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 :التالیة بالخطوات ذلك تحقیق ویمكن

 لنعمددل  تددنی  بح دد  الصددو  بكلتمددل  لنضوضددل  المتعرضدد   العددلین   تزویدد  -1

 .طب ع ة تعتبر والتي بھل المسموح الح ود ضم  األصوا  ایصل 

 الضوضددل  تسددب  والتددي الصددنلعل  فددي تسددتم   التددي األجھددز  نصدد  عندد -2

 إصدد ا  ل فددي المدد   االعتبددل  بنظددر ینخدد  بدد   یوصدد  هفإندد الھددوا  كضددلاتل 

 أو االجھدز   د  ه عن د تنصد  الد   البعد  یحد د ذلد  ضدو  وعند  وب قدة لنضوضدل 

 ) عند  تزید  ال ضوضدل  د جدة ذا  تكدو  وأ  االبن دة  خدل   أو داخد  فدي المعد ا 

 اسدتم ا  خدل  ید  وذلد  یترینھدل بعد  عند  العلید  وقدو  حللدة فدي دیسدب  ( 85

 .نفسددھل بللمعدد ا  والمددل  لنصددو  والكلتمددة العلزلددة والمددواد التكنولوج ددة الصدد  

 ال وأ  ایتدل  سدبعة بعد  عند  الد اخني االحتدرا  یكدلن  ید  الصدلد   الضوضدل  تقدل 

 .دیسب  ( 80 ) عن  الضوضل  یستو  یزی 

 تحد  الضوضدل  حد و  فدي عدلیل تعتبدر والتدي والتشد    البندل  اعمدل  یعد ا  توضد  -3

 عندد  تعمدد  البنددل  فددي تغن دد  ویددواد انشددلن ة یددواد اسددتم ا  ویدد  اال ضددي التددلب 

 .الصو  ایتصل 

 .ویعللجتھل الضوضل  یسببل  وتح ی  والمع ا  المكلن  فحص -4

 وعد د وطب عدة العمد  حللدة وطب عدة وشدك  حجد  عند  یعتمد   یتكلیندة تصدلی   اعد اد -5

 ینھل الموجود  المكلن 

 .الضوضلني الوسط ضم  العم  فترا  وتكرا  ی    هف تح د یع   نظل  فرض -6

 لنحدد  یحن ددل المصددنعة أو المسددتو د  واألجھددز  والعدد د المكددلن  یواصددفل  اخضددل  -7

 .هب المسموح الضوضل  لمنسوب االقص 

 واال تدزازا  الضوضدل  شدروط الد  والمعد ا  المكدلن  وت سد   نصد  اخضدل  -1

 ل.بھ المسموح
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 في العراق میاةمصادر التلوث الصناعي لل

و  ةی ل  دجن ةفي نوع   بعض یصلد  التنو  الصنلعي المنثری  المف   ا  تتن  عن   

تش ر ال  اسل  ال  انه ال یوج    ترنل العزیزقل  توفروعھل عن  ن ھلالفرا  و واف  

وصولھل ال  و حت    ی ل بعه العن ل وا  لینعن  ی   ة نلك ذكر لنتنو  في ی ل  نھر دجن

 ة.ب ع تھل ی ل  الع و  وال نلب   العفي نو ةالموص  تشب ةی ین

للتنو  كمل وانه عن  الرا  ی  ب ةموص  تظھر بواد  یحسوسال ةولك  اعتبل ا ی  ی ین 

عن ه الحل   یلی   ةعن  طو  نھر الفرا  بللمقل ن ةالمتوست ةع د المنشل  الصنلع  ةقن

ال   ةاضلف ةبلل  اال م   یل یسب  تنوی ةی  الصنلع نلك یوج   هاال ان ة في نھر دجن

لن  الغربي ی  شط العرب عن  الج ةالمتوست ة نلك ع د اخر ی  المنشل  الصنلع انه 

 .في المحلفظة م ل و التي لھل دو  یعنو  في تنو  یصلد  ال  البصر ةعن  ی ین

 :اح  ا   یصلد  ذل  تنو  وذل  ی  خل  یل یني ةو تكو  الممنفل  الصنلع 

 ةوقلع ی ةو حلیض  ةه ی  ینوثل  ك م لن حتترلیو  ةمعامل الصناعات النسیجی -1 

   تص  ال صل  التي قالو الكلدی و    للنحل ك ةو بعض العنلصر الثق ن ةوعضوی

  ة.مع ال  علل بفي یواض  طرحھل   ختر ةنسب

ل ل  و ی  طبخ اال ةنلتج  لفضل  كث ر ایص  تع  صنلعه القت  و الصو    ا لكم

ارا   انتل  ال  ك نو  ا ة. القنوی ةو تكو      الفضل  علل  ةالنشل  ی  االقمش ةازال

ك نو ارا   600ال   300ك نو ارا  ی  الشوان  و  1500ال    د  علدنی ی  الصو 



 م.انعام عبد االمير                                                                                       476ملوثات صناعية ي

 

ی  الغرا  لك  لتر ی  المتتن  الح و   200ی  یل یجموعه  ةك م لویل  یمتنفی  

  .للكسج  

ی   ةو یلتترح ةوت و االلبان و المشروبات الغازیو الزی ةاعات الغذائیمل الصنامع -2

 ةو یواد صلبون  ةوالقنوی ةو االیلح و المواد الحمض  ةی  المواد السكری ةتراك ز علل 

 ةصنلع ةو خلص ةتكو  یصحوبه بفضل   لنن  دلا      الصنلعل  ع ة یمتنف

وا ل العللي ی  المواد ینتجل  االلبل  و النحو  و تكریر سكر البنجر و یسب  یحت

 .م ل وب االكسج   عن یل تص  ال  النض ةالعضوی

ود و ی  یمنفل  الجن ةو یلتترحو السجائر  المطاط و ةمعامل الصناعات الجلدی -3

 ةویواد ك م لن  ةو یع ا  ثق ن  یركز ةو یواد قنوی ةایلح و احملض و بقلیل عضوی

  ة.یمتنف

 


