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العوامل المؤثرة في التموث الصناعي
رقية مرشد حميد
ـ

المقدمة : Introduction :
اف الثكرة التكنمكجية التي يشيدىا العالـ اليكـ شممت جميع مرافؽ الحياة
المختمفة بما في ذلؾ الجانب الصناعي  ،حيث اخذت النشاطات الصناعية بالتزايد
كالتكسع الكبيريف  ،مما أدل الى التأثير عمى البيئة التي يعيشيا االنساف بشكؿ
سمبي .
فالبيئة عبارة عف نظاـ كبير كمعقد تؤلفو مجمكعة عناصر تتفاعؿ فيما بينيا
مؤثره كمتأثره بما يحيط بيا مف عكامؿ  ،كتخضع لتكازف كعبلقات اساسية تحافظ
عمييا كتحكميا مجمكعة انظمة مف دكرات طبيعية تبقي عمى حالة االتزاف فييا  .كقد
تعرضت ىذه االنظمة كالدكرات الى التغيير كاالزالو جراء تدخؿ االنساف غير المقيد
بالبيئة .
حيث يبلحظ بأف طبقة التركبكسفير قد بدأت تتغير كيختؿ تكازنيا بسببب
زيادة حجـ الممكثات  ،كىذه المشكمو في التمكث تعكد الى عدة اسباب منيا استغبلؿ
كاستنزاؼ مكارد الطاقو  ،كالفحـ كالطاقو النككية كزيادة تركز السكاف كالصناعات في
المدف  .فالصناعة تعد مف االسباب الرئيسية لمتمكث إال انو ال غنى عنيا لمتنمية في
قطرنا لذا يجب التقميؿ مف اثر التمكث المنبعث منيا ،كىذا يتطمب اجراء المزيد مف
الدراسات كالمسكحات الدقيقة لما يكجد في المدف منيا حاليا اك عمى مقربو منيا كما
تبعثة مف فضبلت كابخرة كمكاد كغازات سامو كتأثيراتيا عمى البيئة .
تتخمؼ عف العممية الصناعية خبلؿ المراحؿ االنتاجية التي تمر بيا فضبلت
متنكعو منيا غازية كسائمة كصمبو  ،حيث اخذت تراكيز ىذه المخمفات تزداد في
البيئة  ،ليذا ييدؼ البحث الى بياف اثر المكاقع الصناعية الممكثو في مدينة بغداد
كالنتائج المترتبو عمييا  ،السيما عند تكقيعيا قرب مراكز سكنيو خاصة كاف النمك
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السكاني كالتكسع العمراني كاف عمى حساب المناطؽ المزركعو مما سبب خسارة في
التكازف الطبيعي لمبيئة كعناصرىا .
إف ظاىرة التمكث البيئي تشغؿ باؿ العمماء كالباحثيف كشرائح كبيره مف
المجتمعات  ،كذلؾ النيا مف المشكبلت الخطيره كالبارزه في العالـ المعاصر  ،حيث
يعد الحفاظ عمى البيئة مف اىـ االستراتيجيات كاالىداؼ في كقتنا الحاضر  ،الذم
دعى الكثير مف دكؿ العالـ الى سف التشريعات كالقكانيف البيئية التي تساعد عمى
حماية البيئة مف التمكث ،كذلؾ الف التأثيرات السمبية لمتمكث لـ تعد محصكرة فقط
ضمف حدكد المدينة الصناعية المكتظة كانما تعدت ذلؾ لتغدك شيئاُ مبلزماُ لكؿ

مجاؿ مف مجاالت الحياة االنسانية المعاصرة في المدينة كالريؼ كالغابات كالبحار

كاليكاء ......الخ .
كيأتي المكقع كدكره في عممية التمكث كال سيما مكاقع الصناعات الممكثة في
مقدمة االمكر التي يجب اف تؤخذ في الحسباف عند مناقشة مكضكع السيطرة عمى
التمكث كالحد منو  ،إذ اف االمر الجكىرم كاالساسي كالذم يمكف اف نتبلفاه في في
تفاقـ عممية التمكث  ،ىك التركيزعمى المكقع االمثؿ لمصناعات الممكثو كاجراء
الدراسات حكؿ ىذا المكقع ليس حاض ار فقط بؿ مستقببل ايضا كالنظر كذلؾ في
دراسة احتماالت استغبلؿ االرض المحيطة .
اف البيانات البيئية اليائمو كالمختمفة كالمعقدة تحتاج الى تقنيو عاليو لغرض
معالجتيا كتحميميا كاتخاذ القرار المناسب لحماية البيئة كالحفاظ عمييا  .لذا يستخدـ
االف ما يعرؼ بنظاـ المعمكمات البيئية ( Enviromental Information )EIS
 ، Systemكالذم يتناكؿ ادارة المعمكمات البيئية الخاصة بجميع عناصر البيئة ،
كذلؾ لجمع كتحميؿ ىذه البيانات

()1

حيث اف االتجاىات الحديثة في معرفة كادارة

البيئو تككف مف خبلؿ رسـ الخرائط البيئو لمجاميع القياسات كالمبلحظات .
كحديث في إدارة المعمكمات البيئيو
ة
لقد فتح عمـ الحاسبات امامنا آفاقا متطكرة
في سرعة اتخاذ الق اررات المناسبة كسف التشريعات كالمكائح الخاص ة بحماية البيئة .
كمف االنظمة الحديثة كالحزـ البرمجية المتطكر
التخطيط كالتصميـ ىك نظاـ المعمكمات الجغرافي
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 Information Systemكالذم يعد احد المككنات االساسية كالحاسمة لنظاـ إدارة
المعمكمات البيئية (  )EISحيث تعد المعمكمات الجغرافيو نكع ميـ كخاص في
المعمكمات البيئية.

()2

اف نظاـ المعمكمات الجغرافي ة أداة فعالة جدا حيث انو يعتمد الحاسبات
المتطكره لجمع كخزف كتحميؿ كمعالجة كعرض المعمكمات المختمفو كمنيا البيئيو ،
فيك عبارة عف قكاعد معمكمات مرئيو مترابطة كمتكاممو يمكف عرضيا عمى شكؿ
خرائط بعد اسقاط المعمكمات المختمفة الخاصة بتكزيع جغرافي معيف  ،لذا ففي بداية
 1990كانت ىناؾ مئات االالؼ مف انظمة المعمكمات الجغرافية التي تس ػتخدـ في
شتى المجاالت
ػ

(.)3

كمستمرة بالنمك .
اسعة جدا ػ
كاف تطبيقات ىذا النظاـ ك ػ

إف مكضكع التمكث ىك الشغؿ الشاغؿ لباؿ العمماء كالباحثيف في الكقت
الحاضر حيث سببت التكنمكجية الحديثة كالتطكر السريع كسكء التخطيط كاالستخداـ
 ،الكثير مف المشكبلت البيئية كالصحي ة  ،مما تطمب مف العمماء القاء نظره الى
الكراء ليعرفكا ما استجد في حاضرىـ مف عكامؿ يمكف أف تؤثر في بيئتيـ كأف يجدكا
حبل سريعا ليذه المشكبلت .
فالبيئة تعد ممكثو عندما يحدث تبدؿ في حالتيا أك تركيبيا كنتيجة مباشره أك
غير مباشره النشطة االنساف  ،فتغدك أقؿ صبلحية لبعض أك كؿ االستعماالت مما
كانت عميو في حالتيا الطبيعيو .

()4

لذا فإف كنا نسعى الى بيئة صحية خالية مف السمبيات التي أكجدىا االنساف
نتيجة التطكر الذم كاف مف المفركض أف يكظؼ لخدمتو ال لتدميره ،كجب أف نسعى
لحماية البيئة كتحسينيا مف خبلؿ اشتراؾ عدة جكانب عمرانيو كاجتماعية كاقتصادية
.

إف ىذه الدراسة تسعى الى إعطاء صكره عف السمبيات الناتجة عف خطأ في
تحديد مكقع صناعو ممكثو ما  ،فقد يككف تحديد المكقع في كقتو نمكذجيان  ،كلكف

بمركر الكقت ال يككف ىذا المكقع متبلئمان مع التغيرات التي قد تحدث مستقببلن في
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المدينو أك البيئة فيجب أخذ نظره مستقبمية لصبلحية المكقع أك سكاىا  ،كىذا امر
ضركرم لتبلفي حدكث معكقات في سير العمميو الصناعية بسبب ظيكر جكانب
جديده نتيجة لمتطكر السريع كزيادة عدد السكاف مما يحتـ كجكد سمبيات بيئية تقتضي
اجراء دراسات بيئية معينو  ،كمف جانب آخر قد يككف إعطاء حؿ لممشكمو أمر غير
فعاؿ بسبب عدـ القدره عمى تطبيقو أما السباب مادية اك غيرىا .
كلذا فإف دراسة مكاقع الصناعات الحاليو  ،سكؼ تعطي صكره لما يجب اف
تككف عميو مكافع تمؾ الصناعات مستقببل ككيفية معالجة ممكثاتيا حاليان .يعد

االىتماـ بالكاقع البيئي الم مدينة مطمبان حيكيان كقد ازدادت مخاطر البيئة بسبب

التمكث الصناعي الناتج مف تداخؿ مجمكعة عكامؿ أدت بدكرىا الى اختبلؿ التكازف
البيئي  ،لذا يجب دراسة مكاقع الصناعات الممكثو كتحميميا مف حيث نسبة الممكثات
التي تسببيا كعدد السكاف الذيف يمكف اف يصميـ تاثير تمؾ الممكثات  ،ككذلؾ

مبلحظة التداخؿ في التأثير ما بيف الصناعات المختمفة مف حيث كمية ممكثاتيا
كتأثيرىا عمى السكاف.
أف كجكد الصناعات المختمفة بشكؿ متداخؿ كمتجاكر مع االستعماالت
السكنية ال يتبلئـ مع حماية البيئة  ،كاف استخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية سكؼ
يبيف مدل تأثير تمؾ الصناعات في تمكث البيئة.كما إف اختيار مكاقع الصناعات
الممكثو ال يراعى مف خبللو اثر الممكثات التي تقذفيا تمؾ الصناعات عمى السكاف ،
مما أثر سمبان عمى االحياء السكنية التي تقع فييا تمؾ الصناعات أك المناطؽ التي

تجاكرىا .كيبلحظ اف التداخؿ ما بيف تأثير الصناعات الممكثو عمى المناطؽ يخمؽ
مناطؽ ذات تمكث ش ػديد نتيجة الندماج تأثير ممكثات صناعتيف أك اكث ػر في ذات
المنطقة .
إف مشكمة التمكث ىي مسألو عالمية  ،اال انيا تأخذ في العراؽ بعدان آخر

بسبب الظركؼ التي تعرض ليا القطر  ،ككذلؾ بسبب اىماؿ الجانب البيئي مف قبؿ
المخططيف أك القائميف عمى الصناعات  ،مما أدل الى تفاقـ مشكمة التمكث كخاصة
في المناطؽ المزدحمة بالسكاف ،كالتي تككف مرك انز الستقطاب الصناعات المختمفة ،
كلذلؾ عمينا القياـ بعممية مسح شامؿ لمصناعات الممكثو ،كالتركيز عمى الصناعات
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الشديدة التمكث ،كمف ثـ القياـ بدراسة تحميمو لمكاقعيا كمدل مبلئمتيا لمكاقع البيئي
.ككذلؾ دراسة االثار السمبية لمتمكث الصناعي .كاالستفاده مف تطبيؽ التقنيات
البرمجية المتطكرة ككسائؿ فعالة في تشخيص كتحميؿ كفيـ مشكمة الدراسة كمنيا
برامج (  .)GISكبذلؾ يمكننا انشاء كبناءقاعدة معمكمات متكاممو عف الممكثات
البيئية  ،مف اجؿ الحفاظ عمى البيئة كمعرفة مدل مبلئمة مكاقع الصناعات الممكثو ،
كامكانية معالجتيا أك اختيار المكاف االنسب ليا .
لقد أصبح ىناؾ شبو اجماع عمى أىمية الصناعة في كقتنا الحاضر  ،فيي
احدل عناصر التنمية االساسية  ،ككذلؾ ركف مف اركاف االستقبلؿ السياسي حيث
ادل التقدـ التكنمكجي الى تسييؿ حياة السكاف ككذلؾ شيد تطك ار سريعان في كافة

المجاالت كمنيا الجانب الصناعي  ،اال اف ضريبة ىذا التطكر كالحياة المرفيو كاف

لو مضاعفات جانبية مف جانب آخر حيث أثرت في حياة السكاف سمبان كىذا ما
يسمى بضريبة العمـ أك التقدـ  ،كمف بيف تمؾ المضاعفات ىك تمكث البيئة .

كمف االطبلع عمى المصادر يمكف تعريؼ التمكث البيئي

Enviromental

لكث  ،يمكث  ،تمكيثان) كمنيا
 Pollution Concepetلغة بأنو مأخكذ لغةن مف ( ّث
جائت لكث ثيابو بالطيف أم لطخيا  ،كلكث الماء كدرة ( )5أم كدره بعد نقاكتو .
يختمؼ مفيكـ التمكث مف شخص الى آخر حسب اختصاصو اك تكجيو ف
فكؿ باحث يرل في التمكث تفسي انر تكجيو المتغيرات التي يتعامؿ معيا سكاء كاف

بايكلكجيان أك فيزيائيان أك باحث في البيئة .

فقد عرفو بعضيـ بأنو " تحكؿ غير مرغكب فيو في الخصائص الفيزيائية

كالكيميائية كالحياتيو لمبيئة  ،كينعكس بشكؿ مباشر أك غير مباشر عمى صحة
الكائف الحي

"()6

كما كيعرؼ ايضان بأنو " أم تغيير كمي أك نكعي في مككنات البيئة

الحية كغير الحية كالتي التقدر االنظمة البيئية عمى استيعابو دكف اف يختؿ تكازنيا
يعتبر تمكثان"

()7

 ،كعرفو آخركف بأنو " التغيرات غير المرغكب فييا التي تحصؿ في

محيطنا الجكم كالناتجة عف االنشطة البشرية بشكؿ مباشر اك غير مباشر "

()8

كيمكف تعريفو ايضان " التمكث ىك كضع المكاد في غير اماكنيا المبلئمو أك انو تمكث
البيئة ( المقصكد أك غير المقصكد ) بفضبلت االنساف" .
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كبذلؾ كحسب التعريؼ االخير فأنو يجب التركيز عمى المكاف في الدراسات
المختمفة سكاء كانت الجغرافيو اك غيرىا  ،الف العبلقو متبادلو ما بيف االنساف
كالمكاف كىي عبلقو تفاعؿ حيث يؤثر احدىما في االخر سمبا اك ايجابا  ،حيث اف
االىتماـ بالدراسات المكانيو يأخذ بنظر االعتبار الجانبيف البيئي كالسكاني كالحفاظ
عمييما معا .
كقد اعطى اخركف تعريفان مبسطان لمتمكث كىك " التمكث ىك اليكه السحيقة

الحاصمو بيف التكنكسفير ( Technosphereطرز معيشة االنساف كانماط الحياة
الحضرية ك مستحدثاتيا في العالـ كالتكنمكجيا ) كبيف البيكسفير

( Biosphere

انظمة التكازف البيئي كعناصر مقكمات المحيط الحيكم )اك كؿ تغيير كمي كنكعي
في مككنات البيئة الحية كغير الحية  ،ال تستطيع االنظمة البيئية استيعابو مف دكف
اف يختؿ تكازنيا "

()10

 ،كمف ىذا التعريؼ نجد انو ركز عمى العبلقو ما بيف االنساف

كالتقنيو الحديث التي ادخميا في كافة المجاالت كما بيف انظمة التكازف البيئي
كالمحيط الذم يعيش فيو االنساف .
كىناؾ الكثير مف التعريفات التي تناكليا باحثيف اخريف تعجز الباحثة عف
ذكرىـ لما لمتمكث مف اىمية في كافو االختصاصات كمف قبؿ جميع الباحثيف  ،اال
انو مف المبلحظ اف كؿ الباحثيف اجمعكا اف ظاىرة التمكث ىي متغيرات دخيمة عمى
البيئة نتجت عف سكء استخداـ المكارد مف قبؿ االنساف  ،كسكء استخداـ التقنيو
الحديثة التي كانت مف الكاجب اف تسخر لخدمة االنساف كالبشرية اجمع  ،اال انيا
تسببت بتمكيث البيئة كتدمير صحة االنساف .

لقد حدد قانكف حماية كتحسيف البيئة رقـ (
كالعكامؿ الممكثو كمسبباتيا باالتي

()11

:
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أ.المكاد الصمبة كالسائؿ ة كالغازمة كالضكضاء كاالشعاع كالح اررة كالكىج
كاالىتزاز كما شابييا .
ب.اف تككف بفعؿ االنساف اك غيره .
ج.اف تؤدم بصكره مباشره اك غير مباشره الى تمكيث البيئو .

()12

كىذه التقسيمات الثبلثو تنطبؽ عمى التمكث الناتج عف العمميات الصناعيو
كالذم يحتكم عمى ممكثات سائمو كغازيو كاحيانا صمبو ككذلؾ ممكثات ضكضاء كىي
ايضان بفعؿ االنساف كتؤدم بصكره مباشره اك غير مباشره الى التمكث البيئي المكاني
()13

.

تصنيف التموث حسب شدتو  :كيصنؼ التمكث مف حيث درجة خطكرتو

كشدتو الى اصناؼ كىي :

.1التموث البيئي المقبول

 :اك ما يسمى بتمكث درجة (ج) بحسب

التشريعات البيئية الصادرة عف ك ازرة البيئة  ،حيث ال تكاد تخمك منطقو عمى الكرة
االرضيو مف ىذه الدرجة مف التمكث .
كىذه ال تككف مصحكبة بأخطار بيئية رئيسية حتى الثمث االكؿ مف القرف
العشريف  ،كيكجد في مناطؽ عدة مف العالـ .

()14

نظ انر لسيكلة نقؿ الممكثات بانكاعيا

المختمفة مف مكاف الى آخر سكاء كاف ذلؾ بكساطة العكامؿ المناخية اك البشريو
()15

.

كيعتبر ىذا النكع مف التمكث باقي النشاطات االنسانية المتبقيو كالتي ينجـ عنيا

تمكث بسيط يمكف معالجتو كالمعامؿ الصناعية التي الينتج عنيا تمكث ممحكظ كالتي
ينتج عنيا ممكثات ذات محتكل عضكم بالدرجة الرئيسية كيمكف معالجتو بسيكلو مف
خبلؿ كحدات المعالجو  ،لذا يمكف اقامة مثؿ ىكذا صناعات داخؿ حدكد التصاميـ
االساسية لممدف كبدكف تحديد كخارجيا  ،ككفقان لمتعميمات المركزيو بالسماح الصحاب
المزارع بإقامة صناعات غير ممكثو لمبيئة داخؿ مزارعيـ

()16

.2التموث البيئي الخطر  :أك ما يسمى بتمكث ( درحة ب)  ،حيث تعاني

الكثير مف الدكؿ الصناعية مف التمكث الخطر كالناتج بالدرجة االكلى عف النشاط
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الصناعي كزيادة النشاط التعديني كاالعتماد بشكؿ رئيسي عمى مصادر الطاقو
()17

الممكثو

كىي مرحمة متفكقو مف مراحؿ التمكث يبدأ عندىا التأثير السمبي في

عناصر البيئة الحية كاالنساف كالحيكاف ككما ىك الحاؿ في الدكؿ الصناعية كالتي
تعتمد عمى مصادر الكقكد كالفحـ كالبتركؿ.

()18

كبذلؾ تعد مرحمة متقدمة في التمكث حيث اف كمية كنكعية الممكثات تتعدل
الحد االيككلكجي الحرج  ،كىي بذلؾ تتجاكز درجة االماف كتسبب الخمؿ في تكازف
النظاـ البيئي  ،كتصبح الممكثات مصدرخطر كبير عمى االنساف كاالحياء االخرل .
()19

كتتطمب ىذه المرحمة اجراءات سريعو لمحد مف التأثيرات السمبية

 ،يبلحظ

اف ىذه المرحمة مف التمكث قد اقترنت بقياـ الثكره الصناعية كما تبلىا  ،كمما يبلحظ
اف التمكث المقبكؿ كاف عبارة عف ظاىره  ،اما في ىذه المرحمو فيتحكؿ التمكث مف
كؿ تحتاج الى دراسة كعبلج فكرم .
المش ة
ػ
مشكمة  ،كىذه
ظاىرة الى ػ
كمف الناحية البيئية يبلحظ بأنو ال يسمح بأقامة الصناعات المسببة ليذا
النكع مف التمكث داخؿ حدكد المخطط االساس لممدف

()20

كفي حالة إقامتيا داخؿ حدكد التصاميـ االساسية كضمف البمكؾ المخصص
ليا شرط تكفير كحدات معالجة كفؽ التعميمات كالضكابط كفي حالة عدـ امكانية
السيطرة عمى كافة جكانب التمكث ( الركائح الكرييو كماشاكؿ ) فيحدد المكقع خارج
التصاميـ االساسية لممدف ككفؽ المحددات المكقعيو لذلؾ النكع مف االنشطة.

()21

.3التموث البيئي المدمر  :أك ما يسمى تمكث درجة (أ) كىك مف اخطر

درجات التمكث إذ تتعدل فييا الممكثات الحد الخطر لتصؿ الى الحد القاتؿ  ،كيتمثؿ
بالنشاطات شديدة التمكث كتشمؿ المشاريع الصناعية الكبرل كالتي تككف ليا تأثيرات
عديده عمى نكعية البيئة كعمى مساحات كاسعو مف االراضي .

()22

 ،كتككف البيئة

في ىذه المرحمو غير قادره عمى التكازف كمقاكمة التأثيرات االخرل  ،مما يؤدم
بالنظاـ البيئي الى مرحمة االنييار كالدمار  ،كما حدث عندما تفجر مفاعؿ تشرنكبؿ
في عاـ  ، 1968مما امتدت تأثيراتو المدمره الى مساحات جغرافية كاسعو

()23

كبذلؾ فإف النظاـ االيككلكجي ينيار كيصبح غير قادر عمى العطاء نظ انر الختبلؼ
مستكل االتزاف بشكؿ جذرم .

()24
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يحدث ىذا النكع مف التمكث نتيجة لحدكث الككارث الصناعية كحكادث
الحرائؽ في مصانع البترككيمياكيات كحكداث تسرب المكاد المشعو كالخطره بكميات
كبيره الى البيئة الطبيعيو  ،كمف امثمة ىذه الدرجة مف التمكث ىك التمكث الناتج عف
النشاطات النككيو كغيرىا  ،كىي الدرجة التي يتحكؿ فييا التمكث مف مشكمة التمكث
البيئي الى أزمة التمكث البيئي  ،لذا يجب ابعادىا مسافات بعيدة عف التصاميـ
االساسية كتكسعاتيا لممدف كاالقضيو كالنكاحي كالقرل المرشحة لمتطكير بمكجب خطة
االستيطاف الريفي مع شرط تكفر كافة المعالجات التي تكفر حماية كافية لمبيئة .
يبلحظ مف التصنيفات البيئية السابقو انيا ارتبطت بتكزيعيا بمكاف معيف كحسب شدة
تمكيثيا لمبيئة كذلؾ حسب الدراسات التخطيطيو لممدف كالتي يتـ عمى اساسيا تكقيع
المشاريع الصناعيو مف التصميـ االساس لممدف كذلؾ حماية لمبيئة مف التمكث الذم
تسببو تمؾ الصناعات .

أنواع المموثات Kinds of Pollutants
لغرض معرفة ام الممكثات تسبب الضررالبيئي  ،عمينا اكالن تمييز مصدرىا

العاـ  ،فيما إذا كانت ممكثات طبيعية ناشئة عف الطبيعو أك انيا ناتجة عف النشاط
االنساني  ،كمف ىذه الممكثات ىي :
 .1المموثات الطبيعية  :كىي تمؾ الممكثات التي تنتج مف المككنات البيئي ة
نفسيا دكف تدخؿ االنساف كالغازات المرافقو لعممية تفسخ االنساف كالحيكاف كالنبات
كالجسيمات المرافقو لمثكرات البركانيو كاالمبلح التي تذرىا المحيطات ككذلؾ غبار
الطمع كاالتربو كالنشاط االشعاعي الطبيعي .

()25

.2المموثات الصناعية  :كىي تمؾ الممكثات التي استحدثيا االنساف في

البيئة نتيجة التقنيات كاالكتشافات الناتجة مف الصناعات كجميع المخمفات المرافقو

لبلنتاج كاالستيبلؾ كالجسيمات الناتجة مف عمميات االحتراؽ  ،كالنفايات الكيمياكيو
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الناتجة عف عمميات تصنيع معينو كالصناعات البتركليو كالكيمياكيو كانتاج الطاقو
الكيركنككيو كتجارب االسمحو النككيو .
إف البحث سكؼ يركز عمى الممكثات الصناعيو  ،كالمخمفات التي تسببيا
الصناعو في تمكيث بيئة مدينة بغداد  ،مما يؤثر سمبا عمى البيئة ( تربة  ،ىكاء ،
ماء ) ككذلؾ عمى السكاف كصحتيـ .

انواع التموث Kinds of Pollution

إف استيعاب االثار السمبيو لمتمكث يتعيف معرفة انكاعو  ،كفي ىذا المجاؿ فإف
المختصيف يقسمكف التمكث الى عدة انكاع
.1تمكث اليكاء

()26

:

.4تمكث الغذاء

.2تمكث المياه

 .5التمكث االشعاعي

الترب
ة
 .3تمكث

.6التمكث الضكضائي

اووً :تموث اليواء : Air Pollution

يعرؼ تمكث اليكاء بأنو " إدخاؿ مباشر أك غير مباشر ألم مادة في الغبلؼ

الجكم بالكمية التي تؤثر عمى نكعية الغبلؼ الجكم كتركيبو بحيث ينجـ عف ذلؾ
آثار ضاره عمى االنساف أك البيئة كاالنظمة البيئية كمكاد التشييد كالمكارد الطبيعيو أك
عمى اماكف االنتفاع مف البيئة

()27

كيتمثؿ تمكث اليكاء بغاز أكؿ اككسيد الكربكف
 CO2كثاني اككسيد الكبريت SO2

()28

 COكثاني اككسيد الكربكف

 ،فاليكاء الممكث ىك اليكاء الذم يحتكم

في مككناتو ماده اك اكثر بتركيزغير كاؼ النو يترؾ آثا انر مضرة بصحة االنساف

كالحيكاف أك النبات أك في الممتمكات ( .)29يعد تمكث اليكاء مف اخطر انكاع التمكث ،
حيث اف ىناؾ صعكبو في معالجة ىذا النكع مف التمكث حيث انو إذا كاف باالمكاف
اصبلح التربو الممكثو كمعالجة المياه فبل تكجد طريقو سيمة لتنقية اليكاء كالتقميؿ مف
ممكثاتو  .الف التمكث اليكائي ىك ما يحدث مف زيادة اك نقصاف اكاضافو في
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مككنات جديدة لعناصر اليكاء كيتـ ذلؾ مف خبلؿ نشاطات االنساف المختمفو
كخاصة الصناعية منيا .

()30

ثانياً :تموث المياه : Water pollution

يشكؿ الماء احد مككنات المحيط الحيكم لبلرض إذ يعد الماء مف اىـ

مقكمات حياة االنساف كالكائنات الحية االخرل عمى االرض  .تحدث عممية تمكث
المياه سكاء كانت البحرم اك النيرم اك مياه االستخداـ البشرم بسبب قياـ االنساف
بصكره مباشره اك غير مباشره بإدخاؿ مكاد اك مصادر الطاقو الى البيئة المائيو مما
آثار ضاره بالمكاد اك الكائنات الحية كتيديدان لصحة االنساف كاعاقة
يترتب عميو نان

االنشطة البحريو كصيد السمؾ كانعداـ صبلحية مياه البحار لبلستخداـ كمف ثـ الحد

مف قياـ المرافؽ الترفيييو فييا .

()31

كالفايركسات كالديداف كالطفيميات  ،كىذه

الممكثات تطرح الى البيئو المائية عف طريؽ تصريفيا مف المنشآت الصناعيو كمف
المصادر المحميو ( مياه االمطار ،مياه المجارم  ،كاالستخداـ البشرم لممياه .....الخ
) كتؤثر ىذه الممكثات في الناحية الصحية لبلنساف كعمى الزراعو كالناحية
االقتصادية .

الترب : Soil Pollution
ة
ثالثاً :تموث

كىك حدكث تغيير ضار في التركيب الطبيعي لمتربو بتأثير عكامؿ فيزيائية

اككيميائية أك بايكلكجية سكاء أكاف ىذا التغيير طبيعيان اك صناعيان

()32

كيشمؿ تمكث

التربو باالمبلح كمركبات الكبريت كمبيدات الحشرات كاالدغاؿ كالفضبلت العضكيو
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كمركبات النتركجيف مثؿ النترات فضبل عف تجمع العناصر في التربو ،كىذه المكاد
الممكثو تطرح الى التربو مف المخمفات الصناعية الصمبو منيا كالسائمو كالمخمفات
المحميو باالضافو الى فضبلت الحيكانات .
كذلؾ يأتي تمكث التربو مف االستخداـ الكاسع لبلسمده الكيمياكيو كالمبيدات
بشكؿ أصبح معو العثكر عمى نسب عالية مف المبيدات في االغذية المنتجو

()33

كذلؾ نجد الغازات المنبعثة كالذم يؤدم الى إذابة الفمزات في التربو  ،كبالتالي الحاؽ
الضرر بالنباتات  ،حيث كجد بأف اكاسيد الكبريت (

 )SO4تسببب سقكط اكراؽ

االشجارعند زيادة الممكث الى حد (  .)1l120_1l4P.PMاما اكاسيد النتركجيف
( )NOXفتسبب جركحان في النباتات تؤدم الى مكتيا  ،كعند تعريض النباتات الى

دخاف غاز (  )NO2بنسبة (  )1P.PMكلمدة  48ساعو تظير بقع تؤثر عمى لكنيا
كذلؾ الييدرككربكنات  ،فمثبل االثيميف يعمؿ عمى تكقؼ نمك النباتات كتغير في لكف
الكرؽ كمكت الجزء المزىر مف النبات .

()34

رابعاُا :تموث الغذاء: Food Pollution

يحدث تمكث الغذاء السيما االغذية المستكرده نتيجة النتياء مدة صبلحيتيا

أك كجكد ممكثات بايكلكجية كالتي تسبب التدرف اك التسمـ الغذائي  ،أك استخداـ
الحميب اك االجباف المأخكذه مف حيكانات مصابو بأمراض معدية أك استخداـ لحكـ

ممكثو (.)35كما كقد يحدث التمكث الغذائي نتيجة الستخداـ المبيدات ككجكد الرصاص
كالزئبؽ كالكاربكف في التربو  ،ككذلؾ طرح الفضبلت الصناعيو التي تؤدم بدكرىا
الى نقميا الى النباتات بعد ذلؾ .
ككذلؾ فإف طرح الممكثات الى اليكاء يؤدم الى امتصاص النباتات لمعناصر
الممكثو مف خبلؿ اكراقيا كبدكرىا تنتقؿ لبلنساف كمكاد سامو اثناء تناكلو ليا في
غذاءه .
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خامساً :التموث اوشعاعي :

كينتج مف كجكد نكيات مشعو في الغبلؼ الجكم الناتج مف التجارب

كالمفاعبلت النككيو كاستخداـ االشعو في العبلج كتشخيص االمراض  ،كيككف تأثيره
في االنساف مميتان كتستمر آثاره آالؼ السنيف كتنتقؿ عبر االجياؿ كلو تأثيرات خطيره
عمى النباتات كالحيكانات كعمى االشكاؿ الحياتيو االخرل

( .)36كمف انكاع التمكث

االشعاعي اليكرانيكـ المنضب كالذم يسبب التماس القريب منو اك ابتبلع كميات منو
التقيؤ كالضعؼ كاالسياؿ .
سيئة قصيرة االمد كالغثياف ك ػ
آثا انر صحية ػ

أما عمى المدل البعيد فتظير لو مشاكؿ صحيو شديدة منيا تمؼ الكمية كالكبد

كانحطاط نظاـ المناعو كسرطاف الرئة كالعظاـ كاالعضاء االخرل كالمككيميا كانحبلؿ
االنسجة كفقر الدـ كتكسر الكركمكسكمات كالمشاكؿ التناسمية كالعيكب الكالدية

االخرل (.)37

سادساً :التموث الضوضائي :

كىك شكؿ مف اشكاؿ التمكث اليكائي  ،كىذا النكع مف التمكث يككف مصاحبان

لعصر التكنمكجيا فعمى الرغـ مف قدمو بقدـ انتشار الصناعات الثقيؿ اال اف بركزه

كاف في النصؼ الثاني مف القرف العشريف ( .)38كتعرؼ الضكضاء بأنيا صكت ال
يرغب بسماعو  ،مثؿ ضكضاء المركر عمى الطرؽ كضكضاء اعماؿ االنشاءات
كالصناعو التي تزداد بأزدياد كمية الطاقو المستخدمو فييا  ،كتقاس الضكضاء بكحده
تعرؼ بالديسيبؿ كيعتمد القياس عمى نكع مصدر الضكضاء كبعد المسافو عنو
ككقتو .
كيأتي تأثير الضكضاء في انيا تسبب بعض االمراض العقميو كاالرؽ كاالذل
العاـ فضبل عف اتبلؼ السمع  ،اما التذبذبات المصاحبة لمضكضاء تساقط الحجارة
كالمكاد االخرل  ،كما انيا تفسد جماؿ ام منطقو في البمد

(.)39أما االثار البعيدة

المدل لمضكضاء فيي التعرض مثبلن لضكضاء انتشار الكرش كاالالت كاجيزة
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التكييؼ ذات الطاقة المرتفعو أك الصناعات ذات المضخات كالمكابس كالمطارؽ

كآالت الديزؿ ( التكربينات )(.)40

يبلحظ مما سبؽ اف التمكث يشكؿ نظاـ متكامؿ كمترابط بكافة انكاعو  ،حيث
يؤدم احدىا الى كجكد االخر  ،ام يتسبب تمكث معيف بظيكر النكع االخر مف
التمكث  ،فمثبل تمكث التربو يتسبب بالتمكث الغذائي ككذلؾ تمكث اليكاء يؤدم بدكره
الى تمكث النبات  ،ام اف ىناؾ سمسمة مترابطة مابيف اشكاؿ التمكث المختمفو ،
كبذلؾ ال يمكننا دراسة نكع منيا بمعزؿ عف انكاع التمكث االخرل .
كما نجد بأف كافة اشكاؿ التمكث يرجع السبب االساسي في كجكدىا الى
التطكر الصناعي كالمخمفات التي تطرحيا الصناعات المختمفة الى المحيط (ىكاء ،
تربو  ،ماء )  .كمما يؤكد ارتباط التمكث بالصناعات ىك حدكث الكثير مف الحكادث
في المناطؽ االصناعية .
كمف المفاىيـ المختمفة التي يجب التعريؼ بيا ىك مفيكـ البيئة ، Ecology
إذ يرتبط ىذا المفيكـ بدراسو المكاقع الصناعية كمدل تأثيرىا في تمكث البيئات
المختمفو ،يختمؼ تعريؼ البيئة مف شخص الى آخر كمف مجاؿ الى آخر  ،فقد
عرفت البيئة في دراسات عديده عمى انيا " المحيط أك الكسط الذم يكلد فيو االنساف
كينشأ كيعيش خبللو حتى تنتيي حياتو  ،كتشمؿ بيئة االنساف (المكقع  ،المساحو ،
المناخ  ،التضاريس  ،التربو  ،المعادف  ،المحيطات  ،السكاحؿ  ،النباتات الطبيعيو ،
الحيكانات ) كىذه العكامؿ تعد مجاالت لمبيئة الطبيعيو كالجيكلكجية كاالقتصادية

كاالجتماعيو (.)41

كبذلؾ فإف البيئة ىي مجمكعة العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية كالبايكلكجية
كالكيمياكية كالفيزياكية التي تؤثر عمى حياة االنساف بشكؿ ايجابي عندما تككف في
تكازف طبيعي أك بشكؿ سمبي عندما يختؿ ىذا التكازف  ،كيككف االنساف نفسو
بفاعميتو العامؿ االساسي في االخبلؿ بيذه المكازنو الطبيعيو مف خبلؿ تراكـ المكاد
الممكثو  .Pollutantsكالبيئة ىي لفظة شائعو االستخداـ كيرتبط مدلكليا بنمط
العبلقو بينيا كبيف مستخدميا فنقكؿ مثبلن  :البيئة الصناعية كالبيئة الزراعيو كالبيئة
الصحية ......كيعني ذلؾ عبلقة النشاطات البشرية بيذا المجاؿ اك ذاؾ .
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العالـ االلماني ارنست ىيجؿ عاـ

 1866بعد دمج كممتيف يكنانيتيف ىما

(Oikesمسكف ) ك (Logosعمـ ) كعرفيا بأنيا" العمـ الذم يدرس عبلقة الكائنات
الحية بالكسط الذم تعيش فيو

( .)42فيما عرفت منظمة اليكنسكك التابعو لبلمـ

المتحدة عاـ  1967بيئة االنساف عمى انيا " ذلؾ الجزء مف العالـ الذم يؤثر فيو

االنساف كيتأثر بو  ،ام الجزء الذم يستخدمو كيستغمو كيؤثر فيو كيتكيؼ لو " (.)43
إذف البيئة ىي كؿ ما يحيط باالنساف مف عناصر طبيعيو حيو كغير حيو اضافة الى

البيئة التي شيدىا االنساف .
تتككف البيئة بقسمييا الطبيعي كالبشرم مف كحدات اصغر تدعى االنظمة
البيئية  ،فالبيئة ىي انظمة حيكم ة تظـ المككنات الحية كغير الحيو  ،كتشمؿ في
مككناتيا المكارد الطبيعية كالحيكمة التي تشكؿ متطمبات الحياة

()44

كىذه العناصر

تتفاعؿ فيما بينيا كفؽ نظاـ معيف يطمؽ عميو النظاـ االيككلكجي .Ecosystem
كتؤثر ىذه العناصر المككف

ة لمنظاـ البيئي عمى بعضيا البعض في تككيف

النظاـ سمبان أك ايجابان  ،فمك رجعنا الى النظاـ الذم نحف بصدد دراستو كالذم يتككف

مف نشاط انساني صناعي كمف معطيات البيئة اليكاء كالتربو كالماء كاالىـ مف ذلؾ
ىك المكقع الصناعي  ،سكؼ نبلحظ أف ىناؾ جانبيف مف التاثيرات تتمثؿ بالجانب
االيجابي الذم يمثؿ تعزيز لعناصر النظاـ كمف جانب آالخر (السمبي) تشكؿ خطكره
عمى كفاءة كاداء النظاـ البيئي بما يؤثر في نشاط االنساف كالمحيط الحيكم لو في
ذلؾ الحيز .

والبيئة بدورىا تتكون من نظامين رئيسيين ىما(: )45

.1النظاـ البيكلكجي ( الطبيعي ) كىك المحيط الحيكم كيقسـ الى نظـ بريو
كمائية .
.2النظاـ االصطناعي كىك النظاـ المصنكع أك المكضكع مف قبؿ االنساف
كيتضمف :
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ـ النظام التقني  :كيشمؿ كؿ المكجكدات المادية التي اكجدىا االنساف في

بيئتو لغرض تسييؿ سير حياتو كتتضمف المدف بكؿ ما تحكيو مف مكجكدات
صناعيو كفعاليات .

ـ النظام اوجتماعي  :كيتشكؿ ىذا النظاـ مف الؤسسات التي انشأىا

االنساف كطكرىا الدارة شؤكنو في مجتمعو الخاص كمع المجتمعات االخرل كمف
القكانيف التي تسف لتنظيـ عممية استغبلؿ المكارد الطبيعية .
كبذلؾ فإننا خبلؿ دراستنا لمكاقع الصناعات الممكثو في ام مدينة سكؼ
نستخدـ التقنيات التي اكجدىا االنساف كالتي تتمثؿ (بنظـ المعمكمات الجغرافية )

كالتي نحاكؿ عف طريقيا ايجاد العبلقات ما بيف االماكف كالبيئات المختمفة  ،كيت
ذلؾ مف خبلؿ تحميؿ النظاـ البيئي ( المكقع  ،التربو  ،اليكاء  ،الماء) باستخداـ
النظاـ التقني ( نظاـ المعمكمات الجغرافيو ) كالعمؿ عمى المحافظة عمى التكازف ما
بيف عناصر النظاميف لتحقيؽ ىدؼ الدراسة  ،حيث اننا نعمؿ عمى ايجاد التكازف ما
بيف النظـ البيئية الطبيعيو كالنظـ البيئة االصطناعيو .
إف عناصر البيئة سكاء كانت طبيعيو اـ اصطناعيو تتفاعؿ فيما بينيا بتكازف
تاـ غير اف تدخؿ االنساف ىك الذم يعمؿ عمى ايجاد اختبلؿ في التكازف مما يتسبب
في التأثير عمى البيئة ككذلؾ عمى االنساف نفسو  ،نتيجة لسكء استخداـ التقنيو
الحديثة كالتطكر التكنمكجي مما يعمؿ عمى االخبلؿ بالتكازف البيئي .
كاف القكانيف كالتشريعات الدكلي

ة الخاصة بالبيئة كحمايتيا مف التمكث بمجمميا

سكاء كانت قكانيف حماية اليكاء أك التربو أكالماء ( أم بكافة المتغيرات البيئية)  ،تعد
بمجمميا خطكة تاريخية لغرض السيطره عمى التمكث في الكره االرضيو بصكره عامو
 ،كما كتعد التشريعات البيئية الصادرة مف ك ازرة البيئة العراقيو ىي خطكة في مجاؿ
حماية البيئة العراقية مف التمكث بصكرة خاصة  .حيث اف ىذه القكانيف كالتشريعات
تعطي محددات بيئية لكؿ صناعو في القطر كىؿ يمكف اقامتيا داخؿ أك خارج
التصاميـ االساس لممدف  ،كماىي حدكد بعد الصناعات عف المناطؽ السكنيو
كغيرىا مف التشريعات  ،بقي اف نقكؿ اف القكانيف كالتشريعات مكجكده كقائمو كلكف
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ماىي نسبة االلتزاـ بتمؾ القكانيف مف قبؿ القائميف عمى الصناعات كما ىي
االجراءات المتخذه ضد المخالفيف منيـ .

()46

اوستدام ة البيئية الحضرية
أدل التدىكر في الكضع البيئي العالمي نتيجة لبلفراط في االنشطة البشرية
المختمفة كالخمؿ الحاصؿ في النظاـ البيئي نتيجة ليذه االنشطة الى االتجاه نحك
السيطره عمى ىذه التأثيرات السمبيو عف طريؽ ادخاؿ البعد البيئي في عممية
التخطيط بابعادىا التقميدية ككذلؾ عف طريؽ إجراء الدراسات كالمسكحات لمممكثات
البيئية كمنيا الصناعات المختمفة .ىذا بدكره ادل الى ظيكر ما يسمى باالستدامو
البيئية الحضريو كطرحو عمى القائميف في ك ازرة البيئة كأسمكب لمعمؿ بو مف اجؿ
إعادة التكازف المفقكد مابيف االتجاىات المختمفو ( االقتصادية كاالجتماعيو كالعمرانيو
مف جية كاالىداؼ البيئية مف جية اخرل ) كالتكاصؿ الى تحقيؽ ىذه االىداؼ
ضمف صيغة تحقؽ استمرار عمميات التنمية مف جية كدكف االضرار بالبيئة مف جية
ثانية .
فاالستداـ

ة البيئية الحضرمة ىي حالة تكازف كصياغة ككذلؾ اعادة صياغة

المحددات كاالىداؼ البيئية كاالقتصادية كاالجتماعي ة كحتى السياسية التي تكفر
لممدينو بيئة مستداـ ة كتمكف البيئة مف اتاحة فرص اكبر الستدامة المدف كتجددىا ،
التقني
ة
كتجمع االستدامو البيئة الحضرمة ما بيف استدامة المكارد الطبيعية كاالستداـ ة

المجتمعي (.)47
ة
كالتمكيمية كالمؤسسية ك

عد االستدامو
إف المفيكـ االكثر تحديدان لبلستداـ
ة البيئية الحضريو ىك ّث
كمقياس لمدل تمبية المنيجيات كالسياسات كالخطط التنمكيو البيئية كالحضريو
لحاجات المجتمع الحضرمة كمدل قابمية الكسائؿ المنيجية المتبعو لتحقيقيا عمى

التكرار كالتكاصؿ كعمى تعميميا عمى مختمؼ القطاعات الحضرم ة ( .)48كمف خبلؿ
الدراسات البيئية كالمسكحات كعممية التخطيط البيئي سكؼ نصؿ الى ما يسمى

386

مجل دديلل 2009 /

العدد االربعون

تحقيؽ التنمية المستداـ ة كالتي ىي استم ار ار لعممية النمك كليس مجرد عممية نمك
أفىا تعمؿ عمى الحفاظ بقدر االمكاف عمى المكارد البيئي ػة ( الطبيعيو
غير ػ
كقتيق  ،ػ
ػ
م ) المتاحة بقدر االمكاف لبلجياؿ القادـ ة كالمحافظة عمى ديمكمتيا .
كالبشر ة

التنمية الحضرية المستدامو :
مف المبلحظ عالميان انو كمما انخفض الكضع االقتصادم لمجتمع ما  ،زاد

اىماؿ ذلؾ المجتمع لمكضع البيئي  .كبما اف التنمية المستداـ

ة تعني أف نككف

منصفيف مع االجياؿ القادمو  ،بمعنى اف يترؾ الجيؿ الحالي لبلجياؿ القادـ ة رصيدان

مف المكارد مماثبلن لمرصيد الذم كرثو أك افضؿ منو

( .)49كبالمقابؿ فإنو كمما زاد

غنى المجتمع كمما زادت الصبغو االستيبلكيو لذلؾ المجتمع  ،مما يزيد مف استنزافو
لممصادر كبالتالي زيادة حجـ المخمفات التي ينتجيا كنضب لمصادره الطبيعيو،

كبذلؾ ففي كبل الحالتيف سكاء كاف المجتمع فقي ار أك غنيان إذا لـ يكف ىناؾ تخطيط

لبيئة خالية مف التمكث كمستدامو فإنو في كبل الحالتيف ال يككف ىناؾ تنمية مستدامو

لمبيئة كالمكارد في آف كاحد  ،ككما ىك معركؼ فإف التنمية بمعناىا التقميدم
المعركؼ تعني النمك المادم كاالقتصادم بالدرجة االساس فيي المؤشر المعتمد
لقياس مدل تطكر البمد كتقدمو في المجاؿ االقتصادم كاالجتماعي  ،حيث يشكؿ
النمكاالقتصادم اليدؼ الرئيس لكؿ دكؿ العالـ  ،رافؽ ىذا المفيكـ التقميدم لعممية
التنمية ظيكر مشاكؿ البيئة المرافقو ليا بصكره كاضحة مما ادل الى ظيكر معطيات
كمدلكالت جديدة ساىمت في إعطاء مفيكـ التنمية بعدان آخر .

لقد أدت التأثيرات السمبية عمى البيئة المصاحبة لعمميات التنمية بمختمؼ

مجاالتيا الى ظيكر مفيكـ جديد لمتنمية مرادؼ لممفيكـ االكؿ اال كىك التنمية
االقتصادية البيئية أم التنمية االقتصادية ذات البعد البيئي كالتي تستند الى مفيكـ
التنمية المتجددة اك مايسمى بالتنمية المستداـ

ة ( .)50كتعد التنمية المستدامو مف

الناحية العممية مصطمح متعدد االكجو يمكف النظر اليو مف زكايا متعدده كلكنو
يتحدد غالبان بالنسبة لممده الزمنية المعينو (السنيف أك العقكد أك القركف )..كنسبة
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ككظيفة كمحتكل بنية النظاـ البيئي التي ينبغي الحفاظ عمييا

( .)51كىذا ما يجعؿ

ىناؾ تفاعؿ مابيف النظاـ االقتصادم كالنظاـ البيئي كتقكيـ ىذا التفاعؿ يؤدم الى
عدـ االضرار بالبيئة أك النظاـ البيئي .
ة فيي مرادفو لتنمية المستكطنات

أما مصطمح التنمية الحضرية المستداـ

البشريو  ،إذ تكلي االعتبار الكامؿ الحتياجات تحقيؽ النمك االقتصادم كالتنمية
االجتماعيو كحماية البيئة مف خبلؿ تخطيط المستكطنات البشريو كتنميتيا كتحسينيا
بأسمكب يراعي مبادئ التنمية المستداـ ة كجميع عناصرىا مراعاة تامو

()52

كبذلؾ

فإف التنمية الحضريو المستداـ ة ىي عبلقات تفاعؿ متبادلو مابيف النظاـ الحيكم
كالنظاـ االقتصادم كالنظاـ االجتماعي  ،حيث اف االستراتيجيات الحديثو المرتبطة
بقياس االستدامو تركز عمى قياس الترابط بيف مجمكعة العبلقات التي تربط االقتصاد
كاستخداـ الطاقو كالعكامؿ البيئية كاالجتماعيو ضمف ىيكؿ استدامي طكيؿ االمد

()53

كاف حدكث ام خمؿ في أم مف ىذه االنظمو سكؼ ينعكس سمبان عمى االنظمة
الباقيو مما يؤدم الى حدكث تعقيدات كبالتالي عرقمة عممية التنمية .
إذف فالتنمية الحضرم

ة المستداـ ة ىي عممية مكجو ة مستمرة تيدؼ الى

ضماف استم اررية عممية التنمية كديمكمتيا كتحقيؽ اىدافيا في الحاضر كالمستقبؿ

كليا عدة اىداؼ كمنيا االيككلكجية كالتي تتمثؿ بما يأتي (:)54

 كحدة النظاـ االيككلكجي . التنكع البايكلكجي .المركف كالقدره عمى االنتعاش .
ة
الطبيعي .
ة
 الحفاظ عمى المكارد تحسيف مككنات البيئة الطبيعي ة .مف ذلؾ نبلحظ اف العبلؽ ة كثيؽة ما بيف التنمية المستداـ ة كالبيئة الحضرمة ،
كنحف بدكرنا نعمؿ عمى تحسيف ىذه العبلقو مف خبلؿ التقميؿ مف االثر السمبي
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الصناعي خصكصان عمى البيئة الحضرمة مف خبلؿ سف القكانيف كالتشريعات
ة
لمتنمية
التي تعمؿ عمى حماية البيئة مف التمكث الصناعي الناتج عف طرح المخمفات

الصناعية الممكثو لمبيئة.

الصناعة والبيئة المستدامو:
تتأثر العناصر البيئية المختمفة بنشاطات االنساف كبعض الظكاىر الككنيو
كالطبيعية التي تحدث في المحيط الحيكم لمكره االرضيو  ،كمف حسف الحظ اف ىذا
المحيط الحيكم يمثؿ نظامان ديناميكيان يستطيع بو اف يمتص بصفة منتظمة كميات

محدكدة مف عكامؿ التدىكر البيئي دكف اف تؤثر في صبلحيتو اك قدرتو الذاتيو عمى
تجديد حيكيتو  ،اال اف الطفره العممية كالتكنمكجية كالحضاريو التي شيدىا القرف
العشريف في العالـ قد تسببت في العديد مف التغيرات البيئية التي كثي انر ما ينتج عنيا

مشكبلت خطيره كمدمره .

تمثؿ الصناعو كىي ضركره مف ضركرات التنمية االقتصادية  ،احد المصادر
الرئيسية كالثابتو المتمفو لمبيئة االنسانية  ،حيث اف آثارىا كبيره عمى البيئة كخاصة ما
ينجـ عنيا مف تمكث كاضرار تمحؽ ببيئة المناطؽ الصناعيو كالمناطؽ المجاكره ليا
.إف مف خصائص الجنس البشرم قدرتو العالية في التحكـ في البيئة كتسخيرىا
لخدمة االنساف  ،كمع ارتقاء االنساف كتقدمو ازدادت درجة تحكـ االنساف بالبيئة
كفيـ ظكاىرىا المختمفو ككيفية السيطره عمييا  ،حيث اف الكسائؿ كالتكنمكجيا الحديثة
ميدت لو السبيؿ في اخضاع البيئة لمتطمبات حياتو االيكميو  ،فمثبلن االنتاج الزراعي
ىك نتاج تفاعؿ مابيف االنساف كالبيئة (.)55

لذلؾ فإف مجمؿ عممية التنمية االقتصادية كاالجتماعيو تتكقؼ عمى قابمية
االنساف في استغبلؿ عناصر البيئة الغراض التنمية  ،حيث اف تككيف الدخؿ
كارتفاع مستكل معيشة االفراد ماىك اال دالو لمستكل تحكـ االنساف بالبيئة .لذا فإف
مصادر الثركه كتطكرىا تعتمد بشكؿ اساس عمى نتاج التفاعؿ ما بيف االنساف كالبيئة
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كتكييفيا لمتطمبات التنمية .لذلؾ البد مف المكازنو ما بيف عممية التنمية الصناعيو
كبيف استغبلؿ االمكارد الطبيعية  ،أك اضافة المخمفات الصناعية الييا  ،فعمى سبيؿ
المثاؿ فإف استخراج المكاد االكليو مف باطف االرض يعني نقصان لمجمكع ىذه

االمكانيات االقتصادية التنمكم ة  ،ىذا اضافة الى اف عمميات االستخراج ىذه قد
مصحكب ىي نفسيا بتمكيث لمبيئة  ،بما في ذلؾ مخمفات العممية االستخراجية
ة
تككف
ىذه (.)56

كما كيبلحظ انو مف اسس التنمية االقتصادية في ام جانب ىك الناتج القكمي
االجمالي الذم يعتبر مؤش انر لقياس اداء االقتصاد كالرفاىية عمى المستكل القكمي ،
كبذلؾ فإف ىنالؾ الكثير مف الجكانب التي يغفميا ىذا النظاـ  ،إذ ال يأخذ في

االعتبار ما يصاحب العمميو االنتاجية الصناعية مف تمكث بيئي  ،كال يعطي أم
قيمو لممكارد الطبيعيو  ،كتعتبر التكاليؼ المتعمقو بمكافحة التمكث كالرعاية الصحية
لمحاالت المتضرره مساىمات ايجابية في الناتج القكمي االجمالي  ،الف مثؿ ىذه
التكاليؼ ىي مدخبلت ايجابيو لمجمكع نشاطات الكحدات الصحية اك الخدماتيو

القائمو عمييا(.)57

كبذلؾ فإنو الينظر الى نضب المكارد كمشكمو اساسية كبأنيا احدل مخمفات
التمكث الصناعي كالتقنيو الحديثو .إف المشاكؿ كالتحديات العديدة التي تكاجو البيئة
في العصر الحالي  ،نتيجة الزيادة المضطرده في عدد السكاف كالتطكر الحضارم
كالصناعي كالتكنمكجي السريع كالكبير  ،مما أصبح ييدد االنساف نفسو في معيشتو
كصحتو كحياتو ،
كذلؾ بسبب التعامؿ غير العقبلني لبلنساف مع المكارد المتاحو لو كمنيا المكارد
البيئية ىك الذم أدل الى ايجاد قائمة المشكبلت البيئية التي يكاجييا االنساف كاىميا
مشكمة التمكث .كالعممية الصناعيو بمجمميا تؤثر في البيئة  ،فيي تعمؿ عمى تحكيؿ
المكاد الخاـ الى سمع مصنعو أك شبو مصنعو  ،كبذلؾ فإف مختمؼ المراحؿ التي
تمر بيا العممية الصناعيو فييا ممكثات تؤثر في البيئة سكاء اكانت الصناعو
استخراجية أك تحكيميو أك حتى بعد تصنيع المكاد فينتج عنيا أيضان مخمفات ممكثو

لمبيئة .كنظ انر لككف عممية التحكيؿ ال يمكف مطمقان أف تستنفذ المدخبلت االساسية
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بصكره كاممة فإنيا تفرز نكاتج ثانكيو أما عمى شكؿ طاقو أك مادة  ،كىذه المكاد
الثانكيو إذا لـ تستغؿ فإنيا تتحكؿ الى نفايات  ،إذا ما جرل تفريغيا في البيئة
المحيطة مسببة تمكثيا  ،كتعتمد الدرجة التي يمكف أف تؤثر فييا الممكثات في البيئة
الطبيعيو عمى خصائصيا الكمية كالنكعية قدر اعتمادىا عمى البيئة المستقبمية .
إف بعض ىذه الممكثات قابمو لمتحميؿ العضكم  Organic Analysisكبعضيا
االخر يحتاج الى مده طكيمو كقسـ آخر اليتحمؿ اطبلقان ىذا فضبل عف التأثيرات

االجتماعيو التي تتركيا عمميات الصناعو عمى البيئة الطبيعيو فيي ايضان ذات آثار

سمبية ( .)58كبذلؾ فإنو مف آثار التصنيع ىك التمكث البيئي كاستنزاؼ المكارد

الطبيعيو  ،إذا لـ تكف ىنالؾ مكازنو مابيف المكارد المستخدمو في التصنيع كبيف
قابميتيا عمى التجدد ككذلؾ االستفاده مف التكنمكجيا الحديثو باستخداـ النفايات
المطركحو مف العمميات الصناعيو كمعالجتيا مره ثانية لبلستفاده منيا في االغراض
الصناعية أك الفعاليات البشريو .
بيئة المدينو:
المدينة بمفيكميا الشائع تتككف مف مناطؽ مختمفو تشغؿ مساحات منيا
كيفترض اف يككف لمتخطيط دكر في تحديدىا كتنظيميا  ،فالمناطؽ السكنيو تشغؿ
حكالي نصؼ مساحة عمكـ المدينة  ،كالمناطؽ الخضراء تشغؿ مساحة تقدر ب
( )%20-10مف مساحة المدينة  ،ككذلؾ

()59

الطرؽ كخدمات النقؿ يفترض اف

تشغؿ مساحو تقدر ب  % 20مف المدينة  ،كالصناعة يفترض اف تتمثؿ بحدكدك
 %10-8مف مساحة المدينة كما تبقى مف المساحة يخصص لممراكز كالمناطؽ
التجارية كالثقافيو كاالجتماعيو كالخدمات االرتكازيو  .اف ىذه المعايير التخطيطيو

تختمؼ تبعان لطبيعة المدينة كاساسيا االقتصادم ( .)60كبذلؾ فإف المدينة تتككف مف
نسجة استعماالت مختمفو منيا السكنية كالتجارية كالصناعيو كالترفييية كطرؽ النقؿ

كغيرىا ككميا تشكؿ ما يسمى بالمدينة  ،كما اف كؿ مدينة ليا صفتيا التي تميزىا
عف المدف االخرل كىذا يظير مف خبلؿ تميز استعماؿ مف استعماالت ارض المدينة
عف غيره مف االستعماالت االخرل كبذلؾ تظير ىناؾ مدف صناعيو كىي التي يغمب
عمييا الطابع الصناعي  ،كمدف تجاريو كالتي يغمب عمييا الطابع التجارم  ....الخ.
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كتتبيف اىمية الصناعة في المدينة مف خبلؿ ابراز انكاعيا في المدينة كعدد
العامميف كمقدار سيطرتيا عمى مساحو المدينة كدخكليا بكصفيا متغي انر اساسيان في

تخطيط كاستعماالت االرض الحضرم ة  ،كالمديف ة تمتمؾ مجمكع ة مف عناصر
التكطف الصناعي منيا العمؽ التاريخي لمصناع

ة في المدينة كحجميا السكاني

كاتساع اطارىا كتكفير المكاد الخاـ كالخبرة الصناعية لسكانيا  ،كلمصناع ة دكر في
تحقيؽ تنمية مستقره كمتكازف ة كقد اثبتت الحقائؽ أف المناطؽ الصناعي ة تشكؿ أداة
الغنى عنيا لتشجيع االستثمار كتييئة المناخ البلزـ لدعـ الؤسسات الصغير
كالمتكسطة كتطكيرىا

()61

ة

عوامل تحديد الموقع الصناعي األفضل في المدينة.
إف الصناعة تعمؿ عمى تقكية األساس االقتصادم لممدف التي تحصؿ فييا
كتجعؿ منيا مرك انز كبي انر لطرؽ النقؿ داخميان كخارجيان ،إذ تجمب ليا كاردان مف خارج

حدكدىا كيككف ىذا الكارد بمثابة الدافع األساسي لحركة النمك الثقافي كاالجتماعي

كالعمراني خاصة ،كبصكرة عامة إف الصناعة تعمؿ عمى تطكر االستعماالت األخرل
لؤلرض في المدينة.
تعتبر استعماالت األرض الصناعية عامؿ قكم في التركيب الطبيعي لممدينة،
كىذا يعني إف أم تغير في المكاقع الصناعية أك إقامة مكاقع صناعية جديدة في
المدينة سكؼ يؤثر بصكرة مباشرة أك غير مباشرة في تركيب ىذه المدينة في
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المستقبؿ ،كربما يككف ىذا التأثير سمبان ،إذا لـ يكف ىناؾ تخطيط بيئي سميـ ليذه

المكاقع الصناعية(:)62

إن المخطط ييتم بالموقع الصناعي من مقياسين مختمفين ىما:
 -1مقياس اإلقميـ أك بيف األقاليـ

At the regional or international

. scale
 -2مقياس داخؿ المنطقة الحضرية أك ضمف المدينة At the inter urban or
.intermetropolition
المقياس األكؿ يشمؿ اعتبار عدد طبيعة الصناعات التي تككف مرغكبة أك
مبلئمة لئلقميـ أك المدينة كعمى أساس متانة االقتصاد كاحتماالت تكفر المصادر .أما
المقياس الثاني فيشمؿ عممية اختيار المكقع في المدينة ،كعمى ىذا يجب التأكد مف
حسف تكقيع الصناعة كأف يككف المكقع ليس عمى أساس متطمبات الصناعة فحسب
كلكف أيضان عمى أساس العبلقة بالنسبة القتصاديات المدينة كطبيعتيا كنمط كظيفتيا
باإلضافة إلى االىتماـ بالمصادر البيئية الرئيسية(.)63

ال شؾ أف تحديد مكقع الصناعة أمر ىاـ ينبغي عمى المخطط مراعاتو ،كاف
االختبار البد أف يككف اختبا انر معقكالن كمنطقيان ألف اختبار مكقع الصناعة أمر ال

يمكف الرجكع فيو بعد تحقيقو .إال إذا أنفؽ الكثير مف الجيد كالماؿ .كالجدير بالذكر
أف لكؿ صناعة مقكماتيا كلكؿ مكقع مميزاتو ،كمف ىنا تظير أىمية المكازنة كالتقدير
الدقيؽ لمصناعة األنسب لممكقع األفضؿ كالتي قمما تتأثر بالتغيرات كالتطكرات الفنية
كاالقتصادية كالجتماعية.
ينبغي عمى المخطط أف يراعي عف تحديد مكقع صناعة ما ،المكقع األنسب
حاليا كمستقبميان آخذان بنظر االعتبارات احتماالت التكسع الحضرم كنمكه .كبصكرة

عامة ككمعظـ استعماالت األرض ،ليس ىنالؾ مكقع مثالي ألم صناعة ،كالمكقع
المختار يشمؿ سمسمة مف االختيارات في بعض الحاالت ،الصناعة تفضؿ باف تكقع
في مكقع يبلئـ عممياتيا الصناعية ،كلكف ال اعتبارات أخرل عائدة إلى عناصر
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لشكؿ المدينة متضمنة العبلقات البيئية ،ربما تجعؿ ذلؾ المكقع غير مرغكب فيو مف

كجية نظر المصمحة العامة(.)64

أف عبارة الصناعة تتضمف تشكيمة متنكعة ىائمة مف العمميات كالمنشآت
كصفات أخرل مختمفة ،لذلؾ فمف الصعكبة إصدار عبلمة بيف المكقع الصناعي
كمتطمبات المكقع ،فمثبل كثافة العمؿ في منشأة صناعية معينة تؤثر في تكقيعيا
ككذلؾ حجـ كحركة النقؿ لكؿ مف الناس كالبضاعة كأيضان عدد كنكع المشاريع
كالخدمات العامة التي تتطمبيا ككذلؾ الترابط مع المنشآت الصناعية األخرل

كالمتضمنة االقتصاديات الخارجية كاقتصاديات الجذب(.)65

كبصكرة عامة ىنالؾ ثبلث أصناؼ مف العكامؿ تعمؿ سكية في تحديد أفضؿ

مكقع لممنشآت الصناعية متضمنة النكاحي االقتصادية كالبيئية كىي(:)66
 -1سيكلة الكصكؿ .Accessibility
 -2تكفر كاتاحة المكضع المناسب .Site availability
 -3عبلقات المكقع كالتجاكزات .Relation of the site
 -1سيكلة الكصكؿ .Accessibility

مف شركط تحديد المكقع األفضؿ لممنشآت الصناعية ىك إمكانية الكصكؿ
إلييا بسرعة ،أم بقربيا مف الطرؽ العامة الرئيسية كالسكؾ الحديد كالنقؿ المائي .إف
سيكلة الكصكؿ إلى المكضع ىك اليدؼ الرئيسي كذلؾ في تأميف كصكؿ المكاد
األكلية بدكف انقطاع كالحركة بحرية لممنتجات النيائية إلى أماكف تسكيقيا ،كىذا
يتضمف كجكد نظاـ نقؿ كفئ قادر عمى نقؿ المستخدميف إلى أعماليـ مع أقؿ حد
مف التأخير.

ويمكن تصنيف الصناعات حسب مواضعيا إلى:
- 1الصناعات التي ترتبط مكاصفاتيا بإمكاف تكفير المكاد األكلية ،حيث أف
المادة األكلية تتميز بككنيا تفقد الكثير مف كزنيا عند التصنيع مثؿ صناعة
استخراج الزيكت النباتية.
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- 2الصناعات التي يرتبط مكضعيا بالسكؽ ،حيث إف عممية التصنيع تزيد مف
كزف المنتكج بدرجة كبيرة كمثؿ ذلؾ المشركبات الركحية.

- 3الصناعات التي يرتبط تكاجدىا بتدني تكاليؼ النقؿ ،عمى أساس تنكع المكاد
األكلية كتككف السكؽ منتشرة عمى منطقة كاسعة.
مضافان إلى ذلؾ فأف قكة العمؿ تمعب أيضان دك انر ميمان في تكقيع الصناعة مف

حيث سيكلة الكصكؿ إلييا كأماكف تكافرىا ،كما أف سيكلة الكصكؿ إلى بعض

الكاجيات المائية يعتبر ضركريان لبعض الصناعات مف حيث نقؿ الحمكلة مباشرة،
كطرح الفضبلت الصناعية السائمة كالصمبة ،كاستخدامو كمادة أكلية في العمميات

الصناعية كاستخدامو في عمميات التبريد كالتدفئة.
لذلؾ فإف قرار اختبار المكقع الصناعي يجب أف يأخذ العكامؿ السابقة
بالحسباف كأف تكقع الصناعة في أماكف سيمة الكصكؿ إلييا ،تحجز كتعطي أقؿ
فائدة ،أم أنيا سكؼ تكقع في نقطة تمثؿ أقؿ كمفة اقتصادية ممكنة.

 -2توفر الموضع المناسب .Site Availability

إف شكؿ األرض كمساحتيا كطبيعتيا كقيمتيا النقدية تمعب دك انر ميمان في

تحديد النشاط الصناعي ،فالعكامؿ السطحية لؤلرض تمثؿ أىمية كبيرة في تحديد

مكقع الصناعة ،كذلؾ مف حيث(:)67

 -1نوعية الصخور مف حيث ككنيا صخكر صمبة كثابتة كمستقرة كقريبة مف
سطح األرض ،مما يعطي لؤلرض قكة تتبلئـ مع إقامة المنشأة الصناعية عمييا ،في
حيف أف التربة الصخرية غير المستقرة تككف غير مبلئمة إلقامة المنشأة الصناعية
عمييا ما لـ يتـ تقكيتيا كتحسينيا مف أجؿ تحمميا لآلالت كالمكائف الخاصة بالمنشأة
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كخصكصان إف كانت اىت اززية أك مف النكع الثقيؿ ،كالذم بدكره يؤدم إلى ارتفاع في

تكاليؼ اإلنشاء.

 -2طبيعة انحدار األرض  ،فاألرض ذات التدرج الخفيؼ تتميز بككنيا

مبلئمة إلقامة المنشاة الصناعية كذلؾ ألنيا تسيؿ عممية كطرؽ النقؿ كالمجارم
المائية فييا.
 -3معرفة مدى قابمية األرض لالنييار  ،مف حيث تعرضيا إلى مخاطر
الزالزؿ أك الفيضانات أك عمميات التعرية كالتآكؿ الناتجة عف جرياف مياه األمطار.
 -4وجود المياه الجوفية في الموضع من حيث كميتو ونوعيتو التي تتمثؿ
بالتركيبة الكيمياكية كالضغط كالعمؽ ،كصفات الطبقة الصخرية المائية كأيضان الماد
يقيـ قبؿ إقامة الصناعة عمييا كتبعان لنكع
الخاـ التي تغطييا كالتي يجب أف ّث
الصناعة.
أما بالنسبة لمعكامؿ الطبيعية ،فإف لممناخ تأثيره الكاضح في تحديد مكضع
المنشأة الصناعية مف حيث تأثيره بالدرجة األساسية باتجاه الرياح التي يجب
مراعاتيا عند إقامة المنشآت الصناعية كذلؾ لككف الرياح المسيطر الرئيسي عمى
أبعاد الدخاف كالغبار كاألبخرة المتصاعدة كالضجيج عف المنطقة السكنية بسرعة،
كذلؾ ىناؾ تأثيرات أخرل مف حيث ككف بعض الصناعات تتطمب أجكاء معينة مف
حيث أف مكائنيا تتأثر بالغبار بدرجة شديدة أك لحاجتيا لجك معتدؿ مثؿ صناعة
محركات الطائرات التي تتركز في الشماؿ الشرقي مف الكاليات المتحدة بينما تكجد
صناعة ىياكؿ الطائرات كبتجميعيا النيائي في الجنكب الغربي حيث المناخ معتدؿ
كمشمس مما يسمح بالطيراف طكاؿ العاـ كما يسمع تخزيف اآلالت في العراء بتكاليؼ
رخيصة

()68

.

يضاؼ إلى كؿ ما ثـ ذكره فإف ىناؾ صناعات تحتاج إلى مساحات كافية
مف األرض كالتي تعد مف العكامؿ التكقيعية الميمة ليذه الصناعات حيث يرتبط ىذا
العامؿ بالجكانب اآلتية(-:)69

- 1كبر حجـ المنشأة كتعديد عممياتيا.
- 2استخداـ مكاد خاـ كبيرة الحجـ تحتاج لمساحات كاسعة لمتخزيف.
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- 3منتجات نيائية كبيرة الحجـ.

- 4صناعات خطرة تتطمب مساحات كاسعة خالية لمحماية.
لذا نجد أف بعض الصناعات تجد صعكبات جمة في تحديد مكاضعيا لحاجتيا
إلى مناطؽ كاسعة منبسطة كجافة كالصناعات الثيرككيمياكية كبعض الصناعات
تحتاج إلى بناء متيف ليتحمؿ كتبلن كبيرة كىذا يحتاج إلى أساس متيف قد ال تساعد

الظركؼ الطبيعية في بعض المناطؽ مف تحقيؽ ذلؾ ،لذلؾ فثمف األرض كطبيعتيا
في ىذه الحالة يؤثراف في إختيار مكضع المشركع الصناعي.

عالقة الموضع بالمتجاورات Relationship of the Location Site

إف مف عناصر المكقع الصناعي األفضؿ ىك عبلقاتو بالمجاكرات ،كبالذات

النشاطات الصناعية المجاكرة ،كالسكات ربما تتضمنو مف استعماالت األرض القريبة
كالتأثيرات البيئية المعككسة لكؿ مف الصناعة كاألحياء السكنية المكجكدة.
كبما أف البيئة فتمثؿ النظاـ الذم يكفر مقكمات حياة اإلنساف ،كالذم يتككف
()70

مف ثبلثة أنظمة متفاعمة ىي-:

 1ا-لنظام البيولوجي (الحياتي) .
- 2النظام اوقتصادي المتمثل بالقطاعات اوقتصادية والخدمية.
- 3النظام اوجتماعي من عالقات اجتماعية وقيم.
كيستنتج بأنيا تمثؿ المجاؿ الداينمي لفعاليات اإلنساف التي مف خبلليا يمارس
اإلنساف تأثيره فيما كما ينجـ عنيا مف تغيرات سمبية ،كىذا يبدك كاضح فيما تسببو
العمميات الصناعية مف تككف لمبيئة ،ككما ىك معركؼ فإنو مف المناكر أف يخمك
مشركع صناعي مف مشاكؿ تمكث البيئية كالتي أىميا تمكث المياه كاليكاء كتعديف
الفضبلت الصمبة كالضكضاء ،أم التمكث الناتج عف المخمفات الصناعية بأنكاعو
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الثبلثة الغازية كالصمبة كالسائمة مضافان إلييا ما تحدثو المكائف الصناعية خبلؿ

عالية (ضجيج) (.)71
ػ
اإلنتاجية مف أصكات
ػ
العممية

كمف العكامؿ األخرل التي تحدد عبلقات المكضع بمجاكراتو عامؿ الثكرات
الخارجية  ،Eternal economicsكىي مف العكامؿ االقتصادية الناشئة عف
عبلقات االرتباط كالتعامؿ الصناعي التداخؿ الصناعي

industry

،Inter

فالضركرة االقتصادية تتطمب في بعض األحياف كمف أجؿ تقميؿ تكاليؼ اإلنتاج قياـ
بعض الصناعات بالقرب مف صناعات أخرل بسبب اعتمادىا الكاحدة عمى األخرل
أما مف أجؿ تكفير المكاد األكلية أك لككنيا مادة كسيطة أك كما عدة في العمميات
اإلنتاجية .كمف أمثمة ذلؾ معامؿ المنظفات -الصابكف -تميؿ ألنو تككف بالقرب مف
معامؿ الزيكت النباتية كذلؾ مف أجؿ االستفادة مف النكاتج العرضية لتمؾ المعامؿ

في صناعة المنظفات المختمفة(.)72

كمع ذلؾ فإف التركز عمى االعتبارات االقتصادية البحتة كاىماؿ الجانب
البيئي يعد قصك انر كاضحان مف قبؿ القائمتيف عمى عممية التخطيط الختبار مكضح
المشركع الصناعي .كىذا أف يبلحظ في أغمب الدكؿ المتقدمة ذات األساس
االقتصادم الصناعي ،حيث قامت ىذه الدكؿ بالعديد مف اإلجراءات الفنية
كالتخطيطية نتيجة لمضغكط التي كاجيتيا ىذه الدكؿ المتقدمة مف شعكبيا مف أضرار
التمكث ،حيث تتميز ىذه الدكؿ بارتفاع مداخيؿ األفراد كزيادة الرفاىية االقتصادية

نتيجة ارتفاع الناتج اإلجمالي إلى مستكيات عالية .)73(high levels

أما في الدكؿ االشتراكية فإف رفاىية اإلنساف ىك اليدؼ الرئيسي ،في حيف إف
مشكمة التمكث(  )Pollution Problemبدأت تتفاىـ في الدكؿ النامية مع استمرار
مشكمة انخفاض مداخيؿ أفرادىا (مشكمة الفقر) ،كقد ترافؽ مع ىذا ارتفاع كتائر
التنمية االقتصادية كالصناعية في ىذه الدكؿ(.)74

مف ذلؾ نجد بأف التمكث البيئي الصناعي يقؼ كراءه مجمكعة مف العكامؿ
االقتصادية التي تؤدم إلى كضع االقتصاديات في المقدمة لمحصكؿ عمى التنمية،
متجاىمة بذلؾ األثر البيئي الذم تسببو تمؾ الصناعات في البيئة كفي السكاف .كىي
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بذلؾ تضع في تخطيطيا االحتياجات االقتصادية ضمف األكلكيات كبعد ذلؾ تقع في
المشكبلت البيئية.
حيث إف ازدياد النشاط الصناعي كالحفرم كالنمك العمراني المستمر يتبعو

زيادة مطردة في احتياجات السكاف لمطاقة ( .)75كىي بالتالي تؤدم إلى االرتفاع في
معدالت تمكث اليكاء الناتجة عف العمميات الصناعية المختمفة ،فضبلن عف زيادة

تمكث المياه كالتربة نتيجة تصريؼ المياه الصناعية كالثقيمة كالممكثة إلى األنير كالترع

كاآلبار(.)76

العوامل المؤثرة في اختيار الموقع الصناعي.
إف مفيكـ المكقع المبلئـ لممشركع الصناعي يختمؼ كيتغير تبعان لعكامؿ عديدة
()77

قد تككف أىميا

:.

- 1نكع الصناعة المزمع إقامتيا إذ إف لكؿ صناعة مقكماتيا كخصكصياتيا مف
حيث المكاد الداخمة في اإلنتاج (

 )Inputكالمكاد المصنعة ( )Output

كالعمميات الصناعية التي تتعرض ليا خبلؿ مراحميا اإلنتاجية ،ككمية كنكع
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النكاتج العرضية المتكقع طرحيا إلى البيئة كحسب ىذه العكامؿ فإف لكؿ
مكقع مميزاتو بالنسبة لتمؾ الصناعة.
- 2مدل سيطرة الدكلة عمى االستثمارات الصناعية كالسيما المشاريع الكبرل
منيا ،سكاء بامتبلكيا أك فرض السيطرة القانكنية عمى تكقيعيا.

- 3سياسة الدكؿ المتبعة ،حيث يختمؼ اختيار المكقع لمصناعة نفسيا بالظركؼ
نفسيا مف بمد إلى آخر حسب سياسة الدكلة في ككنيا تسعى لتحقيؽ الربح
االقتصادم البحت ،أك أنيا تيتـ بتأميف الرفاه االجتماعي بجانب الربح
()78

االقتصادم

.

- 4الظركؼ االقتصادية التي تمر بيا الدكلة ،ففي بداية عممية التنمية
االقتصادية ،قد تختار المكقع الذم يقمؿ تكاليؼ اإلنتاج لممشركع ،حتى لك
كاف ذلؾ المكقع في مراكز مدنيا الرئيسة ،كذلؾ لغرض تراكـ رأس الماؿ
الضركرم .أما في المراحؿ المتقدمة مف عممية التنمية كفي حقبة االستقرار
المادم فقد تتغير النظرة كاألىداؼ إلى كيفية نشر ىذه االستثمارات في
مدنيا ،كأقاليميا المختمفة بيدؼ تطكيرىا مف النكاحي االقتصادية
كاالجتماعية حيث أف زيادة التبايف المكاني في مستكيات التنمية بيف مناطؽ
القطر الكاحد يؤدم إلى زيادة التفاكت في مستكيات المعيشة بيف أفراد
المجتمع الكاحد.

- 5االعتبارات االقتصادية ،بما أف الصناعة ىي أحد المفاىيـ االقتصادية ،كىي
ببل شؾ أحد ركائز التنمية كتراكـ رأس الماؿ ،كلذلؾ عندما تعقد النية عمى
إقامة أم مشركع صناعي يتبادر إلى أصحاب القرار أكالن كيفية أختيار
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المكقع الذم يحقؽ أعمى ربح صافي ممكف مف خبلؿ تنفيذ المشركع ،كىذا
يعني بالنسبة ليـ أف يتمتع المكقع بأكبر عدد ممكف مف

العوامل المحفزة لقيام النشاط الصناعي وأىميا:

أ -قربيا مف األسكاؽ ،طرؽ النقؿ ،مصادر الطاقة ،المكاد األكلية ،األيدم العاممة،
المياه ،رؤكس األمكاؿ.
ب -المكقع الذم يتمتع بأكبر قدر مف الخدمات االرتكازية كالبنى التحتية.
ج -كجكد المساحة الكافية كالنكع المبلئـ مف األراضي إلقامة المشركع كامكانية
تكسيعو في المستقبؿ(.)79

د -نكع النشاطات الصناعية المجاكرة كالمتمثمة بعامؿ الكفكرات الخارجية الناشئة عف
عبلقات االرتباط كالتكامؿ كالتداخؿ الصناعي

( .)80كمف كجية النظر

االقتصادية ،فإف المكقع األفضؿ ىك المكقع الذم يتحقؽ فيو أكبر عدد ممكف
مف ىذه االمتيازات.

معايير التوقيع المكاني لمصناعات المموثة
تشكؿ عممية التخطيط لممكاقع الصناعية إحدل الركائز األساسية الختيار
المكقع المبلئـ لمتكقيع الصناعي ،حيث إف أم حيز مكاني ال تتكفر فيو أبعاد أربعة
ال يككف مؤىبلن لبلس ػتثمار كىذه األبعاد األربعة ىي االقتصاد كاالجتماع كالعمراف

كالبيئة.

فالمدينة تتككف مف عنصريف ،عنصر ديمكغرافي كعنصر فيزيائي ،كعممية
التفاعؿ بينيما يترتب عمييا تجاكر مكاني كىذا يتحدد مف خبلؿ العبلقة الكظيفية
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التي تككف عمى أكجيان في مركز المدينة

()81

 .كعندما تنمك المدينة كتتكسع كتتنكع

كتتكسع معيا استعماالت األرض المختمفة فاألنشطة الصناعية تنمك كتتكسع بعد أف
كانت مرتبطة بمركز المدينة لبلستفادة مف سيكلة الكصكؿ كخدمات النقؿ كالقرب مف
السكؽ كاليد العاممة.
كنتيجة لذلؾ فقد ظيرت فكرة التجمع أك التمركز الصناعي في منطقة معينة
مع بداية عصر الثكرة الصناعية ،بحيث كجد أف ىنالؾ ضركرة في عزؿ المنشآت
الصناعية ضمف قطاعات أك مناطؽ صناعية ،تتبادؿ فيما بينيا عبلقات التكامؿ
()82

كالتعاكف

 .إذ أف إقامة المناطؽ الصناعية ىي كسيمة حديثة لمتخطيط الصناعي

كتخطيط المدف إليجاد ظركؼ مبلئمة مف النكاحي االقتصادية كاالجتماعية كالعمرانية
كالبيئية كحماية المناطؽ السكنية مف المشكبلت التي تحدثيا المناطؽ الصناعية في
تمكث الجك كالمياه كالتربة.
إف التجمعات الصناعية تعمؿ عمى تحقيؽ التنمية الصناعية ،كتعمؿ عمى
تعميؽ مستكل التخصص كالتكامؿ بمستكل اإلنتاجية ،كعمى المستكل القكمي تتمثؿ
باالستثمار األفضؿ لممكاد كالطاقات كتحقيؽ عدد أكبر مف الكفكرات االقتصادية
الداخمية Economic
Economic

()83

 Internalكالكفكرات الخارجية

External

.

أما إذا كاف النشاط الصناعي مبعث انر داخؿ المدينة فيصعب تتبع حركة نقؿ

السمع كالخدمات كالعماؿ ،األمر الذم يعرقؿ حركة النقؿ منيا كالييا ،في حيف إف
تخطيط ىذه المناطؽ يعمؿ عمى تخفيؼ االزدحاـ في المدينة كمركزىا كتنسيؽ
العبلقة ما بيف االستعماؿ الصناعي كالسكني كالتجارم لؤلرض في المدينة كمعالجة
المشكبلت بينيا بطرائؽ بسيطة .حيث إف تخطيط االستعماالت الصناعية بإمكانو أف
يعالج مساكئ الصناعة كالمضايقات التي تسببيا لمجاكراتيا.
كمف بيف األبعاد الميمة في التكقيع المكاني ىي البيئة ،حيث ظيرت الحاجة
كبصكرة ضركرية إلى إيبلء العامؿ البيئي أىمية استثنائية عند اختيار المكقع كذلؾ
بفضؿ تعقد العمميات اإلنتاجية كاستنزافيا لممكاد مف جية كنسب التمكث التي تفرزىا
()84

إلى عناصر البيئة الرئيسية :المياه ،اليكاء التربة
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كيعتمد ىذا الجانب عمى تصنيؼ الصناعات إلى صناعات ممكثة كأخرل
قميمة التمكث كثالثة غير ممكثة ،حيث إف لكؿ صنؼ مف ىذه األصناؼ محدداتو
المكقعية كيمكف االستفادة في ىذا المجاؿ مف التصنيؼ الصادر مف دائرة صحة
كتحسيف البيئة التابعة لك ازرة الصحة كعمى أساس ىذا التصنيؼ تكقع الصناعات
سكاء داخؿ حدكد المخططات األساسية لممدف أـ خارجيا حسب درجة تمكيثيا
()85

لمبيئة

.

كبذلؾ فإف العكامؿ البيئية تككف مؤثر رئيس في تقريب الصناعات أك
أبعادىا ،كىنا يدخؿ أثر العامؿ التكنكلكجي عمى العامؿ البيئي في مدل إمكانية
تحديد أثر البيئة مرة أخرل .أما تأثير التقدـ التقني عمى مديات البعد المكاني لمتمكث
البيئي لمصناعة ،فيك ذك اتجاىيف متعاكسيف في التأثير ،فيك مف ناحية يعمؿ عمى
تقميؿ بعد الصناعة عف األماكف المتأثره بيا ،كمف ناحية أخرل يعمؿ عمى زيادة
البعد فمثبلن تقميؿ تمكث الصناعة كزيادة كفاءة المرشحات يعطي إمكانية زيادة قرب
المصنع مف األماكف الحضرية.

كقد تتدخؿ الدكلة في منع قياـ الصناعة في المناطؽ ذات التركيز العالي،
()86

ككذلؾ تمنع إقامة المنشآت الصناعية ضمف المخططات األساسية

 ،في حاؿ

كجكد مشكبلت ناتجة عنيا أك بسبب تمكيثيا لمبيئة المحيطة .كبذلؾ فإف محددات
التكقيع المكاني لمصناعات الممكثة ىي:

()87

في مجمؿ اختيار مكقع الصناعات الممكثة يجب مراعاة ما يمي

.

- 1ضركرة إبعاد المصانع الممكثة قدر اإلمكاف عف حدكد المستكطنات السكنية
كمراكز المدف كبمسافات تتناسب مع درجة التمكث التي تسببيا ،كيفضؿ
االعتماد في ذلؾ عمى تقييـ اآلثار البيئية لممشاريع الصناعية المزمع
إقامتيا.
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- 2يفضؿ إقامة المصانع الممكثة لميكاء عمى ضكء الرياح السائدة التي تيب
عمى المنطقة السكنية ،ألبعاد خطر الممكثات عف سكاف المدينة ،كيفضؿ أف
تكقع الصناعات ضمف المناطؽ الصناعية (  )Industrial Areaالمحدكدة
المساحات كالمكاقع.

- 3يفضؿ عدـ إقامة المصانع الممكثة لميكاء في المنخفضات كالكدياف ،ألف
الحركة األفقية لميكاء قد يحجب بكاسطة التبلؿ التي تعمؿ كمصدات لمرياح
تمنع نشرىا كتخفيفيا ،إضافة إلى أف ىذا المكقع يشجع ظاىرة االنقبلب
الحرارم ،حيث تيبط الرياح الباردة مف فكؽ السفكح الجبمية لتتجمع أسفؿ
الكادم كيرتفع اليكاء الحار إلى األعمى مككنان انقبلبان ح ارريان يعمؿ عمى
حصر الممكثات كعدـ نشرىا كذلؾ النعداـ حركة اليكاء الرأسية.

- 4ضركرة إيجاد منطقة عازلة مف الحزاـ األخضر بيف االستعماالت السكنية
كالمناطؽ الصناعية لمكقاية مف مخمفات تمؾ المصانع ،كضماف منع الزحؼ
العمراني تجاه المنطقة الصناعية .ففي التصميـ األساسي لمدينة بغداد تـ

دراسة كتحديد الحزاـ األخضر مف قبؿ شركة بكؿ سيرفس(.)88

- 5كالتي حددت خمسة أنكاع مف الصناعة أخطرىا صنؼ ( أ ) كيتضمف
بعض الصناعات الكيمياكية مثؿ مصانع تكرير النفط كمصانع إنتاج
حامض الكبريتيؾ كال يقؿ عرض الحزاـ األخضر حكليا عف

100ـ،

كالصنؼ ( ب ) كيشمؿ كحدات معالجة الغاز الطبيعي ،مصانع الجمكد
كمصانع األسبست كالتي يجب أف ال يقؿ عرض الحزاـ األخضر ليا عف
500ـ ،كالصنؼ ( ج ) مثؿ مصانع تقطير الزيكت ،كمصانع الكرؽ كال يقؿ
عرض الحزاـ عف 300ـ ،كالصنؼ ( د ) كال يقؿ عرض الحزاـ ليا عف
100ـ كيشتمؿ بعض الصناعات مثؿ الشخاط كمكاد التجميؿ ،أما الصنؼ
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50ـ كيشتمؿ عمى صناعات الثمج

(ىػ) الذم ال يقؿ عرض الحزاـ عف
الجاؼ كمصانع الصابكف كالتبكغ.

كمف الممكف أف تزيد سعة الحزاـ األخضر اعتمادان عمى طاقة المعمؿ كقمة

فعالية المرشحات المختارة كلزيادة كفاءة فعالية الحزاـ األخضر البد مف غرسو بأنكاع
األشجار ذات المقاكمة العالية لتحمؿ الغازات الممكثة المنبعثة ،كامتصاصيا كسرعة
الكشؼ عنيا.
كيمكف االستفاد مف البرامجيات الحديثة كالمتمثمة بنظـ المعمكمات
الجغرافيو في دراسة الظكاىر الجغرافيو كغير الجغرافيو المختمفو التي تمكننا مف فيـ
الظكاىر بصكره صحيحيو كالتخطيط المستقبمي لمظكاىر كاالبتعاد عف االخطاء التي
يمكف اف تحدث بسبب سكء التخطيط كاالداره .
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