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طةسةتا :
ثيع بووُى ريِطة هة دياسدة صؤس طشُطةكاُة كة كاسيطةسى صؤس هةطةس رياُى ًشؤظةكاْ و
َتاُى جئاُةوة بة تايبةت
دةوسوبةسياْ دادةُيَت  ،كيَؼةيةكة كة ثةيوةطتة بة ٓةًوو وال
َُى خيَشا بلشيَت بؤ
َتى ُاوةساطت ئةوةؾ واى كشدووة كة جوال
َتاُى سِؤرٓةال
وال
بةطزداضووُةوةى ئةو دياسدةية و داُاُى ضاسةطةسى طوجناو بؤى  ,ئةوةؾ ثيَويظتى بة
بةسُاًة سِيَزى تايبةت و صاُظتى ئةُذاصياسى و ئةكادميى تةواو ٓةية  ،بؤ ثشِكشدُةوةى
ئةو كةَ و كوسياُةى كة ٓةية هة و بواسةدا  ،ئةوةؾ ثيَؽ ٓةًوو ػتيَم بةوة دةكشيَت كة
خوىل تايبةت بة ريِطة بؤ ئةُذاصياساُى ثةيوةطت بة بواسى ريِطة بلشيَتةوة و سِابٔيَِشيَّ
هةطةس بةطزداضووُةوةى ئةو دياسدةية  .كوسدطتاُى ئيٌَةؾ بةدةس ُى ية هة كةَ و كوسى
هةو بواسةدا بة تايبةتيؽ هة بواسى بووُى كاديشى ئةُذاصةيى و ريِطة ثاسيَض  ,بؤية
دةتواُني ثيَِاطةى ئةُذاصياسى ريِطةيى بةَ ػيَوةية بلشيَت كة بشيتية هة (( ئةو
صاُظتةى كة طشُطى دةدات بة ثيَطةياُذُى كاديشى ئةُذاصياسى ريِطة ثاسيَض هةِسيَى ضةُذ
ثشِؤطشاًيَلى جياواص كة ئاًادة دةكشيَت بة ًةبةطتى بةكاسٓيَِاُى سِيَلاسة ئةُذاصةيى و
بريكاسيةكاْ بؤ دآيَِاْ و دسووطتلشدُى طيظتةًى ياسيذةدةس كة هة تواُايذا بيَت
ضاسةطةس بؤ كيَؼةكاُى ريِطة ثاسيَضى دابِيَت كة هة سِيَى ئةوةوة بتواُشيَت صياُةكاُى
ثيع بووُى ريِطة كةَ بلشيَتةوة ))
وة ثيَويظتة ضاوديَشى بةسدواَ ٓةبيَت هةطةس ُاوةُذةكاُى ثيع بووُى ٓةوا و صةوى و
ئاو ،ئةوةؾ ػاْ بة ػاُى سِيَطا كشداسيةكاْ كة ثيَويظتة هة دةصطاو داًةصساوةكاُذا ٓةبيَت
بة ًةبةطتى ثاساطتِى ريِطة .
َى ()1900ى صايِى يةوة ئةو ثيَِاطةيةى وة سطشتووة وةن هقيَلى
ئةَ صاُظتة هة طاه
ئةُذاصياسى ػاسطتاُى داُشاوة وة ٓةس ئةُذاصياساُى ػاسطتاُيؽ بةَ ئةسكة ٓةطتاوْ
ئةويؽ هة سِيَطاى كشدُةوةى ثةمياُطاى تايبةت بة ريِطة  .ثشِؤرةكاُى ئاوةسِؤ و ئاوى
خواسدُةوة و ضاسةطةسى ٓيذسؤهيَلى ية كيَلّ هة ضاالكية طةسةتةيةكاُى ئةُذاصياسى
ريِطةيى ،
ََ
َو بؤتةوة  ,بةال
َى ( )1900بةدواوة بة خيَشايى بال
ضاسةطةسكشدُى كيَؼةكاُى ئاو هة طاه
َذاوة..
ضاسةطةس ئاوى ثيع (ئاوى قوسغ) صؤس دسةُطرت هةوًيَزوة طةسى ٓةه
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ًةبةطتةكاُى ئةُذاصياسى ريِطةيى :
ئةُذاصياسى ريِطةيى هة ئيَظتادا طىَ ًةبةطت و بؤضووُى طةسةكى دةطشيَتةوة ئةواُيؽ.:
َم (داُيؼتواْ) هة ٓةسِةػةو صياُةكاُى ثيع بووُى ريِطة كة بة ٓؤى
 .1ثاساطتِى خةه
خشاثى كةؾ و ٓةواوة سِوودةدات هةطةيَ ثاساطتِياْ هة راوة راو تيؼم داُةوة كاْ.
 .2خؤ سصطاسكشدْ هةو كةسةطتاُةى (ًووثات) كة دةبِة ٓؤى ثيع بووُى ريِطة وةن
َتياْ و كةي و ثةهة تيَلؼلاوةكاُياْ بة ػيَوةيةكى صاُظتى ووسد.
(ثاػةسؤى سِؤراُةى ٓاوال
 .3خؤ ثاساطنت هةو ػتاُةى دةبِة ٓؤكاسى ثيع بووُى ريِطة هة سِيَطاى ضاالكى سِؤراُةى
داُيؼتواْ دسووطت دةبيَت.

طشُطى ثيَذاُةكاُى ئةُذاصياسيى ريِطة يى (اهتمات اهلندسة البيئية)
ئةُذاصياسيى ريِطةيى بواسيَلى فشاواُى ثشِؤرة ئةُذاصياسيةكاْ و ٓوُةسيةكاْ دةطشيَتةوة هة
َيَلذا ضش
كةستى (ػاسةواُى و ثيؼةطاصى) كة دةبيَت طشُطى ثيَذاُةكاُى هة ضةُذ خاه
ِبلشيَتةوة  ,وةن.:
 .1ئيذاسةداْ و ضاسةطةسى كةسةطتة ثيظلةسةكاُى ريِطة (ًووثات اهبيئة).
َبووْ بةطةس ًادة رةٓشاويةكاُذا.
 .2صاه
 .3طشُطى داْ بة دابيِلشدُى ئاوى ثاكى خواسدُةوة.
َيِى كةسةطتة
 .4طشُطى داْ بة ضاسةطةس كشدُى ئاوى باساْ و الفاو كة دةبِة ٓؤى سِاًاه
ثيظلةسةكاُى ريِطة .
 .5خؤ سِصطاسكشدْ ياْ هة ُاو بشدُى ريِطة ثيظلةسة سةقةكاْ بة ػيوةيةكى طةالًةت.
 .6طشُطى داْ بة بواسى تةُذسوطتى طؼتى.
 .7طشُطى داْ بة صةويةكاْ و ثاساطتِياْ هة ثيع بووْ.
 .8خؤ ثاساطنت هة تيؼم دةسةوةكاْ.
 .9طشُطى داْ و بة طةس كشدُةوةى بة بةسدةواًى كاسطة ثيؼةطاصيةكاْ هة سِووى ريِطة
ثاسيَضى يةوة.
 .10صايَ بووْ بة طةس ثيع بووُى ٓةوادا كة هة سِيَطاى كاسطةكاْ و ئؤتؤًبيَى و ػتى تشةوة
دسووطت دةبّ.
 .11ثاساطتِى طةسضاوة ئاويةكاُى (طةس صةوى  ,دةسياضةكاْ  ,ريَش صةويى) .
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ئةسكةكاُى ئةُذاصياسى ريِطة.:
ئةُذاصياسى ريِطة ثةيوةُذى بة كاسى ريِطةيى يةوة ٓةية هة سِيَطةى بةسيَوةبشدُى بيِاكاْ و
َ دة دةبيِيَت هة داُاُى ساًياسى
َيَلى باال
تةُذسوطتى طؼتى هة ُاو ػاسةكاُذا ٓةسوةن سِؤه
ريِطةيى ٓ ,ةسوةٓا بةطةس ئةُذاصياسى ريِطة ثيَويظتة هة سِيَطاى كؤكشدُةوةى داتاى
طؼتطري و طةسرًيَشى و سِاثؤستى تايبةت بةو بواسة كاسةكاُى بةسدةواَ بلات بةَ ػيَوةية.:
َُذْ و ئةُذاصة طريى ًةسجةكاُى ثاساطتِى ريِطة بؤ ثشِؤرةكاْ
 .1خةًال
َظةُطاُذُى
َُذْ و ٓةه
 .2جىَ بة جىَ كشدُى صاُظت و طةسةتايةكاُى ئةُذاصياسى بؤ خةًال
ُاوضة كاسيطةسةكاْ.
َى.
 .3دياسى كشدُى تواُاطاصى كؼتوكاه
َيةتيةكاْ و ريِطةيى يةكاْ هة ثشِؤرةكاُى طواطتِةوةدا
 .4دياسيلشدُى كاسيطةسية كؤًةال
.
 .5دسووطتلشدُى كةسةطتةو كاسطةى طوتاُذْ كة ًةسجى ريِطة ثاسيَضى تيَذابيَت.
 .6طةػةثيَذاُى ٓؤكاسةكاُى ثيَواُةى ثيع بووُى ٓةواو دؤصيِةوةى ضاسةطةس.
 .7ضاكظاصى هة ٓؤكاسةكاُى راوة راوى بيَضاس كةس.
 .8ثاسيَضطاسي كشدُى طةسضاوةكاُى ئاوى خواسدُةوة.

ئةُذاصياسيى ريِطةيى و ثةيوةُذي

بة تةُذسوطتيةوة .

تةُذسووطتى ريِطةيى بشييت ية هةو كاساُةى كة ضاوديَشى دةكةْ هة باػى ريِطة بة ٓةًوو
ثيَلٔاتةكاُى يةوة هة سِيِطاى ثيَواُةى بةسدةواَ و دسووطت بؤ سِةطةصةكاُى ريِطة و
دياسيلشدُى ئةو ٓؤكاساُة ى دةيِة ٓؤكاسى ثيع بووُى ريِطة و كاسى طةسى داُاْ هةطةس
َتياْ بةَ ػيَوةية.:
تةُذسووطتى ٓاوال
 .1ضاوديَشى بةسدةواًى طةالًةتى خواسدْ و خواسدُةوةكاْ .
 .2ضاوديَشى بةسدةواًى ثيع بووُى ٓةوا .
 .3هة ُاوبشدُى ثاػة سؤكاْ كة هة ئةجناًى بةكاسبشدُة ثضيؼلى يةكاْ دسووطت دةبّ .
 .4هة ُاو بشدُى ًيَؽ و ًةطةص.
 .5ضاوديَشىلشدُى كاسةكاُى دسووطت كشدْ و تيَلذاُى بيِاكاْ .
 .6ضاوديَشى كشدُى بةسدةواًى سِةوػى ئاوى خواسدُةوةو ضاسةطةسكشدُى.
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ٓؤكاسةكاُى ثيع بووُى ريِطة.:
 .1كؤبووُةوةو صياد بووُى رًاسةى داُيؼتواْ هة ػاسةكاُذا كة هة واُةية ػةقاًة
َغةكاْ و ويظتطةكاُى ٓيَض و ثاكزكشدُةوةى ئاوى خواسدُةوة و ئاوةسِؤكاْ
قةسةباه
ُةتواُشيَت بة تةواوةتى كاسياْ هةطةس بلشيَت  ,ئةًة جطة هةو ثاػةسؤ بةسدةواًةى سِؤراُة
هةاليةْ داُيؼتواُةوة دسووطت دةبيَت .
َى ئةكضؤصى طةياسةكاْ و دوكةيَ كيَؼى كاسطةكاْ بة تايبةت (كاسطةى قريِ و
 .2دوكةه
ضٌةُتؤ) كة بةسدةواَ هة صياد بووُذاية كاسى طةسييَلى طةسةكى هةطةس ثيع بووُى ريِطة
ٓةية.
ٌَى كاُضا قوسطةكاْ وةن سِةطاغ و ئةهةًِيَؤَ و ٓتذ )..دةبيَتة ٓؤى
 .3دةسضووُى ٓةه
ٌَى كاُضاياُة هة ٓةوادا دةًيَِيَتةوة  ,سِاطتةوخؤ
ثيع بووُى ٓةوا كة ضةُذ سِؤريَم ئةو ٓةه
ََ هة دآاتوودا دةبيَتة ٓؤى ئةوةى ًشؤظةكاْ
كاسيطةسى ُابيَت هة طةس رياُى ًشؤظ بةال
تووػى كةَ بريى و ووػة بضسكاُذْ و وةٍٓ بنب.

ضةُذ ٓؤكاسيَلى جياجياى ثيظبووُى ريِط
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جؤسةكاُى ثيع بووُى ريِطة.:
يةكةَ  :ثيع بووُى ٓةوا/
صؤس كةسةطتة و ٓؤكاس ٓةْ كة دةبِة ٓؤى ثيع بووُى ٓةوا كة طشُطةكاُياْ ئةًاُةْ :
 .1ثيع بووُى بة كةسةطتة سةقةكاْ كة هة ٓةوادا دةًيَِِةوة وةن دوكةيَ و ئةطضؤصى
َى ضيٌةُتؤ و هةُاو بةسى ًيَؽ و
طةياةوة و خؤيَ باسيّ و تؤصى هؤكة و تؤص و خؤه
ًةطةص.
ٌَى رةٓشاوى وةن كوؤس و يةكةَ ئؤكظيذى
 .2ثيع بووُى كةسةطتة غاصيةكاْ و ٓةه
كاسبؤْ و ئؤصؤْ.
 .3ثيع بووْ بة ٓؤى بةكرتياو ٓاوػيَوةكاُى و بؤطةْ بووْ بة ٓؤى ػيى بووُةوةى
سِوةن و هةػى طياُوةبةساُى ًشدوو و ثاػة سؤكاُى ًشؤظ
 .4ثيع بووْ بة ٓؤى تيؼلذةسةوة ُاوةكيةكاُى طشوػتى و دسووطتلشاو كة
ٓةًوًاْ بيظتوًاُة طةباسةت بة و ػيَواصةيى بةٓؤى تةقيِةوةى يةكيَم هة كاسطة
طةسديوةيةكاْ هة وياليةتى (بِظيوظاُيا) هة وياليةتة يةكطشتوةكاُى ئةًةسيلاو
ٓةوةٓا ئةو كاسةطاتاُةى بةطةس (ٓيَشؤ ػيٌا و ُاكاصاكى) دا ٓات بة ٓؤى تةقيِةوة
َةجبة و
طةوسةكاُى ػةسِى جئاُى دووةَٓ ،ةسوةٓا كيٌيا باساُى ػاسى ٓةه
َى  1988ى
ُاوضةكاُى تشى كوسدطتاُى عرياق هة اليةْ سِريٌَى بةعظةوة هة طاه
َةكاُى دواتش كة تا ئيَظتا كاسي طةسيةكاُياْ ًاوة بةطةس ضيِى ٓةوا و
صايِى و طاه
خاكةوة .
دوا بةدواى ئةًاُةؾ ضةُذ جؤيَم هة ثيظلةسى ريِطة دسووطت بووْ وةن (ئةطرتُجيوَ) كة
هة ئةجناًى تةقيِةوة ُاوةكيةكاْ دسووطت دةبيَت ،هة ٓةًوو ػويَِيَلذا ٓةية وة ٓةسضةُذ
تاقيلشدُةوة ُاوةكيةكاْ صياد بلات ئةًيؽ صياد دةكات وة بة ػيَوةيةن دةكةويَتة طةس
َت وة هة
َى داسةكاْ و هةوةسطاكاْ بةو ٓؤكاسةػةوة دةطةواصسيَتةوة بؤ ًةسِ و ًاال
طةال
دوايؼةوة بؤ ًشؤظ بة ٓؤى ػري و طؤػتيا ُةوة  .كة دةبيَتة ٓؤى بىَ ٓيَض بووُى ئيَظلياْ و
هة ثاػاُذا هة ُاوبشدُى و ضةُذ ُةخؤػي يةكى تشيؽ
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)5ثيع بووُى ئةهلرتؤُى /
كة بة ٓؤكاسى بةس ٓةًٔيَِاْ و ثيَؽ كةوتِى تةكِةهؤجيا و ئةهلرتؤُيات دسووطت
دةبيَت.وةن (جةسةطى كاسةبايى و سِاديؤ تةهةفضيَؤْ و ًاُطة دةطت كشدةكاْ ٓ ,تذ) .....
ئةوةيؽ هة سِيَى ئةو ػةثؤالُةى ئةو ئاًيَشاُة بةسٓةًى دةٓيِيَت وةن ػةثؤىل ( سِاديؤيى ،
ًوطِاتيظى ٓ ،تذ) كة سِاطتةوخؤ كاس هة خاُةكاُى ًيَؼم دةكات و دةبيَتة ٓؤكاسى ُاسيَلى
(عذَ اهتواصْ) وة طةس ئيَؼةى بةسدةواَ هة ًشؤظةكاُذا.

دووةَ :ثيع بووُى ئاو/
ثيع بووُى ئاو بة طةوسةتشيّ كيؼةى طةسدةَ دادةُشيَت وة هةو باباتة ٓةُوكةيى ياُةية
كة صاُاكاُى بواسى ثيع بووُى ريِطة طشُطى ثيَذةدةْ كةوا بىَ ػتيَلى ُاواصة ُى ية كة
َيِةوةكاْ هةطةس بابةتى ثيع بووُى ئاو بة ُضيلى ٓيَِذةى ٓةًوو هيَلؤهيِةوةكاُى
هيَلؤه
بواسةكاُى تشى ريِطةبيَت  .ئةًةؾ بؤ دوو ٓؤكاس دةطةسيَتةوة.:
 .1طشُطى ئاو و ثيَويظتى بؤ رياُى ٓةًوو صيِذةوةساْ و ٓةًوو صيِذة ضاالكيةكاُى سِاؤراُة
و ثيؼةطاصى ٓتذ ......بة جؤسيَم كة ٓيض طياْ هةبةسيَم ُي ية ثيَويظتى بة ئاو ُةبيَت ،
َةكاْ ثيَويظتياْ بة ئاوة بؤ رياْ سِووةن ثيَويظتى بة ئاوة بؤ طةػةكشدُى وة
ًشؤظ و ئارةه
صاُظتى ئيظتا طةملاُذوويةتى كة ئاو ثيَلٔيَِةسيَلى كاسيطةسى خاُةية كة ئةوةؾ
ثيَلٔيَِةسى ٓةًوو طياُوةبةساُة .وة صاُظتى كيٌيا طةملاُذويةتى كة ئاو ثيَويظتة بؤ
ٓةًوو كاسهيَلة كيٌيايةكاْ بة ػيَوةيةن يا ُاوةُذى طواطتِةوة ياْ ٓؤكاسى كاسهيَلةكةية.
 .2ئاو طةوسةتشيّ بةػى طؤى صةوى دادةثؤػيَت كة دةطاتة ُضيلةى (ٓ ) %70,8ةًوو
طؤى صةوى ئةوةؾ واى هة ٓةُذىَ صاُا كشدووة ُاوى طؤى صةوى بة طؤى ئاوى بٔيَِّ.
ٓةس وةن ئاو هة (ٓ )%70 - %60ةًوو هةػى صيِذوويى صيِذةوةساُى ثيَم دةٓيَِيَت هةواُة
ًشؤظيؽ  ,هةبةس ئةو ٓؤكاسةية كة ثيع بووُى ئاو كاسةطاتى طةوة بةدواى خؤيذا دةٓيَِيَت
وة دةبيَتةٓؤى الطةُط بووُى ٓاوكيَؼةى ريِطةيى.
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طةسضاوةكاُى ثيع بووُى ئاو:

ثيع بووُى ئاو واتا طؤسِاُى طيفةتةكاْ و طشوػتى ئاوةكة وة ًةبةطت ىلَ ى ثيع بووُى
ئاوى ئاوةسِؤ و بري و سِووباسو دةسيا و ئاوى باساْ و ئاوى ريَش صةوية كة وا دةكات ئةو ئاوة

بؤ بةكاسٓيَِاُى ًشؤظ و طياُوةبةساُى تش طوجناو ُةبيَت كة هةُاو دةسياو صةسياكاُذا دةريّ ,
وة ئاوةكةؾ هة سِيَطاى ثاةػةسِؤى ًشؤظةكاْ و سِووةن و صيِذةوةسةكاُى تش و كاسطة
ثيؼةطاصيةكاْ ثيع دةبيَت كة سِاطتةخؤ ياْ ُاسِاطتةوخؤ دةكشيَِة ُاو خودى دةسيا و
دةسياضةكاْ و ياْ هقةكاُياْ.
وة ثيع بووُى ئاوى ريَش صةويؽ هة ئةجناًى دصةكشدُى ئاوى ئاوةسِؤكاْ بؤ ريَش صةوى
دةبيَت هة ئةجناًى بةكرتياو ًيلشؤب و ٓةُذىَ ًادةى كيٌيايى تش.

طشُطرتيّ ثيظلةسةكاُى ئاو.:
 .1ئاوى باساُى ثيع بوو:

كاتيَم هة ػويَِة ثيؼةطاصيةكاُى تايبةت باساْ دةباسيَت ئةو طةسديوة ثيع بواُة ى هة
ٓةوادا ًاوُةتةوة هةطةيَ خؤى دةٓيَِيَتةوة طةس صةويى هةويَؼةوة هة سِيَطاى دصةكشدُةوة

َى ئاوى ريَش صةويى دةبيَت هةو ًواداُةؾ (ئؤكظيذةكاُى ُايرتؤجني و
(تظشب ) تيَلةه
ئؤكظيذةك اُى كربيتات  ,طةسديوةى خؤيَ) ئةوةى ػاياُى باطة دياسدةى ثيع بووُى ئاوى
باساْ دياسيذةيةكى تاصةيةو هةطةيَ دةسكةوتِى ثيؼةطاصى سِوويذا كة هة سِابشدوودا
ًشظايةتى تووػى ئةو باسة ُةبووْ

 .2ئاوى ئاوةسِؤ:

ئةو ثيع بووُة بة ٓؤكاسى ثاػةسِؤكاُى ًشؤظ و ؿابووْ و خاويَِلةسةوة كاُى تشى
ثيؼةطاصى دسووطت دةبيَت جطة هة ٓةُذىَ ثيَلٔاتةى توؾ بوو بة بةكرتيا و ًيلشؤبى

َى دةسياو سِووباسةكاْ دةبيَـ دةبيَتة ٓؤى ثيع بوُياْ.
صياْ بةخؽ ،وة كاتيَم ئةو ئاوة تيَلةه

 .3ثاػةسؤ ثيؼةطاصيةكاْ :
ث اػةسؤى خواسدُةكاْ و كيٌيايةكاْ دةطشيَتةوة كة بةٓؤى ضةوسى و بةكرتيا و خويَّ و
تشػةكاْ و بؤياغ و ُةوت و ثيَلٔاتةكاُى تشى ُةوت و خوىَ ية رةٓشاويةكاْ وةن خوىَ ى
جيوة و صةسُيخ و خوىَ ية كاُضا قوسطةكاُى وةن سةطاغ وكاهظيوَ ثيع بووْ سِوودةدات.
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 .4كاسهيَلة ُاوةكى يةكاْ (املفاعالت اهِووية):

دةبيَتة ٓؤى ثيع بووُى ئاو هةسِىَ ى طةسًؤكةكاُةوة كة كاسى طةسى صؤسى هةطةس ريِطة
دةبيَت هةطةيَ ئةطةسى دسووطت بووُى ثيع بووْ و تيؼم داُةوة.

 .5هة ُاو بةسى ًيَشوةكاْ (املبيذات احلؼشية ) :
َى
ئةويؽ هةسِىَ ى ثشِراُذُى دةسًاْ بةطةس سِووةن و جؤسةكاُى تشى بةسووبوًى كؼتوكاه
كة ٓةُذيَلى هةطةيَ ئاو تيَلةيَ دةبيَت و هةو سِىَ يةوة ئاو ثيع دةكات ٓةسوةٓا ئةو ثيع
بووُة دةكشيَت هة سِيَطاى ػووػتِى ئاًيَشةكاُى سػاُذْ هة جؤطاو ئةو ئاواُةدا سِووبذات كة
بؤ ئاوديَشى بةكاسديَّ ٓ ,ةسوةن ئةو ثيع بووُة دةبيَتة ٓؤى كوػتِى ًاطى و
َُةى ئاو هةو جؤطاُةدا
صيِةوةسةكاُى ُاو دةسيا و كاسيطةسى داُاُى هةطةس ئةو ئارةال
َى ( )1972 – 1971هة عيَشاق سِوويذا بةٓؤى تيَلةيَ
دةخؤُةوة  .ئةو كاسةطاتةى هة طاه
بووُى ًادةى جيوة هةطةيَ هة ُاوبةسى ًيَشوودا كة بووة ٓؤى ئةوةى ( )6000كةغ بلةوُة
َطةية هةطةس ئةو جؤسة ثيع بووُى
ُةخؤػخاُة و هةواُة ()500كةطياْ ًشدْ باػرتيّ بةه
ريِطةية .هة بة ُاو باُطرتيّ ئةو هة ُاوبةساُةؾ ًادةى ( )D.D.Tى ية ٓةسضةُذة ئةو هة
ََ هة ٓةًاْ كاتذا صياْ بةخؼّ بؤ
ُاو بةساُة طوود بةخؼّ بؤ هة ُاو بشدُى ًيَشوةكاْ  ,بةال
ثيع بووُى ريِطة ٓ ,ةسوةٓا دةبيَتة ٓؤى هة ُاو بشدُى ئةو بةكرتيايةى كة خان ػى
َى هة دةطت دةدات ً ,ادةى
دةكاتةوة و بة تيَجةسِ بووُى كات صةوى ثيتى كؼتوكاه
( )D.D.Tدةضيَتة هةػى ًشؤظةوة هة سِيطاى ئةو خواسدُاُةى دةخيوات و هةو ػويَِاُةى
هةػى ًشؤظ كؤدةبيَتةوة كة ضةوسياْ صؤسة ٓةسكاتيَليؽ بيةويَت ىلَ سِصطاس ببيَت دةبيَت
ٓؤى رةٓشاوى بووُى هةؾ.

ضةةُذ دميةُيَلى جياى ثيظبووُى ريِطة
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 .4ثيع بووْ بةٓؤى سِراُى ثةتشِؤيَ بؤ ُاو دةسياو صةسياكاْ:

َُة دووباسة
ئةوةؾ بةٓؤى ُقوَ بووُى طواصةسةوةكاُى (ُاقالت) ثةتشِؤيَ سِوودةدات كة طاال
دةبيَتةوة  .ياْ بة ٓؤى ػووػتِى ُاو خةصاُى ئةو طواصسةواُة هة ئاودا.

.7ثيع بووُى صةويى:

صةوى هة سِيَطاى كؤبووُةوةى ئةو تةُة سِةقاُةوة ثيع دةببيَت كة هةطةسى كؤدةبِةوة و هة
َْ و خواسدُطة و ػةقاًةكاْ دسووطت دةبّ ياْ
َطةكاْ و ياُةكاْ و ًاال
كاسطةكاْ و كيَو
بةسٓةَ ديَّ.

دميةُي طووتاُى صبىَ و خاػان
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َْ
صبىَ و خاػاكى ًاال

داثؤػيِى صبىَ و خاػان بة خؤَي
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ٓةُذىَ ػيَواصى ضاسةطةسى ثيع بووُى ئاو:
َوص صؤس صياُى صياتشة هة طوتاُى
َوص :كة طوتاُى خةه
 .1بةكاسٓيَِاُى ُةوت هة جياتى خةه
ُةوت.
 .2ضاسةطةسى كشدُى ئاوى ئاوةسِؤكاْ و ػاسةكاْ :كة ثيَويظتة ثيَؽ ئةوةى بطاتة سِووباس
و دةسيا و صةسياكاْ و كاُياوةكاْ ضاسةطةس بلشيَت ئةويؽ بة ضاسىةطةسى طوجناو هة
َوطة و جؤسةٓا ػيَواصى تش.
طيَشاُةوةى ئةو ئاوة بؤ ئاوداُى كؼتوكايَ و هة سِيطاى ثاال
َوبوُةوةى هة دةسياكاُذا
 .3ضاسةطةسكشدُى ُةوتى سِراوى دةسياكاْ :سِاطتةوخؤ دواى بال
ئةويؽ بة كؤكشدُةوةى و دووباسة خةصُةكشدُةوةى هةو طواصةسةواُةدا كة بؤ ئةو ًةبةطتة
دسووطت دةكشيَت ياْ طوتاُذُى سِاطتةوخؤ.
َذاْ بؤ كؤكشدُةوةى ثاػةسِؤكاُى ًشؤظ و ريَش طىَ كشدُى ياْ ضاسةطةسكشدُى هة
ٓ.4ةوه
سِيَطةى كاسطةى تايبةتى سِووكاس و دووباسة بةكاسٓيَِاُةوةى ئةو ًاداُة وةن ثةيّ و ػتى
َلى تش.
بةكةه

َى ثامشاوةو خؤيَ و خاػان هة سِاُية
طوتاْ و دووكةه
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طىَ يةَ  :ثيع بووُى خان (تلوث الرتبة).:

ٓؤكاسةكاُى ثيع بووُى خان و هة ُاوضووُى/

.1ئاوداُى صيادهةثيَويظتى خان(اهتؼبع باملاْ ) /بةكاسٓيَِاُى ئاوى صؤس بؤ ئاوداْ دةبيَتة
ٓؤى صياْ طةياُذْ بة خان.
.2بةكاسٓيَِاُى هة ُاوبةسى ًيَشوةكاْ  /بةػيَوةيةكى صؤس كاسى طةسى خشاثى ٓةية هةطةس
خان و ثيع بووُى وةن هةثيَؼرت باطلشا .
.3صيادبووُى سِيَزةى داُيؼتواْ فشاواْ بووُى بةسدةواًى طِوسى ػاسةكاْ دةبيَتة ٓؤى هة
َيةكاْ و طةوصايى كة ئةوةؾ صياُى صؤس بة ريِطة دةطةيةُىَ.
ُاوبشدُى صةوية كؼتوكاه
.4ثيع بوُى بةٓؤى ًادة رةٓشاويةكاْ و ًاددةى تيؼم دةسةوةكاْ كة هة سِيَطةى تيَلةيَ
بووُياْ بة ٓةوا هة سِيَطةى باساُةوة دووباسة دةكةوُةوة طةس صةويى.
َى يةكاْ  /ئةويؽ دةكشيَتة دوو بةػة:
.5ثيع بووُى داُةويَوة و بةسوبووًة كؼتوكاه
َة و
أ ..ثيع بووُى سِاطتةوخؤ  /ئةويؽ هة سِيَطةى خواسدُى سِاطتةو خؤى ئةو داُةويَو
بةسوبووًاُةى كة تووػى ثيع بووْ ٓاتووْ .
َِذاُة
ب ..ثيع بووُى ُاسِاطتةوخؤ/ئةويؽ ياْ هة سِيَطةى خواسدُى طؤػتى ئةو باه
دةبيَت كة ئةو بةسوبووًاُة ياْ خواسدووة و بة ٓيَواػى دةبيَتة ٓؤى رةٓشاوى بووُى هةػى
َةكاُى تش دةبيَت ياْ هة سِيَطةى ئةو دةسًاُاُةى
ًشؤظ  .ياْ هة سِيَطةى خواسدُى طؤػتى ئارةه
كة هة ُاو بةسى ًيَشووْ و دةضيَتة ثيَلٔاتةى سِووةكةكاْ و كاسيطةسى دةبيَت هةطةس
بةسٓةًةكاْ و كاتى ًشؤظ دةخيوات تووػى رةٓشاوى بووْ دةبيَت .

سِيَطاكاُى ثاساطتِى خان هة ثيع بووْ/
َِةوة.
.1سِوواُذُى ئةو طياياُةى كة صةوى ٓةًيؼة بة بةثيتى دةٓيَو
سِوواُذُى سِووةن و دسووطتلشدُى داسطتاُى دةطتلش بة تايبةتى هة دةوسووبةسى ػاسةكاْ.
. 3ضاُذُى ئةو بةسوبووًاُةى خؤسِاطشْ بؤ باسى ووػلاوةكى هة كاتى ُةبووُى باساُذا .
.4بةكاسٓيَِاُى ئاوى دوباسة ضان كشاوى ئاوةسِؤ بؤ كؼتوكايَ.
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يةكيَم هة ُاوةُذة ػؤطتة طةوصكشاوةكاُى ػاسى سِاُية

ثاسكى ( دةسواصة ) هة سِاُية
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ئةجناَ و سِاطجاسدة كاْ -:
هةوبابةتاُةى ثيَؼرت باطلشاْ وة بةًةبةطتى ضان كشدُى ريِطةى ػاسةكاْ ثيَويظتة
َتياْ بةس ثشطياسيةتى تةواو بطشُة ئةطتؤو ٓةسيةكةياْ هةاليةْ خؤيةوة
حلوًةت و ٓاوال
ئةسكى خؤى ئةجناَ بذات بة تايبةت تويَزى ئةُذاصياساْ كة دةبيَت وةن ريِطة ثاسيَضيَم
َتياْ و ئةجناًذاُى ئةو ئةسكاُةى
دةسبلةوْ هة سِيَطاى ٓؤػياسكشدُةوةى بةسدةواًى ٓاوال
خواسةوة.
.1صيادكشدُى سِووبةسى طةوصاى ػاسةكاْ بة تايبةت ئةو ػاساُةى كة تاصة فشاواْ دةبّ
ثيَويظتة هة ثالُذا ٓةبيَت سِيَزة ى طةوصايى كة بؤ ػاسةكاْ داُشاوة هة بةس ضاو بطرييَت.
 .2دسووطتلشدُى داسطتاُى دةطتلشد هةو سِووةكاُةى كة ئاوياْ كةَ دةويَت و ٓاوسِىَ ى
ريِطةْ  ,كة خؤؾ بةختاُة ئيَظتا هة ػاسى سِاُيةدا داسطتاُى بِاسى كيوةسِةؾ دةوسيَلى
باؾ دةطيَشيَت هةو باسةيةوة كة دةبيَت صياتش طشُطى ثىَ بذسيَت و جطة هة داسى طِةوبةس
ٓةويَ بذسيَت داسى تشى تيا بضيَِشيَت و ٓةًوو ُاوةُذة ػؤطتةكاْ طةسوص بلشيَّ.
َيَّ
.3ضاسةطةسى طةسضاوةكاُى ئاوى خواسدُةوة بة بةسدةواًى كة دةتواُني بو
طةسضاوةكاُى ئاوى سِاُية بة تايبةت طةسضاوةى ئاوى قوهة هة ئيَظتادا بة ثاكرتيّ
طةسضاوةى ئاوى خواسدُةوةى سِاُية دادةُشيَت و ثيَويظتة بةسِيَوةبةسايةتى ئاو طشُطى
صياتشى ثىَ بذات ئةويؽ بةطةس ثؤؾ كشدُى بةػيَوةيةكى ٓوُةسى كة ٓةَ ئاوةكة هة ثيع
بووْ بجاسيَضيَت ٓةَ سِوويَلى جواُيؽ بة سِاُية ببةخؼيَت.
َ ْ و ثامشاوةى كاسطةكاْ/
.4ضاسةطةسكشدُى خؤيَ و خاػاكى ًاال
هة ئيَظتا خشاثرتيّ و ُاهةباستشيّ جؤسى ثيع بووُى ريِطةية هة ػاسةكاُى سِاُية و
َْ هة ػويَِيَلذا كؤدةكشيَتةوة دواتشيؽ بة
دةوسووبةسى بة تايبةت كة صبىَ و خاػاكى ًاال
ٓؤى دةسضووُى غاص هةو ثامشاواُة دةطوتيَّ و دةبِة ٓؤى ثيع بووُى ريِطةى ئةو ػاساُة
بة تايبةت ئةو طةسِةكاُةى كة صؤس ُضيلّ هةو طةسضاواُة جيَطاى دةطت خؤػية كة هة
ئيَظتادا حلوًةتى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ اليةكى هةو باباتة كشدؤتةوة ٓةس ئةَ طايَ
ثاكلشدُةوةى ػاس و ضاسةطةسى ثاػةسِؤكاُى طجاسدووة بة كؤًجاُياى (طاسيَلع) كة وا
َى ( )2014دةطت بةكاسبيَت كة بةًةؾ ضاسةطةسيَلى باػى
بشِياسة هة ًاُطى ( )5 -4طاه
كيَؼةكة دةكشيَت و هة دآاتوويَلى ُضيليؼذا دةبيَت كاسطةى (سِيظايلوني ) ى خؤيَ و
خاػان دسووطت بلشيَت
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تيَبيِى //
ثيَويظتة اليةُةثةيوةُذى داسةكاْ بةتايبةت ػاسةواُى بؤ ضاسةطةسكشدُى دياسدةى فشِيَذاُى
ثامشاوةى خاُوو سِووخاُذْ و ُوىَ كشدُةوة ياْ كة هة ئيَظتادا بة ػيَوةيةكى بةسفشاواْ هة
َةخاُةو باصاسِةكاْ دةسِووخيَّ و خؤيَ و
َتياْ ئةجناَ دةدسيَت و سِؤراُة باه
اليةْ ٓاووال
خاػاكياْ دةبيَتة ثامشاوة ػويَِى تايبةت دياسى بلات و ٓاوالِتياْ ٓؤػياس بلشيَِةوة هة
سِيَطاى سِاطةياُذُةكاُةوة كة ئةوة ثاػةسِؤياُة ببةْ بؤ ػويَِى دياسيلشاو.
َت و ئارةيَ هة ُاو ػاسدا دياسيلشدُى ػويَِى
ُ.5ةٓيَؼتِى دياسيذةى بةخيَوكشدُى ًةسِو ًاال
تايبةت بةو كاسة هة دةسةوةى طِوسى ػاسةواُى بؤ خاوةُةكاُياْ و دووس خظتِةوةياْ هة
طةُتةسى ػاسةكاْ.
.6داُاُى طِوسيَم بؤ بةكاسٓيَِاُى ئؤتؤًبيَوى كؤْ كة تووػى دووكةيَ كشدْ بووْ و
بةبةسدةواًى دةبِة ٓؤى ريِطة ثيع بووْ و داُاُى ياطايةن بؤ ئةو ًةبةطتة  ،كة سِى بة
بةكاسٓيَِاُى ئؤتؤًبيَوى كؤْ ُةدات و وةسطشتِةوةى ئةو ئؤتؤًبيَالُة هةاليةْ حلوًةتةوة هة
َتياْ و سِيٌَِايى كشدُياْ و دةطتطشتِياْ بؤ بةدةطت ٓيَِاُى ئؤتؤًبيَوى ًؤديَى بةسص
ٓاوال
كة هةطةيَ طةسدًى ئيَظتادا بطوجنيَت و ريِطة ثاسيَض بيَت .
ٓ.7ؤػياسكشدُةوةى جوتياساْ هة بةكاسٓيَِاُى جؤسى دةسًاُى هة ُاوبةسى ًيَشوو بة
بةكاسٓيَِاُى ئةو جؤساُةى كة كةًرت صياُياْ دةبيَت.
َةخاُةكاْ ضاُذُى
َةت داُى خاُووى ٓاوالِتياْ و باه
. 8ثيَويظتة ػاسةواُى هة كاتى ًوه
َم سِيٌَِاى بلشيَت بة
ُةًاَ و تةسخاُلشدُى سِووبةسيَلى طةوصاى بلات بة ًةسج وة خةه
ضاُذُى ئةو دسةخت و ُةًاًاُةى كة طوود بةخؼّ بؤ ريِطة.
َظيَت بة قةدةغةكشدُى ئةو جوتياساُةى كة طةوصة دةضيَِّ و باخ
.9ثيَويظتة حلوًةت ٓةه
ََ ثيَؽ
بةسٓةَ دةٓيَِّ و بة ئاوى ئاوةسِؤ و ئاوى دةدةْ و بة بىَ ضاسةطةسكشدُى  ،بةال
ئةجناًذاُى ئةوكاسة ثيَويظتة حلوًةت هة سِيَطةى هيَذاُى بري ئاو بؤ ئةو جووتياساُة دابني
َتياْ دةكات و
بلات ضوُلة هة ئيَظتادا ئاوى قوهة تةُٔا بةػى خواسدُةوةى ئاوى ٓاوال
َى تيَلةيَ دةبيَت.
جطة هةوةؾ ضةُذ ئاوةسِؤيةكى البةال هةطةه
 .10ثيَويظتة ٓةسضى صووتشة ئاوى ئاوةسِؤكاْ هة طةسضاوةى ئاوى (قوهة) ى ساُية جيا
َُذا تيَذةثةسِيَت و دةبيَتة
بلشيَتةوة و طةسة ئةو ئاوةسِؤية دابجؤػشيَت كة بةػيَلى بة ُاو ًاال
َلاُيؽ جطة هةوةى كة دواى جياكشدُةوةى ثامشاوةى ئاوى
ٓؤى صياُطةياُذْ بةريِطةو ًاه
قوهة وةن طةسضاوةى ئاوديَشى طةوصةو باخةكاْ بةكاسبٔيَِشيَت ..
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.11طشُطى داْ بة ػويَِة طةػتياسى يةكاْ بةتايبةتى بِاسى (كيَوةسِةؾ ) كة هة ئيَظتادا
َتياْ ئةويؽ بة دابيِلشدُى طةسضاوةى
بووةتة ػويَِيَلى طةػتياسى طشُطى سِؤراُةى ٓاووال
َْ .جطة هةو ػويَِةؾ ضةُذ
ئاوو ( )w.cو ػويَِى حةواُةوةو كافتريياو ػويَِى ياسى ًِاال
طةيشاُطايةكى تش ٓةية كة ٓيض خضًةتطووصاسياْ ُى يةو دةكشيَت كاسى طةوسةى بؤ ئةجناَ
َلةو طةسطياْ و بِاسى ضياى
َى طةسكةثلاْ و كاُى قوه
بذسيَت وةن (طةيشاُطاكاُى دؤه
(حاجيوة)).

َوى ثيع بووُى ريِطة
دميةُيَلى بةس بال
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طةسضاوةكاْ :
 -1ئةُتةسُيَت
 -2طةسؤكايةتى ػاسةواُى ساُية (ٓؤبةى سِاطةياُذْ )
َى .1994-1993
َحةدديّ كة طةباسةت بة ريِطة وةسَ طشتووة هة طاه
 -3واُةكاُى صاُلؤى طةال
 -4امحذ املٔذى (اهقاتى اهـاًت ) -تووث اهلواء.
 -5خوذوْ كشاص  ,التلوث اجلوى  ,جملة الباحثون  ,اهعذد ُ , 56وفٌرب 2011

ريِطة ثاسيَضاُى ػاسةواُى ساُية (ثاكلشدُةوةى ػةقاًى طةسةكى)
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