذأذذاء المختلفة. الرادل خالل اا^واء اى1 ءاوذات ذذتج وحد,ةذاه.ا ية؛اذي1هه1ا

 أكسددااكدريت ذاذي ودج اا^واء، إذى تنبعث جسيمات دذذج االدذراق، ءداية ودألل ذدار. الديردذذج
 ادة1ا م-ع اإلسمنت ذي لذوجذود ااكدريت ه.«ظم (يتذاءل الدذراق؛اوذود ذتدجذؤ ودودذتج ذايإؤ، دكءية

 ذاذي يذتج ادذراق، ءداية كل ذي دوالر وكه.ا ذاك، إخداة^إاى الكلينكر). ن۵ جذزء اى1وتذدول الذام

)НО( وه.اء )О( يد؛اكردون٠أكسد

اليوًاء الى تنبعث رًات ء! تنتج اإحد.ذع، ي ق ج ًالمزذذ! ءطبات ددفا. ذي تكرير مع}مل
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ءة١الصع مة هه*درها دواء تدوث ل٢ا مش جهة١مو
 ن۵ اذرءم ءاى ء^.1اإحد.ذ ن۵ الذًاجم اا^واء وث دل م.عظم صد-در٠ه دو لكهرباء،١ إذذاج وذدا: 1التكذو

 أكذر لكهرباء١ أدحت ،1995 سنة (ذي دبحذوظ بش.كل األخذيرة ذوات٠ااسد ذي ازداد ادكاؤرا إذذاج أن

 دددة ال إذى ذد*ثة1ا والجسيمات S02 ال كءية أن إال ،)1980 ذة٠س ذي اإلذذاج ن۵ وبصف بضعفين

 كادير ددكل كسى دع ذا؛اوضع،۵ جذذا. كادير بشكل ارتفعت NOxJl كءية اكان تذريدا، ترتفع ام المديط^،
 داول اايوم يوجند اا<يواء. ذاوث مشكلة ة ده اوا ءؤ1ااحدذ تستعملها اذتكذواوجذدا؛اذي ت١إهكااذد جذدا

 يستطيع ذكذواوجذي دل - اآلن ذى د — يوجند ال اكن وجسيمات، SO2 ادداث اتذايل جذيدة ودية تكذوا

.NOx اد كءية ها-دوظ كل٠بش يذال أن
 ذذبج ادي تطورة،1ا اذدول ذي آلنه أذل، ذاودا يسددب غإده جذديدا، اذحدذاءي الجهاز ن١كا ا٠كلم ،وءاد

ادصارن. المديط^ اده دهه-ايير ،زة اال هذه ي دف أن ددا كادير اهذه.ام يوجند صناعية، أجذ.يزة

هي: اا^واء ذاوث لتفليص ءؤ1ااحدذ ذي المستعملة األسد_اسد.ية اذتكذواوجذية ااوسد-اةل
 ذاذي اذدداث ذي تذاصى ذدق ددي: ط غ.از واسدددال ر.اد وا إكدردت1د ذذدر وذود استعم.ال

 (دحنتوي داذكدردت ذذير وذود اسدمال دذضد.ل جذدا، كادير دثدكل ذي؛األد، )S02( أكسد.يد؛اكدريت

 س-عر إن ^ريت). 0.5% هن أذل ءاى (ددتوي كبريت1با ذذير ذذير ووذود كلريت)> 1% هن أذل ءاى
 )ادخذان اذتثد-ار ذع۵ اى1 تؤدي ذد طةس ظروف ذى ئستعمل اذا جذدا، ءال )اوذود ن۵ األذواع هذه

 جذدا، كديرة ه.ازوط كءية تستهلك ؛اذي ادكاؤرا دركة ذي سد.ؤاون1ا درف اكاي ).ادخذذق ن۵ إذطاق١

 ادجذوية، د األرصد..! ة ط دح ذي خاصى م٠ةسد أذدم ذذد كدريت؟٠ا1د ذذيرا وذودا يستعملوا أن عليهم يجب ذى۵

 د«طي و ذه اطةس،١ ظروف ودسد-ب ءتواصدل، ددكل اطةس١ حداوة ية-دهى أن ااةسد.م ١هذ ؤ وناية ن وه

 دركة زادت ،)2001( اآلخذيرة ذوات٠ااسد ذي اذوذود. ذوع اسدذ«ه.ال دول ذهايه.ات ء1ااكايرد دركة
 ١فيه يكان ام داالت ذي أيذ.ا اسد.تةهل وذد اد،٠وااره داذكدردت اذير اذوذود ال اسدده دن ادكاؤرداء

 ألن ي، ط؛د از ء اسد.ذ«ه.ال يدكان صناعية، دشات ه ذي وأدداذا از، ء توردنؤ اسد.ذ«ه.اا>.ةي إذى دادة

أذل. اوذات ه ودذدج أذضدل، ادتراة^

 اا־يواء ر يم ءدره-ا ؛ادي مصاب، مال اسد خذألل هن اوذات1ا ن۵ ةسد-م اذده.اث ذدذع أن يدكان مصًاب:

ادخذدة. دخذوا.هإا-ى ذدل
 دي ااكايرد؛ء، وددط؛ت الصناعية صد-اذع1ا دن صدادنة جسيمات اذده.اث اذح ااداة«ؤ ١ااتكذواوجذد إة

 اوث1ا اا^واء يدر 'اذكذواوجذدا هذه ذذي .سد-ائ) سد.ذاذي (ااكترو=كايرداء، ادكذروسدذاذي ب١مرح

 ددذية ي ذه صد.ةاة1ا أه.ا سداب. دددذؤ الجسيمات دددن يذوم ادي ر كا دذل ءدر لمفخذة١ اذى دطرية,ه

 صدةاة،1ءدرا يواء1ا ذي وجذودة1ا الجسيمات لتدخنا٠اذاءذده ءودة، ءددوذؤبشحنة هعذدذية أدواح دن

 يذم دذاذق، ءدة وكل ادخذذق ذهردطرية-ياإدى٠تسد أه.اااذ.ازات ،١دي وتلتصق األذواح إلى فإذه.اتذجذذب

 ذي ودود ه ذدءيع وءاء إدى الجسيمات سد-ةوط إدى يؤدي ا٠مم ه.ادن،.1ا اودات د-يز تذوم آدتة تة*يل

.المصد.ذاة أسذل
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تدة ستتًا كدرو، f ًا إه تدق م :5.33 ل.رسمة1

 المرس.ب هن أرذص ١التكذولوجي هذه أكداس. ن۵ وديوت ؛ادورانه-ي الجسيمات، جة٠لم.ع.ال أخذرى مصاب

 هواء٠ال ءدره يتدذق از٠جه ١هو اذدوراذي، ز١الجه غيرة■٠ص إذذاج اوددات بة٠مذاس ي وه اإللكذروسدذاذي،
 ااحد-ب، الجسيمات ءاى جذذا كديرة سدة ل م دع ).اركاز؛اذي ءن اطرد٠ وذوة دوراذي، كل٠بش اوث٤ا

 أه.ا رالدحذ. ء ودذطاق أءاى إدى فيستمر يواء٠اا أه.ا الد-ي.از، جذدران إلى الجسيمات اذدراف إدى تؤدي

 الجسيمات وتدذى يواء.٠اا ذحدذي ذاتدة أكداس ءدر يندر اا.يواء ذان أكداس، هن ديوت تكذواوجذدا ذي

 اى1 ذذي غوط٠مض هو)ء يتدذق آخذر، إلى حين ن وه المدخذة. ذهرإاى٠يسد واء٠اا أه.ا االكداس، طح٠سد ءاى

 ج;ياز د؛اكيسإلى التصقت ااذي الجسيمات تسد.ةط اكاي ااكيس)، الخارجذي اطرف١ (هن از٠الد داخنل

دح. تجه

 مصاب وه.ي تعمال٠لالس ءذدواؤ تكذواوجذدا ك1هذ ااظ.ازات. لمعال_حة دافي۵الم هن ذوعآخذر أءد

 ا؛ذال، سويل على نصف مناسب. ائل٠س ودس ددذؤ׳ا س دالم ج١خذألإلذذ هن ؤ سد-اه ءازات هفعول ل1إلدط

 ءدرهصدذاة، *ثة د1ا رااذ.ازات ته *ثة. ا.اد ااذ.ازات هن )S02( أكسد.دل؛اكدريت ذاذي إلبعداد اده.صدة؛ة

 كاااسد.يوم كدريتدد ودذذج الكالسيوم، ه.ح ؛اكدريت أكسد-يد ذيذا يذذاءل جذير. مع ه.اء ذذاط ءلدي.ا ويرش

 أكسد.دل ذاذي دون *ثة ااد ااذ.ازات أدا .اء،٤ا .ازه.ح٠هنالد الكالسيوم كدريتيد يذطاق. )CaS04( صد-اب

 هن الكدردت يد٠أكسد ذاذي اذده؛ث هن تذال أن ا؛صاةي هذه تستطيع المدخذة. تسد.تهرإاى ها٠فإذ 'اكدريت،

ا. تذر 90% بة٠بذس ء1ااض ت1مدط

 ارذذأع إدى يؤدي اسد.ذهه.االي.ا ألن )اذوع، ٠هذ هن أجذ-يزة ء1ااكايرد ذ-ركة تستعمل ام ،2001 ءام حذذى

ذذرددا. 10% بذس.بة لكهرباء١ تكاذؤإذذاج
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ذذي ز1غ وير مع ذذية عياه

־و־ ־ * ־ وث إ ه ز ؛ن

I

ه؛وثة عياه

ثة المدبة الغارات ددن الكبريت ذيًاكس-بد1ث !د٠٠إلب ه1مص.ف :5,34 ادرسمة

 عذايير٠م ذداوز ن۵ تثددع ١وهكذ ددك، بش.كل واء٠اا داوذات دتوزيع ااه-ااية لمفخذة1 ذذوم عاؤدة: دداذن

داذن).٤ا ءدل طريةؤ ءن 150—143 الصفحات ذي (تحدثنا المديط^. لبيئة١

 وتطدية.يا. ه.ايير1ا دذخدل ذاوث اا اتذايل ااتكاذواو^ية اذودل تذ*يل يذم م.ع.ايير: ودذذيذ إنذراف

 )،1961( ضدرات٤ا ذعم ذاذون دو اا^واء، بذودة يير1ه.ه ذدديد تم ألؤ.ه خذ ن۵ 'اذي األساسي ااة؛ذون

المديط^. اؤديدتة بذودة يوزارة۵ ؤوءنتذذيذه،٠سد٤واذوزارةا

 دددة ال ذي دها المس-موح اوذات1ا كادات ذرف ؤ؛اذي المحنيط دية ا ه-ايير٠۵ وردت )اذاذون، ١هذ ر1إط ذي

 يذم ديث ا،٠يبعثه أن عينم إحد-ذح به-ا دوح٠سد1ا اذوذات كاندية ذ«رف ااذي االذده؛ث ومعايير المديحإؤ،

 ءة٠مجمو دو األدر، ١هذ صي. فدنن أدر خالل دن دذذرد دشكل دحدذع اكل *.اث االد ه.ه.ايير ذدديد

 يحصلون ذع؛اذين1ا؛حد- ددراء د-اذع.۵الم إدراء المحنيطؤ دية ا دودة وزير داره-ا٠د؛حد يذوم ذهايه.ات،

 األوادر. هذه م.ص-ذع.هم يذبذاوز ال أن ءاى دسر كل٠بش اشددؤواونهم شخصي، أدر ءاى

 ذحذدد ديث ارية،٠التج المحالت ذرذدص ؤاذون حالل ءن دي *.اث، االد ايدر٠ه* اتدديد أخذرى طرية^

 'اذبذاري المدل ءاى ددب 'اذي *اث هداييراالد بذ.اري الد المدل رخنحد-ؤ ذي المحذيط^ اادة دودة وزارة

ادذأذون. ه-خالفة ندر د المه-ايير هذه ءن اندراف وكل به-ا. يني أن
 اذع األوادر ر1إط ذي ا؛حداذع بذديع ذازم ودي الجسيمات، *.اث الد د-ه-ايير يوبذد ذاك، !اى إخداذؤ

).1972( ال$واء حسيمية؛إى ه.ادة هاث اد - اطدرات

 دن د*.اث اال درحدد يةوه.ان المحذيط^، ديدة ا دودة ووزارة المداية، ااسد.اط؛ت ذي المحذيط^ دنة ال وددات

 'اذي هايير1ا ذبذذاز اصانع؛اذي هذه خدد ذضاذية شدكوى دذذددم يذودان ادداجذة، وءذد حد؛ذع،1ا
بذودة ذة.دص اكاي حدذاءي، ذاوث دن تذأذر دذ.اطق ذي واء٠اا رحدد يذم ذاك، إخداذؤ؛اى ا,ي.ا. ددت
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المديط^. م-ع-اييراابيئة م-ع ظارذة هواء٠اا

 أن أصحابها تدن ويط!دون وث، لتل١ إدى تؤدي اددي المص-اذع عرفة٠م يدأواون دامعايير، ١تجاوذ ود إذا
ذإك. ءن يهتذ*وا

 ءدارة ه-ي 'إذنوث، دذوق ادذدوث. دذوق ذدارة ه-ي اذحدناء^، ذي ء١الهو وث د جهة١لمو وس-يلةإضافية

 ادذي المص.ذع *-اث. االد .ع.ايير۵ بحسب المديط^ ئة|البي إدى لوثات۵ إطالق المص.اذع يددذح يحص طن تر ءن

 يذحاوز أن ذي يرءب آذر م.ص.ذع ى إد دةوة,ه دديع أن يستطيع المسموحة، لكمية1 ن۵ أذل لداوذات يحإدق
 ادذي ادذرخذدص 1وفق للتلوث ذابت توى٠عس ءاى ذحاذظ ادطرية^ء وديذه ,إ.ه حددت ذي ان *.اث االد ه-*ايدر

 الحصول بح,اجةإلى تكون ال اكذي ااذاوث، هن تذاحص أن ءاى المص.اذع ذندحع وهكذا عيذة.٠ه ًاءطي.لمذطقة
ااديع. رخنص ب1أحد-د يكوذوا أن ءاى أين.؛ الصانع أحد-دأب ذث-حع أذن؛ .ا۵ك ذاوث، ذراخذيص ءاى

أسط،ن
ذي؛احدداءة؟ اا^واء ذاوث دذتج طرق دأية . 1
 ذاوث تذايل كااذية۵إ وديى ادصذعذ، ءن )اذدم اا^واء ذاوث تذايل دينإهكااذية ذارذوا .2

درأيكام؟ ال.«ةدة الم.همة هي م.ا صالت.الوا ءن )اذاجذم واء٠اا

 الدوذات *اث د دذال حاللها هن دا تكذواو ي۵ ادذاوث، اتذايل التنظيف تكذواودا .3

 تكذواوجذدا دي ، ادذظيذ:ة 'اتكذواوجذدا المديط^. ديه ا إدى وانطلقت ذذدت ؛اذي

 اذذايل تكذواودا أذواع ت وصد.ة ااةصد.ل، دذا ذي هسدق. دشكل وث ااذا إذذاج ذع۵ت

 تكذواوجذدا وأدي.ا تنظيف' دا تكذواو أدي.؛ اذكذروا اذصذعذ. ن۵ ادذاجذم الى^واء ذاوث

ذظيةآل؟’و

 ذذايل الصعب ن وه ااكايرد؛ء، إذذاج أثذأء الذ؛تحة S02 ال كادية ذذايل ل ادد-ي هن -اذا٤ .4

؟NOxال كءية
 ذي ء1ااكايرد ت1ددط ذي مصاب ذركيب يذم ال أنه ادذذية^ دول رأيكذم ءن ءدروا .5

 ركة٠ث ألن ااكايردأء، ددط^ هن *ثة الد ااذ؛زات هن SO2 ال كءية اتذايل إسد.راذيل

 در ارتة؛ع إدى يؤدي وذركددي-ا صاذي، ا هذه دون *.اث االد دهه.ايير تني ااكاؤرد؛ء
).2001 اسددن صحيحة ات٠ال.*اوه (هذه 10%بة٠بذس ااكذيرد؛ء

ءذدا: المديط^ يه ال وددة ا٠ذذ؛ذه أن ددب ااذي اإلدراءات ه.ي ه.ا .6

ءادي.ا؟ تث-رف ااذي ا؛صد.؛ذع هن ؛اذلمجذه^ االد*-اث هله.ادير ذي تدارا اطبن دجد أ.

المديط^؟ دددة ال هله.ادير ذي تدارا اطبن بد نط ب.
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 د.يل۵تفا د.ذع۵الم ب حذ حد.ا ن׳0 1اطلبو ذم سدكذكام، ذطقة۵ ذي المعد.اذع أدد ى1إ 1توجهو .7

المصذع. ذي اإلذذاج ءملية٠ دول

هواء؟٠اا دودة ءاى المص.ذع ذي اإلذذاج ءملية٠ تؤذر كايف أ.

ددد؟ )اذي ءالهوا داوث ذع٠المص يواجه كايف ب.

المبذ.ي في !اهواء تلوث
 ذ؛رج.٠اد هي اا^واء جوده ن۵ جوده قل١ - عيذة٠م ظروف هي - تكون د2 لمباذي،١ داذل اا^واء جوده
 اا.يواء ءن و؛عذعزلة غاقة٠ه ذذ2دطري اذيوم تدذى كثيرة دذأدات ألن تطورة،٤ا ؛ادول ذي ذاك دددث

ءركزية. ءكيذات أ.جذيزة ءاى اات,يوية د تم ودع ازذاردي،

 ذي ءودودة كثيرة ءواد ألذواع ذذ«رخى وهذ.اك تادات، 1ا هذه دادل وذتذ؛ هن 90% دوادي ذذضي

نادات. 1ا حدذها دذيت ااذي واد٤ا وذي اذدذإدات،

 كثيرة، داالت ذي بعد>. ةيه.ا ١(اذظرو مختلفة دطرق اا^واء إلى ذحدل خدأر، مذه-ا كثير ااذي واد٤ا هذه

 ن٠ه أكثر اتجاذي ذي ااذاوث مشكلة أن كثيرة ذاءية دول ذي ذألدظ ضارة. ندواد ءدة دم.ج حدن اا.ذطر دذدع

 يستعملون زاذوا ا٠م اشر دذي عالدحى ندائت أن الد.ةيةؤ ن۵ يذدع ودذا تطورة.٤ا اذدول ذي اتجاذي ذاوث
 داذل ءودودة أذران ذي األخشاب درق إة وااندةنه. طيي1ا قة1ط كاهحد.در الددواذات ود*ر األدث-اب

 مسالك ذي مختلفة راض أه إذى ويؤدي ؛اديت، داذل هذ.ه م٠ةسد ينتشر حيث دداذا، دذتج ااسد-كان، هد؛ذي

اذتذذس.

 'ن م ذي ات و Л وهى.ادر وذات
ية:٠االسد-اسد در1ا؛حد بيته*ا ددن ذذكار٠سد هصادر. ءدة هن اتجاذي إلى اا^واء ءاوذات ذحدل

 زراءية، آذ-ات .لكااةط وءواد أحد.حداغ ده.ان، تنظيف، د٠هو هذل: مختلفة، ءذذحات اسدمال ءذد ٠

واء.٠اا ى إل مختلفة واد ه تذطاق

 ااكاردون دل٠أكسد أول *.اث اد اى1 يؤددان تدةظذ،11 وااسد-وار ااذ.از واسدمال ااط.يي، از ء اسدمال ٠

co، ايمة.٠س ءدر ذؤوية ودود حااة ذي دذى٤ا ذي يذراكام اذذي

 ية1ءه ءاى .دطر ااذ.از هذا .اا<يواء إدى ي طي ا ا از ء اذدماث يؤديإ؛ى اذذاز، أذاددب هن اذذاز تسد-رب إن

واذدأرات. دردق ذشوب يؤدي؛اى وذد اذتذذس،

 لذطرة١و دسيمات. اذد*؛ث إذى تؤدي وه.ي واآلذاث، اديوت هذي.ا تدذى ااذي لختلفة٠ا واد ا؛ تآكل ٠

 ن،1الديط - .اخد.ي٤ا ذي - منها بنيت ؛اذي ن)1رط٠ااسد تؤديإاى (ه.ادة سيسط اال جسيمات هي هذي.ا،

.ادة.٤ا هذه ال٠ذ*ه٠اسد هذوع۵ األدام، هذه ذي ةوف.٠وااسد اآلذاديب

 )اذاز ذا۵ يندر . األرخد.ية) ذي1د٤ا (خصوصا اتجاذي حد.دوره*تجذإاى أذواع هن ءازاذرادون رب٠يتسد ٠

دطيرة. راددواكذيذية أث-«^ تذطاق ه خلدا ن وه إشعاءي)، (ذث-اط راديواكتيذي تدايل د*هاية
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 ئن٠التدخ دحيطونهم. ادذين ص وإألدن؛ ادحين كديرة أخد.رار إدى لمباذ1 داذل 'اتدحين يؤدي ٠

 دودة ذي كدير اذذفاض إلى ويؤدي ״اوثأت، تركيز ذي داد ارتداع إلى يؤدي ثداق، هكأن ذي

ن.1سرط1وا رددين ال ذي أدراض ودين دين؛!تدحين ءألة^ هذ؛ك أن كثيرة حاث د أثدتت .هواء٠اإ

4فب هواء٠ا/ جذودة دلدس ال طر^ة^ تخطيطه وب دح مذلق، دنى م - ًاري دج محم.ع

ان٠م؛ في التدوث هواجهد
 ١فيه ذذتح أن يدكن 'إدي -اكن۵اآل ذي هلة٠س تكون ؛!ذؤوية ذراكامالذوذات. ن۵ تدذع لمباذي١ ذؤوية إذ

 دركازي، ٠مكيف حهاز قدها يوجند وااذي وحمات، كذاتب Л دذإدات دل: أذرى، اكذن٠أه ذي ا٠أه الشبابيك.

 ضارة ر ء ءواد ندال اسدد إدى االذتدإه ددب ا٠كه دد■ .ج كل٠بش ا!.بي.از ١هذ صداذنذ ءذى ذدأذظ أن ذيجذب
 ف1للمو جذدا كديرا ذذوءا هذ؛ك ألن ذ؛ص، ددكل عبة٠ص ية1۵اإ* هذه الماذحات. وإذذاج ذي،1د٤ا دذ؛ء أثذإء

 ذسرب يدذح المدحيح، ناء ال ه.«روف. ر ء ذهام كثير اإ وذأثير 'احدذ-اط، ذي اذيوم نستعملها ذي اإ

- ااذر ن۵ اذرادون ءاز واذتدار
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اداذي في ي٠ط؛د م،وت - ءازارادون
 يعطبي بش־كل يذتج ١وهو رادد^- وال إون وال اه، معط ال راديواكتيذي، ل۵خا وءازه ؛ارادون، ءاز

 يذذدر منخفض دتركيز - ا؛.هادم ذي واالماتردأ اذصذور دميع ذي - الوود ؛ايوراذيوم اذدألل ن۵

خرإلىآخر■٠هنص
 جسيمات تنتج خالله.ا هن ااذي إضد.؛ةية، اذدألل ب.عمليات يتدر قإذه اا^واء، س؛إرادون دالم ءذده.ا

 إذى يؤدي فًاده الجسم، أذس.جة الجسيمات ن۵ اذذوع دذا أحد.؛ب إذا أذة؛. ذوع حدن راددواكاتذية

ذية.1سد.رط خالدا ودحذوا.ياإاى الفالدا، ذي ذذيرات

 دقه ا إدى لمذبعثة١ اذراددواكاتذية األشدخ تدن جذذا منخفض مستوى إدى اذوذت كل درخد.ون كاذا

 ذي اذرادون ذركيز ارذفع ااحد-طإذا ءاى الذكاورة ذزداد اا-يواء. هى اذرادون ود و بسبب المديحزؤ

 تدذى وام كذاذية، ذؤوية ذيه־ا يودد ال بانم مالدئ وذي أرخد.ية، كاوادق ذي ذاك دحذدث وذد ليواء.1ا
 أيذا ؛ارادون ذركيز درتذح دتاية. ا اذتردذإذى هن دخذول؛إرادون حدن يئدذع اؤذي الحدحيح كل٠شد1د؛

 الجذديدة. يوت ال داخنل — األخذيرة اذسذوات ذي — تدذى ذي اا الده.اية ءرف ذي

 ءاى الدواذط هذه تحذوي وذد سميكة، طون1د دواذط تدن مبنية اذذرف هذه دوأن ذاك، ذي دب ؛اسد

 'ارادون، قط؛ق أين؛ هي ااهًادية، (الدواذط اذرادون دنتج اذذي اذيوراذيوم ن م ذسددا كديرة ية۵ك

. جذذا) صايرة دكءدات اكان

 ذذحذص أن ددب اذرادون. ن۵ خذكايرة ذراكيز إذى ااذ«رض ذدذع اكاي ءدادات، د*دة ذذوم أن ددب

 اذذذد؛ نذاق أن دب ءاذدا، ذركيرا ودن؛ إذا ى المال وذي ية، األرشد دقطو1ا ذي رادون وود
 ءرف ذي دتاية. ا جذددة ذؤوية هذ؛ك تكون أن ددب كه-ا .ن؛ادردة۵ اذرادون دخذرج خاللها حدن ؛اذي

 دطالء لغرفة1 ذالء Iأين ويدكان جذددة، دذؤوية ام٠االهذه يجذب يوت، اد داخنل تدذى ااذي الده.اية

اذده.اث؛ارادون. ن۵ ذع يم خاص

دذذدذه.، وددىأمهاة الدلدادة ذوع 222 اذرادونترذدز
Bq/m3

اودراكدن ل٠لتقف دس-دطة وسد-اذل سذهه-ال1د ى٠ذوص 400-100

هت*لائ األدر كذان ودو ددى الوغ،-ع، لذدسد.ش ت1دذث_اط - ذة٠س ذالل — ذذوم أن ددن
Alاكددرة. ع-اىلدة ل؛ف1والة ه«ةدة دودات

1000-400

 أو ع أسدا (ذالل الوخد.ع حددين ل -ختلفة۵ وساذل دبإدراء .ردعسد سد-اكل؛ذذوم أن ددب
كاددرة. ادقة ه ف اكل و ه«ةدة ت1د*هلد وذأ د األدر ن١اك ووو ددى أساددع)، ءدة 1000 هن أكذر

مختلفة رادون ذراكايز Iده ف يوجد !لذي الحدياذي ًاإط؛وبة المع!لجة :5,3 ^دول
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لد أمدة

دوراذيوم؟ ن۵ لقليل١ ءاى اذديوت جميع تدتويدوائط لم.اذا . 1

(إرادون؟ ادرض ءذد األسد-اسد-ية اإ.ذطورة ردين ال رطان٠س ددر دع ؛.اذا .2

كمكرهه اذرواذج
 دودة اوزارة د'.ةدم اذدي اسكذاوى لم-عظم اذسوب ي٠وه كثيرين، طذين١مو ق٠’تقا ؤ، ؛اكار اذروادح إذ

 ل م دع ذحارية _حالت۵ ن۵ ه.حد.دره-ا روائح ءن الدديث يكون كثيرة، داالت ذي المديط^. اادة

 ااذ؛دية ءن ضارة ءدر ا؛ط؛ءم ن۵ واطئين٤ا تصد-ل )اذي اذروادح ا؛ط؛ءم. دال:م اذذذاء، ل ,ا مجذ ذي

 الذحاري. ااكذان 1هذ ن۵ د؛اةرب كذون٠يدئ اذذين ااذ؛س ءاى تثدوش لمكرهة١ هذه اكن الصحية،

 ، عقولة٠ه ءدر دروائح نتسبب ال أن ددب ياي: .ا۵ الى )1961( ااضد.را اذع ااة؛ذون يثددر

 دريف ألن .اةك،۵ المدال 1هذ عقولة؟٠الم ر ء اذروادح ي۵ م.ا ذ«رف، ية۵ه.و.اييرإإزا تودد ال اكذن

آذر. شخص؛اى هن ويختلف رءوخدوءي ء ؛اراذط
 .دة؛اراذط۵ ذداس جذذا الصعب ن۵ اكذن اا.يواء، ذي معديذتة .ادة۵ ذركيز اذداس دار ه دذاء يءكذن

 م وه د؛اراةدؤ، مختصين ط؛ةم تة*يل ي٠ه اذيوم، ةدو٤ا اطريةؤ١ رواذح. ءدة ءزيج ن۵ ادكوذة

رادد.اا شدة بذدددد مذا ون۵يةو

سوال
اذراذد^؟ يير مه؛ تدددد الصعب ن۵ لماذا

أسلة
 ذي واطذون۵ ٦اه يذ«رض وادذي تادات، 1دادال صد.درها۵ ذي اا اوذات٤ا أذواع ي۵ م.ا .1

تطورة؟٤ا اذدول ذي واطتين٤ا ن۵ أكذر ااذ؛هية ؛ادول

اتجاذي؟ دادل اا^واء دودة تذيدم ذي ااحدهود؛ت دي ه؛ .2

لموظهين؟ كمكاتب أءدت دذاية ذي تكون أن يدكن اوذات؛اذي٤ا ءصادر دي ما أ. .3

 تذااوا اكاي تذذذوذي؛، ااذي ااوسد-اةل ه.ي م.ا دذاية؛كذاتب، تخططوا أن ءذكذم طاب او ب.

اادذ؛ية؟ دادل وث ذا اا ن۵

سكن. دذاية ادذاية كون داذة ذي ااسد-ادق ااسد-ؤال ءن أدوا .4
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عآلج1ا وط.رق ازقانم ازودع - إس.رائيل ؤي ازهواء جا.ودة
 ير٠تلذ ةيإسد.راةيل. يواء٠اد بذودة ندبذ.ال ذي ختلفة٠م -اكلتدش وصدذا ادذحد.ل، 1هذ ن۵ الس.ابقة ام٠ةسد اال ذي

 ات توجي إدى القادمة> الصفحة ذي (ادرس-هؤ ة ف دل ادخ ادسدذوات اوذاتخالل٤ا الذدهاث ^۵ااها ااحد.ورة

 رتفاع1 إذى يؤددان االذتحدادي، وااذذ-اط ادسد.كاان ذهد؛د زدادة إن المختلفة. اوذات۵اإ بًالتهددبة مختلفة

 خذطو؛ت إبذراء م ه الم ن۵ اذا .بذدا سد־يء دشكل اا-يواء بذودة اذخفاهرة وإاى تنتج، )اذي ا؛دوذات كاءية

يواء.٠اا بذودة وتحس_ن المثد.كاؤ، دذاذم ن۵ ذع ته دددث مختلفة،

اوواء مذودة وع٠هوف الج٠ت اس ,ات٠المؤس ذكام
 وتخطيط ذواتين تثد.ريع تكذودوبذية، وسد-اذل يه- اا^واء، ذاوث ؤ .ي؛وابن اؤ المعدد االسد-اسد.ية ااوسد-اةل

ئي■1فيحذي
 ؛اذي األسد-اسد.ية سد_ات٠ا؛ؤسد ي۵ المداية، ت1ااسد.اط ذي المديداؤ ينؤ اد وأذسيام المديداؤ ايه بذودة وزارة

 وحارق واء،٠اا بذودة يدر Д.Л.1 ريف ذه تم إطاره ذي ادذي األسداسدي ادذاذون يواء.1ا بذودة ه-جذال ذي حدل ذه

ا؛ضدرات. ٠مذع ة-اذون و۵ وتطبيقها، ءادي.ا، اإلشدراف
 د«ذي ١وهذ ااتحد.اردق، المد.ألت ذرذدص اذون ة ءاى دذأء أين؛ ه.هرةؤ ا؛صاذع ن۵ االذده-اث ه.ه؛يير

 ادلعد.دارات ءاى اإلشدراف يذم رها1نإط۵خد. ادذي االخذرى ادذواتين للمصنع. الذحاري المدل رخذحد.ؤ ذي

 ااةحد-ل، ١هذ ن۵ ااسد-ادةؤ األةسد-ام ذي )؛واصالت. وزارة مسؤودية تحت تذع ا؛واحد.ألت)، أواءر دال: (م

 (حد.ة.دؤ ا؛واحد.ألت ن۵ حد.دره۵ ادذي ء١اليو ذاوث ه.ه.اا-بذؤ أثذأء ازذذدذؤ ؛اذواتين تهاددق دوحدف ذا ذه

).187(صد.ة-دؤ ءؤ1ادذيه.حد.درهادصد-ذ واء٠وذاوثاا ،)177
 واددذأء التخطيط اطدان المددحاؤ. ينؤ اد وتخطيط۵ واء،٠اا ا؛سد.ذةدل.دودة ذي دددد لمركزي؛اذي١ ل۵ااه.ا

 وفد.كل الحدحيح التخطيط واء.٠اد بذودة ءاى وااتطوير اددذأء ذأثير دالحسبان األخذن ذارتا المخذذاذؤ،

تحسينها. إدى يؤدي وذد اد-يواء، بذودة مشكلة ذذاذم ن۵ يءذع '؛واصالت، شوكة ذي خاصى
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 هما،٠م ءاه.ال الهو؛ء ت١ملوث رصدد در د للجمهور: ات٠علموم٠م وتفديم الدواء وثأت٠مل رددلى

 ذظًام لمحيطة1 لبيئة١ دودة وزارة ت۵أقا د اذا واء.٠اا جذودة ءواضديع ذي اا*هل للسلطات يتيح ألذه

 وءؤسدبدبة الكهربااء دركة ت۵قا وذد أنداء؛األد. حءيع ذي رصد-د طن مد 24 ورءت وذد ةطري، رصدد

الحدطات. إضاذيةإدى رصد.د ت١ددكا بإض.افة الحددطذ اإبيد؛ة ادودة ا؛دن اذدإد

 هذه تستخدم األد. ذي اايو)ء بذودة ءن — ذواصدل Л ددكل — ده*ذومات اارصد-د دددطات تزودن؛

وللبحث. ا؛سد.ذةدل ذي للتخطيط «طدات٠ه وكذاءدة المديط^، ايه م-عايير ذداوز ءدم دعة١لمت ا؛هاوه؛ت

ةداس1زهنا هدة سدهوح٤ا اذترذدذاألقعدى
مكعد دالملغم/متر

وث1ا،

ءة1س ذصف
ساعات 8

0.230
0.160

)03( أوزون

سداءة ذصف
سداءة 24
واددة سداءة

0.500
0.280
0.060

,اكدردت أكععد-دد ذاذى
(SO2)

,اءة 1׳ ذصف
سداء،-־- 8

60.0
11.0

ااكر؛ون أددد أول
(CO)

اءة '11 ذصف
سداءة 24

0.940
0.560

الدذروجخت ود أكاسد
(NOx)

٩ .1-1
ءة سد-، 24

واددة سداءة

0.300
0.200
0.075

ذدوم يددة دسم دادة

ساءة 24
واددة سداءة

0.150
0.060

 ددا، صذدرة ؛ة ده دان دادة
 ةطردسدبهاذ$ا لعدل د ددث
هيكروهذر 10 دن أذل اوى

ساءة 24
 وذا0

واددة ذة سد

0.000020
0.000006
0.000001

)Cd( دهيوم1ة
داةهة) دادة (ذى

ءذدمًا إسد.رائبل. ذي ًالحيوًاء لجذودة المديط^ ديئة ا, ه«!يدر ض دع :5.4جدول

 إًاييا الشار اًازدندة ذرة الة ذألل — !إفاس اذركديز م.عدل يكون

 ييردر ذلك فًان اًاسموح، ًااً.ذركيزًاألقصد.ى -ًاكادره.ن الجذدول ؤي

سار. ءن تجاورًا

)1992 هىًاءئ، Лوجوله المشرات؛،U مر1وأو
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 كان۵ هي واء٠اا دول.دودة للجمهور المداومات تذديم دو اذرحدد، احي.از لمهم١ إلضافي١ لهدف١ إن
 ذي د ١وهذ واء،٠اا ل.جودة ذوءي داس ۵ خالل ن٠ه المعلوه.ات د ء رضون د كثيرة، دول ذي سكنهم.

 الصحف، ذي ومات I*؛ا ئنشر يء٠سد أو ط،٠أومتوس ددد، أذه ءاى م.عيذة مذهلقة ذي واء٠اا يصف مقياسا

 أن اذذراح دذاك دركازية. داذالت ت1ولددط حارية، ثجذئعات دل: ءامة، وأه.اكن االذذرذدت ندكة

 هذه واء.٠اا ذاوث دول تذدؤات للجمهور ذذدم كاي ل اطةس،١ دداذة ااتذدؤ. ءذد المعذإوءات هذه ئستعمل

 لمذاطق؛اذي١ ااوحد-وإلاى ءدم هن حساسية اديهم توجند )اذين واالندخاص 'إرشدى تسد-اءد اذتذدؤات،

كدير. ذاوث ١فيه يكون أن ا؛توةع تدن

ا{قواء ج.ودة س١ك
واء:٠اا جذودة ءذداس اذحذددد ن١طريةذ يوجند

 (جسيمات، أسد_اسد.ية داوذات مسدة خذ يفحصون فًادهم ؛.اذحذدة، ؛اوالدات ذي لمتبعة١ ا!طريةؤ ذي

 أن دذذدون ودم أكسدد؛اكارون)، وأول أوزون أكسود؛اذيدروحين، أول ؛اكدريت، أكسد-دد ذاذي
 هروخد.^٤ا ؛؛.«اومات د تم ذع األخذرى. اوذات٤ا اذر٠سد اذى مباش.رة ر ء بطريقة تثد-ير ؛.اكوذات هذه

 وادد اوث۵ ك1هذ يكون أن ي يكذ أنه بدذي ١وهذ ءادية، قيم-ه اه ذتاس ؛اذي ءاى؛؛اوث للجمهور

سيذنن. اا^واء دودة رأن ذ*د اكاي ءالب، ذركيزه
 وبحسب ،1يةيسد-وذي ا؛اوذات؛اذي دع جذ يحسبون ذإنهم أورود؛، ذي لمتبعة١ ؛اذاذية طريةذذ1ا ذي أه.ا

.الؤواء اذاوث ااه؛م توى٠ا؛سد ءن در ة۵قي يحسبون ذإئهم رداشدية، معذ.اد

سؤال
 ءذداس لذحذددد ااطريةذ'ن ن۵ طرد_قة كل ينات وسد. حذسد.ذ؛ت — رأيكام حسب — ه.ي م.ا . 1

واء؟٠دودةاا
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اف أميئ

 ااسد.ذوات ذالل راةيل٠إسد ذي الملوثات اذد*.اث توج.ها ذ*رض ،5.35 ة۵٠الرس ذي .1

المختلفة.

 1هذ ذي تعلمتموه م.ا ءاى دذاء ردوها٠تثد أن ١حاولو ذم لتوجهات،1 هذه وا صدف أ.
دل.۵الف

 )ادداذية ات٠اارسد-وه ذن ذحالصي.ا٠اسد يذكان )اذي - درأيكم - االستنتاجات ه-ي ا٠ه ب.

إسراذيل؟ ذي اا^واء اذاوث ة دالنمدب

المديطًاذ؟ ددن ن ا تخطيط ذي د اارصد محطًات ن٠ه نجمعها ذي اا ت١المدطد شد-اءد كايف .2

 دودة ءاى ذ-روع٤ا ذا ه ذأثير اذكاروا ذم سكنكم، هذهلةؤ ذي دذاء .روع۵۵ ادذاروا أ. .3

٠الهواء
.يواء٠اا ة٠جود ءاى مشروع 11 رة1ااخد- اذذأثيرات لتقليص طرهدا اذذردوا ب.

ه.ي ها سكنهم؟ كاان۵ ذي اإ^واء دودة دول تذريرا للجمهور قدمذ أن لهم٠ا ن۵ داذا -4
 حصلوا ؛اذي اا,*اولدات ءاى دذاء ادجنمؤور به.ا يذوم أن يستطيع ذي ان النشاطات

ها؟ ءلي

اا^واء؟ دودة ءلى الدذاظ ذي المس-اهمة يمكنكم كايف .5

ذانجص
 ءاى اإركد؛ت هذه تكون حيث انؤواء، ذي ءركدات ود و ءن دوءدارة واء٠اا ذاوث

ذذا١ااكا ءاى سدادا يؤذر دذركير صد.ادؤ صد-ذيرة جسيمات أو سد-اةل، أو ءاز، ش.كل

 تصد.ل أواية تداوذات إدى واء٠اا ذاوذات ذةسد-م اإلذسد-ان. يددد-ذذده.يا وذذشات ذواد أوءاى الدية،

 ذشذرك ختلفة٠ه ءذادات ذن تدذج ذاذوية ذاوذات وإاى ااذاوث، ه.صدر ذن ذداشره الؤواء إدى

 االذدهاث هجذذوع حالل ذن واء٠اا ذي '؛اوذات ذركدز ذدديد يذم .يواء٠اا ن۵ انبعثت دواد ا دي ة

 عملية وتتم واء.٠اا ذي اوذات٤ا ذركير ذذايص سدرءأذ خالل ودن يناذ، مه ذطةأذ۵ ذي يددث ؛اذي

 )اتردأن ذي اوذات٤ا ترسب طر،٤ا ةطر)ت دواسدطذ الشطف اآلتية: اا*هادات حالل ن۵ التقليص

ونورها. ال(وذات وذدايل
 دى۵ ويذأذر اا*هودية، واء٠اا تدارات دواسدطذ وءدوددا )ارداح، دواسد-طؤ أذذدا اآلوذات تذتثد.ر

 أءاى. إذى ارتن*ذا ا كا اردرارة دردة دذير دسددب اا*هودي االذتثدار

 كدير. دث.كل اإلذسدان صدحذ ءدى الؤواء داوذات توذر

دادة. ذأذيرات وإذى د) (حاوياؤاآله ذزذذة ذأثيرات إذى الصحية اذذاثيرات تةسد-م
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 ذاوث ويؤذر ءيره.م، هن أكذر اا^واء ذاوث ن٠ دداذون !اذين ورضى اسين اآلطةأل، ءاى
 اديذية. اآلذظمة١و ادزراءية المحذ؛صديل يؤذي و وه ؛ذات، اد ءاى أين؛ سادي بش-كل واء٠اد

 دين ذرق يوجند '؛واصالت، ذي دإذإوث. اسدان٠االسد )؛صددران -ا۵ه والص.ذاءة، ا؛واصد.ألت

 ادديزل. بواس.طة ذهءل سددارة ن وم ذزين اد دواسدطة ل م دع س.يارة ن۵ ا؛ذدهثة ا؛دوذات أذواع

 ال٠استعم دل: م وسد_اذل، ءدة — ادسددارات ءن ادذ؛جذم — اإ-يواء ذإوث مشكلة مو'جهة طرق ل تشم
 ه-حذركاات اسد-ذهه؛ل ادوذول، جذودة تدسين الصحيح، كل٠د؛اذ دارات اذسد صدداح دذاز، سثذول

 '؛واصالت. وتخطيط جذدددة دسد.دارة ذديه^ سد.دارة دديل ءازوكايرد؛ء،

 أخذرى، صناعية دات ء حالل ودن ااكايرد؛ء، إذذاج أثذاء ادصد-ذ؛ءؤ ذي اد-ؤواء ءدوذات ذذذج

л :ذي ية٠األسد-اسد واء٠اد وث ذا جهة١مو ءءدية تتم دتروكيعيائية. وهذذجذ؛ت اإلسمنت إذذاج ذل 

 انذاوث. دتذديل تذوم ية وجذ تكذود ائل٠وسد اسدذ«ه؛ل حالل ن۵ ادصدذاعذ
أين؛. ا؛د؛ذي ذي ءوجذودة واء٠اد ذدوث مشكلة

 المحذدية ادسد.دط؛ت ذى ؤ المحنيط ادددح وأذسدام ؤ المحنيط ديه ا جذودة وزارة ل ه ذه راذيل،٠إسد ذى
 ارصد ةطري ذظ؛م أذدم اإلط؛ر ٠هذ ي وف اد^واء، ذدوث دتذديل أءدت ادذي ادذواتين تعدددق ءدى

ذاوثاا»واء.



للتئإدس ذصل
تاثيراإلنساذعلى

المذاخوالغالفالجوي

 واحل٠س ذذي العالم، ذي طذس،1ا دالة ذي شاذة أدداث ءدة ددذت ،1998 سه خالل
 وإدى ت فيضاذا ى.1إ أدت وذد جذذا، ذوية أءاحددر ددذت ذددة،1ا الوالدات ذرب

 ذت١ك ددو كدرة، أدطار 1998 لثد-ذاء فى هطلت إؤردذدا، لثد.رق وذى ى،١ط ذيدارات١
 دات كه ء.ادة فدبا هطل٠ت التي إذدونيسيا وذي العادية، الكادية من أضداف بخمسة أكذر

 ترات و ادكد آالف ادتراق إلى أدى هه.ا ددا، صعب ذدط ددث دد ق كذيرة، أدطار
 زراءية محاص.يل جذذوا ذذد ألرجذذذثبتوا أسد.ذراادا، ذد،^1ا ذي أه.ا ااطر. ت1ذ.اد ن۵ اارهة
 ااكسد.يك خذديج وذي داص، بث-كال لهذا ه سد-ادت ااذي الدددة لطةس١ دادة دسوب كذيرة

 دذاخ دادذي ذكر أش_غلت اآلدداث هذه ادةة.٠ه أءاصد.در ذده ده.وسد.م واطذون1ا استمتع
 هن كدير ةسد.م ذذد د اذة؟٠الث اآلدداث ه-ذه إدى آدى الذي ا٠م اآلذي: ؤال٠ادد ؤي العالم

 اط٠ذلذ أءقاب ذي الدوي، الذ.ألف ذي ازذذيرا دسد.بب ددذت اآلدداث ه.ذه آن العلماء
اد-ذحد.ل. هذا ذي الركزي 1وءذ٠ه.وهوضد وه.ذا اإلذسد-ان.



لدفيغد)١ (تأرر الحراري ;اس اال! على اإلذدانتأدر
الحراري)؟ (االحباس ا{ففخ هوتأثدر ١م

 درجنؤ أن ذثد-عر قإذذا اافدهس، أس_عة تهت تذف سدارة أو ذدأذات، دذددؤ ذدخذل ءذده.ا ذ«رف، كاذا

الدوي!. فه عث غ ال د،فيئة هرة1ظ .ه تف؛ هرة1ااظ هذه أرج. ااظ ن٠ه دكذير أءلى ذي؛اداخذل اا.درارة

 اآلرخدية درارة؛اكارة درد اكا؛ذت دوي، ءالف يكان ام واو اآلرخدية، دول؛اكارة دوي ءالف يودد
 ءلى ذادأل ٠ذتعرف أن ا؛.يم هن هرة؟1ااظ هذه ذددث كايف ذة؛م، اكاي ؛ادوم. ءلده و۵ ا٠مع دكاذير أذل

األش.عة.

العال.مي لجوي1 والذالف اذءذاخ ءاى االذسان دأثير اذسدادس: ةحط.ل1ا ٠٠٠

اإلدماع ءن دباة م،لومات
 طيسد.ية1كذروه.ذذ1اإل واألفدط دةوإلاكاذروه.ذذ.اطيسد.ية. اهذز؛ز؛ت ذالل ددن طًاقة وذةل۵ اإلذ-هاع

ية. يوتد ا ا دداتذا ذي ا.لختافة دأذو؛ء.ي-ا ذفد-«ر آلذذأ اذأ، ه.«روذ

 اآلجذسد-ام جذهيع حدن عة؛اضوء٠أش دنتج ااخد.وء؛.ارذي. دال ذي عة٠دواآلش دكذرة، ؛اذوع؛؛«روف

 دواذا، تدن االجذسد-ام وه.«ظم ء.1ااكايرد ومصابيح اافد-هس دل: ءاذية، درارة درد ا.يا يودد ؛ادي

 عة٠اآلش ه-جذال ذي أش.عة ي۵ تدذي؛ ا؛ذد«ثة األفدط اذا ذسددا، منخفضة درارة درد اه؛ يوجند

 خالل سداماألجن ديزدش و؛اد األشد« هذه اسدد«.اب كان د ؛^٠هذ؛سد أجذ-يزة ودهسد-اءدة راء. لدها ددت

 ذصذح إلى تؤدي ؛اذي البنفسجية ذوق األفدط ذل:ه أنذرى، عة٠أش أذواع أيذا ذ«رف ذدن ادايل.

 دو د را اا دث اذذل المستعملة دو راد اا وأشد.«ؤ اطدي١ اذتصدوير ذي المستعملة ن رذذين أفدط اا.دسد-م،

ظةزيون.1وا

 ه-ي اذذراغ، ذي طيسد.ية1كاذروه.ذذ1اإل ادوجنة تذدم سد-رء إن هوجذي. دفد-كل تتذدم طًاقة ي۵ األفد-«^

 رء٠ااسد هذه اذذاذية. ذي كام 300،000 سد-رءذي.اإاى وذصدل طددذ،1ا ذي ؛اكدرى؛.اوجذودة ااسد.رء

 طيسد.ية1إاكاذروهذذ هود أوكل ااخد.وء يستطيع اإسد-رءذ، هذه ذي ااخد-وء. سدرء أذي.ا ءاى ؛.«روة^

 هن؛اكارة تصدل أوأن واددة، ذاذية خالل األرخد.ية حول؛اكارة وبصف هرات س-بع ذدور أن أنذرى
 تذذذل ١وهكذ ا؛.ادة، هن يداو ذراغ ءدر ر ته أن — أين.؛ - اآلفدط تستطيع ااةهر. إذى اآلرخدية

ذراغ. اذ ذي اافد-هس أفد-«ؤ

 ذوع ودش ؤاألن-« هن ه-«.ش ذوع دش ااذرق . ا؛ود حاول أذ.ه ءاى ه.«رف هتذاايذش ةهذش دش ااد«د
 األءذار، نات وه اذراديوءفد.رات أن-«ؤ هود حاول يدذخ ذلن: ه . ا؛ود حاول ذي ةرق1ا هن دذدع آدر،

 هوجذذي.ا حاول يدذخ راء الده ددت واألفد-«^ ستتمترات، دضع هوجذذي؛ حاول يكارودددخ ه أفد-«ؤ ا٠أه

ا؛ايهذر) هن أدف ءاى وادد يسد-اوي (ا؛يكروهذر؛اوادد هيكاروهذرات دخدح

 هته.اةذ, لذتيجتة١ اكان الف؛كيئة، سددين دؤدي؛اى ؛اذي ل۵اا*ا ءن ينتاف الجدوي اذنالف شذذيى دؤدي؛اى الذي ل۵اد*ا ل

.د«د ذيه! ادشرح !اى ١اذظرو
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 اإلشعاءات يع جع تسلسل إن ميكرومتر. 0.7 الى 0.4 دين لمردي١ ااخد.وء اعوجة طول يدع

اإلذكاذروهفناطيسي. ا!طيف ذس.ميه لمختلفة١ طيسد.ية1اإلاكذروه.ذذ

أشعة أشدن وقف : : ددت ألدواج ألدواج

Y X
لنقسحدة ا ا للحمراء ميكرو الراديو

I
0.00ו 0.1 0٠4 0٠7 1 ו ب

طيسي كذرومغنا ال ן ًا؛.طدف :6.2 !لرسمة

 أكذر قة1ط ل ددنع )X (أفئدة دن رذ أش.عة :دال م أكذر، قة1ط ل دددع فًاذها أصار، لموجة1 ذول ن١ك ا٠كام

 ااتحد-وير، أثذأء لغرفة1 لءن دن رذ أش-عة حد.ور۵ رجدن دب ؛اسد ا-يذا ا؛رذي. ااخد.وء مج.ال ذي أش_عة ن۵

ذوية. أنءط إدى يددرخى ال ١وهكذ

 أش_عة ق1دط فًاذه اذية، ء الجسم درارة دردة كذاذت ا٠كاطء .درارذب درد بحسب ًاشعة دسم كل ق ل يحل
 أحدذر، لءعظلء.ه دخد.وء ذخديء 6000 ح سطحها درارة درجذًا دي ال ص شعان أةحد.ر. لءود طوالً ذات

،37 ح درار درد اؤذي جسمنا تذرددا. ءيكارءتر 0.58 اذى طوا.ي.ا يحدل اءود دذول ذي د ودذا
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.ا ذرب درات يكازوم ع 10 دوجته-ا طول انذي الدمراء، ددت األش_عة ل حدد ذي أش_عة يحإذق

اآلتية: دات اذه إددى ذددث د2ة آدر، إدى ن١مك دن اآلشدنذ تنتذل ءذدما األش.عة: اذذة.ال

 س.باك ءدر دنتذل 'اذي ااخد-وء مثلن: تثدويش، دون األش.عة تدر —ويش٠تثد دون االذذذأل ٠

٠ذجاج
 هذه دركة وتيرة وذزداد به.ا، اصد.طددت ذي اذ األذ-«^ دادذالع ادة.1ا دزدائت تذوم - ادتالع ٠

 - ثال٤ا س.بيل -ءلى دددث دكذا اائدة. درارة درد^ ارتذآع إلى ذاك يؤدي .ا۵۵ اإ.دزدائت.

تسخينه. إدى وتؤدي دذ-ارع ذ-هس1ا أش_عة تصطدم ءذده.ا

 األذ-«^ ر تسدد ة ال لحا هذه ذي دادة. ددزدائت تصطدم ذياا عة٠االش ذذ*كس — اذ*كاس ٠

.ءته وكس دالحاذط تصطدم ذياا اذكارة به٠يش ودذا يذذدر، ي؛ دركن اذداه اكذن دطريقي-ا،

وم. ء ةه.م أوءن ذلج سد-طح ءن ااخد.وء س١اذهكا ١هو ااههاية، ليذه ذال ت

لذ أسط
أش_عة؟ ه.ا ه"ادة ذدذدح ءذدما يددث ه.اذا أدذانذ، استه.ال حالل دن .ردوا۵ا . 1

 ؛.اذا؟ ددراء. أش.عة ق1دط ذؤو يب،1 داذل ارا٠سد-ه۵ ذذدح ءذده.ا أ. .2

تسخينه؟ دل ة أسدنن ا؛سد.د.ار ق1دط ب.هل

س؟۵اذلثد- أش_عة تحت نقف ا٠ءذده داددرارة ذشد-هر ؛.اذا .3

 ، دذذوء أدواج ًاطوال ءاى األشدط هذه ذدتوي س.۵ااذ- دن تصد.اذأ ااذي األشد-«^ دددث ا٠ه ذذابع دن؛ دا ه

 ادددراء. ذدت عة٠االش تددال وذي ا؛رةي، ااخد.وء ل تدجن؛ ذي معظمها ع وتة

 دون اذكرةاألرخد.ية سدكاح وءن الدوي، ؛افالف ءن — ااةخد.؛ء إدى — اافد-هس دنأفدة 30% دذ*كس

 يكون ده ا؛صدطدم ااخد.وء س١اذهكا ءداية ة؛ن وذاذدأ، أدا.لذ-ا ااسد.طح كذان وكاه.ا شددثن. إذى تؤدي أن

 ادضدوء س١اذهكذ ية1دهد ذذوم ااة؛ذدؤ، ااصد-دراوية وا؛ذ؛طق د؛اذلج ة1ا؛.ذط وا؛ذ؛طق اذذيوم، اذا .كديرا

جدا كادير بشكل

 الذلمدف شددن ى إذ تؤدي ي وه واء،٠واا اذذيوم ددز تددل س؛اذي۵ااش أش-حة دن 19% ي دواا يدذدح

 الدوي، لدف الذ ذذ2طد األشد-هؤ!) (ه.هظم سى ااشه أشدنن دن 51% دواذي وذدترق شر.ددا دلثد-كل الدوي

 إدى وتؤدي ١خالله هن ذدتاع ودي وادر، ألرض د؛ ة شع الء ا هذه تصطدم تسخينه. إدى تؤدي أن دون
 سدي األسد؛ ا؛صد.در وه.ي واء،٠اا إدى وتنبعث دذكدى واألرض اذددر يدذاه؛ا ااذي ااط؛ةؤ تسخينها.

.أءاى إدى اآلرخدية ؛اكارةسدطح دددأدن ؛اذي اد-يواء لتسخين
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 ذحت عة٠أش ب.إطالق األرخدية س.طح؛اكارة يذوم عاع.٠اإلش هذه.ا ءدادات ءدة ذالل ن۵ واء٠اا تسخين يتم

 هذه ن۵ اةسد-م شذاذا ادس الووي الغ.الف .درارذي.؛ ادرجنؤ 1وفق وذاك طويل، دودة طول ذات دراء

 األش_عة داددالع تذوم اا$واء، ذي أدرى ازات وء اء.1ا دخار أكسدد؛اكردون، ذاذي جذزدائت ألن األفدط،

 يواء1 دسنن ي وه األسدة، ادذا*ت ااذي اذذازات درارة درد ذرذفع ذاك أعاب وذي الددراء. ذحت

حمراء. تحت أش_عة .طاق“وه دواي.ا، ءن

 األرض ويسدن األرخدية ؛اكارة إدى ا٠مذه آدر م٠ةسد ودود ااةخد.؛ء، إدى األشع-«^ هذه ءن ةسد-م دذرج

أذرى- مره
 االدتداسأو لدةدة١ ذآذدر نسئيها الدوي ااذ.ألف ذي الدرارة درد ارذناع اى1تؤدي ااذي هرة1ااظ

 ه.«دل ن١اكا ادينؤ ذأثير١١ اوال أته ت1الدسد-اد تثددر كديرة. أهءية يودد هرة1ااظ يذه٠وا الدراري.

 الدداة أذ-كاال وه.«ظم دواذيوم. كه.ا 15 ح وايس-18 ح األردية س.طح؛اكارة ءاى الدرارة درد

.—18 ح درارة درد ذي اادة؛ء تسد.ذطيع ال األرخد.ية، ءاى؛اكارة
 قيها ذذمي بدة؛اذي دف ل I ذي دددث ا٠م ودين ااظ؛هرة هذه دين دوااتثد-اد.ه ، اذدذيه ذأثير االسد-م دحددر

 األشد-«^ أن ذي د ودذا الدوي، ااذ.ألف مع دواألدر ا كاه. تسدن يدة دف ال أن اآ-اضدي ذي اءتذدوا ذدأذات.

 أن «روف؛ايوم٠اآ دن اكن جذدراذي.!. ءدر الدروج تستطيع ال دةيه،1ذيا ذذذج ااذي الددراء ذدت

 يستطيع ال فيه-ا، دذتج اذن؛اذي٠ااسد واء٠اا اكان ددراذي؛، ءدر ذذرج أن تستطيع الددراء ذدت األذط

الدارج. ذي دو ه.ا۵ أسددن واء٠اا يكون نه د1ا داذل ذي اذا الدروج،

الفشأء لى١مباشر ابداث

الفش)ء لى١هباشر اذبعأث

عادية حالة نمي تأثيرالدفيئة :6.3 الرسمة

ن٤اإلذسد- ط نشد! ب1ذيأءة بدة ذيرالدة ئ يزداد :6.4 رسمة ال
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تأدراإلضان
 كسيل١ ذاذي كدية -تواعدل، م كل٠بش — ذزداد رين،٠العش اذذرن ذالل وذصدوئدا الصناعية، انثورة تدذذ

 ذي ااذ.اد؛ت، ن۵ األفدحار ذطع إة وا؛ذةط). (ااة.دم اذوذود درق بسبب الدوي ٠الغالف ذي اذكاردون

 كمية تسد.ذؤءب ادذدأذات آلن الؤواء، ذي اذكاردون أكسيد ذاذي كدية ازدداد ذي ا أدص يساهم اإه.الم، أذداء

 ،0 كاردون 1ا أكسدد ذيذا كادية وازدداد ااخد.وةي. اذذركيب ءداية أثذ-اء ااكاردون أكسدد ذاذي دن قلياة

 طح٠سد دن تذ؛هث اذذي — راء۵د.1ا تحت عة٠األش ن٠ه يرا كد ذسدا ألن وذذك دةيه.1ا ذأثير ارتن.اع إذى يؤدي

 ك1هذ اذذضاء. إدى تذد*ث األشدنذ دن ذذيذة وكادية الجذوي، فذال ال ذي دتالعها يتم — ية األرشد اذكارة

 ,ازاتغ تسد.ذ.ى ي وه دةيه،1ا ذأثير ارتذاع إذى أيذا تؤدي وهي اإلذسد-ان، دذلثد-اط م-تعإقة أدرى ازات ء
 اذدنادا أكوام ودن اددترة األدذار دن األرز، دول دن ذد*ث٤ا )CH4( ).ايذان از ء دذل: اأدذدة،

 وءازات اذوذود ادذراق أثذأء لمرتفعة1 اددرارة دردة بسبب ذذذج ااذي اذديتروحين أكااسد.يد اذصذدذ،

CFCJI اذرش. ءدوات ودن اذذالحات دن اا^واء، دكين.ات دن تنبعث ؛اذي

 ذي األوزون دمه يؤديإًاى ؛اذيسدي األسد-! اذدادل أذي.ا ءذى هروذ^٠د CFC ال (ذازات
, اذدذيئة) ءازات تشابه حط-ة.ات ذوات ا أدن. ي ه اكن ذوسأ-ذيرا، سنجتر إ ا

 ن۵ اذا اآلرخى.ية، اذكرة خين٠س إاى يؤدي اذدذيئة، ءازات كامية ارتة.اع أن م ل الة؛ ذي .اء۵ها.1ا ظم١ ۵ دتةد1ي

 اآلرخد-ية اذكرة س،طح ءا.ى اا.درارة در^^ .عدل۵ - ث-رين.«1وا ااوادد ااذرن خالل — يرتذع أن توةع1ا

.4.5٠c ددى I.5٠c ب
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قيكلس־تة، ׳رة)عكعبةد)ذيأكاال-ا؛ا׳لكردون׳لذيةمقب)سهذيجررهاو׳يؤي׳لديط.׳ليالي.׳ذتبيو׳׳. :615لرسعةا
 وذي٠الف الذركيب ٦٠د ءعل وتيرة د ازدي) هع بدالكربون٠كعس Г ني ٤ث كمدة عاس ض طاأ ,حسبف٠فصالا دي

الكربون. أكسديبط ذي ن) كمية وذرتع الف.وذي التركيب ذئذذذرعدة ااث.تًاء، قدوم ودع ذيالذد)تًات.
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ال^؛.رى لتجربق١
 لجنة ام٠أه كواودددا جاهعة ن۵ دركير ووإس ادكيدداذي ذال ادثداذيذدات، ذوات٠سد دذدحدف ذي

ياي: م.ا لدفيئة،١ ذأثير دوخد.وع حول تناقشت ااذي - ؛اذددة 'إوالدات ذي — ااشيوخ
 المحيهلة دددة ال ءاى دذجذردة - هروا٠يثد أن ودون دؤدوء يوم اا — يذودون اآلرخدية سد-كاان؛اكارة إة ’

 لتجربة١ هذه واوةدهت جذذا، واسد.ح داذى ذات دردن ا؛ هذه كاسدات وانه جذذا. ض.خمة ددذاييس

 وءدى الممكذة. اا.ذطيرة ادذذاذج بسبب ةأطح دشدكل ارذخدؤا بشأنها ذرار الذخذاذ ين مع سد.ؤول٤

 هذه ذذي ه.هيذؤ. دوا^ أو لطة٠س أي تشودش دون اايوم تهرة٠سد۵ دردن فإنا؛ ذاك، دن اذرءم

 يؤدر كيف ويفحصون، الدوي أذرى؛اى؛اذالف ازات ون الرون أكسيد ذاذي يادذون در، اذ

؟٤٤ذأثيراادذيذؤ”ذاكءاى

 ذي الدرارة درجنؤ ارتداع يؤذر ذد - كفيئة1 تأذير ارتة.اع أءؤاب ذي لمتوقعة١ دأذيرات ا

دذؤ.ا: الم.هدة ادذأثيرات ياي .ا۵ةي سد.ذذكر كثيرة. تدجذاالت

 تذدؤات ك1(هذ السنتمترات دهذ-رات حذر اد س.طح دسدتوى درتذح دار ادم ء ذي أته اا*اه-اء يذوذع ٠

اذاك: دأب األسد ياي ذيما ذذرددا). وادذا دذرا در سدحلحال دسد.توى درتذح أن تتوذع دتطرةًاذ

در. ذيال داه٤ا كءية وازدداد اآلةط؛ب ذي د ادب اذصهار أ.

 المنخفضة طق1ذ٤ا ذي .كديرا ديرا وستحتل درار؛ أكذر تكون٠سد ألذؤ-ا لمديطات،١ دداه تتءدد ب.

 الذؤا د؛ا.ذطر، مؤدد سكنهم ن ودكا؛ ادشر، دذي دين هاد دش ده در، 1ا دن افىرب1د تذع ااذي
 لعذبة٠ الجذوذية '.اداه هاود إدى سد.يؤدي ادددر، سدحلح دسد.توى ارتذاع إة ادددر. ددداه ذخهر٠سد

ااددرإاوي-ا. دداه تغ]الل دسددب وذاك االثد-اطئ، دن دادذرب لدوجذودة

 دذل: ااطةس، دان ذي دتارف ذ.ذوذ يددث أن ).اتوقع دن وااهذ-رين، ؛اوادد ادذرن خذألل ٠

 ذذبج ترتفع درارذؤ.ا ااذي والمديحدات الدوي ادذلمدف أن ذاك ذي دب ااسد احدير. وأء ذيغداذات
ادذدط. أدداث ذد٠تثد أن ا.اتوةع ودن دددرة. احدير أء ا.ددوث داسددن 1ظرو؛

 ط.ق1ه.ذ ذذي .ادرواسدب كاددات ذذذدر ذاك، أءذاب وذي مختلفة، طق1ه-ذ ذي الدرارة درد ستتغير ٠

 ذي كديرة أخد.رار إدى ذاك يؤدي ه-ا۵ أذرى. هذاط.ق ذي ل وتة اارواسد-ب، كادية ذزداد ذد ة،1قلي
 ذي دالدذطة يزرءوذؤا ادذي ذاطق٤ا ذي دذأل: جذذا، كديرة ءذاء دكاددا اا*.ادم ذزود ذي ا ا ا.اذاطق

ادذدوادزراءي. ظروف تتحسن ذد أخذرى، طق1هظ ي وف ).اذددة، 'اوالدات

 الدية ت1وااكاائذ الدذرات كذيردا، اد الن دسؤوانذ، اآلدراض تنتثد.ر ذد درار؛، أكثر ادم ء ذي ٠

 درتذط. درارة دردات ذي سد.ريع دذ-كل وتذكذاثر تتاور — أهراض إدى تؤدي ادي — ألذرى ا
 وال منخفضة، جذودة ذات ذ-رب داه يستهلكون ذادية، دول ذي دهيثد.ون ادذين ذر اد دذي تدالدين

 تتكادر أن خد.ارة دية ئذات١كا أكذرإذااستطاعت ؛.اداه هذه ردودة تتغدر اذا كتيردا، 1إليه.ادا ذه-الج

.ؤولة٠دسد ذدؤا



 وااذة؛ش اآلدداث دراذق كثيرة وتساؤالت ذرددات اودا؟ د. دددث ل وه صديح؟ ناه كذل ل۵

 ذات ادست الدوي ااذ-الف درارة دردة ارذة؛ع اظ.اهرة ودودة٤ا اذدالدل الدفيئة. ذأذير وع وض م دول

 ددوذي.ا أن ذ؛رهن أن الصعب ذدن ذدل، دن ذكارذ.اه.ا اذذي هر١ااظو ذددث ا٠ءذده أدادا، وادد. ه-«ذى

 ايةدد دذذ أته ثإاى1األدد يره.«ظم٠۵ذ الطبيعية. طةس1ا درات ن٠ه وايس ذأثير؛ادذيه اردداد دن يذدع

 —0.3 ح د اآلرخد-ية ااكذرة ذي الدرارة درد دل مع اردفع التسعينيات، سدذوات وددى اا*ذ-ردن ذرن اا
 داالت بتسجيل ذادوا أن دذذ درارة األكذر كذاذت اذ*شردن، اذذرن ذي األديرة سر1ا اذسذوات 0.6׳ ح

ااه.الم. ذي ذطةس١

 ذأثير ارداع أن تذد د دن ك1وهذ دادد. اذصهار ءاى دالذل يودد ب،1اآلةط دن مختلفة أه-اكذن ذي

 يثد-كل اذذاداة األءاحدير دذل: األديرة، ااسد-ذوات ذي ذطةس،١ داذة ذي حد.عبة أدداث إذى أدى اذدذد،

ةيإةريةدا. ا!طويل لقحط١و يركذا،۵أ دركذز ذي حاص

الع.المي جوي٠ال والغ.الف لمذاخ١ ءاى االذسان ذأذير ادس:٠ااسد ااةحد.ل

سد.طح ءلى !-درارةًا دردة دهدل :6*6 ًالرسمة
ءًا.ىًاليًاسمد.ة ت يًاسدغ ة سلسلة اآلرخد.ية، اًاكارة

 كون حداوة ذي األرخدية ااكذرة دذأخ تتذدأ محوس.بة ذداذج ءاى داآلسداس المدددتقبلية اذتذدؤات د دم دع

 ذأدن ال ااذه.اذج هذه أن اا.ادثين د*ض يدءي اويوم. '.اودودة كميتها دن أ^ر اودذيئة ذازات كدية

 كه.ا اآلرخدية. اذكرة ءاى الدرارة درد ارذقاع أواية.اف تخفيف، إدى تؤدي كثيرة ءواءل دألحسبان

 اى1تؤدي اذدركذان ن.ددال وم اذحدداءي اوذووث دن ذدهثة٤ا اوكاردون دركدأت أن -اء۵اا*ا د*ض يذذرض

 أن و۵ آدر،’ إدءاء .اآلرخدية ااكذرة درارة درد ارتن,اع دن وتذال )انخداء إدى دس٠ااذ عة٠أس اذ*كاس

 كذيرة. وم ء دذتج ودكذا واوذدإذات، اغداه ه-حدغدر دن كادير تدذر اوى يؤدي الدرارة درد ارتذاع

 اوى األرشد.ية ااكذرة دن ره٠مباس المنعكسة ااذ.هس عة٠أش كدية رادة إذى تؤدي ااواسد-هة اذذيوم وذذطية

الدرارة. درد ذي كادير ارذذاع يددث ال ذاك أعاب وذي الدرارة، درد ذرفع أن دون اذذخدغء
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الواجهة طرق
 ءاى وددب جذذا، هدد سؤال ١هو الدوي؟ الخالف__ا درارة درجنؤ ارتذاع مشكلة ذواد كايف اإسد.ؤال،

 ءذد اإ*ذ-رالن، درن ل ل الثمانينيات ذوات٠سد تددن .المش-كاة هذه لدل تذراون أن اذهاذم دول جذديع

أءأله. ل١السعؤ المديط^ دددة لا أدل ن۵ ومذظم.ات دكام وهءذاو ءاماء، بحث وقد دواية، دؤتدرات

 وذذط) (ف.حم اذوذود ادذراق ن۵ معظمها ينبعث ذي اا اذدذيعة، ازات -ء هاث اد ذذايمى دو طاوب،٤ا الدل

 اكان أدذورية. د.ادر۵م ن۵ )اوذود ادذراق تذايحس إدى يؤدي ةؤ1ااظ اسد.ذيألك وتذادص الطاقة. إلذذاج

الدداة. دهسد-ذوى كدس ألذي.ا ااتهاددق، د-عبة۵ ااههاية هذه

 اذذووية، لطاقة1 ءثل: دد؛اكاردون، ذاذيأكسد ق1ذط ال درطًاقةدديإة1هحد. -ال۵هياسد-ذ« األخذرى، اإلهكااذية

الشمسية. وااط.اف 'ارداح طًاقة نإداه، شالالت طًاقة

 أن ك٠ش هذ.اك اذا اسذهماله.ا، .دول اآلراء وذخذذاف اذذووية، الطًاقة اسد-ذ«ه.ال هن مختلفة ر1أدط ك1هذ

د يوجن ذي ا ا اكان٠ه اال ذي ه دا ا؛ شالالت طااقة ذ«ه.ال٠اسد كان د المناسب. الدل دو ااط؛ةؤ دن ادذوع دذا يكون

٠,,.طاةذ إلنذاج ا,.ريًاح ,سذفالل

 حالل دن ط.اقة ذذدج 'اذي )اتكذواوجذدا اةية.٠كايروه ء1كايرد ت1لددط هذ.اك ى دن ديث كديرة، ار٠أذي ا٠فيه

 ذي المطاوبة. ء1ااكايرد دن كديرة دات كاه ذذدج أن تستطيع ال أو)ارداح، االثد.هس، ذل: ه ددياتة، مصادر

 اطرق1د ذذذج ء؛اذي1ااكايرد تكاليف دن أءاى يكون ااطرق بهذه ء1ااكايرد إذذاج تكاليف كثيرة، داالت

ذيوا^.٤ا
 ذسدا ألن جذذا، كديرة ذ-اكل٤ا أيئ.ا وهذأ ااذ.اد؛ت. أشدار ةطح وتذادص أشدار ءرس دو دآلدر،

كمصدر االحشاب تسويق ءاى ذهذهد اإذي 'اذادية اذدول ذي دوجذود — 'اهاذم ذي — ااذ-اد؛ دن كديرا
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 ودددان زراءية أراض تاوير إدى الدب جهة١مو ودي اددول، هذه هي أذرى مشكلة وهذ؛ك دذل.
ءادات. فيه-ا أراض حس_اب ءإى ديدةج

 - ذي د ودذا ءادية، درارة دردة ده تكون ده.الم أذسذا ذحئ.ر أن و۵ كاة،٠المش جهة١لمو آدر اذحذاه
 اذدذاء وتخطيط ءاذية، درارة دردات ج.هة وا م ءدى ذدرة ذات زراءية اذات د تاوير—الذال س.بيل ءدى

ذدك. وءير توةع٤ا ادددر طح٠س .توى،ил ارذذاع دالحسبان دأدن أن دددة ادددر، ن٠ه ذربدأد

 -*وداتحد ه ه تواح به-ا، اذذدام يجذب ادذي النشاطات يشأن اا*.اذم دول دين االتذاق - دولية ذذ-اطات
ي؛. وأسدا دظاهرة١ تذاذم ن۵ ادذأكد ءدم ودسدب لمختلفة،١ اددول م-حدالح أءذاب ذي

اددذيه. ءازات هاث اد يشأن التاورة واددول ادذاية اددول دين جذذا كديرة ذروق يودد
 أردهة بة٠بذس أكدداذكاردون ذاذي ق1دط ادهاذم، كان٠س ذ«داد خهس سكانها ذ«داد اددي التاورة اددول

 أن التحإورة اددول ن۵ ادذاية اددول ب1تط ادسدب، د-يذا اا*.الم. ذي *ثة اذكتدية عجمل1 هن اس٠أخذه
 ي ذي كديرة، دكءدات ادذذط دج ادذي دددول أذرى مصلحة ذاك۵و دةيه.1ا ازات ء اذد*اث ن۵ تةد.ص

هذه اذذحداد ءدى سادا سددؤذر التقليص ١هذ ألن ادذذط، اسد-ذي.الك لتقليص إجذراءات داذخذاذ ءدرههذية
اددول.

 دذا كدير ويثد-كل ا أدن تذجذم دل التاورة، اددول ذي للطًاقة ادهادي السنيالكا ن۵ ذذط تذجذم ال كاة٠المش
 ادسد.ريع االزدداد أءذاب ذي وندك ية. ادذا اددول ذي اذط.اة^ اسد-ذيالك ذي ريع٠ادسد ذوي٠ااسد االزدداد ن۵

ذدؤا. الدداة توى٠سد۵ ارتذاع بب٠وبس اددول، هذه ذي ااسد-كاان ذ«داد ذي
 االذذحدادي و۵ادذ ذادات ذدذق دكاي رورية،٠خد ؤ وسيا دو اددول، هذه ذي لطاقة٠ اسد-ذيألك وارتة.اع

 تذايص ذي التاورة اددول نجحت دو دذا، ادذاءية، واددول التاورة اددول دين ادذدوات يةد.ص ذد ادذي
ادكاردون. أكسدد ذاذي هاث اد مجذدل ذي اذدةاذ.ا ذتوقع ن1ة ادكاردون، أكسدد ذاذي هاث اد

 ادذأثير ١هذ ألن ةذاه.ا،٠وحد نذيا تدالح الم د.هتوا ادذي ه.ي ، اددذية ذأثير ةدي.ا يزداد ادذي اددول
در، اد هن ذربداد تذع دذا كديرة سعد.احذات اددول هذه نى ويوجند ةديا. جسيمة أخدرار إدى سيؤدي ٠ ٠٠ ع ٠ ٠ ٠ ' - ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ** ٥٠*

 ادذي واددول الؤادي. المددط وذي ريددم١ادكا ذي الجذزرادحدذيرة ودول ذدا1هو حد.ر،٠ه دنغالدش، ذل:۵
 اذذاذ ذي ئحدادب ادذي اددول هذه إدى ذذذمي ة.؛دج.ا أثيوددا، ندال م ذدط، ن۵ األذيرة ذوات٠ادسد ذي ذ*.اذي

الدرارة. درجذؤ ارذة.اع اذع س.ريعة ائل٠وسد واسذ*ه.ال إدراءات
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٠بهميك١انمم•ثم رالك نم ر رفي م
 2001 المتطورة، الدول رذي دية، ن؛״. ألدول ذي !أكاردون؛!ذود أكدي ين ث} ًاذد*!ث :6,7 ألرسمة

)World resources( بحسب

(World resources) بحسب

 الدادم دول به.ا تذوم ااذي المؤجذراءا طربًاق ه.«؛م ندر د و وه ،1997 س.ذة ذي كدوطو دؤتدر ءذد

 اذدول تذإص أن ءذى االتذاق ذم وذد دواة، 161 ؤ.تهر1ا ١هذ ذي اذ-ترك . الففد_ئة ذأثير دواجه اكاي

 ذي أطاةذي.ا انذي اذكءدات دن 5% ب أذل توى٠سد1 2010 ذة٠س دذى دثة اذد ءازات اذده.اث دن تطورة1ا

 ءازات ه.اث اد يمى تقذذ دن اآلن دذى اذدول م.عظم ذذجح ذم االتذاق، دذا دن ارءم ءذى .1990 ذة٠س

 دذى تواذق ؛ذا؛م اةتصدأده.ا، بتغدرر أن ذذذ-ى ذددة،1ا اذوالدات دذيا ودن ادول، ضعب ؛ادذبذ^.

به. ذاذزم وال اليذاق دذا ءاى اآلن
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إسراددل اخ٠جت ذي دت،١دفتر
 ذي ير دن دددث دل اآلذي، ااسد-ؤال إسد-راذيل ذي وي الب اذذألف ءانداء يددث األخذيرة، ااسد.ذوات ذي

 ذي د وج وذد األهطار. دات كه اذتغزام ذي ذذير يوجند أذه األدداث هن م٠ةسد تثددر إسراذيل؟ ذاخ م

 هتطرفة ذدم دبا قيست ااذي ااسد.ذوات تكارار ازداد األخذيرة ذة٠س اذذألثون خذألل أذه األدداث هذه
 مع-ين ذخفاض١ ١طر ذاك، إذى إض.افة . داص) بشكل قحط ذوات٠سد أو خذاص، بش-كل اطرة٠ه (سد.ذوات

 متطرفة. درارة دردات ها ذي قيست 'اذي االدداث تكارارية وازدادت ااسد-ذوية، طار۵األ كادية ده*دل

هن أءاى درارة دردات فدبا قيست ؛اذي األدام تكارارية ازدادت ذذد ا؛ذال، سدديل ءاى اذذدس ذي

.35٠с
 هذاخ ذي ذذير ددوث إذى داذذأكيد ذشد-ير أن اآلن دذى الصعب ةهن اآلدداث، هذه هن م٤اار ءاى

 ذي دورية أو واذية٠ءشد ذذدرات بسبب ؛اذنير دذا يكون وذد اذدنيدن، ذأثير ارتذاع بسبب إسدراذيل

مذاخالمذطقة.

 دةيئة؟1ا ذأثير هنازدداد ا.لسد.ذةدل ذي تتأذرإسرائيل كيف ااسد-ؤال، د٠واخد آلنإجذادذ١ دذى تودد ال
 كادا إسد-راذيل بح٠وتصد شد-ه-اال ااصد.دراء ذط يذدرك أن يدكان األهطار، طول۵ اذتغزام ذذير أءذاب ذي

ودرارة. ا ا أكذرجذ

 داذذات، ااحد-دراوية ا؛ذاطق ذي األهطار ارتذاع ؛اى الدار ا؛ذاخ يؤدي ذد آدر، تصد.ور وبحسب

 ارتذاع ءاى دددث ذد ادذي اذذأثير دو آدر، هوخد.وع الدذوب. إدى ااحد.دراء ذط يذراجع ودكذا
 أن '.اتوقع ةهن اذددر، س.طح سد-ذوى ه ارذفع وإذا الدوذية. '.اداه مع هقارذة اذددر طح٠سد دذسدوب

 الدوذية. '.اداه تذاذص إدى ذاك يؤدي هه.ا الدوذية، ااسد-اطئ دداه ده.هات اددرإدى دداه تدخنل

 دودة وزارة ذي أذيدت ذذد إسدراذيل، ذي ا.اتوة*ؤ وءير 'اتوذطذ األدداث أدام أذذسذا دد-رد־- اكاي

 ودن مختلفة، مداالت ذي مختصفين هن دكاوذة ةطرية لجذذة الثمانينيات سد.ذوات ذي المحذيط^، دددة اا

 ,إسد.راةيل دذاخ ذي ذددث أن يدكان 'اذي 'اذذيرات هواجهة كيذية دول دات توحد تداور أن وظيفتها

 إسد.راةيل. هذاخ ذي دحذدث ذد ؛اذي ير داد لقةعالمت واذب الب افدحس دوادا را ته ؤ. Л ااا.جذذؤ هذه ءذدت
 اذدواية؛اذي ااهواثدق وفقا إسدراذيل ااتزاه.ات تطددق1 ذهداد٠االسد طرق دشد-أن توددات البدذ١ ةدهت

منطقتنا. ءاى ااها.اي ا.اذاخ ذأثير تنبؤات لبحث ءوارد توجنأل اجذذان ا أودت كيرا ءادي.ا، اذتوذيع تم

 ؛اذي داذذذاش ااه.الم دول سد_اذر مع إسد-راةيل تثد-ذرك — المذاخ دق دوا اذداه دل اسدرا ااذزاه.ات

 هيذاق ءاى إسدراذيل وة*ت إلطار،١دذا ذذي دئن. ادد ذأذير ازدداد إه.كااذية جهة١مو طرق دول يدور

 إسد.راذيل ءرذت ا.ارداؤ، هذه ذي ذي؛ادألد. ددة دف ل ا ازا ة هاث اد ع تذا أن ااذزهت وذد كيوطو، ءذاخ

 ا.اةدوا^ بة٠الذس دذذس اذدذيظن ءازات هاث اد ذذاص أن مذه-ا ب1دط ام اذا ااذاهية، )ادول هن أذي-ا ءاى

. 10% ال تذوق ذسدأل ي وه ا.اتطورة، )ادول هن

 ا.اجذال. دذا ذي ل ع دع أن تةدل٠ا.اسد ذي إسدراذيل ن۵ ب1دط أن ا.اذوةع هن ذاك، هن اذرءم ءاى

إسدراذيل. ذي ءازات؛ادذيئن اث اذده ءن ههطدات اآلتية اارسد.وه.ات ذ«رض
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 ي ة لمخظفة1 ار.س.ذوات خالل !؛كاردون كسح1ثإذي ث اذده! :6.9 ة الرسم
الركزبة> ء٦اإلحص داذرة د׳٠،“وبشم إسرائدل

 )1996( اسدرائدل، ؤي الدب غازات اندذت :6.10 الرسمة
لعيءم )ة الببت حوله وزارة ب'״ ه׳ وب

 ى ال الصدناء دن ث )л االد لدطرق مالحظة:
 ودثال. اإلذذاج .عمليات ادتعء ادارات اذدداث

 م^1ااذ االذ^*)ث وا.بدس دذت)، االسد ج ئ إذ
. ةيالصد.ذء ااط)ة^ السددددال آددده

الزراعة

 )1996( دل سر ى ئة لد1ت1ز1ء ث1ههئدراذبع :6.11 ،لرسعة
ادددم بدئة ا؛ وزارةبذودة وبحس-ب
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أسط،ن

اآلذية: األسدات ءن اإلدادة الصعب ددن اذا-1 .1

اؤدذيئة؟ ذأثير ازداد هن راذيل٠تذأذرإ^ ل۵ أ.

تةدل؟٠ا؛سد ذي إسد-رائيل ءاى دثة اذد ذأثير ازدداد يؤذر كيف ب.

 ءازات هاث اد دول 6.116.9 اارسددات ذي وردت ااذي .«طدات٤ا ذي ته*ذوا .2

ةيإسد״راذيل. يدة ف ف ال

؟6.9 اارسد.ه:ة ذي وحدوف ا؛ اذتوحه تشردون كيف أ.
؟6.10 الر.هة ذي ير٠تظ اذذي ادفيئة1 ذازات - إسد-راذيل ذي - ذذد*ث ذث-اطات أي ذي ب.
.6.11 ؤ رده ا ذي ذظ-ير ذي נا المالدظ^ ردوا٠۵ا ج.

 اذدذيئة؟ ذأذير ازدداد نتذايل ةيإسد.راةيل تطبيقها يجب اذذي - درأيكام - الذفداط؛ت دي ه.ا أ. .3

اذيوم؟ ءلده دو هه.ا درارة أكذر ا*الم ذسد.ذ*د أن إسد-راذيل ءاى يدب كايف ب.

أسط،ن

أهءيته؟ ه.ي ا٠وه )ادذيه ذأثير نتج كيف .1

 ذا٠وا .هس٠اذلثد هن اذذردذ كواكب ا ا دين هن اؤذاذي )اكوكب و ه ااسد.دار، رهرة٠اا كوكب .2

 أكسد.يد ذاذي تدن داآلساس كون وه وه داص، بشكل كثيف دوي ءالف يودد ادكوكب،

اردرة؟ درارة درد لمددل داذذسدؤ تستنتجون ه.اذا ).90(% ااكاردون

ارهرة؟١ كوكب طح٠س ءاى دداة يودد دل

يزداد؟ لففيدة1 ذأثير أن ءؤكد بش.كل ذددد أن ب )احد.* هن اذا1 .3
 دذارذؤ نه د1ا ءازات ارذذاع اى1 تؤدي ااذي ية٤ااه.ا دات ؛اه - ذي.ددول — اكددوا .4

ضها.1اذذة تؤدي؛اى اا*واهل؛اذي مع

 ذي اذسبي١ دره.ا هن دكاذير أ^ر دنه د1ا ذأثير ازدداد ذي تطورة1ا )ادول ؤ۵اه٠هسد إة .5

لماذا؟ طذم.1ذ«دادسكاانا

 ادحداة؟ ذوى٠سد1 هةداسد-ا اكاردون١ أكسد.دل ذاذي هاث اد يكون أن كن۵ي ؛.اذا ادردوا، .6

)اكارة درارة دردة ارتذاع هن داص كل٠بش كاان٠ااسد ر يتفدر ذد اا*الم، دول أي ذي ت.

األرضية؟

دنه؟ )اد ذأذير اتذايل الداول هن دل كل تطبيق عند تذدم ذد ااحد.*ودات؛اذي حددذوا .8
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 )اذذل ائل٠لوس مختلفة دداذل وتغدذذا ،179—178 المدفحتين ذي الس.ابق، لفصل١ ذي .9

ففيئة؟1ا ءازات هاث اد ن۵ ل تدل ذياإ اذدداذل هي م.ا إدوم.ا نستعملها اإذي
 ذاذيأكسد.دل كدية ذذايل نذأدية۵ ذاص بس-كل م.همة تدرااذ.اد؛تاالسدذوادية د لم-اذا . 10

الجدوي؟ ادغالف ذي اذكردون
 دول ذي كاردون 1ا أكسد.دل ذاذي اذدهاث نصف ااذي 6.8—6.7 رسوها1ا ذي تهدذوا , 11

اذهاذم.

سه؟ 25 د*د اذرسومات هذه — درأيكام — تبدو كيف أ.

؛ادذيثه؟ ذأثير ازدداد ءاى اذاك تكون أن يدكان ااذي االذ*كااسد-ات ي۵ ا٠ه ب.

ذاد؛ فيه.ا يوبذد اإذي ية۵ااذ؛ اذدواؤ ا؛خد.؛دة اذتدريرات ذكون أن يدكان حداذا أ. .12

دةيه؟1ا ذأثير ازدداد ن۵ ذذال كايا ااذاد؛ت، ءاى الدة؛ظ مذه.ا ٠طلب إذا واسد-ة،

 ءاى ااخد.رر تذايص ا٠ا ذتيح اكاي اذدوذتة، هذه ءاى ذذذرح أن يدكان اذا٠ه ب.

."اؤكدرى اإدر" دشأن دروكار واس داذي۵ااكي أذوال )205 صفدة (ذي‘اذرأوا . 13

الذبذر؟ ءاى تشويتنى د؛والت توبند ال دل صحيحة؟ أةواا> درأيكام دل

اخواي ة؛خ٤ا ءلمى ن تأدراإلن**؛

 ا؛ذ؛خ ءاى مختلفة دطرق اإلذسد-ان ذث-اط يؤذر ي.٤ااها ذ؛خ٤ا ءاى اإلذسد-ان اذأثير ذاؤ أه اآلن حذذى رأدن؛
 .يين ذاإ ه ياي ةيد.ا نصف أدن.؛. المداي

اءديدة خل1د الحرارة يرة٠جز
 ااظ؛هرة هذه تحيطها. ذياا ديثه1ا هن أكذر د؛ر المدن ذي ذ؛خ1ا أن ا؛.«روف هن وذيف، ذة٠س 100 هذذ

ءواءل: ءدة هن تذدع ودي ، ا؛ديذؤ ذي الدرارة بذزيرة ئستيها

 د؛اطريةؤ ذرق يوبند اكان ندذي؛، ا!فىريدؤ المديط^ اذديه وإذى ا؛ديه، ااذ-هسإلى ًاشعة كدية ذذس ذحدل

 ن ه كدير ةسد-م يسذذل ا؛ديذؤ، داخنل ادست ؛اذي ذ؛طق1ا ذي ذطف.۵ كل ذي األسدة هذه دي؛ نؤذر ااذي

 تسدنن,ين إذى تؤدي ال ااط؛ف وهذه واذتردؤ، اذذداذات ذي ؛؛وبذودة داه1ا نذير اذد س۵ااذ- ة أشع ط؛ف

 وهذه األرض. ذي دظح١ اذذي م٠ااةسد و وه ااط؛ةؤ، هن آخذر م٠ةسد طؤ٠دواسد اا.يواء يى تسدنن ويذم يواء.1ا

 وه.«ظم ذد؛ذات، أذل ةدي-ا يوبند المدن، أن ددا ا. وذي ة يقع )اذي الؤواء ندسن ااذي األرض ن دسن ااط؛ةؤ

ه.«ظم وتدذاع ا؛.اء، اتدننير تسدذذل ااط؛ف هن — ذذط — ذايإؤ كدية اذا كثد.وف،۵ ءدر الطبيعية األرض
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 ذع وتدع المحيحلة. اذدددة إدى درارة تثد-كل ءاى اذطاة^ بًاطالق ذذوم دي ال وااشد-وارع اودذادات ذي لطاقة١

 يؤدي اذي إضد درارة ر مهد-د هذ.اك .خارجه-ا إدى ا.اددح دادل ددن لدرارة ا اذتثد-ار تدن اادادات دواذط

 ندردد أد.يزة ااسد.دارات، دل: م قة،1ط تستهلك دي ال واالد-يزة وه لمفيذة،1 ذي ؛ادرارة درد^ ارتن.اع اذى

صناعية. وتدمداذع وتسدد.ين،

المدبغة داخل مناطق
 باستيعاب والشوارع البنايات تتوم
 !لى بإطأللها تتوم وهي الشمس" اشعة
كطانةحر'رية الهر

 في الطانة استهالك
 ذلى يؤدي المدينة.
١١١الحرارة درجة ارتفاع
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 توزيع. هن تمنع البنايات
'لحرارة وانتشار
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المديفة خارج مناطق
 لتبخير الشمس طانة هن كبير لسم يستدل

 سطح يسخن لذا والنباتات. التربة هن الماء
أش. بشكل التربة

٦٠
وره ح) ع طبيعية مناطق مع ردةدقا داذلالديتة ع تق هذ؛طق ذي ء1لهو1 لدذين ي ف روق ف :6.12 ة الرسم

 دردة هى لفروق١و بهأ، المديط^ ابه درارة دردة أكدرهن دن٤ا ذي الدرارة درد ذكون اذيوم خالل

٠المديذة ذارج تدن أذل تكون دن٤ا ذي واذايل ااذي.ار دين الدرارة
 ر تسدده ااذ$ار، سداءات حالل كذيرة عة٠أس دا*ت وااشد.وارع؛اذي ذي1د٤ا أن الدذية^ هن يذدع ١وهذ

 المديط^. ديه ا تسد-دن كذا وه اذايل، أثذاء المديط^ ديه ا .اإلى٠د؛طالة

 ذي دذدج واء؛اذي٠اد ءاوذات توزيع ءاى ذأثير لمديذة١ درارة لجذزيرة يودد عيذة،م ط؛س داالت ذي
 ةدؤ.ا هذطقة ويكون ؛.اددذؤ، ذي ادن٠ااسد واء٠اا ر٠يذتثد ذوية، رداح دون صاذية اياؤ ذي هذأل: المذطقة.

 فيهًا يودد (؛اذي ادددذة دول ).اودودة ا.اذ.اطق تدن رداح ذؤب ذاك، أعاب وذي منخفض. اا^واء ضدنط

 ممداذع ن۵ اا^واء ى1إ *ثت د نداوذات لمفيذة1 إذى تذذل د ؛ارداح وهذه ديذ^.٤ا دادل إدى ءال) خدنط

اطديذتة. أطر؛ف ذي دقع صناعية
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فيالملبذة اا.درارة ^زيرة سبمب، الملبذة داذل الى علوث]ت ٤تقر :6.13 ة الرسم

-ب يوموارو٠ةأيرء!ىكمةال
االرى. طق1ذ٤ا ن۵ أكذر ة ادم غ د ء تكون لمديذة1 داذل طق1ذ٤ا

ءيوذا. ويكون ددرد أءاى، إدى د يصه و ذه اذا المه، ؤ المحنيط اذديئن دن أسذن دن٤ا ذى ء٠اايو رأدذ-ا، ־ا۵ك
ئك ي ٠ ،،٠٠ , , ,

 هذه وتشكل تكوين؛اذيوم. ذي تسد-اءد ي ذي اذا خذ,ارجيا، ن۵ أكثر هو؛ء؛.ادينؤ ذي ناوجذودة الجسيمات
 ذير اارواسد.ب كدية ءاى الدن ذأذير إة الغيمة. ت١ةطر دواي.ا ن۵ تتكون حيث تكذاثف، ذوى الجسيمات

 تشير أنذرى، دحن.اث هذ.اك اكان ددذحذ، دن۵ ذي ءاذية اارواسد.ب كدية أن تث.درإاى أدخاث ٠هذالث .واخدح

 ذي المديذة. ١فيه تذع ااذي ا.اذطةؤ .اتاخ جذذا كادير ذأثير هذًاك يددوأن منخفضة. )ارواسب كادية أن إذى
 كاءية دن تزدد ا؛دن ذوق تتكون ادي اذذدوم ذإق أورود؛)، (دثأل: ءادة ءاذية رطودؤ فيهًا الذ؛طق؛اذي

 ذوى نائض نإن إسد.راذيل، جذذوب ذي األدر و۵ كه.ا رطودًا، األذل الذ.اطق ذي أه.ا العامة. اارو؛سب

 ذذتج ١وهكذ ثف،١ااتكا ذوى دن جذدا كادير ءدد ءاى لقلدلة١ اذاء دحار كاددات ثف١تكا إذى يؤدي دكاثف ا ا

 طر،۵ ةطر؛ت اى1تذحذول وأن ت،١ااةطر هذه تكادر أن احذتدال يذل الحذ.الذ، هذه وذي جذذا. حدذيرة ت١ةطر

.اذرواسد-ب كادية تذل اذا

لمة أسد
 المناسب. دااذ״كل ا.اديذة تخطيط خذألل دن لمديذة1 ذي الدرارة حذزدرة اتذايل 1طرذ اذدرحذوا . 1

اذرواسب؟ كدية ءاى لمديذة1 ذي دذطةًاذ تؤذر أن ددكان كايف .2
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السراتوس.غيرا ذي األوزون تذاؤص
 كيميائية ءهاية ذالل األرض هن باالقرب دذتج ء١هو وث ل م أذه ءاى األوزون دق سد- ا! ااةحد-ل ذي ذكرن؛

 يكون ،انسد-تراتوسدنيرا) طالًةؤ (ذي كام 40-20 دين ارتة.اع وءاى الجذوي، الغ.الف قهة ذي خدوذية.

 يذوم ألنه كاًايرة، أهءية دألوزون د يوج االرتة؛ع، ١هذ ذي ذسددا. ءادؤا دألوزون ااطدد«ي اذذركيز

 ااكااةذ؛ت دحي ١وهكذ دس، ٥٠۵ان هن تصد.ل دي ال )UV(البنفسجية ذوق األشه^ هن كديرة كاهية تالع دا

األث-«:ة. هذه أخدرار هن — األرخدية ؛اكارةسد.طح ءاى ،تعيلثر ؛اذي — الدية

 ذي األوزون ذركيز ةاسد.وا وذد اذذراكاذيكذا، ذي أدداث هجذوءات ءهات السبعينيات، ذوات٠سد ذي
 هذطقة ذي األوزون ذي األوة؛۵ اذحاصدا ووجذدوا اريع، ذرة ة ذي سذحذ، كل ذي ةيرا،٠ااسد.ذراتوسد

 هر؛ةدة ت ته الديى ذاك هذذ . األوزون ذي ثذب د؛ط-م هرة1ااظ هذه سئيت وذد الجذذودي. ا!ةطب

 اارديع. ذرة ة ذي األوزون اذذذإض يتذاذم اذوذت رور ه ع٠ه أذه ؛اذذاذج وأث-ارت اذسدذوات، دددة

 ادسذراتوسذيرا، ذي يذذاذص األوزون أن إدى ااه.ادم، ذي أذرى اكان٠أه ذي األوزون، ةداسد-ات ير٠وتثد
اذذراكتيكاز ح٠ه هة؛رذؤ جذذا ة1قلي دات دكه اكن

400 ן

- 350

٠٠ ٠ ٠ ٠٠٠٠ — 300

؛ 250 - ٠٠٠ .

ًا. 200 — ٠٠.

.. * * * —150

— 100

— 50

-0
 ו960 ו965 ו970 ו975 ו980 ו985 ו990 ו995 2000 ,(سذوات

ش־هرأكتوبر اا-جذوبيذي ةوقاًاةطب االوزون كءية :6.14 /لرسهة
)NASA زددسب

.الس-تراتوس-فيرا هلبقة ذي األوزون حددات كاثان؟ ءن دوددون وددات تعذدر
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األوزون قهبط ف.ى ط؛يعم إدات عم
 جذزدائت وتذوم طبب_عي، ودشدكل لوقت١ كل تراتوس.فدرا٠الس ذي األوزون ودناء تدايل دات ء تتم

البنفسجية. ذوق اآلشدنذ دادنالع )02( واالكسدحين )0 نم

 وذرة )02( أكس-جين دزيء (اى ودول ، UV أن«؛ األوزون يدكاح ءذدما األوزون تدايل يذم
).0( أتدحى
 دزيء ح تليد ءذده.ا ذاك، يتم ديث األوزون، إذذاج ءاية وه-ي عكسية، ءذاية تذم تدرددي ودشكل

 ددزدائت )اذرات هذه تصطدم وءذدا ،)0( أكددد.جين نرذي إذى ويذدال UV عة٠أش )02( االكسدحين

).03( األوزون جديد هن ينتج اآلكسديت
استراتوسذيرا. ذي تة ذا ذى د األوزون كءية اذا واإلذذاج، عمليتي؛اذدايل دين توازن يودد

ا٠ير درأتوسف الدع ي ف أوزون تتًاج وثم بلي دد! :6.15 ة الرسم

األوزون؟ طبهد ذتتاقص٠ دف
 وتؤدي اا.يواء، ى إ؛ ق١وتذط اإلذسان يستعملها مختلفة ذواد ك1هذ أن اى1 مختلفة أدخاث تشدر

 طدةًاذ تؤذي ؛اذي األساسية ؛.اواد جذذا. كادير دفدكل ذراتوسد-ةيرا٠ااسد ذذ2طد ذي األوزون ذدايل إذى

 CFC وداذتعا-ار ذيروئذات ونسميها وكردون، ذاور كاور، ذرات هن هكون؛ ءازات ،ي األوزون،

)Chlorofluorocarbon.( ساه؛، وء رادد؛ ا.يا يودد ال اصطناعية، هواد ه.ي ادفيروئذات 

 ذي وائية)، ه ومكيذات (ذألجات اذتدريد أجذ-يزة ذي اذذيروديز ءاز يستعمل .كذيرا اإلذسد-ان ويستعملها

ذاك. ةيإذذاجا.اط؛ط،اإكاكااروءير )ارشى، ءدوات

 ؛اذي البنفسجية ذوق األش_عة دواسدط^ ذتدال ١فإذه ،ةيرا٠انسذراذوسد CFC ال جذزدائت تحدل ءذده-ا

أكسدحين، ودج األوزون، ع٠م ااكاور يتذإءل .واء٠اا ذرات؛اكاورإذى عذه.ا وذذطاق ذن؛افدذس، تعدل
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 ,دين أكس دزيء ويددج األكسد.ين، ع.ع بس.رءة الذاتج هذا يدذاءل ذادت. ءر االكسدحين أدادي وكاور

 ى إضا أوزون جذزيء دذدايل ذةردة0اإكاور ذرة تقوم حيث كاور، وذرة

 أدرى ادة٠ه ع٠ع تذدد أن ذدل األوزون نم ءجزي 100،000 دواني لل دح أن واددة كاور ذرة تستطيع

 دين توازن ءدم دددث نإذذاد^،۵ أكدر دسرءنذ األوزون ديدم ءذدما اذكاور. ذرة مع ذادت ركب л إلذذاج

).6.16 (اردط وذدإيإ.ه إذذد
 مذال: بيهة،٠ش دكارية^ األوزون ددإيل إذى تؤدي طدد«ية) ءصادر ددن ٦مذه (ةسد-م أدرى ءواد يودد

 مددج.ا إددى دي ادة،.1ا هذه اذزراءية. اآلة؛ت ن۵ ذر1ا تعقيم1 )إزراءا ذي المستعمل دد درو ذيل ت

ةيإسد-راةيل. ا؛يت اإددر ؛صد.اذع همة٠الم اذذصددير

 دإقد.اإظروف األوزون ثذب تكوين الةطبالدذوديد؛لذات؟إة ذي األوزون ذؤب لماذاددث

 ااذي يرا اإسد.ذراتوسد-ذ كادة^ ذي اذذترة، هذه ذي ااشذاء. ذرة ة ذي الدذودي ةطب1ا ذي اذسائدة الذاصة

 هذه ذي ذاك. ن۵ وأذل -80 ح ؛اىتصل ي وه ددا، منخفضة الدرارة درد تكون اذذراكتيكا ذوق تذع

 هذهادذدوم س۵اذذأل٠ءذده دهد. ه ذيذردك ض۵د؛ وءإى ذدتويءإىداوراتم-اء ءيومدذدج ظروف،1ا

 تذاءألت ذددث ذذد األوزون، ددم ذي تث.ذرك ال أذي.ا ءاى ه.ا1ذكارذ اذذادتة؛اذي ور اإكل ءركدات ع٠م

 دإألوزون. ص ته ال الدريائت هذه لمرحتلة،1 هذه ذي .يواء٠اا اذى )С12( كاور دزدائت ذط؛ق كيمائية

 ااذي لمذطقة1 ذي ةطب،1ا ذوية.دول ءردية رداح ذشوب وه.ي إضاذية، ظ؛هرة ذددث اذوذت، ذذس ذي

 المديحات اذدددة ءن هذ*زال اذذراكذيكذا دواء يكون أن إدى تؤدي ااظ؛هرة وهذه .60 ءرض ذط ءإى ذقع

 اذكاور دزدائت يع۵د تتراكم ذاك، أعاب وذي اذتراكاذيكذا. شدمال ن۵ آدر هو)ء ع٠م يختلط وال يه،

 دذدايل ذذوم ص ااشه أفدط فإن اافد-هس، تكادر ءذده.ا اذرديع، ذدوم وه.ح الجذذودي. ةطب1ا ذوق ا؛ذدهثة

).Cl( كاور ذرات أئء-الى خالل تراكام أذي - )С12( أكاور ^زيذات
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 يذت-هي يع، ر ا ذدرة وذالل ذركيزه- ذي حوظ٠مل اذذذأض إذى وتؤدي األوزون ذدال 'اذرات وهذه
 اا^واء االذدالط ١وهذ ؛اشبال. ن۵ اإقأدم اإ^واء م.ع يختلط و۵و اذذراكتيذا ذوق ود اا-يواءا؛و ءزل

 ذي ذي د ودذا أدن؛. الذذراكذيكا' المداورة ذ؛طق٤ا ذي األوزون ذركيز ذي داد اذذذاض إدى يؤدي

 ن۵ -اية۵الد ذرورة دول واسالت توءية ذش-اطات يودد اددول، هذه فهي يركاا.۵دذوبأ وذي ذيوزياذدا

 .أد.ي۵ااث- ا!ةطب وذي اذتراكتيذا. ذوق األوزون تركيز ويرذذع يدود ااحه-يف فص-ل وذي سى. ااشه ة أشع
 ااةطب ذي دددث .ا۵ مع ه.قارذة ددا ذايل اكذ^ اريع، فص.ل هي األوزون ذي ين هع تذاذص يودد ا،٠أدذ

 ءل.ى .اا.ي۵ااث- ااةطب دول ا؛ودودة ادذارات ده تذوم 'اذي وادتشويثى۵ ذاك، ذي اذسددب الدذودي.

 وذي ده■ المديط^ اديئة ا ءن اا.يواء يذ«زل ال ١وهكذ ادشمادي، ااةطب دول تنتج اا.ذردية؛اتي ادرياح

 ااسه-ائدة الدرارة دردات ن۵ أءاى .ااي۵٠ااذ ااةطب سء.تراتوسء-ةيرا ذي الدرارة دردات تكون ذاك أءذاب
 )؛ربدات ن۵ ور ااكا ذرات فيهأ ذلق اظروف؛اذي١ تتوذر .ا۵وءذد البذو؛ي، اةطب١ سء.تراتوسطيرا ذي

األرخه.ية. ادكرة .اذي۵٠اذث النصف ذي ا؛وود يواء٠اا كل ع۵ وذدتاط تتوزع ة؛ذيا ااذاتة،

 ذي كلم، 20 علىزرتفًاع اذتراكتيكا ذرق االهدتة ذادل األوزون كثًافة در د Jjع٠ :6.17 دة٠الراني
 1993-1996 ״ستوات

)NASA ب٠وبحس

األوزون بقة٠ط _:,اةص تأثدرات
 ؛اذي البنفسجية ذوق األش.عة كءية ازدداد إدى يؤدي ادسذراذوسذيرا ذي األوزون كءية اذذذاض إن

 ادورانية ا؛-ادة دنى م ذي در د إدى يؤدي ذد اآلشدؤ، ا^ذه كثير اا وادذرض ية. األرشد ااكذرة س.طح ل تصد

)DNA( ودءرخى الداد، دسد.رطان اإلصداد^ .ذطر يزداد ااسد.دب وإ<يذا الذألدا. هي أدرى ءواد وذي
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الجذودي قطر׳1ا

.اا*ه.ى) إذى تؤدي لعيذين1 ذي (أءراض كذاركت — دين ال ءدسة إءذام
 تعيهثن دي ال الطحالب ذي لضوئي١ اذذركيب ءملية٠ تؤذي '؛تزايدة UV أش_عة أن دددون دع م أده ا٠كه

 اذزراءية المد؛حد-يل تتفدرر سة، اذد وذي ددرية. ا ادذذاذية دكة ند גا ءلدي-ا د ته ذه ذي واذ المديط.ات، ذي

.UV ألذط الحساسة

جهد١المو ط.رق
 ة٠لمذاقش دواية هؤ.تهرات ءدة ءذد ،شرونЛاؤ اذذرن ذي والتسعينيات الثمانينيات ذوات٠سد ذالل

 ذة٠س ذي د ادذي ل١موذترك ؤ.صر۵ هفي األوزون- دخدر أذرى وواد اذذيروئذأت سدذهمال١ تذإيص
 اذذيردوذات ه.ال اسذه ءن اذدام اذتوذف إذى يذضي يذاق ه ءاى ا؛ؤ.تهر ذي ركة .اذدول؛إفد وةهت ،1987

 ددذي.ا وهن ا؛يذاق ١هذ إدى دونؤ 139 انضمت التسعينيات، ذوات٠سد منتصف ددى .2000 ذة٠س ددى

؛^راديل-
 ءذى اذذأس لتشجيع توءية ت1ذذ-اط وأدردت ددياؤ، واد ه تهاوير تم ذذد اذذيرذوذات، إذذاج ذذايص ح٠وه
 ذد النشاطات، هذه هن اذرءم ءذى األوزون. ص ته ال المددط^ ديدة ل ل تدديندة حات ه؛ ذهمال٠اسد

 دزدائ ءدئ ذول آلن ن، واسر اذوادد اذذرن منتصف ددى األوزون ذذاذحن بددو ا٠م ءذى ر۵يسد.ت

 دم۵ ذي رة ته٠هسد زادت ا٠م ا؛.اضي ذي انبعثت اذذي والجذرائت ويل، ط الدوي الغ-ادف ذي يردون اؤة

األوزون.
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أسدلن
 األوزون؟ طدة־ا تذاذص تؤديإ(ى !اذي اا«واهل دي ما أ. .1

اإ*هإية؟ هذه تذم كايف ب.

لعالم؟1 ذي يردوذات ف ل ل اآلساسي اث Л االد دددث - درأيكم - أين أ. .2

 الدذودي ةطب1ا ذوق األوزون كءية ذي كدر ال ا د الت؛ االذدذأض تشردون كيف ب.

ن؟١سكا ذيه بثرة دع ال ؛اذي — د؛إذات -

 األوزون؟ تذ؛ةص ذأثيرات دي أ-ما .3
اذذأذيرات؟ هذه ددن أذذسذ؛ ذدمي كايف ب.

 األوزون؟ طدةًاذ ءاى ذد؛ةظ اكاي ذه.ا، د أن يجذب النشاطات؛اذي دي ه.ا أ. .4

النشاطات؟ هذه تطبيق عند كام ي د توا حد*ود؛ت؛اذي1ا - درأيكام - هي ا٠م ب.

 دودة ات٠هذظه ب1ط إزاء تذحد.رف أن إسدراديل ؤ دكوه ءذى ددب —درأيكام - كيف .5

دد؟ درو ديل إذذاج ءن اذتوذف - كاه ادم هوان ذي؛ادألد - المديط^ دددة ال

األوزون؟ دكادة^ ااخد,رر ذذادص ءذى ل م دع أن منكم واحد كل يستطيع كيف .6

ف’قمل٧فعابةشل
إسراذدل وذي لم١الع ذي االوزون ودع

بطةرخ جادي،بعكذكمإhttp://t0ms.gsfc.nasa.g0v/0z0ne/0z0ne.htmlعذيالموق .1

سددن ذن وه دوم، كل ذي ية اآلرخد ؛اكارة سطح ءاى األوزون ذركيز ةداسد-ات ددين ذي اد اأ.*.ادم

1978.
ةةط> ااخد.وء سد-اءات خالل االصطناعية ذحدار اال دواسد.ط^ األوزون ذركدز ذداس كان ده ذتديوا!١

ةط؛ب. اال ذي اإمثدذاء اذذرة ذداس دراذط تودد ال اذا

 ذي ته.ذذوا يوايووأكتودر. إدريل، يذاير، اآلذية: ر اآلن-» ذي اكدذة خالل تواريخ 4 اذدأروا أ.
.األرخدية ذي؛اكارة الس.ذة حالل األوزون ذركيز دنيرات ا١صمفو ذم الذراذط،

اذدذية^ ااةيهؤ إيجذاد يمكنكم إسدراذيل. ى وإذ االةط؛ب هذ؛طق إدى داص دن.كل تحإرذوا

اآلذي: لموقع1 ذألل هن لم،١ااه ن۵ ذقءة كل هى األوزون اذركيز.
http://jwoky.gsfc.nasa.gov/teacher/ozone_overhea“d_archive.html

 بحسب اذفدوحدات - أدرى هرة — ذوا د ذم ااسد-ادف، اذسذوات هن هعيذة س-ذة ادذاروا ب.

لختلفة؟٠ا ااسد.ذوات ه.ع اد,ه٠يتث اذسذؤ حالل األوزون ذركيز در د توحه دل أ. اذدذد

يع: ر ا ذحد.ل هي األوزون ادر الذدركة ارسوم ذ-اهدوا .2
 http://toms.gsfc.nasa.gov/multi/adnoranim.html ااي٠۵ااةطبااذ. زوق أ.

http://toms.gsfc.nasa.gov/multi/epanim97.html الدوي اةطب١ ذوق ب.
االةط؛ب. يين اذذروق حد.ةوا
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ض٠جامضح رواسب

 ادر٠م.حد تاذذاذوية.١نالملوث۵تدر دوه.يءاذية، حام.ض.ية يًامطاروددجددرحذ۵ بالحامغدية،٠اارواسد

 ؛اذي )NOx( الذيتروج.حن وأكذا^.يد ،)SO2( وخذحدوحدا اذكدريت أكااسد.دد ي۵ الحامغدية ب٠اذرواسد

 دواءض. ودذدج اء؛اذدوم٠م ت١ةطر ذي المركب؛ت هذه تذوب األواية. اوذات٤ا تدن ١تعتبر

 لتربة1 تصد.ل أن ة1ااصد. )اكدردت ذركد؛ت تستطيع ؤ،1ةاي فيه.ا اارواسد.ب كادية دي ال الجذاذة طق1ذ٤ا ذي

 .5.5 دن أذل ددا ف pH اد كذان إذا حامغدية ب٠اارواسد تدتدر .)ادردة ذي أخد-رار اى1 يؤدي ء؛ر كجددديم
 وه.هدل اؤ، ال دهند ايسدت تدداه ي۵ دداوثة، ت٠ايسد ذطقة۵ ذي ذةية1ا ا؛طر دداه أن ذدد ).اتوقع، ذير ودن

 كاردوذيك ح؛عض ويكاون طر،٤ا دداه ذي يدوب ااكاردون أكسود ذاذي ألن وذاك ،5.6 فيه-ا pH ال
.ضعدفا

 د؛ت1إاىإصد الحامغدية اارواسد-ب أدت واذاء. اليابس.ة ذي ددئية ^۵أذظ تؤ.ذي الحامغدية واداوج األذطار

 )اد.اذات تؤذي الحامغدية ب٠اارواسد .يركا'أدد ولثد.ه.ال أورود؛ أذد؛ء ذي كثيرة ودديرات ذادات ذي ب؛لغة
 ذي ذي؛ادردة ذددث ااذي الكيميائية دات اذه ذن أدن؛ وتذخدررااذد؛ذات أوراقي؛. احد.ةرار ى إذ وتؤدي

 ه.ه.ادن طألق1 وإذى واد)اذناذية،٤ا ذي ذذص إذى تؤدي ادات۵ااه فيذه .حامغدية أذط؛ر طول۵ أءة؛ب

 تؤ.ذي وه.ي وابآلذي؛ر، ديرات ااد .هادنإاى٤ا هذه ذي ادذذية ؛ادردة دداه تتدذق .يذدوم) األاوه (خصوصا

.اذاء ذي ينثى ذه أخذرى دية وكذائذات .اك۵األسد. اذددر، ذدأذات

ة ح،يرف، رواس.ب :6-18 لر،،،عة1

.23 تدذدة ذي الداه ورد ع ذصل ذي pH ال ةياس۵ ءن رح-۵1ا ذراءة يددكاذكام ل



 اذشرب، مياه يب أذا تؤذي حامض.ية مياه ى إل دحوات ذي اإ المياه أن ي وه أدرى، هش.كاة.ذطيرة هذًاك

الماء. إدى يب االذا ن٠ه ضارة ه.هادن ذطألق١ إدى وتؤدي

 تًاكا.ي.ا، خالل ن٠ه ذاك يتم ديث أين.؛، اثيل٠وااذه ذي1د٤ا هي أخد.رار اذى الحامضية اارواسد-ب تؤدي

 اارواسد.ب يذد.1ا ذي دل۵ وذاج أثين؛، ذي دذذاون ذال ته تغد.رر االديرة، ااسد-ذوات هي ذال،٤ا سويل دى ة.*

 واذذيوم ,ين واذذيترو ؛اكدريت دد٠أكاسد تذذل أن )ارداح وتستطيع اذدول. ددود ددرف ال الحامضدية

 حامضدية رواسب ن۵ اسد.كذدذاةدا دول داذي مدال: ااذاوث. ه.حد.؛در ءن وهذرات1اإكي آالف الحامضدية

اادريط؛ذية. ااحدذ؛ءؤ ن۵ ه.حد.دره.ا دواء اوذات۵ بسبب نتجت

 ذي ه.اطرا يوم؛ 569 فحصوا ود التسعينيات، سدذوا دداية ذي ددث أجذري ذي؛اداللى؟ االر دو ه־ا

 حامضي هطر ودد ؛ادألد.أذد؛ء ذي مختلفة مناطق ست ذي االطار هداه pH داس ونم أذد؛ء؛ادألد،

)pH ا؛ة؛رذ^ ءذد كدير تداين وودد ،6.5 ااةداسد-ات دل مه وكذان اا*دذ؛ت، هن 25% ذي )5.5 هن أذل 

المختلفة. ذ؛طق٤ا دين

 إلى دا تود كاه.ا ١ءدده واذذذض دألد، ا ث-ه-ال ذي وهدت٠ذ الحامخدي، طر۵اا ااكثيرة االدداث

 الويرية، الصخور تآكل هن ممد.دره واذذي الؤواء، ذي ).اودود ااذد؛ر أن اذدادثون ن۵دذ الدذوب.

 ة؛صدرا.اطر سب دالت أه.ا .الحامضية هة*ول دإدط؛ل ويذوم ذطقة؛احد.دراء،۵ هن كديرة دات دكه يص-ل

 دارج ن۵ ه.حددره.ا ا؛طرالحامخدي دذدج اوذات؛اذي٤ا كديراهن ١قط أن دخءذون فًاذهم الحامخدي،

 ه-دطات ذي طرحامضي۵ كذيرة داالت ذيود أنه دذية^ ءاى اس داال الذذمين ١هذد ذه ده إسراذيل.

 ا؛طر حامضدية ذداس إن ف )اذرب، هن ذأذى إسدراذيل ا؛طرهي ءدوم ه-هظم أن ١بم ااددر. ث-اطئ ءاى تذع

.إسدراذيل ا٠ددوا ذدل األهط؛ر هداه حد.ذات دل ته اذددر ث-اطئ ءاى

£23 الع.الم.ي جوي٠ال والذالف لمذاخ١ ءاى ان٠االذسد دأثير اذسد-الس: لفصل١
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 سذوات بداية ذي إسرائيل ة.ي الحامضي ا؛طر أحداث :6•19 الو،،ددة
ذيإسرًاأللي) ت يحدترا وال دار ال المعهدلبحث ويحسب التسعينيات
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ده أس،
؛اذاذوية؟ ت١الملوث ءة٠مجمو ى1إ ينذمي وداذا الحامضي؟ لمطر١ يتكون كيف . 1

دواية؟ محيطية دية مشكلة الحامضي ا؛طر ر تب دع ؛.اذا .2
الحامضي. ا؛طر تكوين اتذايل طر؛.ا اذذردوا .3

الحامضية؟ اارواسد.ب ذن هؤ^1ااذ االذتصادية األخد.رار ه.ي ه-ا .4

 إسراديل: ذي الحامخدي ا؛طر أدداث تصف ؛ادي 6.19 اذرسدف ذي ته؛ذوا .5

الدوالن؟ وذي الالد، ,وذوب ذي pH ال وه.«دل۵ ه.ا أ.

ا؛ذطةذيت؟ هاتين ن۵ هذطقة كل ذي الحامخدي ا؛طر أدداث ذس-بة هي ا٠م ب.

ب اإلشارة؛ كان د 'اذي توجن,ه اا اذكاروا ذم التخطيطي، اذرسم ءاى اءذذدوا ج.

اذدالد. ذي الحامضي ا؛طر اذتثد_ار دول

االذتثد-ار؟ ١هذ شرح يذكان كايف د.

إسراذيل؟ ذي الحامضي ا؛طر أذذدت ااذاوث؛ادي ءصادر تكون أن يذكان ه.اذا .6

طوًالحامضي1ذنًا ثًاألصد.يب۵ذ
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يلغيهى
 ااذ-هس أش.عة الدوي. اذفالف تسدن,ين ى إل تؤدي طبب_عية ظ؛هرةدو دةيئة11 ذأثير ٠

تسدن.ين إذى وتؤدي ذذرددا، تشودش دون الدوي الذالف ءدر ر ته .إذ؛،تحد ااذي

 ااذخد؛ء، إدى األرض طح٠سد دن ثة٠ ا؛ذ؛ الددراء ذدت عة٠األش اذذذال أه.ا .األرخدية اذكارة سد-طح

 وذيأءذاب ؛اكاردون)، وذاذيأكسيد اء٠م (د؛ألسد-اس دةيئة11 ءازات دواسد.ط^ ئي١جذ بشكل يتم ال

 األرضية اذكارة درارة درد اكذاذت دةيئة1ا ذأثير ودود ذاوال الجذوي. فذالان يسددن ذإك

 هذه ذي هيش1ا الدية كذاةذ؛ت1ا .هظم۵ تستطيع وال الدية، كااةذ؛ت1ا .«ظم٤ باا.ذس.بة متخفضة

ظروف.1ا

 د دنة اذا دتواحدلى. كل٠بش ء٠اليو ذي أكسد.دل؛اكردون ذاذي كادية ذزداد الصناعية، ااثورة ءذذ

 ية، األرشد درارة؛اكارة درد ارتة؛ع إن يرتذع. األرخد.ية درارة؛اكارة درد ه.«دل أن ااد؛دثون

 ذي فةرهتط أدداث وإذى ا؛ذ؛خ ذي ذذدرات وإذى در ال س־طح هسد.توى ارتة؛ع إدى يؤدي د3

 ءازات اذبعاث تذادص ياي: ما ذشهل الدرارة دردة ارتة؛ع هش.كاة لدل الداول ااطةس. ح؛اة
 ى إ؛ ددادة الداول تط؛دق إة درارة. أكذر اه.الم واالسد.ذهداد اذخادأت ءاى ظ ؛الحنة اذدذيئة،

 مختلفة حد.؛لح۵ ب دسم حد.هود؛ت .اون اد هذا تواد اد-اون. ءاى لم١ااه دول جذديع اسد-ذهداد

ذ؛هية.1ا واذدول تطورة٤ا اادول

 دزيرة دي د؛ل،٤ا ١هذ ذي ااد؛رزة ااظ؛هرة أدن.؛. المداي ذ؛خ٤ا ءاى اإلذسدان ذذ-اط يؤذر

دي؛. المددط^ ده اذ دن ذن٠أسد ددن — ا؛ديذؤ داذل الدرارة

 ذركيز يودد كام، 40 اذى 20 دين ارتذاع ءاى ااسد-ذراتوسد-ةيرا وذي الدوي، فااذال ة فمم ذي

 تصد.ل البنغدددجية؛اذي ذوق عة٠األش دن دادوظ م٠ةسد د؛دذالع األوزون يذوم ددا. ذسد ءال أوزون

 دذتج ااطدد«ية، الد؛اؤ وذي اآلندطذ. هذه أخد.رار دن الدية ااكاائذ؛ت دددي ١وهكذ هس،٠ااذ دن

.تراتوسايرا٠ااسد ذي دا ذا األوزون ذركيز يدذى اذا األوزون، ويذدال

 دذ.كل األوزون تدايل إدى وتؤدي اا.يواء إدى تنبعث اإلذسد-ان، يستعملها 'اذي ة ف دل ادخ ا؛واد

 ؛ض اذد الدوي-يؤدي ةي؛اةطب ااسد.ذراتوسايرا؛؛آلساس ذي ذركيزه اذذذأض وإذى كًاير،

 أءة؛ب وذي األرخد.ية، ااكارة تصد.ل ااذي البنغدددجية ذوق اآلذط كدية زدادة اى1 ذركيزاألوزون
 ءداية يددو ما ءاى تذخدرر ذاك، اذى إخد.؛ةؤ اإلذسد_ان. ءذد ينة دع بأدراض اإلحدتجة ذزداد ذاك

 اذزراءية. ؛ذات 1وذيا المديط؛ت، ذي ينثى ذه 'اذي الطحالب ذي ااخدودي ذركيب اا

 اا*الم دول هظم۵ ذاذزم ةيإط؛ره دواي، ديذاق دواسد.طة األوزون ر۵تذ؛ة لمختلفة١ ؛ادول تواد

األوزون- تؤذي وادم مال است تذادص أو ؛؛اتوذف
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 لغيوم١ ت١ةطر دين يذم كيءداذي اءل دف ل ة ־رح خ تنتج ذاذوية ت١ملوث هي الحامغدية، اارواسب

 ديذية أذظهة باآلس-اس تؤذي الحامغدية، اذرواسد-ب ذيذروحين. وأكاس.يد كدردت يل٠أكاس ودين

 إذى تؤدي ااذي اآلودية ا؛ذوذات ده ف ذذدت ادذي ن١المك ءن كثيرا د د ن أن وتستطيع وه׳بان،

الحامضي. اذحطر
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؛٥؛الفصل
انسوردئالد4المواد

 اآلذار ءا.ه.اء يس.م.ى أن ة ة صد ايس - الحديد وءصد-ر ا(لحروذزا ر٠ءصد ال-حجري، صدر لةا
 اةدرة١ إة ترة. ازة ذاك فى اإلذسد-ان استعملها ذى اا واد اإ دأسد.ه.اء ؤ قديه اا ت ترا اوة ه.اء٠أسد

 ءن وذدزه ا.لمؤذسد-ان خاصة ذدرة هي ،1هذي. أدوات وإذذاج طبيعية دواد استعمال ءاى
 اا.ذى الدددات الحؤذسد-ان. ضد.روري ه.ورد ه.ى الطبيعية، 'إواد الحذية. ت1ااكااذذ قى1ب

 وأن ذبى،ددا دودة - باسد.ذهرار - يحدثن أن ذاردخ-1ا ذدل ذذ۵ اه تتيح اإلذسان يتجها
'؛ورد. ذا۵ مديزات ءاى ل٠اا.ةحد ذا۵ ذي ذذ«رف٠سد وذذاذذ^. دضد_ارذبى ياور

اسواوجي ارتطام ذي اذواد دورة
 ه.حد.دره.ا أن ذ*رف ذر،1ذذذج وكل ،١فيه ذسد-اةر ااذي اذسدارة ذرتدديا، ااذي اذالدس ذأكاه، )اذي ادذذاء

 ءواد على نستعملها ااذي لطاقة١ هدظم تءدإذذاج ود الطبيعية. اذديط^ اذديثة ن٠ه حددره.ا۵ ذأم واد۵ ن٠ه

الطبيعة. ذي اذديط^ اذديه هن درها حد Л ذأم

 األواية اا.ذام اذواد تكون اية،دد اا ذي ءذذدات. إلذذاج ئستعمل )اذي اذواد ر حدسا 7.1 ؤ۵اار- تدرز

 مذهًا يذدج ذاك ود اا.ذ؛م، اذواد ان٠اإلذسد يستخرج األواى، اذرداة ذي الطبيعية. اذددط^ اذديذتة ذي

 ذي )اذذادات وتذتج ذذادات. اى1 تذدول ذاك، وبدد مدينة، ذرة اة المددات اإلذسد-ان يستعمل دذذدات.
 اذادة داالت ذي ذكون أن دن يم تذتج ت؛اذي١ااذةاد أيذا. الها٠تعم٠اس ودألل المددات إذذاج درادل

اب.٠وحد سد-اةل از، ء اذذالث:



 ددن الذسم ه-ذا ذي المحيطة. الدينة ءاى والساذلة ط.ازية,1ا اا.ذذ؛دات دأثيرات ددثذ؛ ادسادذة، اذذحدول ذي

الصلدة. اذذ-ادات دآدير سنبحث اؤكنذاب،

 بدة ادب ذي هذ.اكل ؛اى تؤدي وهي المحيطة، ديدة د ا إدى احاالت أذاب ذي الذذأدات هذه م.عظم ذي ذا

^ديدة. ثذتدأت إلذذاج ذام كادواد تستخدم أن يدكان ديذة، داالت وذي ٠المحيطة

ق خام هواد استخراج حم ستجان انتاج ن ضجات استهالك

ان٠إلنس ل ورد٠كه الدواد ابع:—اذسد اؤذحدل 230

ماقجًا تكذ.ولوحيالذتأج نظام ذي مو׳د و׳سترجًاع) ددورة :7.1 ׳لرسمة

 يؤدي واستعمالهًا لس״بإرات1 (نتًاج :7.2 ׳لرسمة
 مالبئذىالكرئري٠ييررضرلرس ٠ذذ)يًات ״-ى(نتاج

 ׳لى-يًارة (نتاج دددة هذذ تذذج ״ذي يًات ״.نن) توزيع

٠ستعمًالهًا׳ دن ء ׳النتهًا وحتى

 ل ال وخ تقريدًا، و(دل ،٠طر ى ه للعًائلبة ره ئ راس ة1>ت عل،ل م
 دن أطنًان 10 دوالمي شج م،،ذم ״.*دل ءن توقفهًا دذى ءمل.هًا

٠الذفًادًات

3% اذسدارة سدتعمال1 اية ذه —

 3% سيارة لوةود٠ اسذذراج —

%2 ״سيارات اذتاج١

ةصد-ي.ا.1ه.وتذ اإلذسد-ان الحتياجات اا-تام ا.اواد ه.ال د السد. اإلصاذي ذب1اا؛

ي. د ط بث-كل المحيطة ادديذة ذي ؛.اوارد هذه ددد ن وال متذ<أقصة، دوارد ه.ي ه.ن؛.اواد، كادير ذسم
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 (دذل: ذين٠ال.س دين هال تمر٠وتس دددها.ددا وذيرة أوأن واألووديذدوم)، الذداس الددد، ذل: (ه
 ٠حها۵تذاق دؤدي؛لى اظتذ؛ةصة للموارد ال٠۵ستد1 كل واا.ةدم). الذؤط

 صد-يد (دذل، هاذبنددد ذؤدي؛اى طدد«ية ءملدات أن ذي د ,ذا۵و دددة،۵ دوارد ه־ي أذرى، دواد

والغات). األسماك
٠ا٠تجلىلىه وذدرة أءا.ىدن اسذومالها درة و ذت1كا اذواردإذا هذه ذذذ.اةص

دنبذدل ورل ه حاب:

 تهر ذي ال ذوات٠س1ا ءدد
دذى 2000 س.ذة هن

تذ،ةصا،ورد الورد

110 اويذيوم

190 دم ة

25 نحاس

150 ددإد

45 يعغازطبي

35 نغد

12 رصاص

37 صين ر ظ

موارد تناقص لموعد تنبؤات :7.1 الرسمة
)World Resources وبحاسب متذإقص.ة
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سحلدA١ج
اخذتداركام. ءذذوا ها؟٠ذعيش االذرةانذي تسء-هية تذذردون دأياسء-مه.ادة . 1

دداة خالل دكونلمة دي ال الواد أ٠فيه تندر دي ال اذدورة وا۵ارسد- ذم يذا، «٠۵ ذذحا۵ اخذذاروا أ. .2

 ؟ ة يط ح لم ا اده تتغد-رر - وه ترتع اخذ اذذي - دج المد دداة دورة ن۵ رادل۵ أي ذي ب.

وكيف؟
 ).7.1 ة۵(اارس. وجذي1ااتكذو م1ااذظ ودين اادددي م1ااذظ دين واخذذألف ده تشا يوجند .3

يى.۵ااذطا ذين۵ دين واالخذذألف ااذ.د.ه أوحه ص-فوا

. اذذأدات للمصطلح ذ«ردائ اكتدوا ذم ،7.1 رسهذذ1ا ذي ك«ذوا .4

.7.2تهذذواةيارط .5
.ئئبجها دي ال ااذة؛دات كذاؤ ودين سد.دارة كذاؤ .«دل۵ دين ادسددوااذذسدنذ أ.

ااسد-دارة؟ دداة ءن رحلة۵ كل ذي ااذة؛دات دذذج كيف اذ-ردوا، ب.

.7.1 ايحذدول ذي ك«ذوا .6
دول؟ اد ذي ذظ.ير اذي١ الوارد ذوع ١هو م-ا أ.

اا.ددول؟ ذي تظ^ر ال«طدات؛اذي ال.ادثون وجذد - درأيكام - كيف ب.

سدذوات؟ ءدة د*د ادددول ذدم تذذدر دل ج.

 واد1ا ن۵ ذسذا أن ادذذية^ تثدردون كيف واد.۵ دورة يوجند ،7.1 اذرسة يحسب .7

متذاقص.ة. ءوارد أذي-ا ءاى هرةؤ۵ واد1ا دورة ذي ركة ادن

كان٠وتعداداد الحباة نذوى<*»٥تأدر
ودايات ذذ;:بات إذنذاج ءاى
 ن١هذ ارتدع ا٠وكاه ااسد.كاان. وذ«داد اددداة سد.توى۵ ن۵ هعين ح٠مجذته ذي الواد .ال۵ذ«٠اسد دى۵ يذدع

 ااسد.كاان وذ«داد وجذدا1ااذكذو تحاور إذ كثيرة. دذذحات ذذدج كاي ل كثيرة، واد۵ نستخدم قإذذا السدودان،

 دو لمجرى،١ دذا ذى -«ذى۵ ذو حاردق ه«لم الواد. اسد.ذ«ه.ال ذى ؛اذاريخ ءدر رة۵ذ٠سد۵ زدادة إذى أددا

 األءه.ال حالل ن۵ ة دايل ذذيذ؛ت۵ أذذبذت الديى ذاك ودذى ءشر، ااذاسد-ح اذذرن ذي الصناعية اذثورة

 اذذاسع ذي؛اذرن حاورت ااذي - ادجذديدة اذتكذواوجذدا أد درف. ب1د٠وأحد ذذاذون ذ؛ذها ااذي اذددوية

 أءذاب ذي الذنبذ.ات تذوع ازداد وذد اآلالت. طؤ٠دواسد الذذحات ن۵ كديرة كءدات إذذاج إذى - ر٠ءذ

جذديدة. ءذذجذات اخذذراع

ااهذ-رين، اذذرن وخالل وكدير. ترادد۵ كل٠دذ ١هذ 1ذ۵دو ودذى الديى ذاك ذذ۵ التوجهات هذه ر۵تسد.ذ
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 ن۵ لتتجات1 اذتذاء ارتذاع ادثذاة^: هذه هؤذ.رات ن وه تطورة،1ا اادول ذي تهالك٠االس فة1ثق ذطورت

 ال٠ه واسد واددة رة٤ رزم ال٠ه اسد ةحد.يرة، دداة ول ط ذوات دات ه؛ إذذاج تسد-ويق،1ا ادات دء خالل

 حداة٠1ا هسد.توى اكان ذاهية،1ا اادول ذي االسد.ذيألك اثذاة^ كذيرة يزات مه يوجند ,واددة رة٤ ت1مددج
 يذل اذا تطورة،1ا اادول م-ع هة؛رذؤ دات المأ ن۵ منخفضة دات كه اسدده.ال إدى يؤدي دبا المنخفش

أذل. ذذادات وتذتج واد،1ا اسدمال
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 سدرين ارع لفرن1 ذددل المقددة يأت رووال ف.ى وًاد۵ !ستعال :7•3 رلر،،،هة
)U.s Geological Surveyl99S عك،ب زبد
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1998 ״ذود اذورق كدية 1997 الؤدد يارة״.״. ا؛وةود كادية 1996 هواطن 10001 ״.״يارات ءدد
ا؛'

رام
وع

كبا

 واددن س-ذة خالل ذًامدة دول ى وة دطورة۵ دول فى فة1مخت ات منتج ا،،،.تهالك :7,4 الرسمة
)World Resources 2000 ب٠بحس ز

 العالم فى دول فى للغرد السنوية النفايات كمية :7,5 الرسمة
)World Resources 1993(بحسب
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 ودو ءال، ا’فيه داة ال توى٠س وم تطورة.1ا ؛ادول مودوء إدى إسدراذيل ذذتمي - إسراذدل ذي لوضع1
 2% معداه.ا بة٠بذس سددن كل ذي سكانها ذ«داد يزداد ،1975 سدذة ذذ۵ ذاك، ةؤإاى1إخد. داالزدداد. آخذن
 ااذة؛دات. ازدداد وإذى ت،1ا؛ذذ^ اسد.ذي.ألك ازدداد اى1 ل۵اا*وا هذه أدت سددين،اا ءرور ومع ا. تذر

 ذرد، كل أذتج ،2000 سنة ذي .س.ذة كل ذي 5% دذسبة ااذة؛دات كادية «دل٠ه ازداد ،1975 سذة وءذذ

 اذذرد أذذجها اذذذأدات؛اذي 1أخد.ةذ وإذا ذي؛ايوم، ذذأدات كاذم 1.14يذاربال م.ا ذيديده، راةيل٠ذيإسد

)اوادد. ذي؛ايوم ذذأدات كاذم 2.34 ي دواا ةيإسد.رائيل دذدج اذوادد اةرد١ فًان اديت، ذارج

و"4
١٠'
3

ل٠ذيإسد-رًاى فياا-سد-دة، االرد ددتجهًا !اذي اا.ذة؛يًات :7•6 أدرسة
الحبطًاكا دقة ال دودة وزارة ،٠ل٠،“زبح

ين
ادي

ع
 

ان
طن

األ

ؤي ت يًا t النن ة وكتل ١حجل دندؤ :7.7 لرسهة1
٢الحبط دًاالدد ^ودة وزارة ه'سب ل
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أسط،نظ

الماض.ي؟ ن۵ أكذر اذيوم ذفادات دندج اإلذسد-ان أن اذدذية^ تجسد ة ذل أم ًاءطوا . 1

 ى إل ١اذتديو التخطيطي. م٠اذرسد ه.*طدات واذ-ردوا نوا صد :7.3 مة٠الرس ذي *ذوا ته .2

 دين لعالقة١ ذذ-ردوا أن داواوا ذم مددة^، ذاردذية أدداث ةدي.ا ذكارت انذي اذسدذوات
التخطيطي. م٠ا(رسد ذي وردت دي ال ال*طدات ودين االدداث هذه

:7.4 3رسه1ا ذي تدذذوا .3
التخطيطي. اريم ذي وردت ااذي ال.*طدات واشدردوا ه.ةوا۵ أ.

وارد٤ا اسدته.الك دول التخطيطية ا(رسد-وم هذه بحسب ا(ةول كان د اذا٠ه ب.

هية؟1ا(ذ واذدول ا؛تطورة اذدول ذي اإذة؛دات وإذذاج

 لمختلفة1 دن٤ا ذي إذذاج؛اذخادات ذي اذذروق تشردون كيف :7.5 اذرسدط ذي ته*ذوا .4
اذم؟٠ةيا(*

.7.6 التخطيطي اذرسد.م ؤي تط^ر ذي ان *طدات٤ا وادردوا وا ة صد .5
.7.7 ؤ اارسه ذي ك*ذوا .6

التخطيطي؟ م٠اذرسد ذي روضد.^*4ا للمعطيات المحيطية ديذية ا االذ*كااسد-ات ه.ي ه.ا أ.

وددم)؟ ة (كدل الذراكءؤ )اذذأدات ءن للمعطيات أهءية يودد ذاذا ب.

ذانجص
.وارلى۵ يسذذل أن التكذو(وجية درة وا( الم.عرفة اإلذسدان ءذد تتوذر

 1.حئ-دره.۵ اودي اوحام الواد اإلذسد-ان ل ويسدد دع. (رحا محيطية ديذية

 ذذدج ثئتجات. ي.ا٠.ذ۵ يذدج (كاي د اذتكذواو دواسد.ط؛ الطبيعية المحيطة اده من
 ا(حام، الواد استخراج أقاء ذي د ذا۵و ا؛.ذذج، ة دد؛ ١ .رادل۵ حءيع ذي ذفابات

 .*ظم۵ ذ*ولى ٠ذ*ها(.با٠اسد من ء1االذذي. وءذد استعملها، وأقاء جات، ألمئن إذذاج

 بذديدة ت1مذتج إلذذاج ذام كءواد يسددذل ها٠ه.ذ وةسد-م د.يطة،٠ال اوويدة ا(ذة؛داتإو.ى

 ه.ذ*وق هعين موتمع ذي اوذاذجذة اوذذأدأت .ية۵ك .(االسذرحاع) الدورة ءماية ذالل

 فًان ءاودين، دران ال ءذان ن1كا وكاه.! حياتهم. وبمستوى ن،1ا(سد-كا داد د و دكدر

دة. ا(تا ت1ا(ذة؛د ية۵ك معهما وتزداد يزداد، واسذي.الكاي.ا اا.ذتجات إذذاج



لعصالسمن1
ائةالتهابات

 ذيرية، هزبلة ه-ى لظة١ ذه٠ه اية، ء؛ ة تل د۵ا٠يش ذإذه رق،٠الث هن اديب تل اه٠تج1 يس.افر هن كل
 هفه وخالل دان. هذطقة اذذادات كهدوذع ذة٠س 50 وادة التسعينيات سذوات حتى استعملت ودن

 ارتة-اء.يا يصد-ل ض-خعة ة تل تكوين إ؛.ى األدر ذؤاية ذي أدت كثيرة ؛يات٠ذذ ذالل تكوذت اذذترة،
ءترا. 80 لى١دو

 الدهة٠كت رواذح هذي-ا اددثت وذد حيط.ة:٠الم ااد^ذة هذ.رة ذيرية مزد؛ة ت1زا ا وه. كذاذت اكذي.!
 اةألب١و بوض١ اذداب، ذل: ه خدغرة،1ا للحيواذات وطائ ه وكذاذت ددددة، هسد-اذات رتإاى۵اذذ

 زداة،1ا دن داوذة د١هو طرية-ي.ا ؤي اذذادات،١ ءدر دذاذات ااذي اآلهط.ار دداه المتجولة.
 اذرب دا ر ده اذذي واديداون إدى رب٠تسد ا٠هذي وةسد-م ،الووفية داه1ا إ،ى هذي.ا ةسد.م ذذاذل ديث

 ذاك، اءذاب وؤي ٠ااوادي م-جرى دوسد־ ذاوادي ااةادل ااذلدد.م اذي.ار 1997 ذذاء ذي ءناذزداة.
 وذد اذوادى، دن داذذرب أراغزة مساحات وذدرت فيه تدفنت ااذى ااذ.يغد-اذات دداه ذاشدت

 ااد١ حايران هط؛ر ن۵ باذقرب زداة1ا اذيدت د فة ن.1ااطير ءاى اذرى ذحإيرة هذ-رة ه-ذاك ك،ن

 ءاى دذيذدا ذطذا ث.كات ازدال ذي ا٠ذذاءه وددت ااذي اطيور١ آالف ط.اةرات. فيه ذؤدط ااذي
تحطمها. إلى يؤدي ذد دطير، ط-ائرة طلىام٠احد ألن ااط-ائرات،

 إةألةي-ا يدد دذى اكن د.ذذاه.ا،۵و ذي1ا اكل٠ث1ا هذه دن ةسد.م دل إ؛ى اإزد؛ًا إذالق ادى وذد
 دذاز الؤواء ذاوث الدونية، ذاوثاإداه دذل: الذذاذة، المبذاالت ذى هذ.رة و.ةع1ا يثدكل أيذ-ا،
 دذيت ى 1ا اإذ.رات لع-الجة ترديم ى1إ ااوةلخ ذا۵ ددذاج اذا ٠ااطدحهي ااذظر وتثد.ويه 'ايذان

 ذي ذذادات1ا إذذاج أءذاب ذي ددثت ذإدشاكل؛اذي دذاأل ديرية دزدان قهعة تدر دد فيه.

ث.اكل.1ا هذه وددث ه-هرفة ءاى ل٠اافصد ه-ذا ذي سد.ذركز هتطور. ه.دذه.ح
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غيربة مزدة

ومكوذادها بت٠مصادرازدف.ا
 وأثذاء األدج دداة درادل دن درداؤ كل ذي ذذتج ااذذ؛دات نإن ااس-ادق، ااةصد.ل ذي الدنان؛ كاه.ا

 (دن دادية ت١ذفاي أذه-ا ءدى عرفة٠۵ )65% (ذياذبالد ت١ااذفاي هعظم دشر.1ا دذو ده يذوم ذشاط كل
 ل تشه ودي وبمع.الجته.ا، بجمعها ذذوم لمختؤفة1 ذي؛ادادان اذداية ات٠س٠والمؤس ااسد.اط؛ت ألة ؛ادادان)،

 ءن تذتج م؛اذذأدات؛اذي ظ نده أيئ.ا مل٠وتس درية، لمحالت؛ا1 ا؛كااتب، اديوت، ذي تذتج ت؛اذي٦الذفاي

 مع تعًالج ؛اذي حد.^1ذ٠اا ي؛اذذأدات وه درى، ذذادات ك1هذ المختافة. الدرف ورذ-ات وذي الص-ذاءة

 ت1كوذ۵و ذات صد اه يودد ااذة؛دات، أذواع ن۵ ذوع وكل المداية. ااسد-اط؛ت ها دعالج ه.هظم؛اذذأدات؛اذي

.8.1 الددول ذي ذاك ذألدظ كه.ا مختلفة،
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دلمددة ذذادأت .

أذرى ذذانات

يزاته! م وم اا.ذفًاد؛ت إذراع :8!•جدول

 بس.بب ذذرددا) 80(% ءاذية رذودة ددردة ذتديز ي وه لذفايات؛ادادية،١ بصف كل٠تلق اذديتية ااذة؛دات
 الحداة وفنإ.استوى ومكوذاته.ا اديتية اإذة؛دات كادية ذذذير فيها. لموجودة١ اإكثيرة اا*خد.وية واد ا؛ كثدية

 بة٠وذس يرتذح ااذة؛دات وخدم ة كندل ذان الدداة، سعدتوى ارتن.اع ومع دب. ة أذذدت اذذي اديت ذي ادذائم

تنخفض. ا دي ة اا*خدوية واد٤ا

 نم ءذاذية دواد راء٠ث يزداد ديث الدداة، توى٠دسد ارتن.اع دن ان*ضوية، واد ا؛ كدية ذي االذحاض يذذج

 يسبب اا*؛د^ اإذة؛دات ذرتفع اديت. ذي وايس ا؛صد.ذع ذي ؛اذذاء دذأدا تذذج اذا اديت، خارج ا تحضيره
 يرا كد 'ارزم هذه ؤ وكذا م٠حج يكون وءادة ايت، ذارج ضد.ر دد اذذي ء١ااغذ ا٠فيه يررم ؛ارزم؛اذي

 ااذة؛دات وح.جم كذاحذ ارذذإع اى1 يؤدي ه.ا ودذا ذي؛اديت. ذدذ.ر ااذي '.اواد؛اذذاذية رزم ع٠م هة؛رذ^

.ءخد.وية ذذادات تكون ال الدداة دسذوى ارتذإع م.ع ذذذج اإلضانية؛اذي ااذة؛دات وه*ظم ذذذج. ؛اذي



دات1ااذة مشكلة ن: ااد ااةى.ل ?>4٠

بحى 1995 فيا،،ذة نبلي، نيددرًا I ي ف الدعة ت كابغ الت مكوذ}ت :8.1 ،لرسمة
ئ ة حط ل ا ه )).ديئ حوله وزارة ،٠ل٠زربه،،

1.كدرته ب

إسرًاكدل ي ق ًااً.ذق؛يًات ة٠وكظ م حج بين دة٠ًااًفس :8.2 ،لرسمة
),ة لعط)ادفزة،^ودة وزارة -،‘ردم״-
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 اوصإدة بة االلد /لذفأيًات م.كوئت :8,3 ة الرسم
حيطةئ٠الم دال)I دودة وزارة ه״،.بزب

 ذي ءوارد تؤذي أو اإلذسد-ان، صدا تؤذي الواد وهذه ذذيرة، ءواد ءاى كثيرة ذذادات أذواع تدوي
 كثيرة، مذتج.ات ذي وهتذوءة ذطير.ة ءواد اذيوم يودد شرة■دا ع ءدر أو رة٠هدأذ بطرد-قة يعذؤ المت دددة ال

 م.غ٠ص دهان، اذزراءية، اآلذات لمكاف.حة ددواد مصابيح، أدوية، حاتإذكاذروذية، ط ردات،1اإدط دل:

 درزدذ.كلخاص صدذاءةالوادالكيتد.اوية دال:م وزيوت!اسدارات.اذذناداتا!طدية،وذناداتصناعية،

اد.ذطيرة. الواد نذ ذاد ذي

ةرخظي ذذ.ا^ات ر٠ص - خ٠اإللكتروذ اددتجات
 ذ-حس.ين ويذم ؤ. سرد دات ء تذذيذ ءاى ادم ه اد ذي الدواسدب ذدرة ذزداد ودصد.ف، ذة٠س كل ذي

 لذتيجة١ وءيره.ا. لتلفاز١ أ^يزة (اذذذأل)، اإ.ذ!وي الب.ي.از مدل: كذيرة، إذكتروذية جهزة١ وذدددد
 ألذرى ا اإلذكاتروذية ذذد؛ذيم۵و دواسيبهم دددون كثيرين ومستهلكين مؤهسسات أة تكون

 ذزداد ذاك أعاب ذي إذا جد،م ر ء ،زة اال هذه تحدليح يصدح اذوذت، ذذس وذي كديرة، دوتيرة
ءاذية. دوتيرة م ادداإ فى اإلدكاتروذية اذذنادات

 اذذذأدات حاودات ذي — الذددة اذوالدات ذي — ذيت أل ااذي الدواسد-يب كاندية أة دلمدثون ا يذدر

سد.وب.1د دارد ذصف يهدإلإى ،2007ىإإ 1997سد.ذوات،ديناذسءذوات 10خالل
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 فميوم،١الك لكروم؛ازرذيخ1 زئبق،1ا دل:م كذيرة، هكوذات.ذطيرة ءدى تاإلذكاذروذية١الذفاي ذدتوي
 اى1يؤدي ااه.ادية، ت١الذفاي مع اإلذكذروذية لذفايات١ إةإاة؛ء ,اؤكاورواندروم هثل: أخذرى، وءركدات

الذفايات. فيه-ا ذدرق دي ال ات٠المذش وذي رااذة؛دات،۵ط قع١بمو لمحيطة١ اوديدة ذي الثداكل قم1تف

طاةظ
؟ ة يحل ح الم اذديدة ذي ت١الذفاي دسببها ذي اإ اكل٠المش ي۵ م.ا أ. .1

ن۵ الذااجصة األخد.رار تذايل كان د ا٠خالله ددن ذي ا ا - درأيكام — طرق1ا هي ط ب.

االدكذروذية؟ ت١الذفاي إاة؛ء

؟ا نكارتثدوه ذي اإ رق ط اؤ ن۵ ة ريق ط كل وسد.يائت ذات ذس ي۵ ه.ا ج.

جذديد ذاذون دتثدريع ادذرويج ذي المحيهلة لبيئة١ .جذودة وزارة ت۵ة؛ أ. .3

 ادي ألجهزة١ د.الجذوا أن اإلذكذروذية ألجهزة١ ودتوردي ذذذدي يازم

 ن۵ دو يو ر شي ذي ة*ول1ا ساري ادذاذون أحد.بح االسد.ذ«ه.ال. دادف إذدؤم ذه-اد

؟“اذذروددي ذون1لة1د يكام١هور م.ا .1999 سة

 ااذي اآل.جذيزة تعالجون كبف ذرودجذديى، ستوردن ه أو جذيىذن ة كذذم او ب.

االسدهال؟ بعد إليكم .ادذه

اإلذكاذروذية؟ ادذذادات هاا.^^-1 ااواسد-ع جذميور1ا هدع ذرك٠المذ اون اد تحذذدق يمكن كيف .4
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ههنمة
أسخاة

 أوراق، خدروات، و واكاه ف ذشور اآلتية: اذذنادات أذواع وادد دوم حالل عوا٠اجم .1
 ن۵ ذوع كل ددم ذدروا ذم مذفهدل، كل٠دفد ذوع كل ة كندل وا٠ةيدعد .وزداج دألستيك

 دة٤ للتجفيف ه.احد.^ ورة^ ءدى اذذذادات أذواع نم ذوع كل ض*وا ٠الذفايات أذواع

 ت١الذفاي ة كندل - أذرى ره م - ذيسوا أسدوع، يالد و وحاف. حار كان٠م ذي أسددوع

حجمها. وذدروا
 لذي٠ م-ا المختلفة. ت١الذفاي أذواع ودجذم ة كندل ءاى طرًات اإذي ١التغير دين ذارذوا أ.

اؤذذئرات؟ هذه إؤى أدى

أواحدم؟ ة كندل ال ذي كديرة ذكرات طرًا ذقادات أذواع أي ذي ب.

الجافة. اذذذأدات أخد.رار ين٠و ة الرطب ااذة؛دات أخد.رار دين ذارذوا ج.

 ت1وه.كوذ كادية ودين دداذا» وسدى اإلذسد-ان ذذ-اط دين 5وطيد ءالذة يودد أذ^ «اوم٠ه .2
 ا؛ةدار دذذس تثد.ير كوذات؛اذذادات ه كل - درأيكام — ل۵ دئتحها. 'اذي المدادأ اذذذادات

الدداة؟ هسد-ذوى إا-ى

 إذى األدرى ناكوذات ن٠ه أكذر ذلثد.ير ؛اذي ناكوذات دي ا٠فع كاال، اإلدادة ذت١كا إذا

اند-ردوا. ءال؟ دداة سد-توى۵

 تطورة٤ا ذي؛ادول تنتج انذي )اذذأدات دين ا٠ذ_اهدذي۵ تتوة*ون اذذروق؛اذي ه-ي م-ا .3

ذي؛ادول؛اذادية؟ تدذج انذي ذاك ين٠و

 ديه ا ءاى ااذة؛دات هذه ذأثيرات .ةوا۴ .8.1 اا^دول دن ذذ-ادات أذواع ذألثة ادذاروا .4
؛اذأذيرات. هذه اتذايص طر؛.ا واذذردوا ؛إديط^

اديتية؟ ااذة؛دات تكون أن كان د ااذي االذذحدادية فوادد1ا ه.ي ه-ا .5

 أدزاء ذةطيع دي ادذدأذات، ذص ءن لذاجمة١ لم.ع.ال.حة؛اذذأدات المستعملة ذطرق١ إددى .6

.خشب) ةط.ع إدى ذشدره! (أو دذا حد.ذيرة ةط.ع اذى ؛اذياذات

 ذر1ا ذذطية1 تقطيعها) تم ('اذي اذذياتية دات1ااذة هذه ال٠اسد.ذ«ه ت1دسد.ذ ه.ي ه.ا أ.

الدداذق؟ ذي

 وةع۵ إدى تقطيعها) يذم ام ذي (اذ اذذذادات؛اذياتية ذذل سد.يائت ه.ي ه-ا ب.

اذذذأدات؟ ذدديع

 ااذة؛يات؟ ة كظ ده*ظم تسد-اهم ااذة؛يات؛اتي أذواع دي ه-ا .8.1 ^۵اارسد. ذي ته*ذوا أ. .7

ااذة؛دات؟ ددم ده*ظم م٠تسد-اه ااذي اذذذادات دي ا٠وه

اذذذأدات؟ ذي ااهخد.وية واد٤ا ذس-بة اذ*كاسدات دي ه-ا ب.

ادرسءدى ذي وصد.وة^٤ا ااتو.ج_ي.ات واذ.ردوا صد.فوا .8.3 8.2 اارسد-هذش ذي ته*ذوا .8

التخطيطيتين.
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بات٠ذغا ل تحد ت ،ع؛

 ذى 1خصوك لموجودة١ الطبيعية اإ*خدوية واد ا؛ الذفايات. كوذات م ن۵ م٠ةسء يذدإل إوةت،١ رور م ع٠م
؛اذى ة الطل الدية ئذات١للك ءذاذية واد كاه ئسذذل ىفه ديواوجذية'، تدإيل د*هاية ر ته اذديتية اذذفادات

٠ مح د
 يد٠أكسد كذاذي اس٠داألس خد.؛ره وءير بسيطة ءخدوية ءدر إذى ءخد.وية واد ه ن۵ تنفسها دالل تحللها

).0( والماء )C02( ״كربون
 اذتذذس، لعهلية المر|فقة والذواتج أكذر بطيائة ذكون الذدإيل ت١ءهاد فإن دوائية، ال ظروف رت توة إذا

 كار) رادحن ي.ا٠ا يوجند ااذ.ازات، هذه ن۵ م٠ةسد واألءوذدا. الويدروحين كادردذيد اليذان، هذل: ءازات، هي

 تعال.٠لالش فادل دو لالهوائية،1 دات اذه أنذال تنتج زات؛اذى١الغ ه-هظم يثد-كل ؛اذي )CH4( ا؛يذان
 الحذألت، لعظم٠ كاذذاء تستخدم ال االصطناعية اا*خدوية الواد فإن الطبيعية، ااهخد.وية واد٤ا ه.ع رذؤ1هة

 هن إذذاجؤا يذم اصطناعية ودوه.ادة دواايالسد-تيك. ذاك ءاى آلمثلة١ أدد ذذرددا. ذتدال ال ا؛واد هذه اذا

 هائت اذيالسد.تيك تدايل ويسذذرق الذ؛م. اذذذط

ااسد-ذوات.

 ذتدال ؛اذفادات، ذي الوجذودة رااهخد.وية ء الواد

 هله.ادن تذدال ودكذا أدداذية. ال كيميائية دات وه

(اذصدأ). ءهايةاإذأكسد-د ذي

 ذرة ة تدال؛.اوادااألءخد.وية ت١ءهاد ءاد ر تسدد

 ءدادات .هظم٤ ااخد.روري ااشد.رط حاوياؤ. زءذية

 وذحاءؤ رطدة. ديطؤ٠ه دددة وجذود دو اذذدال

 فادذفادات ؛اذفادات، كوذات ده ذهاةؤ۵ ؛اذدال

 ذتدال ية حادده ءخدوية واد ه ءاى تدتوي ااذي

 ذي الذمرة ااهواد ااه.ااي اذذركيز دس-هولة.
 وذد لمحللة،١ ءذ-اةر؛ادكتيردا يؤذي د اذذفادات،

ااذدال. ت١ءهاد حال ده

 ًالظروف في ة^.1دذت وًاد ه تدال زدن :8.4 ؤدرسدصة
ت د؛ اونن؛ كودة في (لعدائدة

اإالة. ا ندي ا؛و^ولة المديطة واذديدأ اإ(دة ؛كوذات وفعًا وذاك سدذوات. ءدة ى1ديعإ أسد ءدة دش اذذدال لة۵ ذسدذدر ل
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تحلل!1 ل٠قا دسدك
 دألستيك ا أن ن۵ لرغم1 ءدى ا.٠بتلويثه تذوم وه.ي الع.امة، األهداكان ذي كثيرة ألستيك د أكداس دددى

 جذذا ة1طوي زءذية دة م اإدألسد.تيك أكداس ذى د جذذا.وةد ٠بطيح كل٠بش يذحذدل أدلمة إال ءخدوية، مادة

 إدذدج م.ع.ا تذدد ي وه وصد.ذيرة، دسدط^ جذزدائت ن۵ اددألسدتيكية ا؛واد تتكون المحيحلة. دددة ال ذي

 )٠2ار4( — اإلثديت اظ.از للدزدائت١ آالف د اتدل دال: م ). يرا (دوايه ١ג..٥ اددزدائت آالف ءدرات

 هو إثدين، دولي . )n(C2H4)(( إثدين دواي سج وةود1ا إلذذأج فقة1لمر1 ااذواتج هن تدر يع الذي

وادذوي. الصلب اادألسد-تدك أذواع هن ذوع

اثلين ي.1بو ء دزي ؛8,6 لرسمة ، إثلين جزيء :8.5 ة الرسم

 طرية^إذذاج د تم دع للتحليل. فادل دألستيك دتاوير ةاهوا ر، اه ء ادن رج م ذي زوردح كيبوتس ذي
 هذ«رض ءدر المأتج أة ا.٤1ط فغ.الة ذكون ال دديث صة،1خ كيميائية ادة٠ه اضافة ءاى األكداس هذه

 كمنشط ادة٤ا ذههل أن اى1يؤدي االكعب.ين، وجذود ددح للشمس المأتج درض إة .-هس۵اا عة٠ألش

 ادوإي فإن ةحد.يرة، ل٠اإسد-السد أصبحت وإذا .ا،٠اذةصد؛ا إذى ويؤدي إة.ين اددواي ألسدل٠سد دؤاجذم

 ي وه ذية، ١اليو ادكنيردا إ ءذاء ادصدذيرة ل٠ااسد_ألسد ح وتصد.؛ غبًار. إدى ويذدال ءذاذذلمة يذد إثدهن

 وادذواذج المحيطة. ادددة^ ذي ادوجذود األكدين.ين دهسد-اءدة أدداذية ال كيميائية تحذايل د*هاية ر ته

.)СО2( ادكاردون أكسدد وذاذي )Н2О( اء٠م حار دي: مليةعلل ااذي-اذية

ننشط اثلين يولي سلسلة

بجبب،بلجلج٠ببلج٠-
الشمس ضوء

للشعس ض لتعدا تب،

،مم ببه ببشآ
ةل٠٠1.٦ .ال. ٠я.قًا٠،ا،د٠//

للشعس التعرض بعد

للتحليل قايل بالستن .٠٥. 7 الرسمة

 إثدين. دواي داذل إثدين ^زدذات ا ذده تذكارر ااذي رات ا؛ ءدد إدى п يشيرالدرف ل
بتغير. تبرر أن دون دادي انكايه الدفاءل بتنشيط. تذوم كيه.اوية دادة - دذشط 2
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علم٠أس
ددا؟ ئةابطي ،تحلكا دات ء أن إال ءضوية، مادة دألسذيك ا أن ددن لرغم1 ءاى .اذا٤ . 1

 ال ذي.ا۵ أي وهع ؤؤذدؤل؟ ذأدل دالسذيك ذ«ه.ال٠اسد يدكان — درأيكام — ددات أي مع .2

تعماله؟٠اس يدكان

دكتيردا؟ ا ءذاذية ه.ادة إلذدإل أذال سذيكاذبال يكون أن يدكن كيف ادردوا، .3

٨
آل أسد

 إذى وإاة؛ةي.ا .ا٠ذ«ه.اا٠اسد ءن اذتوذف د اآلتية للثئقجات دددث ه.ا واشردوا وا صدة .1

ذقادات: كود^

قطن. دن هصد.ذوع ذديص أ.
سد-دارة. يكل ه ب.
درذذأل. ذشرة ج.

فارغة. دالستبإك ذذيذؤ د.

دريدة. .٠ه
 بحسبزهنقحئلهاهنااى-ريع^داإدىاا؛طيء 1 رذيسدؤال زئدوالمغدداتادذيتظي .2

.1جذ
كيف؟ ة ذ^م، اإلدادة كذاذت إذا المدذدات؟ تدال ن زم تذحدير يهكن هل .3

ات،ضرة٠٠الغف.ا
 ط٠وسد ودي ااذة؛دات، أكوام دن ذتذة روادح تذدذق ادذذاة^. ظر1ذ٤ا ده.ال ءاى وتدوش دخد.رة ااذذ؛دات

 ده.ف تذتج ؛اذي ا؛كاان ن۵ ااذة؛دات ذ؛هد اذا أدراذسا. تسبب اذدودكتيردا ديد
 إلى اذذذأدات اد إده ذت١كا اذذذادات، د-هظم ذي ةدو٤ا اا*الج طريةؤ هشري|ن،1ا اةرن١ منتصف دذى

 أد اذاك، وذتددؤ ااذة؛دات. لمع.ال.جة ذاك دن أكذر داوا د وام المديذة. أطر)ف ءاى أذددت ؛اذي دل ز٤ا

 ذي ااه.اذم. دول ه.«ظم ذي ااذة؛دات إلده.اد ثستعملة طريةؤ1ا هذه زانت ا٠وه كثيرة. دذ.رات إدى دل المز

 ذاك ءن سنتعلم .ا۵ك .ه.ااحذإضاةية،۵ وطرق وسدائل اسدددال يتم ديذ-ياإسد.راةيل، ودن تطورة،٤ا 'ادول

ةيااةصدالاة؛دم.
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المزادل ذي هف*رات
 المياه، ءن ءادية ذس-بة ى ء؛ ذحذوي دينية ا ت١الذفاي فتًان ذكارذا، كع.ا - اءباهدر مصد؛ ضئرفي1 إلحاق

 دإذادة الم.اء ويذوم الزدل. كوم إدى الم.اء هن أذرى كهرية تغد-؛ف ات،٠الذفاب ءدى مطار١ تسد-ةط وءذده.ا

 ي٠وه ءصارة، نسئيها لطريقة١ بهذه وث سدل ذي اإ المياه الذفايات. ذي هو^ودة مختلفة ءواد وذذل

 (وه-ي ءضد.وية الًهواد ذذية المياه وهذه الذفايات. يع نجه واذع ه ذي و^ودة٤ا لصعبة١ اكل٠المش إددى

 إذى يؤدي المنخفض pH وال منخفضة. ٦فكه pH ال ة۵وقي ءال) ديواودي أكسدديى اسدذي.الك ذات

 د١مو ءلى ندتوي داه٤ا هذه أن ا٠كم والذ.ارصين. اارصد-.اص ق، ازد٠ الدديد، ثل:۵ ذذدا^، ادندد إذاية

 إدى وتؤدي ااذذ؛دات ءدر اوثة٤ا الداه هذه ذتعذل ودر. تنظيف واد ه ده.ان، ذل: ه مختلفة، كيميائية

 ذذوات االهط؛رإلى مياه يرع اوثة٤ا داه٤ا ن۵ م٠ةسد يتدذق ط؛ر،۵اال نذرة ودألل الدوذية. داه٤ا وث ذا

 ذهاق۵ المددط^ ديدة ال ءاى اوثة٤ا داه٤ا هذه ذأثير هدى إن اذذذادات. وةع۵ ن۵ اةرب1د ذذع ااذي الددوال

 هذطة^ ذي الصخور كديرة. ا؛اوثة داه٤ا كهية تكون .اطر٤ا ذ؛خ٤ا ذي وابدواودية. ا؛ذ.اذية د؛اظروف

 ينر األكة وذوق الجذوذية، داه٤ا ءاى 5الذطور دى۵ دددد ؛اذي األسد-اسد־ي الكون دي اذذذادات وةع۵

ءاذدا. بوةية١ داه٤ا ذاوث يكون الدرإ المياه) -جمع۵د

حدنخذم ذير ذذايأت موق*،

.45 صه ذى الدر اآلكذيذر ؛اى ١اذظرو أ



״ذذأدات مشكلة ذاهن:1ا ةى.ل1ا جه٠حه

 ءاى تدننى ئية1هو ال -حلالت۵ تذذس ل.حملية ذتددة — حار واالن الحردق ذطورة غ.ازات، ادعاث

 يذان Л د؛ألسد.اس ق1ودذط .دوءاز) ( ل مختلفة ازات ء ق1ذذط األكسد-جين، ذي ذذصى ظروف ذي ااذة؛دات،

 ظروف ذي يؤدي وقد ذه.ال،٠األث ة؛دل وءآز۵ '.ايذان دشد-اوية. ددم بنسب ااكاردون دل٠أكسد وذاذي

 لدفيئة١ ظ؛هرة ازدداد ءاى ذه ع وادد دزيء وذأثير دذيه، دوءاز ذاك، اذى إض-افه اذذدإر. إذى م.عيذة

 ،المحيطة اده دودة وزارة ه٠أجرت ؛اذي ااة.دص وذي ااكاردون- أكسيد ذاذي ءجزي ذأثير نم أكدر
 ,اسدراديل ذي دثة اذد ءازات هاث اد دن 13% دوااي تسد-اهم إسدراذيل، ذي ااذة؛دات دواقع أن اذضح

 اؤيدروحين، وكدريتدن األدوذدا دذل: ،وادية اإأله الذدال دات ء حالل تذتج ااذي األدرى ااذ.ازات

ذئ. تؤديإ!ىرواذح
 اذركيز ذتددؤ أو ااذدال، أثذأء درارية طًاقة هاث الد ذتددؤ ذحاذي دث.كل ااذة؛دات أكوام تشدل ذد

ااذة؛دات. ذي دودودة نداج دذأدا دواسد.طؤ هس٠ااشد ة أشع

 أدرى ودواد )اذذأدات) تدال ذاتج ر دد (؛اذي ).ايذان ءاز يش.تعل ااذة؛دات، كوم اددراق ح؛لة ذي

 ءن؛اددان واء؛اذادم٠اا ذاوث دن ت١ااذةاد وةع٤ المداورة دهاذي؛ادادان فده. دودودة األشذهال اذ ة؛

وااذ.ازاتا.اذدهثة.

 تسبب دكذيردا اذدو دية) (ديوت طن١هو ه.ي اذذذادات دواذع — ددواذات دواسحإة أدراض اذتعذ-ار
 دذل: خد.؛رة، ديواذات إذديا دذب )اذذادات، ذي ؛.اودودة )اذذاذية ؛.اواد أدرى. ولطفيليات أدراذا،

 األءراض. اذتثدار إدى تؤدي الحيواذات وهذه دو. د وكاألب آوى دن اذذوارض، ااد*وض، ااد؛ب،
 األداكان؛اذي ذي ذاك، إذى إض؛فة أدران.؛. دب تسد دكتيردا تذذل ذد )اذذادات، دواذع ذزور اطيور؛اذي١و

 ا.اكاان، ذي تدر ااذي د؛اط؛ةرات اطيور١ ذحد.طدم ذد طير؛ن، دط؛ر دن د؛اةرب ذذادات دوقع ا دي ة يودد

ااط؛ةرة. تدطم إذى االدر ذي-اية ذي يؤدي دوي.ذطير دادث إدى تؤدي ذد ه.ا۵
 ءن ددؤ ا؛ذ األخد-رار اادذظر. دذرة ي۵ ااذة؛دات، ذدديع دواذع - األرذن قيمةو ا،ذظر دذخدرر

 دوقع اوأءاق ددى ااذة؛دات. دول دقع كدير 'ذطقة۵ ذي األرض ة۵قي اذذذاض تؤدي؛اى ااذة؛دات دوقع
 ذرددم ءدادات إن اذسددين. ءث.رات ده ف تسد.تدر ذد ا.لختافة ؛.اذرات فإن اا*دل ذده وتوذف ااذة؛دات

 وهذه مددودة. تكون األرض ؛.ادكذة االسد.ده.االت فًان أيذد.؛، ذرديعه ح؛اة وذي جذا، ب؛هظة ا.اوةع

ددا. ذايل ها ذي األرذن ءورد ألن ر،۵د؛ دشد.كل رائيل٠ةيإسد ددا كديرة مشكلة

ة٠ا{،ا اال،اك.ن ذي الفايدت إلهاء دن ذادح دضرات
 ااطرق، دواذب ىفعل ااذة؛دات. ذدديع دواذع تصدل ال ي وه ااه؛دذ، األه.اكان ذي كثيرة ذذادات ذاذى

 رزم سروب، ءاب اآلذية: الواد اسنين رور۵ ع٠م تذراكام ية د ط واةع۵ وذي اادد؛ر، ذواذئ وءاى

ذاك. وءير أوراق أكداس، تيك، ألسد د

.87 دفحة۵ ذي المجًاري داه تطهير يبحث اذذي اذذصل إذى ١اذظرو ااأله-واذية، إدلالت١ -اط۵ذ ءن زيد إده 1



249 أذذأدات مشكلة ااةصالاذاهن:

٨

 هذه ن۵ الديوانات أدداذا ب1تصد. قد١و المدياق دددة لا جءال ذي مخد-رة إدى تؤدي ت١الدفاي هذه حءيع

 الدية؛اذي ئذات١الك تداول وف احذر، .واطئإاى۵اا ءاى ذى د دي ال األكداس ذذجذرف دال: م ادذفادات،

وموته-ا- اختذًاقها إدى يؤدي مم-ا تبتلعها، أن .اء٤ا هي ذ«يش
 ذداذها د$دد االذسداد ١وهذ األه«.اء، ذي اذسداد ن٠ه د ةيه-ا ذواذي دذا ذقادات، أكداس ادوءول ذأكل

دالذطر.

أسئ_لة
اآلذي: الددول ذي - دف.اتركم ذي - سحلوه ثم ذذادات، تذدج هذ.رات ءدة اخذذاروا . 1

ادذفادات؟ أكوام ذي ادذيران اشذمال .خذطر ددن دل ذق أن - درأيكام — دن يم كايف .2

 اذذربدؤ األراخدي وذي ادذذإدات ءواذع ذي ه-دلودا األراخدي مال اسد يكون لماذا .3

هنها؟
 اد*اه^. األحداكان ذي ادذفادات قاء إد يسبب مذرات سكنكم هذطقة ذي جذدوا .4

ياي: ه.ا مذرة كل ءن اكتدوا

ا.اصرة. وحد.ف أ.

الحذرة؟ ذلدتع.حذدوث أن يدكان ن١كا كايف ب.

اآلن؟ صدرة ا هذه الج٠ذع أن ددب - درأيكم - كايف ج.

 م٠الدذ وضع حالل دن ادذذإدات ءواذع ذي و الحاجن الديواذات تع.الج أن ب11دط دن ك1هذ .5

٠لها
ادذكارة؟ هذه تحاددق وأخد.رار ذواد ه-ي ا٠ه األدر؟ ١هذ ذي ورأيكم۵ ه.ا



الدف-ايات مشكلة ن:۵الثا اإذحد.ل

ذانجص
 ءلى ددرنة دات٠ااذذ معظ.م .بذدي ط1ذث- كل ذالل دات اذذ١ تذذج

العادية ا.لعالجة ذالل هن معالجتها وتذم (؛ددان)، ؛دددة ذذادات ا٠أذ

 اذداه، ه.حء-ادر ذاوث :ثل ه مذذلذة، محيطية ؛يذية مف-رات إا.ى المختلفة ذفادات1ا
 اذندارات تددث أن ويدكن لالث-ذ«.ال ذاداة ءازات إذذاج (ادذيذة، ذازات اذ؛«.اث
 !اديواذات تندية) (؛يت 1قهوطذ.1وذذ اآلرض وذذالهنذيدة ذذظرالطبيعي١ تذوه

ارة.٠ااخد

 ااذذ.دات أذواع أه.ا المدادة. السلطات أ ده تذوم دي ال ا!ذذدات جه.ع ى.1ء ذ«ذه.د ااذي
 ذاك. وء ط؛دة دات ذذ. زراءدة، دات ذذ. دات؛ذاء، ذذ وتشدل د-احأ.ة ي ذه األدرى،
 الدية والكاائذ.ات -ان٠لإلذس 5ذطير دواد ءلى تدتوي (اذذذدات ه.ن كثيرة وأذواع
المحيطة. اا؛يئة ذي ذديش ااذي اآلدرى

 ذذوم تدايل؛يودودية ته.ر؛«دأية دات، ذيا!ذذ اودودن الطبيعية خد.وية الة اذواد
 ءداية دالل تذدالمن ال ذ.هي ءية،1االحدطذ وية٠اخأ.1ا اذواد ه.اظ.م أدا مدلالت. ها٠ب

 ؛.«دادات اداضوية ءدر اذواد وته.ر ددا. ؛طيئة تذدال؛ادذية أذه! أو ؛يواودية
 الد.االت. ه.«ظم ذي ة1طوي ذكون اا.«هذدات وهذه كيمدائية. تدايل
 اددادم، دول «ألم ه ذي المغدواة المدذلدة طريةة ذت1كا اددشوين، ااذرن منتصف دذى

دواذع تؤدي اذدن. ف١أطر ذ.ي أذيدت ااذي ادذذادات دواقع إدى ادذذادات ه.وإ؛«.اد



اذ. ال٠إذه
ت1هواجهةمثكال،الذعاي

 ااحد.ادة ااذقًايات معال.جة موض-و.ع دول ذقاش وأدارة تنسيقا وزارات لجذة ءذدت ،1993 ذة٠س ذي
 تذايل اآلتية: ا ؛اتكذواود دين هولىه.ج ؛اذفاداتمش-كاة دل إذ اآلذي: ةرار1ا اذذذ وذد ,ةيإسد.راةيل

 ؛ايومدددة م السياسة ه.ذه . وطهره.ا ااذة؛دات هرن لطاقة1 هتكارر،إذذاج اسدمال ااذة؛دات، هصد.الىر
 ه.ذا ذي درف سد أيذا تطبيقها ذي إسد.راذيل ردأت الشددعينيات سذوات وهرذذ هتطورة، دول ذي

 سداسة يد تدد ذي االءتدارات وسنفحص اادكو.هة ذرار ذي ذكارت ااذي ءاى!اتكذواودا ذحد.ل1ا
السياسة. هذه تط؛يق في تلدد.اءلى اذي ا طرق1ا ءاى وس-ذتعرف ااذة؛دات، جة1مع.ا

بات٠ازدغا ٠لمعالجذ وسادل
بات٠الغمادر٠مع تعادل

 اذذذأدات )اذايل اإلذذاج ٠هي المتذاقص.ة، ).اوارد ومشكلة ااذة؛دات مشكلة .اواحة ااذخد-اى ا؛طريةؤ إذ

 ءادات يير د ذالل ن وه الماذحات، إذذاج عدادات دنيير ذالل هن يدف1ا دذا تدذدق دكان داية. ال ذذ۵

 دا أذل اودذيوم كددات ءاى تدتوي خفد_غة لثء-روب۵ زاب اذيوم تذتج ا.اذال: سديل دى ع ف االسدذيألك.

 ءدة ذوات مذتح.ات إذذاج ي وه تدح، ؛اذي اذذذأدات كدية اذذايل أدرى طريةؤ ك1هذ .اخد.ي.٤ا ذي ن١كا
ة. طويل حداة



P52 ات٠الذفاب مشكلة هواحهة سع:؛اذا ااةحد-ل

 ال.حفاظات تعم.ال٠اس يتدح ١وهذ واةل،٠اإسد تدره يم جذل ءدى ذدتوي أطةأل حفاظأ اادوم يذذجذون دال: م
.ة ١طوي زءذية هدة
 أن يستطيع هذا وادد كل ال.حههور. اس-تهالك ءادات ذي دذا كادير دشكل هتعلق اذذذادات ج١تةايإلذذ إن

 أن ذعي، أن ءادنا ددب اذتوذير. ١هذ هن اذذصاددا اذاأدد ويستفيد دئدجها، دي ال ااذة؛دا كهية يذاحى

 االس.ته-الك ددددة. دذذحات اذتذاء ءاى اذوذت كل تثد.جع تطورة٤ا )ادول ه־«ظم ذي تهالك٠االس ثق.افة

 وأن زاذدة، تكاليف ءايذ.ا يوذر أن دكان هذذحات، اةذذ؛ء ذدل ادذداحاتذ-ا ذفدصى ،خالال ن۵ )اذي الحكيم

المحيحلة. الدددة ذي زاذدة ذذأدات تكدس ن۵ يوذر

 ذديه^ دذذحات ءنإاة؛ء تذ*ذأ۵وا زاذدة، أءراض شدراء ءن تذ*ذأ۵ا ااذة؛داتإذا إذذاج هن ذذال أن ويءكان

 ااذة؛دات. ذي نإاة؛ةي.ا۵ ددال هذذحات بتصدليح ذا ذم وإذا ااذةأدات، ى1إ

 ااذة؛دات، ءن ة1قلي دات كه تذدج ألذي.ا كديرة، رزة.ا ذري٠ذذ أن األذشدل ةهن م-ا،۵أغرا ذشذري ا٠ءذده
 يؤديإ؛ى واددة، رة٤ تستعمل وأكداس أدوات اسد.ده.ال ءن االءتذاع إة عرفد-راذيا.٠س ذي ءادذأ وتوأر

ددتجها. دات؛اذذأدات؛اذي كه تذايعن

ا دعج (ده كرر٠م لا٠استعم
 أخذرى ر؛ ه .ا باستخدامي وذذوم .ا،٠اسد.ذ«ه.اا هن االذذي.اء د*د الماذحات ذومع أن هظذأه ا؛تةرر االسدذ«ه.ال

 تكارراا.رزم.٤ا واالسد-ذ«ه.ال۵ اذاك، اافد-اةع ذال٤ا واايدف. )اذرض اذذس

 دة*ت اذذذود؛اذي ءاى والدحد.ول )ادكذان ااى زواج هن هحد.ذوءؤ دذيذؤ هفدرودأت ةذ.اذي إءادة يدكان

 تعبئته.ا وإءادة تنظيفها ويذم ذع، العد إذى لفارغة1 ااةذ.اذي ذه.اد الفارغة. ةذيذؤ1ا دل1هة ااث.راء أثذأء

 ءذاذية، هذذحات نددا تسد.وق ددق؛اذي1ااصد.ذ - ح٠واسء ق1ذط ءاى - هتةرر اسد.ذ«ه.ال وهذ.اك دددل. هن

 ١وهذ اذرزم، ا؛تكارر االسد-ذ«ه.ال دي أدرى، طريقة بذأت.المدن اذذل تستعمل ااذي الخشبية وذاود-ات

 هسد-اديق ذل: ه هذذحات، فدراء يدكان؛ايوم ددن. د ا اذرض كثيرة هرات ؤ اارزه ذذس ده.ال٠اسد ذي ده

 دألسد.تيك اء وء دل د ه_دذواها دتذريغ - ادديت ذي - ذذوم ذاك ود يذؤ، د درزم تنظيف واد وه يل٠ ء

ن-سقا
 اافد-ادذات ءدألت ذدددد ذل: ه وه.تًاكاؤ، ة ذنيم هذذحات ذدديد ه.ي هتةرر، ال٠السد.ده أدرى كاذية۵إ

ااسد.دارات. أدرى ءدار و؛طع والداذألت
 ودجدب االسد.ذ«ه.ال، ءذد ديدة الماذح جذودة تكون أن ددب موددا، ااهذدج '*اذكرر مال االسد يكون اكاي

 ة.دص يوب ذاك، ؛اى إضاة؛ هذي.ا. أذل أو الوديد لذذذج فة1لتك هسد-اوية اذذجذديد ءهاية تكاف تكون أن

 المدح عإاة.اء٠ه وهة.ارذذيا ا.اتةررالهذذج ذ«ه.ال٠االسد يسيب تددث ااذي المحيطية اذديذية اذذأثيرات موهل
 وطهره.ا، ااذة؛دات ذي إلقائه.ا ودحى اذزد-ادية ا؛تةررااةذ؛ذي االسد.ذ«هالل دين قارنا إذا هذأل: ااذذ؛دات. ذي

 إلى ااةذ؛ذي ذذل يسيب يواء٠اا ذاوث دددث ية،جذ جن.ا ااز ذي1ااةذ تكارر٤ا االسد.ذ«ه.ال ءذد أنه ذألدظ فًاذذا

ااةذ؛ذي. تنظيف أثذأء داه٤ا وتذاوث ا؛حد.ذح،

 ءوارد ددذير وإاى ذةا-ي-ا، أثذاء واء٠اا ذاوث إدى أين.؛ يؤدي وطهره.ا، وذةا-ي.ا )اذذأدات ذي ذي1ااةذ وإاة؛ء

ذاك. وءير اذزواج إذذاج أثذأء دذات اطاقة؛اذي١



دات1ااذة مشكنة مو؛جهة الت؛سع; الفص-ل

(استرجاع) هدورة
 كءواد أذرى ءرة ف1المو هذه ونستعمل ا؛ذفايات، ودين دنة مع ءواد دين فيه.ا تدل ذف ءم؛ية ي۵ اذدورة

 ن۵ سم ق ذي الموارد. اسددنألل ن۵ وذآلل ؛؛ذقادات يةمك ل٦ذق ا؛طريقة ودهذه بديدة. أ ب دد م إلذذاج ذأم

 أذرى، داالت وذي ■ وردية ذذأدات دن ورق إذذاج تدال م اي،٠األحد المذتج ددك ن۵ ذذتج ءتدذدات؛*ادورة

 ااسد.دارا إذذاج مجذال ددندر خفيف. ذ-روب۵ ةذ؛ذي ن۵ للفو؛كه سد-ا^ إذذاج :ذأل۵ أذرى، دحات ذذدج

؛؛ذفادات. كادية ذذإيل ذي سد-اهذة؛.ادورة٤ ذأص كل٠بش ة؛؛دارزة دل األم هن ؛؛يوم،

دداة أثذأء تنتج ن؛اذذأدات؛اذي۵ 92% أن ذألدظ ذإذذأ ،230 ص.فحة ذي ،7.2 ؛إرسدطذي تمعذًا إذا
 كل١هد إذذاج إذ المعادن. وذحدوصا تكوذي-؛ اسدذذراج؛.اواد؛؛-ذأم؛اذى دات ء ن۵ ءحددره؛ ا؛سد.دارة
 وءدورة؛؛ورق۵ آذر، هذ؛ل إذذاج؛؛ذذأدات. ن۵ وية؛ل كثيرة دوارد يوأر هددورة، ه-ادن۵ ن۵ سد.دارات

ءورداآلشدحار. ال٠اسدذ«ه ن۵ لل تق ؛اذي

رادل:۵ ءدة ءه؛ية؛.ادورة تثدبدل

نددت. دهل؛؛ذذأدات؛اذي ن۵ ؛؛ءدورةنستعملها ؛اذيادة٠ا٠ا هدل ف . 1
سد.ب.1اذذ حد.ذح٤ا إ؛ى وذة؛ي.ا فصلها نم ذي ا؛ دة1٤ا يع۵ذد .2

اذواد. تصنيف .3

دديد. ن۵ المدتج إلذذاج ذام ه.ادة إ؛ى وذدويؤ^-؛ اذ.ادة .ه.ا؛-جة۵ .4

اذءدورة. اذواد ن۵ دديد ن۵ دذتج إذذاج .5

 اطذه٠(ال نعدورة *األ ض شج خر׳״ 6
نمر

Г

ألمدورة. دورة :9.1 ألمرسمة

١

تجميع
(ط؟ (سد

مطية/
دبادر)

2

 ملطة ا عة (صدا يق ٠تس ، دععنيف
ه-حلية)

5
التاج
 من نخجات

 نعدورة *و'د
لمة) (صنا

(متاعة) ادخام م انتاج 3

4



ااذة؛دات مشكنة جهة١مو ااذاسد_ع: دل۵الف

 ى١جدو هذ.اك ذت١ك وإذا ذكارت، ااذي رادل1ا جءيع تحققت إذا دذداءة دورة٤ا ءملية٠ تذم أن يدكان

 .9.1 مة٠اارس ذي ظ$رت ذي ان الدورة دورة اتذذيذ محيطية دئية و اذتصادية

 المددة واد1ا فصلذًا إذا دال:م ادسادذنذ، الرادل هن جذدوى ك1هذ يكون ذان الرادل، إددى تذم ام إذا

 دورة1ا هنداذرة ما٠قسفًان هذي.ا، جذديد مذدجددوىاذتصاديةإلذذاج توجند ذاءدورةءن؛اذنادات،وال

ذي؛اوارد. توذير نم ددال محيطية) - ودية ااية٠(ه ءوارد ذدذير دددث ود يذدق،

دورة ل ןذناذي لتجميع ذفايًات داوية

 :ذه-آم ما٠قس سذذكار اذديتية. اذذذأدات ءن دورة۵اا واد1ا اذحدل مختلفة طرق ءدة ك1هذ
 يتم حيث خاصة، ذصذيف ذذشآت ااذة؛داتإاى تذذل - ة خاص ذصدذدف دذذآت ذي ادذذادات تصنيف

 هن شدكة ءدر ر وته متحرك ث-ريط ذالل هن ؛اذنادات ذرع المختلفة. 'اذنادات كوذات ه دين ااةحد-ل ا ده ف

 ادذأدا ااهضد.وية واد1ا سداس داال هي ت1ا؛كوذ هذه ذاذذأدات. واا.رط^ؤ ااحد.ذيرة ا؛كوذات اةط٠تشد يا٠دألا

، حاذؤ السحداة )اذذأدات ت1ه-كوذ ياذي ا٠۵أ ادكاومبوست. تحضير يتم *ضوية 1ا واد1ا هذه وهن 'اذذاء. ' د * ب ’ ء' ״بم
 الواد مجذوءات دين يدوية دطريةؤ ديذؤا ادذحدل ويذم ذدرك،٤ا ااذ-ريط ذوق الدركة ذي ر۵ذسد.ت ي ذي

 والمعادن. تدك٠اديالسد ادزحاج، ادورق، ؛اكارتون، دل: داءدورة، ال-ذدة

 جذدوى ذوات مختلفة ذنادات ءكوذات دةحد.ل ديده ذي واطن1ا يذوم - األدداء ذي ددورة دراكاز

 ذاك). وذير ااوهدذيوم ن۵ روب٠ث۵ ءاب يالسد.تيك، ذناذي زحاج، (ورق، داءدورة اذتصادية

 أه.ا سكن.ه. كاان۵ هن اةرب1د ءوجذودة صة1خ دميع ذنادات داودات ذي الكونات هذه يضع ذلك وبدد

ءادية. ذنادات دوات ذي ياذدي! ذإده ادذذأدات ياذي

 دين دادذصل ديدبى ذي واطن1ا يذوم — لجافة1 دات وادن رطبة1ا دات ادن دش اؤددادة دذذ فصل1ا

ذؤ. وادد اا*ضدوية) (״ذذايأت طبةراا ادذذايأت



I ت١الذفاي مشكلة جهة١مو ع;٠التاس د-ل۵الف

 ادكذومبوست، إلذذاج اهضوية١ ات٠ااذفاب تذذل منفصلة. ذنادات داودات هي اإذة؛دات أذواع ذي ي و وه

 .للهدورة لمعفة1 ف١المو دين بالفص.ل فيه.ا ون يقوه تصنيف مر)كز ى إذ تذذل ال_جافة وااذة؛دات

 اا*خدوية المادة دذذل واطن٤ا يذوم — اؤددت سادق ذي ال.كومبوست وإذذاج لعضوية1 .ادة٤ا ذصدل

.الكومبوست إلذذاج - ه ديت ذي ءوجذود - ذاص جهاز اإاى٠ي ويذذا ااذة؛دات، هن

 أهءية يوجند اذا ا.اواطذ.ين. دين -اون د يا جذذا كادير دد هتعلقإلى ذجذ-اح؛.ادورة إذ - د رذ وا؛ اؤذرددة

.ا؛وخد-وع ية۵أه ءاى واطن٤ا بدرف حاللها هن وااذر.دل؛ادي ؛اذردية لنشاطات جذذا كديرة

دة٠٠ اال اش ذ.ا'..'ت .٠ا هن - >لكومبوس.ت
(د.االسد-اس دذية^ دية ت1كاائذ دواسد.طؤ اذذذأدات هن إذذاحه يذم ءخد.وي، سد.ه.اد دو ادذوءدوسدت

 وإذرازات ديواذات دذادا ذياذات، دتادا ه.ال اسد يندكن ااههاية، خذام .ادة۵ك .دواذية ءداية ذي ا؛دلألت)

 زراءية، دادات ديته، ذذادات ذي ءوجذودة ءخدوية ءكوذات هن كومبوست يهكانإذذاج ودكذا ديواذات.

 ).92 ص.فحة ١(اذظرو اذحاري مياه ذطوير ءءاية ذي.اية ذي تدذى ااذي الده-أة اادي.اةم، زدل هذل:
 مع أو مقص.وص.ة، ذدات ونخلطها واد؛اذذادات، ه ذحع اآلتية: اطريةؤ1د اذكومبوست إذذاج يتم

 ذضع ذأر. هوةد هن .اد۵ر أوم.ع دوص،۵مق أدخدر ءشب أوم.ع االدجذار، هن تساقطت ذدأذات أوراق

األر ا^ذا أءدت حاحدح أوءية أوداخذل ح٠هغتو ه.كاان ذي أكوام ذي اإداوط

 ده وف ١رطد المخذاوط يكون أن .ام۵االهت بدجن اذا أذ_ير، ءدة سداد إدى دات1ااذة تدويل ءهاية ر تسدد

ااوةت. كل ذؤوية

الحديقة ضبخ طب الم من

ديددة ذفايات دن كاوهدوسد.ت إنذاج :9.2 رسمة ال



دات1ااذذ مشكنة هواجذهة ادذاس,ع: ااةحد-ل

 دي ،الكومبوست هذها ذذتج ادذي اد*خد.وية المادة — لكومبوست)1 إذذأج (ءمل.ية دة وج دبول ل٠ ية1العم

 .ت)١وةطرد (دكتيردا لمحذالت كثفه م اذذ-اط ذاص بش.كل بة٠مذاس ف٠ظرو تسوده ية)۵ذذ (ديت وطن۵

 تسد.ذذل ااكوه ا وقه ف ذضع ادذي اذدردة وذي ت١الذفاي ذي ي٠طدي كل٠بس هوجذودة دالت الحت وهذه

 لبقائها. ودؤ1ا.اط لطاقة1 وتستخلص أجذس_ام-ها ددذأء ذذوم ذالده ن وم كاذذاء، اإ*خدوية المادة تدال الحت
 در تن ذاك، ءقاب١ ى وة ادكوه^، هي اةدة٠س1ا واذشروط واد٤ا مكوذًات ادوذت مع المحآألت ذذ-اط دندر

' -- - ه ؤ ;٠٠
هرادل: أردع الكومبوست إذذاج ءهدية خالل ذألحظ دالت. الحت ءلق.يرة كوذات ه أيف؛

 أيام. ءدة ر تست ابتدائية ه.ردا^ هذه — )4O٥C ااكوه^ هي الدرارة (در، ية1هزوفد ردا، ه .1
جذذا. كدير دشكل ااكوهة ذي اودودة المحنذالت فيهًا ثر تذكا! ظروف الكومبوست كوه^ ود٠تسد

 ءذ-يرة أن ودءا درارة. إذى دات1ااذة هن ئئدجها 'اذي لطاقة١ نم ةسد-م يذدول نشاطها، وأثن.اء

.ذرذفع اذكوه^ درارة درد فإن جذذا، كادير دشكل تكادر اددكذيردا
 ^،۵ااكو ذى اظروف٠ تذذدر — )4O٥C هن أءا.ى ״كوه، هي الدرارة (در، ية1ترهوةي دردلة .2

 ااه.ااية، الدرارة ادرجنة مناسبة ليست اا*هاية ددأت ؤذىا المدذأل الدرارة. درجنؤ ارتة؛ع أءقاب ذى
 ذرءو: الدرارة، مددن ' يدي وة (ذرء الدرارة ؤذه٠ا بة٠مذاس أخذرى وةياية۵ذر ثحئالت مكانها وذحذذز

ءاذية. درارة دردات ذي لة١فح ءدر ت١ااةطرد ألن اس،٠د.اال ادكنيردا ي وه يدب)، = ذياي درارة،

تحليلها، ااسد_يل ذن ااذي اا*خد.وية واد٤ا عظم٠م ذذدال أسد-اديع، ءدة تسددر ذي اا ا؛رداؤ هذه ذي
 ببة٠المس اددكتدردا هظم۵ إدادة تتم ذاك، إدى إخداة؛ واددروتيذات. ت١اادهذد ادسكاردات، ه.هظم دل:

 رار اسدته إدى اددكتيردا؛.اتزايد -اط۵ذ ويؤدي الدرارة. ب دسم وادذدأذات اإلذسد-ان ءذد األدراض

٠6O٠C ن٠ أءا.ى إاى تصل ااش الدرارة دردة ارتداع
أي،ل . .

 وتددأدرد د-االذذقاض، اددكاتدردا ءشرة داد ذه يددأ تدلديا الس_هل ذن ااذي اذادة كادية ذذل ا٠ءذده
االذحاض. ذي أيذد.؛ الدرارة

 يددأ الدرارة، درد اذحاض مع — ״كاو) هي الدرارة درج، (ذذذذض ردد اذد لة هرح .3
 هواد ءلى تذذذى ذيواد ء.ادية، حرإرة ددرجن؛ت وا.اذ؛سمؤ ادكاومة، ذي '.اوجذودة الدية ادكذاذذإت ذذ-اط

أساديع. ءدة ).ارددن هذه ر۵تسد.ت . ودوز؛1كاادسد-ي تحليلها الصعب هن ءخد.وية

 هذه ذي — المددط،) د، ال درارة !.درجة هد.اذا.، ״كاوه، درارة (در، ״ذخدوج دردا.، .4
هذها، تحدورا أكذر دية كااذذ.ات تتكااثر جذ؛ذدي-ا وإدى بنشاطها، ت١وادةطرد كذيردا اد ذءر٠تسد ؛.ارددن،

كيميائية تذاءألت ادكوه ذي وتذم هلهةدة. ءذاذية ذمكة تكون ادذي اددودوالخذذ؛ةس هذل:
 ذسد.ذهر ه.رةد؛تأخذرىذاتداتأكادر ا.ا.رةد؛تادذيذذجذتإل-ى تذدول ادذة؛ءالت، هذه وخذألل أدند.؛،

ر. أشدي ءدة ادههدية هذه

 تات.1ااذ؛ ذألدا يدذي.ددران ادذي اآلسد-اسد-ي وادكاون وه كردات،٠سد1ا تهدد۵ - ادسد-يدواوز ل
واكالمه. وانة الذخدروات -ر۵ة ذي كاذير سدلوؤوز يوجد ادديدية، اؤذنأدات ذي



257 ت١الذفاي مشكلة هواجهة اإذاسد-ح: لفصل١

 هركبات دل:م ددتذوءة، هركبات ءاى ددتوي الصحيح، كل٠بالش تحضيره يتم اذذي الكومبوست
 الكومبوست ذي يوجند ذاك، اذى إضاة؛ للذباتات. ااخد.رورية واذدوذاسدوم ااةوسد-ةور ؛اذيذروحين،

 اذذيزداذي ومبذاه الضارة. الدية الكائذًات تاور دتثديط ذذوم دي ال اذدذية^ الدية الكائذًات ن۵ ءذ-اةر

اذدردة, ذي طوياة دة۵ قىبت ا.اداه أن كه.ا للمياه، جيد وذذاذل ذذدردة، جذيدة ذؤوية يتيح

كومبوس.ت0 ج إذد داء الحذرارة دروة تغذذى :9,3 /لرسمة

 إذذاج ءهاية تتم اكاي — ديد بش.كل ت٠كوعبوس٠ال إذذاج ل.ع.عل.ية ادخدرورية ادلثدروط

ي.ا.٠أهه ذذكر٠سد فدروط. ءدة تتوذر أن ددب بنجاح، الكومبوست

 ذرات ءدد دين لقائمة١ دااد.سبة اذكومبوست إذذاح وتيرة تدداق — اذكاردون ا ااذيذرو^ش ة دسي

 .ادة)اذداتية٤اذذداذيةالخخد.راءءذيةدااذيذروجذ.ين،وا اذادة ).C( كاردون 1وءددذراتا )N( اذذيذروحين

 اا*هاية وذحدبح اذذيذروجين ذي ذذص دذذح دانكاردون ذائض هذ؛ك يكون ا٠ءذده داذكاردون. ذذية ة اف لج ا

 ادرجن:ة كثيرا الدرارة درجنؤ وذردع جذذا كادير كل٠بش اا*هاية ينغط ف.إئه اذذيذروجين، ذاذض ا٠أه بطيئة.

ذتذة. رادحذؤ إذى تؤدي أءوذدا تنتج الد؛ا^، هذه وذي تعل.٠تش ااكوه أن

.40-% 30% هى المادة كذاؤ هن و1ط0 لماء١ كادية - رطوبة1ا
 ااكوه^. ذسخذن وال ذر،١تدكا وال ه.اء، ينقصها اذحذألت فإن جذدا، ح.افة اذكوه^ ذت١كا إذا

 اذده؛ث اى1تؤدي ااألهو؛ةي الذدايل وذواتج ذية،١هو ال ظرو؛ا ااكوه^ ذي تج دد نإته ارطودؤ،١ ذاذض أه.ا

الذدايل. ءهاية وذتداط-أ ذتذتة، روائح

 إدى يتخل.غل أن اا.يواء بدح تسد دطرية:ة ؤ ااكوه ذدذي أن ددب دوائية، ال ظروف تحاور ذددذع كايا - لذهوية1

جذددد. هن خلطها يجب آخذر إدى دين ن وه داكان-؛ا،



دات1ااذذ مشكنة هواجهة ذاسع:1ا ذحدل1ا

ت١البي احه٠س ذي وجبوسح،٠الك ر и تمحص بعه٠طر
 يوضع اؤذي دي الس.ف جزء٠ال ذي د-ة۵وخا ثذوب ءدة ده ف اذذدوا ذم بالستيك، ن۵ وءاء اخذذاروا ٠

دكة. ون أوءصي دحارة دهسد-اءدة ص.غيرة ذطقة۵ الددية^ ذي أوسددوا اذذردتة، ءاى

 يكون كي1 قش>، هقص.وص-ة، ذدادات <أجزاء ذة٠وخش فة1ج هواد األواى اطبقة١ هي ض.عوا ٠

جيدة. وذؤوية د.ريف۵ت ك1هذ

 هواد ت1وطدة طبخ،1ا هن اا*خدوية واد٤ا دتادا هن ت1طدة — األودى ااط؛ةؤ ذوق - خد.*وا ٠

سم. 10 كل هك٠وسد دأذتواى ت1ااطدة هذه تكون دديث الددية^، ددن ج.افة

 تؤدي وذد ذوارض، ذدذب ا؛واد هذه ألن م.1أوءظ ت١دهذد لدوم، ٦بقاي ااكوه ذي تغد.هوا ال ٠

ذئ. راذح إ!ىإذذاج

 ااكوهحذ، ءاى هغء رذوا آخذر، إدى حين هن وية. ني ثذوب هيه يوجند ء٠بغطا ؤ ااكوه طوا٤ ٠

 اذركوا اذكوه^، هن ذتذة راذدؤ تنبعث ددأت وإذا هذراة أو ههول دهسد-اءدة اخذاطوه.ا ذم

بتهويته. ةوهوا ذم ددف، اكذي أدام دة ااكاوهدوسد-ت

 اذدردة اذذاوا .ذذية دذية دردة إذى دحوات وضعتموه.! ؛اذي اذدذأدا أن ستجدون أذ_ير، ءدة د*د

الجذديدةإاىاآلحدصأوالدديةؤ.د؛اذد؛ح!
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أسمات
 دنيير ذالل ن۵ أو اإلذذاج، ءمليات٠ ذذيير خالل ن۵ يتم ادداية، دن م ااذة؛دات تذايل إذ . 1

 تذذيذ ءذد ذذدم ذف دي ال ااحد.*ودات — ة دل أم ذالل ن۵ — ردوا٠اشد االس.تهالك. ءادات

٦الذفايآت اتذايل ت1-اط۵ذ

حد.ذيرة. ؤ أورزه كديرة درزمة شدراؤه يءكان غددا م ادذاروا .2

ة. رزم ال م ين ود ذتج1ا ؤكذا دين بة٠الذس — رزه^ اكل — ادسدوا أ.

وأدؤه.ا ااذة؛دات؟ إذذاج ذأدية هن خدل أة 1أيهم الحسابية، )اذذاذج يحسب ادردوا ب.

االذذحدادية؟ ذأدية ندن دراؤه.ا أةخد.ل

ااذة؛دات، وذجنديع اذحد.ل ءذاسدا د,يارا خئطوا ثم دورة، ال ة1قاب ه.ادة ادذاروا أ. .3

ده. ف يثدون ن« مناسبا؛ددي؛اذي يكون بحيث

يذدذق اكاي تذدذه!، ددب ذي اا - درأيكام - والذرشيد اذتردية ذشاطات هي ه.ا ب.

أ؟ دذد ذي وه؛ ذه ترد اة ذي اا دورة٤ا طرب.قة دشأن واطذ.ين1ا دين ااذه.اون

دديث منطقتكم، ذي ااه.ادة داص لحد وة يع۵ذد حهاز دذ؛ء - درأيكم - يدب دل .ج

منطقتكم؟ ءن بطاده؛! تختلف أدرى ذ؛طق۵ ءن دذذاف

 ذم ،9.1 اذرسدط ذي ا؛وحد.وةؤ رادل1ا ءاى اءذءدوا ءدورذي؛، يدكان ادة٠ه ادذاروا .4
دورة.۵اا ا تنفيذه يجب النشاطات؛اذي وا سددا

 اذتصددية، ددوى تودد ال اكان ذكذواودية، ذ؛دية ن۵ هدورذ^ا يءكان ادة1ذاال ت أءحاوا .5

٠لمدورتها أذرى ددوى أوأي
الكومبوست؟ إذذاج ءءاية أثذ؛ء الدرارة دردرد تن اذا٤ .6

كومبوست؟ اى1ذحوات ااذي اا*خدوية اذادة ندداوط وددم كذاؤ تذل ذاذا .7

 ةحد.ون وادس الكومبوست، إدى ءذصدوحد.^ اذات د أدزاء إخداة^ األذشدل ن۵ ؛ذا1 .8

 لتحضير الذام واد1ا أدد الخشب ذشدارة تكون أن يءكن ؛اذا ها^؟١كا ذداذات وذروع
الكوهبوست؟

 ؤ وناية اذ.ردوا ت.٠ااكوهدوسد إذذاج اية۵ء وذواتج الذام واد1ا 9.2 اذرسدط ذ«رض .9

)اذواتج؟ ن۵ وادد كل ينتج كيف واشدردوا، الذام، واد1ا هن دادة كل

 ن۵ واددة اكل دب سد اا اشدردوا ذم الكومبوست، إذذاج تحضير .ات۵ذ«اي اذرأوا .10

التعليمات.

١جةنمز١امنمن



ات٠الذفاب مشكلة جهة١مو اذذاسع: االفصز آ60

ا(كمر
 الذفايات. لعالدة والش-ائعة لمقبولة١ ااطرية:ة دي اإذة؛دات، إلبعًاد أءدت اإذي قع١المو ااذة؛داتإاى ذذل إذ

 هذه تذإيص كان د .ادحبحإة ٦وبيئته الزادل ذي تددث أن كان د اإذي المص-رات 1وصد.ةذ الفص.ل، دداية ذي
 الذفايات. دذن دي لمقبولة،1 طرق1ا إددى مختلفة. ت1ذذ-اط ذذذدذ ذالل ن۵ مل.حوظ بش.كل راتئم٠الم

مطمر. ذس.ميه ااذة؛دا إلبعًاد واإذد المًاظم لموقع1و طءزا، دسميها اا*هاية وهذه
اآلتية: ل؛.اكوذات يشه ر۵المط وتذ*يل ة۵إنإقا

 در كاب تذلذل هيه ن كا! ه اذتدار ذوع۵۵ يالحسبان. أدذه.ا يذدذي ات مددود ءدة يودد - لمكان١ اذذدار

 طار۵ ن׳0 اةرب1د ر۵ط۵ إقاهة دع ددب كام-ا ٠فيضاذات ده ف تددث ه.كاان أو الدوذية، اإداه إلى ددا

 دأذطادرات. ت۵احدطد إذا دطذ.ا تشكل قد اطيور١ هذه ألن كايور، ر۵اإط اذى ذأذي ال اكاي يران، ط

 مذها. اةرب1د دقع ااذي األراضي ال٠ه اسدد إهكااذية هن تدد ي وه واسد-«ؤ، ت1سد-اد۵ هر1اإط تدذل

 ددب .سد.يةام اذذي ر۵اإط دن اةرب1د يسكنون ؛اذين س1ااذ ذدل ن۵ حذا كدير اءتراض ءاد ويودد

 دتماءية ذواح يالحسبان دأدذوا أن وددب االءذراض، دذا يالحسبان دأدذوا أن ةرار1ا ي٠متخذ ءاى
 هذه ذي ااةحًا.ل دذا دألل ددف ةيه.ا ذتوسع٠سد البديد. ر۵اإط كاان۵ -أن۵د اذذرار اذحاذ ءذد واذذصادية

االءتدارات.

 يكون ديث ب (المديط)، ؤ حيط إ ا دددذه ءن منخفض هوةح ءن ذددث أو يرا كد دذرا ذدذر - طهر٤ا مة1إق
 ذة،1ذ؛ غير ألستيك د ودذطع الصلصال تردؤ دن ت1دطدة ادترذاه اددذر؛اذي ذذطًاي كديرة. دذر ءن ءدارة

 هذه ءاى دحل.؛ ذذدح اذديتية. ااذة؛دات ذي ؛إواداوجذودة قاومة۵ ءاى اذذدرة اادألسد-تدك تودد دديث

 للمعالجة. هذشًاة إلى وإذحد.ريةي.ا اذذذأدات ءصارة لتجميع ذذوات اددذر دادل ذي ذدذي ذم ااطدة؛ت،

 (خصوصا ااذ.ازات لذديع جهاز دذأء ددب أنه كاما المداري، شدكة ذحد־ريةياإلى يذم معالجتها، ود

٠الموقع ذي ذنذج اذني اليذان) ءاز

مطمر :9*4 الردة



اجيه ات٠الذفاب مشكلة جهة١مو ع;٠التاس الفص.ل

 هذه ودود ءدم حًالة ذي آلنه تجميعه، تم لفي١ ن١الميث ءاز ن۵ باءرااكه إلذذاج ًاة٠مذش دذاء األةخد.ل ن۵

(المحيط)ل. المحيهلة اوديئةىالغازبكبعثإل ذإن المذش_أة،

 ذوزع ميكانيكية أدوات وسعداءدة لبئر١ داخنل )اذذادات دتذريغ ت1ااذ-ادذ ذذوم - ׳لمطمر يك تقع

 ذر، ذاائل ته ا٠ءذده داذذراب. ت ذراكه ااذي ؛اذذادات ،تغطى دوم كل اية ذي وذي متجانسة. كهلبقة ت١ااذةاد

 ة دل تتكون الد-اؤتة هذه وذي ءادي.ا. ادذذادات تكويم حالل هن األرض ألل اسددن ذي االسد.تهرار دن يم
 رصدد جهزة١ ر۵ط٤ا دول تكون أن ددب كدا داذتراب. ا؛ذددرات دذاةطية االهذه.ام ددب اذا ا؛كاان، ذي

 يتم حيث االثد-رب، داه م دودة ذذابع أن داص، بشكل المهم ن وه المحيطة. ديه ا ءاى ر۵ط٤ا ذأثير بعة١لمت

اارصد.د. ءه!ية إلدراء المياه تذذدب ذالل ن۵ ذاك

 دواسد.ط^ ذه.ائي كل٠بش ذذحايه يدب طهر،٤يندداائ أن د*د بدد׳.غالق׳لمطدر يم و׳لتر ׳لمعالجة
ودذع '.اذددرات لتثبيت )اذر هذه ءاى ذداذات زرع وددب األهطار. ذذاذة؛داه ر ء صلصال ذرد^

 وةع،٤ا كثيرة؛*دإءالق ذوات٠سد تسد.ذهر )اذذادات تدايل ءدات أن دها ا؛ذددرات. وكث-ف لتربة١ درف

نا*اوةع.مازدءيعااذ.از٠ياذةجه٠راربص ذيجذباالسدد
 ا؛وةع ال٠ه اسدد ويءكن اذذردتة، ت تثد ا؛طهر، ذي الذدايل ت١ءهاد شدة تذل ا٠وءذده سذوات، ءدة د*د

رداصن. دداذقءاه^واىه.الءب تدويا.ها؛اى رتم۵هطا لم١ذيااه يودد الدذداجذاتأدرى.

اتيإذتاجالطاقةضاس
 ا*هادات أو ااكذير؛اء إلذذاج ااط؛ة^ اسدذذ.ألل إة دااطاةؤ. ءذية ءخد.وية هو؛د ءاى ؛اذذادات تدتوي

 ءدة يودد ا؛تذاةصة. اطاف١ هصد.ادر ذي ويوإر ءادوظ دشكل ؛اذذادات تذايل يديح أدرى، صناعية

ت:١ااذةاد هن ااط؛ة^ إلذذاج طرق

 وتذال ، 90% ة٠بذس ت١ااذةاد ح.جم ن۵ تذال اا*هاية هذه فإن ددرق؛اذذادات، ةهذا -إذا ت1ااذةاد درق

 الدرق. ذي.اية ذي بدذى 'اذي ااره.اد دي تدذى، ذي اا واذذذادات .75% بذس.بة كذاذي.ا ن۵

اذذذادات: لدرق ه.ةدواذان ن١طريةذ د دوج

 ١وهذ د^،٠هه.اا أي دون )اذذادات درق يتم ااطريةؤ> بيذه ٠لجةمع.ا دون درق ي۵ األواى، ااطردة:ة ٠

.صد-ذح٤ا ن۵ ذأذي كه.ا دوذي

 بهذه ).RDF-Refuse Derive Fuel( معاابتها تذت ذذادات درق ه ادذاذية، الطريقة ٠

 ؛اذي ودذادا؛اذذاء واذزحاج ه.ادن٤ا هذل: هدورذ^ا، يدكان ااذي واد٤ا اذذذادات ءن ذذصدل ااطريةًاذ،

ااكوهدوسد.ت. ذه۵ ذصد.ذع أن يدكان

أيذما 244 دأ حدة ذظروا١ ل



ات٠الذفاب مشكلة جهة١مو ؛اذاسع: ااةحد.ل ؟62

 متعمقان

 الستيعاب
 قسم لنفايات’ فصلطوي رماد

سدورة ونسم للحرز
نفايات

 النفاياد طحن
لتات الى

UUUUUi

بس.تععل ط.هرةي
للبذا-ء وذح ه

ت' س٠علو٠كو هذ.ت اإلند ذؤ-ايات

خطيرة

معالجتهًا تمت ذفًايأت لدرق ءذشأة :9,5ادرسصة

 ءاذية دراردة قيهاة ذات وهي نورق،۵و هندالستيك ذذإدات داألسداس ذى د اإذذ-اط، ١هذ أءقًاب ذي

 85% دواذي اسدالل إذى ذتوحد.ل أن كان يم أيذا)، والدرق (؛.ادورة ذطريةؤ١ ودؤذه خاص. بس.كل
اذذذأدات. ه-جموع هن

 ،ية ل م ح ل ا وهذه م.٠سد 10 ذيا۵ كل ةطر متجانسة ذذات !اى اذذذأدات دطدن ذذوم لقافمة،١ ا.لرحلة ذي
 ذالسا ثذيح كادير ذاردي ح سحل احة٠مس ذوات اذحد.ذيرة ااذة؛دات ع٢قط ألن االدذراق، ذداءة سنثد

.ءءايةاالدذراق أثداء م.عاالكسدحين جذدنا

 ءذد األدذراق. ءواد إل.ى ددادة مهداذع .االى٠ذةا أو ذذ-أة،1ا ذي ااحد.ذيرة ااذة؛دات ذذات درق يءكان
 الطًاقة كءية ن۵ أكدر ذنادات وددة هن نئبجها دي ال ااط.اةؤ كءية فًان معالجتها، ت ته ذة؛دات درق

معالجتها. تدم ام دادات هن لذاتجة١

 اذا ء.1ااكاؤرد ذذدج ن.ذالبها۵ ذي اا الطًاقة إلذذاج ااذة؛دات درق يستعمل الداالت، ه.«ظم ذي ذكارنا، كم.ا

 .C-8OO 1000 ح دواذي درار درد ذرن إذى اذذذأدات ئددل اًاطريةدن، ه.اتين ذي
 '*اواد تدور 'اذي 'اتورديذا، غيل٠تش يذم دواسد.طذبى 'اذي اذدخار إلذذاج االدذراق درارة ل تسدد

٠الكهربائي

 إذذاجذؤا. كان دم اًاذي اًاطاقة كدية - درارية قيهة ل
183 ند؟ صد ذي ًااًذوسد.ح، ذي اًاكايردأء إذذاج وذد 2



ت١ااذةاد مشكنة جهة١مو ع:٠التاس لفصل١

 درق ءداية أدذاء — الذفايات ادذراق دسببها الدي (المددط) لم.حيطة1 — لييحة1 مش.اكل دجةمعا

 ذي ااره.اد ودذراكام ءلوي)، (رداد لفرن١ هدخذة إذى تحدل بي وه سدد-ات، و ءازات ئذتج 'اذذادات،

 ألن اإددطة. لبيئة1 وث د ن۵ ذعمذ اكاي هه-اا.د^، إل.ى ت1ا؛كوذ هذه تدداج .ي)٠سغل د (ره؛ ؛اذرن ةل٠أسد

 لدرق فقة1المر وا!ذواذج كثيرة، سد-اه هواد ها ددت ن وم واد،٤ا ن۵ ددا كديرا ذذوءا ءاى تدتوي اذذذادات

داص. كل٠دث لمحيطة١ دددة ال ذاوث ذد اذذذادات،

 HCl )،0( الكاردون أكاسديد ذادي ،)0( اذاء دذار :يه دخذة1ا داآلساس تهدلى اؤذي ااذ؛زات
N0.* ،S02، دسئى داص دث-كال ااسد_اهة وادذازات ه.تطادرة. خد.وية ء دات ودر ده.الن ار دد 

 هي اا*اوي، اد٠ااره ذي '.اودودة المدادة والجسيمات )ايالسد.تيك. درق هن دذدج وه-ي ددوكسينيم،

كذيرة. 5دطير واد ه ءاى وتدتوي سد-اه^ أبصا

 وأحوزة مصاب - االدذراق هذذ-أة ذي - تكون أن ددب اا<يواء، يه.اتإاى٠واا.دسد ااذ.ازات اذدداث .ادح

 ذي طه.ره يجد_، ددأل.ح، 'اذي واذرماد اا*اوي. اد٠اارم ولتجميع ؤ۵ا٠ااسد )اذارات ه.ة*ول دطال١ب ذاحدة

الذطيرة. ذاذذادات داص ذذادات هوةع

 االدتراق ءهاية ألن تدذرق، ام أذي.ا أو درقي.ا، يدكان ال ذي اا دن؛.اواد كديرا ذذوءا ااسد-ةلي اد٠ااره ل۵يثد.
 ءخد.وية. درقدات ودذادا صلصال داج، أه.الح مذذاة^، معادن تجد ا.اواد هذه دين ن وه كااهاق تكان ام

 ااره-اد. ات حدن يرددن اذاك دددًا و ا.ا.اء، ه.ح ذذألهس ااره.اد؛ادي أكوام ذي كيميائية ءهادات تددث

 دذاك ااكوه^. ذي دديدة هركدات ودذدج الؤواء، اى1 ه-ختلفة ءازات ق1تذط أن يدكان ذاك، أءذاب ي وف

 ام وااذي اذددورة ذاداؤ دكوذات — )اراد هن — ذذحدلى أن يدكان اذسد-ناي. ااره.اد إهكااذدات.ك-ااحة ءدة

 ا؛هادن وذذل م-ذذاطيس، ط^٠دواسد ا؛هادن حد.ل ة هي اذهؤ،٠ااذ حة.1ا.ا.ها سد-ادةؤ. درداؤ ذي ا٠ةحد.ا يدم

 إدى يؤدي د اارم־اد، إخد.اةؤ اكان اإلسمنت، إذذاج كوذات ه دد١كا ااره؛د اسبذهءال يدكن اذددورة.

 ذي الحصى ذ«ه.ال٠اسد دن ددال كد.ادة اد٠ااره ذ«ه.ال٠اسد دي أدرى، إدكاذذية اإلسد.هذت. دودة اذذذاض

 ااذاوث. إلى تؤدي دواد ءاى تدتوي دداه داج إ إدى يؤدي ذد -ال،۵ االسدد دذا اكان ااث-وارع، يد د

 اارهاد. دن ادذوع ١ليذ داص هطدر ذي طمره يجب ذ«ه.ال،٠اسد اه ذدد ال 'اذي ر-اد ا
 بذات المدد لهذه يودد الدرق، آت٠هذش ذي ذطاةؤ١ إذذاج إذى إخداذًا — ادذذادات درق وسددنات دسد.ذات

 األراضي دورد ر ذو ودكذا طاهر،٤كاا واسد-ط ه.سد-ادات اى1 الدرق )ت٠دذذ تدذاج ال إخداذية. ذات٠دسد

 أذل دذب) ة د ا ا (ذأثير الدراري االدتداس ءاى تؤثر رق لد ا دذشات أن ه.ي أدرى، دسد-ذؤ .دوظ٠دا كل٠دذ

 أه-ا اذكاردون. أكسد-يد ذاذي ذوع هن ءاز)ادذيه اس٠داألسد يذذج ت١ااذةاد أذذاء.درق ألنه طادر،٤ذأثيرا هن

 اذدذدة^) (ذأثير الدراري االدنداس يؤدرءاى يذان؛اذي٤وءازا ون ذاذيأكسد-يداتر ريذدج طا٤هيا

اذكاردون. أكسد-دد ذاذي هن أكذر



لذفايات١ مشكلة جهة١مو اذذاسيع: ل صد ة اؤ

 ذي تحدئثا ك1هذ أن ن׳0 غم٠الر ءاى مذها. ذطإق٠ي ؛اذي وث اد ى۵ الدرق، أة٠لمذش اآلسد_اسد.ية الس-يئة

 تندذح أن تستطيع ال تعاورا األكثر ات٠المذش أن إال ا؛ذشًات، هذه هن اذذاجم انذنوث اذع دا اذذكذواو

 الدرق، مذش.ات ذي ةية1سد.يةؤإخد مذها. اةرب١ي يشون د اذذين سكاان1ا اءذراض ذثير وإذاندذي.' ادذاوث،

مختصين). أشدخاص ذدل هن ولتفعيلها إلقامته.ا لمطلوبة1 اا*.ااية اذادية التكاليف ه.ي

 ذي للة دح دكذيردا دذدده اذذي اذيدان ءاز و۵ اذديتية، ااذة؛دات تدايل ذواتج أدد - اذيدان غاز درق

 ذي اذذحار ددوث ن۵ ذدذم اكذي تجميعه، ددب ر،۵1ط٤ا ذي دذتج 'اذي ااظ-از ١هذ وادية. ه ال ظروف
 م ارة ا ءاى طهر.٤ا ن۵ اةرب1د ا؛دذية ء1ااكايرد لحطة٠ للطًاقة كمصدر ز١الخ ١هذ الل اسدد ويدكان المطاامر.

 ألذذأ دددا، يكون ذد ذية،1كايرد ددطة نإقامة١ ؤ،إال1ةاي ااذ-از ١هذ ن۵ دئتجها ااكار.اء؛اذي كءية أن ن۵

الداالت. ديع ذي ااة.از ع۵ذج

جديدة إسراذداية دا تتولوج — ءام ل_كل ٠ المة -'..ائ.ثمات الجة٠م
 داسم إسد-رائياية شدركة ذاتدت وذد 'اذذأدات، لم-عالشة خاصة ذشًاة۵ ورت ط اآلخذيرة، 'اسدذوات ذي

.ذشد-أة الم ذه ه الًذطوير ديدة اا م ءا م سد-ي
 الًطرق اذذذأدات ن۵ 95% دوااي اسددن.الل تتيح فإئه-ا ا؛ذشدأة، ١طورو اذذين أذوال ويحسب

 ادذوءي؛كوذات 'اوزن ذي روق ة اا يحسب - ا؛ذشدأة ذي - اذذذأدات تصنيف يذم ديث مختلفة،

ئصدفة. ءير ديتية ذذأدات ا؛ذذ-أة تصد.ل اذذذاف. اذدادات

 اذثذيا^، ت1ا؛كوذ ةدي-ا. وتدذى ا؛-اء اذى ذذذل ذاك ود 'اذذادات، سددق يذم األواى، ا؛رداؤ ذي

 ذإذها ندألسد-تيك،۵ ا؛حد-ذوءؤ ا؛واد أه.ا ذوقاألرخدية، ب٠ترسد ذإدها لواذزحاج۵اار ا؛.«؛دن، دل:

 تدذى فإذه-ا ااه؛ء، ادذوءي ادوزن ن۵ ذريب ادذوءي ورا 'اذي دأت؛اورذية والذ ادذذاء دذادا ٠تطةو
ا؛-اء. ذي

 ويذوم األرخدية، ءاى ت رسم المعادن؛اذي حدل اة ه.ذذ.اطيس يستعمل األواى، حدل ادة ءرداؤ د*د

 ا؛.اء، س-طح ءاى و۵يط 'اذي السذك ال يع۵ذد ويذم ذصله، و اذزحاج دتءديز ااكذروخد.وةي از ده

 اسد.ذ«ه.ال، ا,ي.ا يودد ال 'اذي وا؛واد ا؛ذ؛سدم^. ا؛حد؛ذع إذى دام واد كاه فصلها تم 'اذي ا؛واد وذتذل

إاىا؛طهر. ذذذل فًادها

 ااألهواذية. اديواودية للمعالجة ألسد-اس)1د اا*خد.وية (ا؛واد دادا^ ذي ا؛واد؛اذي ود؛ةي ال־اء يذذل
 يذان ا؛ ءاز دذدج أة، الده إذذاج ءهاية ودألل اد.٠ه٠كسد ئستعمل ذادتة أة ده دو اا*هاية، هذه ذاتج

 اء٠وا؛ ددذى. 'اذي ااكايرد؛ء ذادض وددأع ا؛صذع، 4كا1يسذي اذذي ااكايرد؛ء إلذذاج يستعمل 'اذي

المداري. هداه اذط.ؤير هذث-أة إذى دذذل اا*هاية، اذذي.اء د*د ددذى 'اذي



ااذة؛دات مشكنة جهة١مو ااذاسد-ع: ةحدل1ا

أسدك

وا؛طدر؟ اوزدلة دش دو)اذرق ا٠ه أ. .1

ا؛زادل؟ ذي ج ال دع ام اإذي اكل٠المش المطم.ر ذي يحلون كيف ب.

ادذأل. سكنكم ت١ذفاي ده ف دج ذه؛ )اذي ر۵ط٤ا أن ذذذرض .2

ذم فددي؛، تسكنون اوذي لمذطقة1 ذي م.طمر إلق؛مة ر آخ ه.كادا وا ترد اة أ.

اذتراداذكام. ءالوا

 تذان ا؛ ذي تددث أن دكن اوذي (المديط) ا؛حيطتة لبيئة١ ه-ذ-اكال هي م-ا ب.

اخدذرتدوه؟ 'اذي

الدرارية. ةيدذي.ا بحسب ذذازادا سحلوه.ا ثم ااذة؛دات، ذي دوودة ءواد 5 اذذاروا .3

)اوذود؟ درق ن٠ه أكذر ءاوذات ااذة؛دات درق سج ؛.اذا .4

 ااذة؛دات درارة ذيمة دل ده دن أذل ية٠ااذ؛ه ذي؛ادول اذديذية )اذن؛دات ذيمة.درارة دل ظ

اذاك؟ األسد.د؛ب - درأيكم — ي۵ م.ا ا؛ذددة. واذوالدات أورود؛ ذي ؛اديتية

ذط£رة :.ذ.ايت م،الجد
 سد_ي.ا۵ذأل وءذد دحايرة، ءواد ءاى ندتوي كثيرة ذة؛دات أذواع فإن ااسد-ادق، ااةحد.ل ذي ذكارذا ا٠كم

 المحطة. دددة ل ل هد؛ذ.ر ذير أو هد؛ذ.ر خدور دددث أو اإلذسءان حة٠حد دخد.رر
 اذاك دحًا و ؛اذذادات، ذي ا؛ودودة لختلفة٠ا الدحايرة واد ا؛ دش هتد؛دل ذأثير بودد كثيرة، داالت ذي

 دذذردة. ه؛دة كل ةدي؛ تكون 'اذي الحاوة مع هة؛رذتة الدحاورة دسد.توى يرذفع

هددوءات: ءدة إدى الدحادرة ا؛واد تصنيف يدكان

. إلثد_ه-اءي) (ذذ-اط راددواكذيةية أش_عة ق1ذط دواد ٠

.ذاذاذي! كل٠ودشد دسد-يو تثد.ذهل دواد ٠

دتفجذرة. دواد ٠

أذرى. دواد دع دسد-يو ذتة.؛ءل اآلدماض) (دذأل: لة١فع دواد ٠

 دكتيردا ءاى تدتوي حادية وذذادات ة1ثقي ه.ه.ادن اذزراءية، اآلذات لمكاف.حة دواد دذل: سامة، دواد ٠
أدران.؛. تسبب

 ذي اتةايل١ ذل:د ااهادية> اذذذادات لم.عالجة اطرق١ دن ةسد.م تحاددق يدكان ذحايرة ذذادات ه-عالجة ءذد

 الدحايرة. ااذذ؛دات لممالد,ة ذ؛حد.ؤ أذرى حارق هذ؛ك ر.۵وااط الدرق ا؛حددر،

 ا؛حد؛ذع. ذي الدحايرة ادادات ذدي؛ تذتج لمرحلة؛اذي١ ذي ا؛حد.در، ذي يل1ااتة تذذيذ يدكان

 ااذة؛دا إذذاج دن وذذال اإلذذاج حارق دن در ؛اذي ا؛صد.؛ذع المديط^ اودددتة حدة وزارة ذدءم

حايرة.الذ

ذذط. ديواء١ هح سد-يا۵ذال حًالة ذي ذايت بش.لك ا؛ادة ل تثد.ته — عشواذي .ت*ال۵ا 1
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5ذطير ت ئ I نف !لذة ع لم وقع م — حديدة تأة

 صناعية. إذداج ءءادات ذي ذأم كذه.ادة .ا٠واس,-د-اا ذذيرة ت١ذفاي ءدورة كان يم أددان؛

 قاذون وبموجب اذهادية. )اذقادات ءن ءذذردة يقة٠بطد ذذدت دي ال الذذيرة )اذقادات ه.وااجة ددب

 وةع۵ إذى بذقله-ا ت,هتم أن ذذيرة ذة؛دات ذذتج انذي ا؛حد؛ذع ءاى ددب الذحارية، لمحالت١ ترذيص

 تع-الج أن دبا ء ددب اإذي للمستشغيات دالذسدة االر وكذاك الذطيرة. )اذقادات لمع.ال.حة ذ؛ص

 ذأل أذرى دادر۵م ن۵ ذذيرة ذذادات أدا ا؛ذ؛سد.دة. واةع٤ا إذى تذقله.ا أو ذاذي، دشكل لطبية١ ااذة؛دات

تذريدا. معالجتها تتم

 اذذفادات ن۵ دط؛ردات ذديع ءاى (؛إديط) لمحبحلة١ دددةان دودة وزارة ل ه ذه ذيرة، اال اسذوات ذي

 كاان.٠ااس, لم.عظم ذديع دراكز تودد ال ذ؛طق٤ا ه.هظم ذي اكان دينية، ا

 أسد-اسد.ية: ذرق ذألث بودد ااذة؛دات. ذوع ددسد.ب الذذيرة ااذة؛دات هاالبؤ٠ه طرية;ة تدددل يذم

 ر ء اذقادات هذ؛سد.دة وه.ي االذرى، طرق1ا دين ن۵ االرذص هي اطريةة،١ هذه - راةب٤ا اًاطهر

أواالذذحار. األشدنه.ال ة؛داة ءير تط؛يرة،۵

 داه٤ا اى1 ءواد رب٠تسد ذدذع اكاي تديط^، ااذي ءن؛اذردة ذام دذ.كل هذ*زال ر۵ااط وةع۵ يكون أن ددب

اادوة.ية.

 دواذح ى1إ دذذل ة؛ديا ،ية كاذدةوانراددوا دادية اذكايه اذذذأدات أع.ا ءأده، المستشفيات ذي ودية ازيو ادذذأدات كداذج ل
س.اعة. ذذأدات
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 باطون.1دا ت١الذفاي ذذطى أددا الملوثة. المياه لم.عالحة ذاص ذظًام هذًاك يكون أن الهتطم١ ويجذب

 وية اإ*خد ف1المو م.عظم تذدإل دراق، االحذ حالل ن وه .اا*خدوية واد۵اا مذاس.بة الدرق ءداية - اد-درق

لي١حو درارة دردة هي الدرق تذذدذ وددب واذاء. اذكاردون ذاذيأكسيد دل: ءدرس-امة، كوذات۵ إدى
-1ООО٥С

 ددور الحديث أن ١بم ااره.اد. وإذذاج ادؤواء ذاوث هي امة،٠الس )اذذأدات درق ءذد ية٠اآلسد.اسد اكل٠المش
 ودجنب ءادية. ذذادات لدرق دة اذ ا؛ذشًات هن أكذر ه.«ةدة مذش.ات اسد.ذ«ه-ال ذيجذب اذساه^، واد ا؛ دول

 وأن مصاب دواسد.طة ادؤواء تداوذات تسد.ذوءب وأن لدطيرة،١ واد٤ا ه.ةهول آلطل أن ات٠المذش هذه ءاى

.ذتح ادذي ااره.اد دعادج

 هواد م.ع كيميائية تذاءألت خذألل هن م.فعولها إدطأل يدكان 5خذطير دواد يودد - دة كاديا لجة1مم

 دادي اءل؛اكيع٠تة٠اا ه.ح؛اكاور. نداءله خالل هن التسيانيد م.فعول دط؛ل يددكان ا؛ذال، سديل ىفعل أخذرى.

 .ديط)٠(الم ا؛ديطؤ دنة اذ خد-ارين ءير وهه.ا وذيذروحين، كاردون 1ا أكسد.دل ذاذي يذدج المادتين ه-اذين دين

الختلفة. واد٤ا ألذواع خاص.ة مذش.ات دذأء إدى الكيميائية ة دجاددا تدذاج

أسهДح
دية؟1ااه ااذة؛دات ءن لدطيرة١ ات ؛اذذا تختلف دداذا . 1

واذزراء د.ذاءة۵ال ؛اديت،ذي ذذذج ذياا لذذطيرة١ ات )اذذا اتذايل طرقًا اذذردوا .2

لذطيرة؟١ ات ذةا1ا شة٠معال طرقهن طريةؤ كل وسد-يائت ددات ديا٠م ,3

ام.فايات ن طرية خير1
 تهالك٠اس و.إاى هذ.رات ى1تؤديإ ذف ات، ؛اذذا معال.جة اكان مئرة، هي معالدان، دون تذرك ذذاية كل

 معالدؤ تدذاج .اد)۵(ر جذديدة ات ذذا ج١وإاىإذذ ادؤواء، ذاوث اى1 ات ا۵ااذ درق يؤدي ندال م ءوارد.

 يوجند الد.وة.ية. داه٤ا ياوث وذد كديرة، أراض ادات٠هسد ىإل دحذذاج لمطامر٠ مال اسد إن خذاحد^.

 المخذذاذؤ واةع٤ا أهءية يدرك يع Лادجن أن هن )ارءم ءاى اءية.٠اجذته جذواذب ات اذةا١ ع.الشا،٠م طريةذي1

 .ه.سدكن ه-كاان هن اةرب1د كاؤذه قع٠مو تدذى أن ذي يرءب أدد ال أنه إال )اذذأدات، ة دجادا
 ذي ايس " تدذي )والذي1١ل0؛ In My Back Yard) NIMBY اسدم ااظاهرة هذه ءا.ى وطاق

لحذيالذاةية".
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 مع قارذة۵ لجة1المع طريقة يفحصوا أن اإذرارات تددذذي ءاى ددب .«يذ^،۵ الجة٠ع٠ه طرد-قة اخذتدار ءذد

 ة الدالج تكاليف دالحسبان ذأخذن أن المق.ارذة ءاى ددب ااذة؛دات. ذذس عالجة٠لم ؤ1ااددي األذرى طرق1ا

 ءذدم.ا ذل. اال هي تكلغتها ااذي ة1البدي طريةؤ1ا اخذتدار وددب االخذرى، ة1البدي طرق1ا هن طرد_قة كل ذي

 ذ.رة.ا.ه.البؤااذة؛داتدطردةؤ1د1.اايةا<٤ا التكاليف ذذط ذذحدد ال ذإذذأ تكاليف مصطلح ءن ندحذدث

 واذدتدح (المحذدط) المحذدط^ اده تحذدث دي ال األخد-رار ن۵ اذذأدة التكاليف أيذا دد۵ذق دل ديذة،1م

.خ.ارجية) (ذذاذدف جذماءية1 ذذأددف نسئيها التكاليف وهذه ااذة؛دات، ة هدالج ذألل

٦خارجيغ) (تكأدى اءية٠اجت بى١تك
 سد-اةر إذا مدال: . ذظه.ا۵أو أذراد اذث-اط ذتددًا للمجتمع تحدث تكاليف ي۵ .اءية، االجذد التكاليف

 تكاليف إلى ذاك يؤدي وذد الؤواء، تلوث بسبب ؛اناس يندرض ف واء،٠اا وث ذا دارة سد ذي شخص

 وادذي اذؤواء، ياوث 'اذي ااسد-اةق تكاليف .حذسد-اب ءذد لحسبان دأ تؤخذن ال التكاليف وهذه طدية.

 يدوا أحد )اذين واطذش۵اا اطدية١ المع.الجة طادل يدذح ال اكذ.ه بدس.تعمله، ؛اذي ؛اوذود هة؛دل يدذع

 اذا دأذى، ب يصد.؛ 'اذي للشخص اطدية١ ة الدالج تكاليف يدذع )اذي ١هو والمدتمع ين. دعن ددرض

 ألن خذرجذية، تكاليف ٦هو هرة،1ااظ ا-يذه آخذر واسد-م اجذتء.اءية. يف1ذكاا م٠د.اس ااتكااايف هذه ه.ى٠تسد

ااسد-اةق. يحسبها ااسد.ذر؛اذي تكااايف ت1حذسد-اد خارج التكاليف هذه

 اال.جذذه.اءية، التكاليف إطار ذي اذددذية داألذظء^ تلحنق األخد.رارااذي ل۵ذفد أذذأ دأذذكر، الودير ن۵

أيهن.؛. اادث.ري د؛ذجذتهلع األءر ذي-اية ذي ق يلد ااخد.رر ١هذ ألن

 دواسدط^ معالجتها ودش ر۵ااط دواسدط^ ااذذ؛دات مد-الجن:ة دش لمقارذة1 حالل ن۵ ا؛وخد-وغ ١هذ ذوضح

 ن۵ ااطريةذش. صاذش األسداسد.ية االجذذماءية والتكاليف رة٠ث1ا؛د التكاليف 9.1 الددول رضر دع ؛ادورة.
 اال.جذذه.اءية التكاليف ذذدر أن الصعب ن۵ اكان اتجادرة، التكاليف ذذدير ااسد-يل ن۵ أنه دادذكار، الجذددر

مختلفين. ءذدرين ءذد مختلعا يكون ذد التكاليف، لمجذتدل ةي١ااذي ؛اتذدير اذا، ةدة..«1ا

11 ة-112 دأت ن حد وت)1ه.* إحددار ن۵( !סביבה אדם كاذكامااةراءةءنهذااإوضد-وعددوسد-حذيكاتاب٠آي
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الدورة الطهر

ة٠٠اجمتاءل ال،ذف دك

المص.ذع ى1إ قتغأيات1 ذذل أثذأء ء1الهو تإوث ذي ء1اهلو تذوث اإطهر، إؤى ات٠الذفاد ذذل أثذأء ء1اهلو وث ظ
1دذتحه عحلط.لة ددئدة رات٠عض هدورة،11 ذي ثل تته 5ذطور د-و^د هطهر،11 ط)٠(اإدد ا,ددد-طة دة الب.د
اإدورة. أثذأء حدحط٤ا ة كره ه لك٠۵ي األرذن وارد ه الل د اسد جلوفدة،١ اه٠املب ث٠تلو,

 األرذن قدهة اذذذاذن لتطقة،1 ذي ش-ون دعدد ن ااذد إدهواط.ذش
ئة٠الففد ءازات ذطالق1 لمتطقة،1 ذي رات1ة*1وا

ئلملوره لطمر1 طة٠.ول،،٠د ف؛يًات٠اات لحدة f ع لم ية٠أسغس (حتم!ءية لغة وتكًا ۵مبًاش.ر دفة ا تكًا :9,1 !لودول

 ءذد دالحسبان ذأخذه.ا أن دب اإذي مل١الحو جذذا كادير كل٠دش تددد انذي دي ااذة؛دات، م.عالعة طري،قة
 ذي جذذا كدير ذذدر ١طر التسعينيات سد-ذوات ذي ذال،1ا سد.ديل ة٠فعلم المختلفة. إطرق١ تكاليف مق.ارذة

دورة.٤ا جذدوى ءاى جذذا كدير بش.كل ير؛اذن ١هد أثر وذد اذذذأدات. طهر ه-جذال

 وذد ااطن). واةل٠لثد 5 (حذواذي جذذا رخذيحدؤ ذي؛ادألد ر۵ااط تكاليف ذت١كا ،1993 س.ذة ذي-اية دذى

 أية ر ته ام فيه.ا ت جذده )اذى وااذذ؛دات ءزادل، ذت١كا ااذة؛دات قع وا ه فلم Л.Л ألن منخفضة، لتكلفة1 ذت١كا

 المذظهة، ءدر ااذة؛دات ءواذع جذهيع بًاغالق يذضي ذرارا ة۵اككو أحددرت ،1993 س.ذة ذي الجة.٠ع٠ه

 اذح طاودؤ1ا ادات۵ااه فىظم۵ دا ذي تذم ر؛اذي۵1ط1ا ن۵ ذايل ءدد ذي ذذأدات؛ادواة جذهيع إاة؛ء ودجنب

المحذيط^. اذديه ذي صد-رات ا

 وددأ اطن).1 دوالرا 30_20 ن۵( دوظ٠ا۵ كل٠بش اذذذأدات ذذل تكاليف ارتذاع )اذرارإلى 1هذ أدى وذد

 لم.عظم ااد*يدة ت1سد.اة1ا ودسدب وذع،1ذة*يال ايف١تكا ذي احذوظ1ا االرتذأع بسبب داالسد-اس االرذقاع

واةع.1ا داتإاى1ااذة 1مذه تذذل 'ادادان؛اذي

 التكاليف إدخال إن حذية. ية1ءه اى1 ااذة؛دات ءكوذات ن۵ ذسدم ءدورة تحذوات ا^،1الد هذه وذي

 إذى ذي؛اذذأدات أخذرى هكوذ؛ت ءدورة دحذول ذد الدسادأت، إذى الخن.ارجنية) (التكاليف االجنته-اءية

.محذدشة ءندادة
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או

الجدالمس٠الم
 بع.ين األذن م.ع لطرق،٠ ^هيع دداذل ذدص ءاى الم.عالجة طريقة اخذتدار د ذه ده أن ددب ذكرذ-ا، ا٠كم

ابواذب. دح جذه االءتدار
 ؛اذي اطرق١ جذهيع دها ف ئستعمل دي ل ا ااده-ج طريقة ي٠ه وااه-الم، اصالد ذي اذيوم المتباحة طريةؤ1ا

 ذطرق١ ن۵ أةخد-ل ذطرية^١ هذه تكون دحذيث )اذذأدات ن۵ جذزء عالحة٠لم كل ل۵ وتسدد ها،1وحد.ةذ
 لمحبحلة١ ديثة وا االذتحدادية ؛اذادية ن۵ األةخد.ل دي اذورق، ءدورة أن وجذدذأ إذا هذأل: األخذرى،

 اطرق1د ااذة؛دات داق وذه.الج اذورق، ت٦ذفاي ذه-الج دي ال دورة٤ا ذخذذار ذإذذأ واالجذذه.اءية، (ا؛حذدط)

اذذذأدات. معال.حة ذي ةصوى1ا ااذجذ؛ءؤ إدى دحذاواون؛اوحد.ول طريةؤ،1ا ود.يذه بة.٠المذاس االخذرى
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واصر دورة٤ا دين ددهحذ م،الجد
 اخذتدار يذدول ذكارذا ا٠كه .ة معدالج طرق ءدة دم-ج هي اذذذإدات، ة ادح ح لم يوم נا لمتبعة١ اذدمج طريذ،ة

 الطمر. ن۵ أرخنص '.ادورة تكلفة ذانت إذا هددية، ية1ءه إدى '.ادورة

 دورة ه اذا ذهدوره.ا، '.اكوذات؛اذي ة ف تكل وتختلف متجانسة، ايسد.ت اذذذأدات أن رف ذه ذدن

 طءرذا كاع.ا أخذرى، ذأديه ن وه 'اذذأدات. هن ةايا^ كءية دورة ه هن أءاى تكون هن؛اذذأدات 100%

 األواى؛اذي '.اطاءر ألن ءادية، تكون ااطهر االجنته.اءية التكاليف فإن هر،1ااط ذي كثيرة ذذأدات

 ذذحا كاه.ا اكان (المديط)، ؤ اإحيط دئة ا ءاى منخفضة ذأذيرات ذوات أداكان ذي تكون نفتحها

 المحيطة. دنه ا ءاى كديرة ذأذيرات ذوات واذع ه تدار اخذ ذخد.طرإا_ى ذإذذأ أكذر، هواةع

 ع-الجة٠م ذةسد.دم ذي نجحنا إذا ااطريةذ'ن، ه.اذش دواسد-طؤ اذذذأدات اذذحدوى.ا.هاب اذذحاءؤ تذحذذق

 التكاليف ضمنها (وهن 'اذذأدات هع.الجة تكاليف وع Л تدجن يكون أن إلى تؤدي دطريةًاذ 'اذذأدات

االةل.دو وااطهر دواسد.طؤ'.ادورة اءية) االجذد
 'اذذادات ذسم^ نحسب أن يدكان طذي.ا٠دواسد ااذي طريةؤ1ا 9.6 اارسد-هؤ ذي اذدداذي م٠اارسد رض ده

 خ;طوط ذألثة يوجند ذطهرها. أن خدل ة األ هن 'اذي ادذنادات وذسدنة ذهدورها، أن اذجذدي هن ؛اذي

 'اذاذي الذط ويصف ءدورة، ذس.بة كل ذي 'ادورة تكاليف لذطوط١ أدد يصف ادداذي: اارسد_م ذي

 ذي ر)۵وااط دورة۵(اا هام1ا التكاليف وع Л تدجن دو اث،١ااذ والذط ر،۵ط بة٠ذس كل ذي ااطهر تكاليف

ر.۵ااط ب٠وذسد 'ادورة ب٠اذسد مختلفة ذراكيب

100٥ס/ الط;־ت "ى٢إ تذ"قل لت٢7فاتآق٢آل ده نت %ة

وًااطدر !ادورة دوًاس-ط^ يًات1الذة معالجة ثكاليف :9.6،لرسدمة
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 لمعال_جة الع.امة ة دكاف وال ،80% بذس.بة واذطءر 20% بة٠بذس ؛.ادورة يذئذون أ، لذقطة١ ذي دال: م

 ذي لتكافة١ ن۵ أذل اذتكاة^ وهذه ,ؤثذا ؤ ا الذط ءاى ذذط^ ذي يرإليها٠أش لذقطة١ هذه ذي ت١الذفاي

 ب، لذقطة١ الذفايات. ن۵ 40% رون ويحذه ت١الذفاي هن 60% بة٠ذس فيه-ا يءدورون ااذي ج، ادذذط^

 - لذقطة١ هذه ذي اذذذأدات هع.الجة تكاليف حءوع ألن وااطهر، ؛.ادورةدين ااتوزيع؛.ارءوب ي۵

ةل. االدو ر-۵وااط '.ادورة دواسد.ط^
 ة ف دل دخ I اذدداذل ده.ج كيذية دشأن ذرارا ها ب ذذحذذ ااذي اطريةؤ١ يمثل اكذ.ه ،١ذظرد ذاال ۵ ذا ءرخد

األنوع. ب.الطريقة اذذذادات لمع-الجتة

اآلتية: ااذة؛ط إذى تحإرذوا ذم ،9.6 اذرسدط ذي التخطيطي اارسد-م اشردوا .1 إجدبنمو٦

ة ،ادالجت اذكاية! التكاليف يو*ل اذذذادات هن هدور يءكان ه.ا كل ءدورة ذاذا أ.

جذذا؟ بًاهظة ؛اذذادات
اذذذادات الجة٠لم.ع ااكايةا التكاليف نودل رهقط۵ااط طة٠بواس اذذذادات هعالجة اذا٠.ا ب.

جذذا؟ بًاهظة
 ذردل ااذي اذادة كاندية دين بة٠الذس - التخطيطي اارسم يحسب — ذددد كيف ج.

طهره.ا؟ ذردد ااذي ا.ا.ادة ية۵ك ودين دورذيا۵

اتدص
ا٠لهم حذدروا ذم ،9.1 الودول ذي تظ^ر ال دحذيث )اذذادات، لمع.الجة طريةتين اخذذاروا .1 :١

شويؤا. .ودوال

؛.ادورة؟ ءاى ر؛اذذادات۵ط سد-«ر ارتذاع يشجع كيف اشرحذوا، .2

 اخذتدار ءاى - وءحداذع؛.ادورة المدر طهر،1ا ءن - ه.كاان؛ادادة بدد يؤذر كايف .3

اذدذادات؟ معال_جتة ؤ كارية

؟ NIMBYو۵ دا٠ اشردوا، أ. .4

سكنكم. ذذاداتداذذربهنه-كاان شددإذاه^هوقع دأل ن اكددوا ب.

الو:ة؛اذذادات ه.« أثذاء NIMBY ال ظ؛هرة دسببها ات؛اذي ؛احد-و ه.ي ما ج.

المداية؟ ااسد.اطات به.ا ذذوم ذي اا
ذي اا حد.*ودات1ا نواجذه أن المداية اطات٠ااسد ءاى ددب — درأيكام - كايف د.

ج؟ دذد ءن اإلجذاة ذي ذكارتهوها

خارجية> ٠(تكاليف .اءية۵االحت ٠واذذكااذيغ رة.۵1ا.اد ليف1التك وع ده هي اذكاية، لتكلفة١



إسراددل في ت١الذخاي ٠معالح كرق ياس.ق٠س
 إسد-راةيل، ذي ات٠الذفاب جة٠مهاا سداسة مذذذي اديوم يوجن,ه اوذي لمركزى1 لمبفأ1 ي۵ المده_جة، الم.عالحتة

 حاجة٠لل ذاص واهد.ام اذتداه دذاك اإلطار، ١هذ ذي .(المددط) يحزؤ المت ادديه وزارة.دودة رأس׳-ؤم وءدى

 ذي األرض ءورد ذي حذا كادير ذذص ودود ب دسم وذاك )اذذأدات، طهر بطرب.قة المع.الجة ذذايص إدى

؛^*رائيل-
 ادذي ءزدا^) 500 (دوادي زادل٤ا عيعج دإذألق رأم ادذي 1993 سة ذي الدكوك ذرار ذكرذا اذد

 اواذع ةطرية يكدية ه ذربحإة 1989 ذة٠س ذى حد-درت أن د*د ااذرار ١هذ ادذذ وذد اذدألد. ذي كذاذت
 وحذذى اذدألد. أذحاء ذي ااذة؛دات ر۵اط ا٠عه۵ ١موقع 19 تدديد نم وذد ،)16 ق ه خ (م.عيذة ذة؛دات

زادل.1ا م-عظم إذالق تم ،2000 س.ذة

 إده.اده.ا كان يم ااذة؛دات؛اذي ااذي.اةي لتدم١ تدديد تم ذف ف إةطرية،١ ية1اد^يك الذريط^ حددور وم.ع

دديدة. ءواذع ذدام الد.دم، ينددائدذا ا٠وءذده ااةريدؤ. رهيااسد.ذوات۵ااط بواس.طة

آج 3 ت١الذفاي مشكلة جهة١مو ادذاسع: ادةحد-ل

 المددة ״نايأت
 و-التي ااطهر،
 طهرها يعكن

 المو-اقع يف
حدودى 'اذي
 دددذة حذى عأيها

2002

 المعده ااذة؛يات
 ال واؤدي ااطهر،
 دكان لها يوبذلى

 المو-اقع يف
 صودق اؤدي
 دددذة حذى ءايها

2002

ذواةرحجها,ل.طدر ؤات د :9لال.رسهة
طة) املدل لبدئة1 دودة وزارة ‘-‘״-,حوب

 تحذحدل ااذة؛دات، ر۵ط أسد-ه.ار ذي ١طر )اذي ا.دوظ٤ا ع1االرتف ة ده ١مو ذي المداية ااسد-اطات لمساعدة

 مددودة المساعدة وهذه (المديط). المديط^ اذديذؤ وزارة.دودة ن۵ ه-ادية سد-اءدة۵ ءاى المداية ت1ط1ااسد.

 ما٠قس تثددور أن المداية ت1ااسد.اط على يجب ااسد.ذوات، ألل ون س.ذة. كل ذي تنخفض ي وه سد-ذوات، ا*دة

 )اذذأدات دئمع.الجة1د۵ يحسب أخذرى حذاوال ءادؤمأندددوا أوددب ذذدتءذده-ا، ن؛اذذأداتااذي۵

المدمحة.
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 هي (المديط)، المديط^ ״ديئة دودة وزير أصددر ره1إط ذي ي٠الذ دورة٤ا ذاذون رع٠ش ،1993 ذة٠س ذي

الذالي: اآلدر ،1998 سذحة

 خالل تدن وذاك ءذده.ا، دذدج ااذي ؛اذنادات كتددات ن۵ تدردددا تذال أن المداية اط.ات٠ااسد ءاى ددب

اآلذية: المفش.لة اذسد.ب1د دن؛اذذأدات م٠ةسد ددورة

1999 ديسددر 31 دش - األذل ءاى 10% ٠

2000 در ديسه 31 دش - األذل ءاى 15% ٠

2007ر د ديسد 31 دش - األذل ءاى 25% ٠

 المديط^، ايه .جذودة وزير إذى تتوحه أن تستطيع اية تدد لطة٠س كل أن إال األدر، ذي وزد ه-ا۵ اذرءم ءاى
 دطاوب. دو ده؛ أذل دورة ه بة٠ذس اهاا دددد أن أو األوار دق تط نم إعاء دذه وتاذب

 ااسد.اطؤ هذه ءاى ذيجذب ه.«يذ^، مداية لطة٠س إلعاء دادة هذ؛ك أن المديط^ ايه جذودة وزير اذتذح إذا

 نؤدي ال وأن اةتصد.؛دية، ذادية دن جذدوى ذوات اداذل هذه تكون وأن ااذة؛دات، إليعاد دداذل ذذدم أن

السةالمديهه״. ذي أضرار الى

 ددادرة ضددن يذع ااذذ-اط ١وهذ اإله-كاان، دذدر ااذة؛دات ر۵ط تذايحس إدى دؤدف إضاذي ذلثد-اط ك1هذ
 ر.۵ااط ءاى خد.راةب يذرض أن يستطيع إطاره ذي قاذوذا يثدرع أن ذي المديط^ ايه جذودة وزير

 ااذة؛دات. ر۵ط ! ي تكدن ذياا االجذذه.اءية التكاليف يحسب ااخد.ريد^ غ٠مبل تدديد يدم

 يجذب اذذاذون، ١هذ إطار هفي ).1999( ا؛رهن ذاذون دو ااذة؛دات، عالجة٠م ددجال هذ«اق ة؛ذونآخذر

 رغة1ف دروب ه أوءادة ذذدذؤ، كل ءاى أءورة 25 دذداره ١رهذ دجذدوا أن ة يق دخنف I ت1ذ.رود1ا دددي ءاى

 دال. 1500 دن وأذل دال 100 دن أ^ر «ذيا٠سد وااذي أويالسد-تيك أوزب.اج، ه.«دن، دن دصدبذوءؤ
 ذظًافة دسدنوى لتحسين ااة؛ذون ١هذ أءد اذدكذان. ى إ؛ ااة؛رغ اذوءاء ديد اذذي للمستهلك ارهن٠ اد٠يع

دورة.1ا ءداية ولتشجيع ااه.اد^ األماكان

 ي حذواا نجذديع إدى 2005 س.ذة ذي تصد.ل أن شرويات1ا ركاات٠ذ ءاى ددب ااة؛ذون، ر أواه ويحسب
ركاات.٠ااشد هذه ئئتبها األوءية؛اذي دن 85%

2000 دة سد ؤي فتح !لذي - الذذب ذي - دوداذدم دوقع ؤي ذفايات ذرءت االي األولى الشاحة
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سهاالسائ١٠له٠بودإر٧وذ

حمدة و نطال ١
صطوئوة؟٠

رودات ،ن ال وقت؛ذي ءدب ءاى ادردن ذاذون االيام دن، ذي لىل٠ه

داص ودج هي د&3اس

ذونالرهن٤ة دول معوهاتللجمهور

 . )1984( لذظافة1 ءاى لحفاظ1 ة؛ذون و وه المديط^، دددة ال دودة وزارة سد.ؤواية۵ ن ضم ةاذونآ.ذر ك1هذ
 ن۵ ؛اذذادات يهذعإاة؛ء ااة؛ذون أن ا٠كم العامة. األه.اكل ذي )اذذادات يمذ.عإلقاء أن )اذاذون ٠هذ هن هدف٠ال

 دودة ءراذدي ن:۵ كل ااة؛ذون تحإددق ءاى يثء-رف .وخذردوات دذاء ذذادات ةاء1إ أيذا وينيرنع دارات،٠ااسد

 والدداذق. لطبيعة١ نداية حد وس.لطة المداية ااسد-اطات المددط^، لبيئة١ وزارة ن۵ المددط^ اده
 تحاددق ءاى - اذقاذون دذا ر1إط ذي - تطوءون)۵ حدراندون (ودم ذظاافة أءذاء ل م دع ذاك، اذى إضاذؤ

.غر؛مة ددفع ااة؛ذون دذاذف ودن اذذاذون،
 ا ا ن داذي تدن كل طاضاة يدكن أده إال ات، ا اذن وخد.وع Л األساسدية ذايذي־ا ااذي ؛اذواذش ؛اى إخداذؤ

).1961( ت1دذعالمضر ذاذون ر1ذيإط المددط^، اؤديدنة اكانااه-اطذوياوث٠ذياأله

أسفلت
 دساب ذي اءية االد التكاليف إلدذأل المديط^ اؤدددة جذودة وزارة ل م دع طرق دأية . 1

ات؟ ا اذن م.عالجة تكاليف

؟ 16 ن ق خ ية Л أه ي ه ا٠ه .2
 دذا يذوم المطبخ. ذي دنتج ءخدوية ذذادات ذيه ذدخذل از ه ج دي ات، ا ن مطحنة .3

 عا.اداهإاىشوكةالمداري.۵طدوذ^1اتا ا تتدذق؛اذ دم هازدحادن)اذذادات،ودن الج

الجذ-ي.از. دذا ذ«ه.ال٠اسد ءدى المديط^ اده جذودة وزارة ذ«ذرض

الجذ.ي-از؟ دذا وسد.يائت حتنسد.ذات - درأيكام - ه.ي ه.ا أ.

.ال۵ءدماسد.ذه بخصوحص المدياة ديه جذودةا دألتوزارة ن - هاهي־درأيكام ب.

اذذذادات؟ مطحنة
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تلخيعى
النفايات: مشكلة لمعالجة أساسية طرق خمس يوجد

يذم ديث داية،1ا مذن ت1ذفاي إذذاج ندنع أن ذي د وه-ذا - الهددر في تذايل ٠
ذآيير ذالل ومن اإلذذاج، دات ءه ذي مختلفة ت١دطو اذذاذ ذالل ه.ن ذاك

المواطنين. عند االستهالك عادات
 ل.جته،1ومع ذذايات إاى نحؤل ا(ذي ا-اذذج تجميع - ت1اإذدد استعمال إءادة ٠

أجله. من أءئ ا(ذي (ارض أذرى درة 4(.استعما يذم اكاي
 مرد لماواد هذه واستعمال ت،1ااذةاد ءن ه.واد ل ةهأ - (اسذرداع) دورن ه ٠

دديدة. ئئثجات إلذذاج دام كه؛دة أدرى

 ه.ن ت1ااذةاد ؤي ودودة ا اضوية1ناوادا اسدنالل - ت1ااذةاد ه.ن ط-اة؛ إذذاج ٠
 ءدادات ذي ا(ذاذج يذان٤ا الل اسدد ويدكن الط.أة^. داج وإ ت1ااذةاد درق دالل
٠الطاقة كمصدر ا(ذةادات ندايل

 ا(ذي اا*ه-ادات جعي.ع ده ف تذم ديث دقئأم، دذن وذح ه داتإلى1ااذة. ذذل - ااطهر ٠
ااذةادات. ه.ن دمة ا(ذ المحيطة ا(ديئة ذي مذرات هن ته.ذع

 هعالجة حارية؛ كل ة.دص دازدذا ا(ذةادات، ا.د؛1ط«_ سدد؛ا.اذا ا(طرية؛ ادتدار إن
 ؛الحسبان نأدن أن ددب ا؛ةارذ؛، إدراء وءذد اآلدرى. ا(طرق مع وهذارذذيا
 حارية؛. كل تسببها ادي الخاردية) (التكاليف اأ؛اث.رة اذادية التكاليقد

 استعمال ذي د نا وه المداية، السلطات ذي اايوم اأتده؛ ااحارية؛ دي ااده.ج، حارية؛
المختلفة. ااذة-ادات كونات ه يحسب مختلفة حارق
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المصعلكات دلدل

أ

 69-68 ،22 ،20-18 ءذاذي إذراء

 263 ,248 ،213-200 (ذاذيرادفيئة) دراري ادنداس

24 ديواوديازدداد

27—26 ددواودي ني١ج٠ص ستهالك1

99 )97-96 )94-92 )90 ري د ا هياه ذي

 27—26 نكبهيائي١ج٠ص ستهالك1

189 أسبمئ

119,117.116كتيرادهداه

50-49 ،47-46 فنعائيسإ

 222 ،83 ،67 ،65-62 ،25-24 ،20-19 اسداك

69 أسدهدة

108-106 (تذاةذءكل״ي) ادوزا

202-200 أشداع

 IR( 200-204( حعراء نحت أألط

 ،29—28 ،15 ءي)1ا٠إذ ط1(ذه. أث.«أراديواكاتيذية

265.191-190

 UV( 216,200,127,82-218( بشجية ذوق شة

 so( 23، 168، 194(* ادكرريت أذأسيد

)SO2(أددا أكسيد״كبريت ذظراثاذي١

 .NOx( 136, 139-141. 143( يد״ذوي“ا،،

153، 263.195-194,168

 204 لدفيئة١ دثير

 158—157 اإلنسدان تأثيرءاى

 165 اذذدأذات ءاى ثير ذا

 172-174 ״سأرات ذي

 185-184 الصذاعة ذي

222 هخد.ية1د روا״ب

127—126 أكسددي

 63—62 حادريا ة يد دد ذي

 218—217 األوزون ذي

 179 ،172 اشديارة ه.درك ءهل ذي

 140-142 ،138-139 ״»واء تارث ءءايأت ذي

277,27-26 ،23-21 ء1ةيال

 94-91,88 -87 ؛إداري هياه ذي

72,61-60 ،55-41 إكغيفو

 247,53 ،49 ،46 ،42 در يذد إكن

 42 مدددوس اكذيذد

 53 ،49 ،46 ،42 هحد.ور يذر إكن

42 ءدتكز اكذيند

126 )03( أوزون

 195 ،142-139 ،136 ،127 األرض ״ن ;؛(ذرب

 166 165-ات 1ىا1ئثيرهء

 158-157 اإلشدان ذأثيرهءاى

82 اياها ذ«ةدم

 216-221 ،204 ،127-129 ״״تراتوسذيرا ة

CO( 168, 173, 194, 196( ״كاردون دد أكاد أول

 163 ،161 ,157 اإلشدان ذأثيرهءاى

146 دراري اذذالب

 151 ،148-146 أرخدي دراري اذذالب

151,150-149 ,146 وي1ه دراري اذذالب

52 ,44 دازاذبة

70—69 الدوان دددرة

 83-82 ،72-55 ،39 ،34-32 طدردا دددرة

 93—91 ذأكاسدد دركان

 66—63 دردددذدوم

205,64 ،28-26 ،22 ،19 دكانيردا

 162,157 اإلنسان ذأثيرءاى

 165 ت1ءاىااذد تأثير

 85—82 ااذرب داه۵ ذي

 126 ،103-102 ،99-88 ذيءداه؛اداري

265-264 ،256 ،248 ،244-246 ״ذذأدات ذي

66 هزرةذ دكاذدردا

257 دوذاسديوم

ا 73 دذزن
177,172-169 دذزدن

B(110( دورون

186 أكاداس دن ددوت
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 263 .248 ،213-200 دراري) (ادناس لدفيئة٠ تأدير

 119 ،116 ،110-105 ذدلدة

 109ذي1د،رد تحايل

 190 ،165-161 ،160 تدخين

106 تدودي بضغط ذدؤق

 220 ،204 ،165 ،127 ،92 -91 ،21 ،17 فدوئي تركايب

 129 ترودؤدوا

 128 تروودذدرا

 90 ،83-82 ،24 هداه قيمعت

85،17ذدكار

 84-83 ةطري1ا داه1ا .روع۵۵ ذي

 269—268 به) خار دف1(ذكاا يفاجتماءية1تكا

 253—252 ،101 ت د اسددودالدن تكارار

17-16 دراري تاوث

108-106 ءكسي تذاةذ(اسهوزا)

127.23 تنقس

.160-156،140،135،18ةياإلشان

189.163-162
244 ،242 ،97 ،94 ،91 ،87 ،26 المعذالت ذي

 .SO2( 153.143.139( يد״كدريت أى ذاذي

187-184، 195، 223-222

 158-157 اإلشدان ءاى ألثيره

165 ى؛اذدأتات ط ألثيره

 ،O( 11، 15، 23، 127-126( ״كردون بد أى ذاذي

138، 168، 171، 179، 184، 244، 245، 263. 267

 248 ،211 ،209 ،207 ،203-205 ״دب تأثير ذي

94-92داري داه ذي

ج
104 ،46 ،12 ءدوي دردان

215-213 الددذة ذي الدرارة دزدرة

 ،189 ،153-152 ،143 ،139-138 ،127حدات

195-194، 215, 263

172 ،168 دارة اذى هن اذد*اث

 187 ،186-184 ،168 اساط هن ث1اذد*

 162 ،158-155 اإلنسان ءاى تأثير

 215 ،130 وارواسب ادذيوم ءاى ألثير

165ءاىااددات ألثير

186 جؤازدوراذي

223 ،184 ،110 ،53-52 ،44 ،23 ددر

 ،189 ،184-182 ،177 ،174 ،172 ،139-137 درق

207.204

 267 ،265-261 ذذايأت درق

 264 ‘97-94 دهأه

 97—94 صحادصطة حعأه

71—68 ،56-55 ‘38 اؤددددع دوخى

خ
273,71 ةطرية ية1هيكا ذردط.ك

34 ،32 ةذأل ير٤ (دذزن) ذزان

34-33 ل1(مذزن)ةذ ذزان

57 ،34—33 أدهر ذط

231-229 الواد دورة

11 الداه دورة

38—37 ية1سق دواة

38—37 ءدودة ؤ دوا

52 ،44 دوادت

263 ذيم كفد ددو

109 كهربائية1دياليز

191-190 رادون

ا 85 ةذروسدذاذي1ا راسدب
157-158 ״ردو

231 ،194 ،176 ،174,165.157رصص

263 ردادءاوي

263 ى1الة رداد
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 136 ،54 ،52 ،45-44 رهل

95 ،82 إي رع عص.فأة

 257 ،248 ،246 ،244 ،192 ،88 ،74 ،19 روائح

143 ،133-130 ،128 ،45 ،34 ،32-31 ،11 ،10 روب

 112—111 اذرواسب زيادة

223—222 ،153 ،23 دأهخد.ية رواال.ب

ز
247 ،242־157 ،85 ،25 زألق

242 زرذيخ

93 زذترة

رواسب) 1(اذظدو 'ارواسدب زدادة

 219-216 ،204 ،129-128 ،127 درا و ״ذرا

 219 ،191-189 ،173 ،162 ،157 ن1الرط

 180—179 نذراكم سدذر

 189 ،183 ،177 ،170 سوار

138 سدج

ص
44—43 صحورذفاذه

260 ،44 ،17صال1ص

ض
140 صذأن

 149 ،141—140 يادي كده ذوتو ضددذأن

140 اذدن ن1ضد-^ذ

ط
151—149 ذاط دفه

44—41 اء 4ص ية١صخر طدة£

 220 ،83 ،22 ،20-19 ،17 نباتية) (ءوالق ب1طحا

 66-63 1طبري بحيرله دي

93—91 ،88 ري1د1ا عياه ذي

ر)۵هط ١(اذظرو ر٠طه

 110،85 ،23فر

 263 ،260 ،247 ءهدارة

 64—63 ،24 ،19 ديواذية ءواذق

ب)11(اذظرواطد قدية1ءوا

غ
 269 ،211-208 ،204 دةيئة1غأزاتا

 231 >185.183 طدد،ي ،ز٤

 145 (،سدتذر) ذادت دوي غالف

 145 (ءدر،سدذؤر) ذادت ءدر دوي غالف

177 ردوذي،كذف رون هيد ءاز

ف
83 ذاورة

117.105-104 ذدضاذات

CFC( 217، 220( ذيرذوذات

ق
ذواذبآل

 ،177 ،164—163 ااوواء .دودة هوخد-وع ذي

193.188-187

 ،85-84 ،82 ،59 ،57 ،37 ،15 ادياه هوخد-وع ذي

117-116،114

 275—274 ،266 ت1ي1ظ1ا وسوع دي

 pH( 23-22، 85، 223-222، 247( ״تذاءل قي،ة

262 درارية ة ق،،

99 ،28—27 (كوايذورديم) وذدات1ةو

70-69 كادول

 242 ،195 ،165 ،161 ،157 ،101 ةاد،دوم

 H2S( 19( هيدروجان1ا كادردذدد

89 ذواودددات

 Cl( 17، 65، 82، 85، 217-219، 242( ذاور

82وئرة

،262-261 ،207 ،186-182 ،106 ،96 (ائذاج) كهرداء
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264

 258-255 ،97 ت كو

 104 ،51 ،44 تون دير

52 ،45-44 ديردت

م
 185 ،184 ءازوت

218 دروديد دل

 ،77 ،75-74 ،69 ،66 ،54 ،27 ،18 ،12-11 ،جاوي

99-86، 239,120، 255

 103 ،87 ،18 زراءية هجأري

103-101 ،87 ،51 ،25 صذاءية مداري

 186,177-169 بنزين هدرك

 177،173-169ديزل مدرك

178 177—ئي1كهري ك هدد

 264,139,22 ,20-19 ،11 مدالت

 63 دريا ة ير دد ذي

 257—255 بوت اكوه ذي

 97-96 ،92 ،88-87 الداري داه ذي

248 ״ذذايأت ذي

177—174 دذأز هدول

187,150-148 ءداذن

 ،272-268 ،263 ،261 ،255-253 ترجاع)“(״ هدورة

274

118—116 الداه ذديردق

 ,VOC( 138—139( هتطايرة ءخدوية ءركدات

141,157، 184، 263 

 267 ،263 ،185 ءصائ

 274-268 ،266 ،264-263 ،261-260 هطهر

 ،247 ،166 ،165 ،157 ،101 ،87 ،85 ،24 ة1دنذةي1٠ه

265

هعيار
 193-192,177 ء1جودةال

85—84 ،82 ،28 وواء 1ا دودة

 196 ״.وواء دودة ءلمدار

 257 ،90 ،66 ،62 ،19-18 ذات و رذات

85 ،82ود.ي1و٠1يذانذألذيا1ا ءركدات

 109 ،97،19-18ءركدات״ذترات

 19-18 اإلنسان ءاى ألثير

 69—68 )66 دددا بديرة ذي

41 الجدوذية اطياه ذي

 273 ،269 ،248-246 ،237*1 ر

 رواسب) (اذظل_وا طذاءي٠ام هطر
 رواال.ب) ١(اذظرو حاعضي هطر
 84-83 ،72 ،58 ،56 ةطري1ا روع الث

 61—60 ال-״ح ةطري1ا روع الث

 70—69 ءريض

 272—270 هدهد* صع״جة

 ،99-98 ،97-96 ،93 ،90 ،86 ،82 ،75 ،34هكؤرة

117,105

 102 ،99 ،18-17 اود*

 61—59 طدردأ دديرة ذي

 54 ،50-49 ،47 البوذية الباه ذي

 102 ءية1الصذ نوادي ال. ياه ه ذي

99هالكررة1ةيالي

139—136 أواية ءاوذات

 222 ،165 ،153 ،141-140 ،136 ذاذوية ءاوذات

 166 ،28 هؤثرات

244 ،217 ،24 ءواداهأطذاءية

 TSS( 15-16، 17، 89-97( ءادن هوادصابة

89 ،15 ءوادءذاد*

 265 ،241 ،239 ،189 ،24األذات״زراءية ءوادأذاذد*

 231 ءذدددة ءوارد

230 ءواردءتذاذى*

247,205 ,55-41 هدوةبة1هي

2ه5ل.٠1.٠5-82.4ل28:ح:ثث؛ج

 10 (داوة) ءذبة هياه

،61-60 ،54 ،50-49 ،47 ،10 د1ا٠ اه

108,109-105 

 117 ،75 ،32ة ذنابة ه يا ه

 CH4( 19، 96، 138-139، 204( ،يذان

269 ،264 ،263 ،261 ،248 ،244 ،237 ״ذذايات ذي

128 ءيزودذدرا



المصطلحات دديل 282

ن
93 ذشربذ

 172—171 ط1خ ة٦حسخ

240—239 دينية ذذبت

 267-265 ،263 ،242-241 ،102 5ذطير ت د ذذ

 241—238 دديذية ادت ذة

222 ،119 ،87 ،56 ،40-36 ،22 ،12-11 ،9 رهذ

ز6تهردولي

ه
194 ،174-172 ،165 ،157 ،138 وذات هيو

و
237 ،117-116 .104 ،79-74 ،56 ،39 وادي

ي
46 وع بد

60 ،58 ،56حة.1دذاددعم.ا



283 ذداس ووددات ادذصارات

صؤدا ووددات .ارات٠اذس
ppm — دزيء ايون ه يكون ا٠ءذده نقيسها دي ال ه.ادة1ا أت در ءدد إيون: اده ذي الجسيمات ءدد 

 مختلفة. اذواع هن

 ميددنرا ه - دذم۵
 م.كعب تر ه - كوب

هكعب ذر ه ددون ه - كوب ددون ه
أين-؛. يكارون ه إسد-م ءددي؛ يحددق دهذر،۵اد هن ادف ءاى وادد - ذر يكاروه ه

والرسوهات كور١هصادر دس

 ذا۵ ذي وردت ادذي وادرسد.وه.ات ور ادصد اسد-ذوه.ال دذأ س-محوا ادذين وادهؤسد.سدالت ادهصد־ورين يعمج كارذلف-
ادكذاب.

.؛ت٠هؤسد-سد11و صد-ورين دده ه.دةوظة وق اددة جهدع

149 —دذور ايلي

 ،184 ،176 ،133 ،119 ،98 ،95 ،92 ،78 ،77 ،72 ،70 ،61 ،57 العشة، أءاى45 ،38 — شذاسيل زئبر
190. 266،254،247،238،224،106 
18 —حود بن يكير

132 — ادله ا ردب دددوذيش ذسديدي
112 — ف اله روذين

162 — رطان٠سد1ا مكاف.حة جم.عية
275 ،274 ،258 ،171 — هديط)1(ا ديطة_1 ادديدة دودة كذب ه

183 —ادكاراء شركة
108 ،105 ،85 ،83 — دكوروت ركة٠۵
102 — ادذكاذواودية SDL .ركة۵

89 ،74 ،71 ،67 الصفحة، ذل أسد 45 ،12 — دكوهية1ا دحافة۵ال داذرة
181 — ذطاراسراديل

digital Vision — 14، 22، 136، 207، 220،242، 270 
Photo lOisc —231
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