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يف صباٍ َٝاٙ ايػسب ٜٓصب ع٢ً  ضابكًا ايعًُٞ االٖتُاّ نإ

 ايعًِ تطٛز َٚع ، يألَساض املطبب١ بازبساثِٝ ايػسب َٝاٙ تًٛج اختباز

٘ ٚتعكد االختصاصاا    ٛز٠ عًا٢  االٖتُااّ عباٛ َػاانٌ رنتاس تعكٝادًا ٚخطا       تٛحا

ايصاااز١ ايعاَااا١، خصٛصاااًا َاااا ٜتعًااال باسبااااال  املطااابب١ يألَاااساض ايطاااس ا١ْٝ    

 .   ايطا١َ املٛحٛد٠ يف َٝاٙ ايػسبايٓادب١ عٔ املسنبا اشبًك١ٝٚايتػٖٛا  

ٕ  ايب٦ٝٝا١  األضاباب  رٍٛ عدٜد٠ َٓاقػا  َؤخسًا حس  يكد اضاتعسض  ف . يًطاس ا

ٔ  املٓتكًا١  َساضيأل ٚايكدمي١ اسباي١ٝ ملطببا ا (1)1996 عاّ اٚنٕٛ  ، املٝااٙ   سٜال  عا

 اسباي١ٝ ايعكٛد يف ايطس اْا  إىل ٚٚصٛاًل عػس ايتاضع ايكسٕ يف ايهٛيريا َٔ ابتدا٤ً

 املبٝاادا  ٚخباصاا١ ، ايػااسب َٝاااٙ يف عطاا١ٜٛ نُٝٝا٥ٝاا١ َسنبااا  عاأ تٓااتد ايااي

 باملٝاااٙ املستبطاا١ ايطااس ا١ْٝ املطاببا   بعاا  إٕ . THMs إتاااهلايَٛٝ ٚثالثااٞ ايصزاعٝا١ 

 ايدزاضا١  ٖارٙ  يف ْعاسض  ٚضٛف ، باملٝاٙ املستبط١ املعد١ٜ يألَساض املطبب١ ْفطٗا ٖٞ

ٔ  ايب٦ٝٞ ايتصٓٝف ٞ  ،املاا٤(  يف )املٛحاٛد٠  املا٥ٝا١  يًُطاس ٓا   املُها  ركٝكا١  تتباع  ٖٚا

 living) اسبٝااا١ ايها٥ٓاااا  عااأ ايٓادبااا١ امُلعدٜااا١ يألَاااساض ايب٦ٝٝااا١ ايتصااآٝفا 

organisms) - ٌاياي   -ٚايدٜدإ ايطف١ًٝٝ املتصا١ً باملٝااٙ    ضا ٚايفريٚ ازبساثِٝ َت

(Bradly)بساديٞ  ٖا ٛز
ٚمّت ايتٛضع يف صباٍ بع  األَساض ايي تعٛد يًب٦ٝا١  .  (2)

 . (3)املستبط١ باملٝاٙ املطس ٓا إذ مشًت َفّٗٛ ; ايطه١ٝٓ )املٓصي١ٝ( 
                                                           
(1) Okun, D.A. (1996). “From cholera to cancer to cryptosporidiosis”. J. Envir. 

Engrg., ASCE, Vol. 122, N
o
 6, pp. 453-458 . 

(2) White, G. F., Bradley. D.J., and White, A. V. (1972). “Drawers of water: 
domestic water use in East Africa”. Chicago University Press, Chicago, II . 
Feachem, R. G. (1975). “Water supplies for low-income communities in 
developing countries”. J. Envir. Engrg. Div., ASCE, Vol. 101 (E4), pp. 687-703 . 

(3) Mara, D.D., and Alabaster, G. P. (1995). “`An environmental classification of 
housing-related diseases in developing countries”. J. Tropical Medicine and 
Hygiene, Oxford, England, Vol. 98, N

o
 1, pp. 41-51 . 

Mara, D.D., and Chapham, D. (1997). “Water-related carcinomas: Environmental 

classification. J. Envir. Engrg., ASCE, Vol. 122, N
o
 5, pp. 416-422 . 
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د َفٝا  املًٛثا١  ذا  ايعالقا١ باملٝااٙ   يًُطاس ٓا  إٕ تكدِٜ َتٌ ٖارٙ ايتصآٝفا    

يًبارتني ٚاشبربا٤ ايعاًَني يف صباٍ ٖٓدضا١ صاز١ ايب٦ٝا١ اياي تٗادف رضاضاًا إىل       

اض املعدٜااا١ االزتكاااا٤ بايب٦ٝااا١ ايبػاااس١ٜ بطسٜكااا١ مٓاااع رٚ تكًاااٌ َااأ اْتكااااٍ األَاااس    

ٚيف يفت ايٓعس إىل ايعالق١ احملت١ًُ بني املٝاٙ ٚايطس إ ،  ٚاشبطري٠ )ايطس ا١ْٝ(

١ًُٝ يف اياتزهِ ايب٦ٝاٞ ٚايتعاَاٌ ايصازٝش     ٚقد تهٕٛ َٓطًًكا الرباذ قسازا  ضا 

 َع َصادز املٝاٙ بػهٌ عاّ .

 : للنشرطياتالتصيًف البًئٌ  - 2

قاّ ايتصٓٝف ايب٦ٝٞ يًُطس ٓا  املا١ٝ٥ ع٢ً ايتُٝٝص باني املطاببا  األضاضا١ٝ    

املطاااس ١ٓ )املباغاااس٠( احملُٛيااا١ رٚ املٛحاااٛد٠ يف املٝااااٙ ٚاملطاااببا  األخاااس٣ ) اااري      

املستبط١ بآيٝاا   املطببا  ط١ بٓكص ايٓعاف١ رٚ ْكص َٝاٙ ايغطٌٝ ٚاملباغس٠( املستب

 املتُت١ً بٛحٛد اسبػسا  ايٓٛاقٌ يف املٝاٙ.ْٚكٌ املطس ٓا  

 هلرا صّٓفت املطس ٓا  ذا  ايعالق١ باملٝاٙ إىل ثالج صبُٛعا :

 . (Water-borne)باملٝاٙ  ١احملُٛي املًٛثا  رضاضٗاطس ٓا  َ - 1

 . (Water-based)يف املٝاٙ  املٛحٛد٠ ايدٜدإ بٝٛض ارضاضٗ طس ٓا َ - 2

باسبػااااسا  ٚ (Water-washed)١ باااآكص ايٓعافاااا١ َستبطاااا طااااس ٓا َ - 3

 . (Water-related insect vector)ايٓٛاقٌ يف املٝاٙ 

ٞ   يفٚتٓطخِ ٖارٙ ايتطاُٝا  َاع املعٓا٢ احملادد هلاا         (Bradly) تصآٝف بساديا

ٖٓاااى تصاآٝفا  رخااس٣ ردٜتاا١ تكطااِ  ٚ.  (1)املعااسٚف َٓاار َااا ٜكااازب ثالثااني عاَاااً  

ًَٛثااا  املٝاااٙ ايااي تااستب  بعًُٝاا١ ايتطااس ٔ إىل عااد٠ رقطاااّ رٚ صبُٛعااا  َتااٌ      

ايها٥ٓاااا  اسبٝااا١ اوٗسٜااا١ ٚاملًٛثاااا  ايهُٝٝا٥ٝااا١ )ايعطااا١ٜٛ ٚ اااري ايعطااا١ٜٛ(     

ٚاملًٛثا  ايٓػط١ إغعاعًٝا ٚ اري ذياو، ٚيهأ ٖارٙ ايتكطاُٝا  تبكا٢ يف إ ازٖاا        

 َع تصٓٝف بساديٞ.ايعاّ َتٛافك١ 

ٍ  (( باملٝااٙ  ١احملُٛي املًٛث١ املٛاد ))  سٜل عٔ ذبدج ايي ا طس ٓامل ستب تٚ  بتٓااٚ

 ٚعًُٝااًا )ْعسٜااًا ايػااسب َٝاااٙ يف املتٛاحااد٠ ٖٚااٞ ٚاضتٓػاااقٗا يًُااسض املطاابب١ املااٛاد

 يايا  ا طاس ٓ امل رَاا  (.ازبًد  سٜل عٔ ازبطِ داخٌ إىل املسض َطببا  بع  تٓتكٌ
١ املستبط)) ا طس ٓامل رَا . املٝاٙ يف ايدٜدإ بٝٛض بٛحٛد تب رتف (( املٝاٙ يف ارضاضٗ ))

                                                           

(1) Cairncross, S. and Feachem, R. (1993). “Environmental health engineering in the 

tropics: an introductory text”. Second Edition, J. Wiley & Sons, pp. 3-9 . 
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ٓتػس عٓد ٚحاٛد َطاتٜٛا   اري نافٝا١     تف (( بٓكص َٝاٙ ايغطٌٝبٓكص ايٓعاف١ رٚ 

 ا طاس ٓ َ )) خياص  ٚفُٝاا  ايػدصا١ٝ(.  )األ اساض  ايعاَا١  ايصاز١  أل ساض املٝاٙ َٔ

اسبػاسا  ايٓٛاقاٌ يف ٚضا  َاا٥ٞ      ٓاتد عأ ٚحاٛد   ت يايا  ٞفٗا  (( اسبػسا  ايٓٛاقٌ

ًٜدااص ٚ.  ٖٚااٞ تتٛافاال َااع األَااساض ايٓادباا١ عاأ رٛاَااٌ ازبااساثِٝ ٚايطفًٝٝااا     

َٚأ  .  املطاس ٓا  املا٥ٝا١  ايٓتا٥د ايب٦ٝٝا١ يتصآٝف   املسفل بٗرا ايبزث ( 1ازبدٍٚ )

َطاببات٘  ، رْا٘ عٓادَا ْصاف ْٛعاًا َعٝٓاًا َأ ايطاس إ عًا٢ رٕ          ازبدٜس بايارنس 

، فٗرا ال ٜعين رٕ ٖرا ايطس إ دا٥ًُا َسحع٘ املٝاٙ، ٚيهأ ْكصاد    باملٝاٙ ١َٓكٛي

َأ َاٛاد َطاس ١ٓ َٚاسض     املٝااٙ  َاا ذبًُا٘   رْ٘ ميهٔ إجيااد عالقا١ ضبتًُا١ باني     

ايطس إ. ٚميهٔ ٚصف ايطس إ ٖٓا ع٢ً رْ٘ ضس إ ْاتد عٔ املٝااٙ إذا ناإ   

اٙ ايػاسب.  َتٛاحاد٠ يف َٝا   َطاس ١ٓ  ٖٓاى ديٌٝ ع٢ً ارتُاٍ ردٚث٘ بٛاضط١ َاٛاد 

ٚال تطااتت٢ٓ ٖٓااا ايااسٚاب  رٚ األضااباب األخااس٣. ًْٚفاات االْتباااٙ ٖٓااا إىل ْكطااتني        

( ايطس اْا  ع٢ً ٚحا٘ ايعُاّٛ ٖاٞ رَاساض ذا  رضاباب عدٜاد٠       1ٖاَتني ُٖٚا: )

 قد ال تهٕٛ رت١ُٝ رٚ ناف١ٝ إلرداج املسض ٚيهٓٗا تعترب َطا١ُٖ إىل راد  َاا  

ايٝاااا١ ال ٜطااااُش بايتزدٜااااد اياااادقٝل    َطاااات٣ٛ املعسفاااا١ اسب إٕ ( 2، ٚ )يف ٚحااااٛدٙ 

احملتًُااا١ رٚ املُهٓااا١  إىل األضاااباب َُٗااا١ يًُطاااببا ، ٚيهٓٗاااا تبكااا٢ َؤغاااسا 

، ٖرا َع ايعًِ رٕ ايبارتني عسفٛا اآلٕ ايهتري يإلصاب١ ع٢ً صعٝد اوتُع نً٘

عاأ َطااببا  ايطااس إ عًاا٢ املطاات٣ٛ ازبص٦ٜااٞ ٚازبااٝين َٚااا  اادج َاأ خًااٌ يف  

 ازبٝٓا  رٚ املٛزثا .

 : احملنىلة باملًاه اليت حتدث عً طريق امللىثات الشرطاىات -2-1

تتطأُ ٖارٙ اوُٛعا١ ايطاس اْا  اياي ذبادج بٛاضاط١ تٓااٍٚ رٚ اضتٓػاام          

ٚنُا رضًفت ،  َٛاد َطس ١ٓ رٚ ضبسض١ ع٢ً ايطس إ َٛحٛد٠ يف َٝاٙ ايػسب

رٟ  ظٗااٛز ٚراادٙفإْاا٘ َاأ املطااتزٌٝ  بٝااًا رٕ ْٓطااب إىل املطاابب احملُااٍٛ باملٝاااٙ     

ٌ  بايٓطب١ صزٝش ٖراٚ ) فسد رٟ عٓد ضس إ .  ( احملتًُا١  ٚرضابابٗا  ايطاس اْا   يها

 َٝاااٙ يف املطااس ٓا  ) ايب٦ٝااٞ بااايتعسض املتعًكاا١ ايبٝاْااا  رٚ املعطٝااا  فااإٕ نااريو

 فكااس٠ زاحااع ايااصزْٝذ; راياا١ املتاااٍ ضاابٌٝ عًاا٢ ) َتااٛفس٠ تهاإٛ َااا ْااادزًا ( ايػااسب

ٔ  ٚبادالً  ( ايالعطا١ٜٛ  املسنباا   ٕ  وذيا  َا  ايااي املدربٜا١  ايتخاازب  بٓتاا٥د  عااد٠  ُٜطاتعا

ٔ  عايٝا١  تسانٝاص  إىل بتعسٜطاٗا  ايكٛازض( )عاد٠ اسبٝٛاْا  ع٢ً ُتخس٣ املسنباا    َا

ٔ  عااد٠  تٓاتد  اياي  ايٛبا٥ٝا١  املعطٝاا   رٚ ، ايػاسب  َٝاٙ يف فٝٗا املػهٛى املطس ١ٓ  عا
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ّ  ذياو  ٚعٓاد  املطس ٓا . َٔ عاي١ٝ حسعا  ٖاٞ يف   ، َعسٚفا١  زٜاضا١ٝ  منااذذ  تطاتدد

(Multistage linear model) املسارااٌ َتعاادد خطااٞ اضااتكسا٥ٞ منااٛذذ ايغايااب
(1) 

خصٛصاًا  ، الغتكام عالق١ بني تسنٝص املٛاد املطاس ١ٓ )رٚ املػاتب٘ بٗاا( يف املٝااٙ     

 يف راي١ ازبسعا  ايصغري٠، ٚاملدا س احملت١ًُ يتصاٜد ردٚج ايطس إ.

إزغاادا  رٚ َعااٜري    1996اّ هٝا١ عا  ٜضعت ٚناي١ محاٜا١ ايب٦ٝا١ األَس  قد ٚٚ

حدٜااد٠ يتكٝااِٝ اشبطاااس احملتُااٌ يًطاااس إ، تكااّٛ عًااا٢ اضااتبداٍ رٚ اضاااتهُاٍ      

، رٝٛاْا  املدترب د٣ املكدز٠ املطتٓد٠ ع٢ً َساقب١ عالق١ ايٛزّ بازبسع١ ي املدا س

تااريثري ايعٛاَااٌ املطااس ١ٓ عًاا٢ َطاات٣ٛ اشبًٝاا١ رٚ دٕٚ اشبًٝاا١   األخااس٣ ياملعطٝااا  ٚ

 . (2)با  ايطُّٛ ٚايعًُٝا  االضتكالب١ٝباإلضاف١ إىل َسن

 (3)1993تفاااارتض يف إزغاااااداتٗا يعاااااّ  (WHO)إٕ َٓعُاااا١ ايصااااز١ ايعاملٝاااا١ 

)املطُٛح بٗا( املتعًك١  GV املعٝاز١ٜ رٚ ايكٝاض١ٝيك١ُٝ ااشباص١ جبٛد٠ َٝاٙ ايػسب 

برتنٝااص املااٛاد املطااس ١ٓ )رٚ املػااتب٘ بتزسٜطااٗا يًطااس إ( يف َٝاااٙ ايػااسب  ااا    

.  510َطاًٜٚا يا:  (LECR)ا خطس ايطس إ املتٛقع ع٢ً َد٣ رٝا٠ اإلْطإ ٜكابًٗ

 باا  ٖٓاا  ٜٚكادز ٖٚرا ٜعين رٕ اشبطس ايطس اْٞ املرتانِ ع٢ً َد٣ عُاس اإلْطاإ )  

ٚذياااو بفاااسض ، ْطااا١ُ  100.000يهاااٌ  ٚاراااد٠ ( ٖاااٛ  عااادٍ ضاااز١ٝ عاَاااًا 70

ناا   60ّٛ ٚبااٛشٕ ٚضااطٞ يًُطااتًٗو ياارت يف ايٝاا 2اضااتٗالى َٝاااٙ ايػااسب  عاادٍ 

اسبا١ٜٚ ع٢ً تسانٝص رعع١ُٝ َٔ املاد٠ املطس ١ٓ َطا١ٜٚ ملا ٖٛ َطُٛح ب٘ رطاب  

عٓاادَا ْطااك  َعاادٍ اشبطااس ٖاارا عًاا٢ اوتُااع نًاا٘ ٚ.  (GV)ايكُٝاا١ اإلزغاااد١ٜ 

( ًَٝإٛ ْطا١ُ ضآًٜٛا    10يهاٌ )  ضاس ا١ْٝ  إصاب١ (1.43)  عدٍ اإلصابا  فطتصداد

تسنٝص ايك١ُٝ املعٝازٜا١ ملٝااٙ    بكدز ٜطاٟٚاملسنب املطس ٔ ٚذيو بطبب ٚحٛد ، 

 . ايي ٜتٓاٚهلا ٖرا اوتُع يف ايػسٚط ايطبٝع١ٝ )ايصز١ٝ( (GV)ايػسب 

إٕ ايكاااِٝ املعٝازٜااا١ املااارنٛز٠ يف إزغاااادا  َٓعُااا١ ايصاااز١ ايعاملٝااا١ تطاااتٓد   

% ٚبايتااايٞ ميهاأ تكاادٜس اشبطااس 95بػااهٌ رضاضااٞ عًاا٢ صباااٍ ثكاا١ رعًاا٢ َاأ  

 َٓعُاا١ ايصااز١ ايعاملٝاا١   . نُااا تؤنااد  510ٌ ٚاقعٝااًا بريقااٌ نااتريًا َاأ    احملتُاا
                                                           
(1) Haas, C. N. (1993). “Risk analysis as a standard settling tool”. Water Quality 

Int., London, England, Part 4, pp. 30-32 . 
(2) Environmental Protection Agency (EPA). (1996). “Proposed guidelines for 

cancer risk assessment”. Fed. Register, Vol. 61, N
o
 79, pp. 17,960-18,011 . 

(3) WHO (1993). “Guidelines for drinking water quality”. Second Edition, Vol. 1, 
Recommendation . 
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(WHO)        ٍٛيف إزغاااداتٗا املاارنٛز٠ رٕ إرصااا٥ٝاتٗا عاأ خطااس ايطااس إ احملُاا

بٛاضط١ املٝاٙ َبٓٝا١ عًا٢ منااذذ ارتفاظٝا١ َتٛخٝا١ حاْاب اسبارز، فٗاٞ تكادٜسا           

 . إَعتدي١ رٚ رقٌ َٔ َعتدي١ َساع١ٝ حاْب األَ

 املركبات العضىية:

َسنبااًا  86: 1993بإزغااداتٗا يعااّ    (WHO)رادد  َٓعُا١ ايصاز١ ايعاملٝا١     

يف َٝااٙ ايػاسب. َٚأ باني ٖارٙ املسنباا         ع٢ً دزح١ عايٝا١ َأ اشبطاٛز٠   عطًٜٛا 

فسْطا( عددًا  يفيٕٝٛ َد١ٜٓ َسنصٖا ٚصٓفت ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يبزٛج ايطس إ 

 : َٓٗا ضُٔ اوُٛعا  ايتاي١ٝ

 . (I)اوُٛع١ األٚىل  : َؤند٠ ايتطس ٔ يإلْطإَسنب 2

 . (2A ١)اوُٛع١ ايتاْٝايتطس ٔ يإلْطإ  ١ضبتًُ: َسنب 3

 . (2B ١)اوُٛع١ ايتاْٝ ١ ايتطس ٔ يإلْطإممهٓ :َسنب 28

إلْطاإ بطابب   ي ري قاب١ً يًتصٓٝف َٔ ْار١ٝ قادزتٗا املطاس ١ٓ    :َسنب 18

 (.3ايتايت١ عدّ نفا١ٜ املعًَٛا  )اوُٛع١ 

َاااد٠ جيااب تكُٝٝٗااا الركااًا َاأ قبااٌ ايٛناياا١ ايدٚيٝاا١ يبزااٛج ايطااس إ      35

(IARC) . 

 املطااس ١ٓ( َسنااب َٓٗااا ديٝااٌ ٚاضااش عًاا٢ قاادزتٗا    14ٜٚٛحااد بايٓطااب١ يااا ) 

 ايٛزاث١ٝ )ازب١ٝٓٝ( ايط١ُّٝ ايي ميهٔ رٕ ذبدج عٓد رٟ َطت٣ٛ َٔ ايتعسض.

 1993الٍ إزغااداتٗا يعااّ   َأ خا   (WHO)َٓع١ُ ايصز١ ايعامل١ٝ  ٚقد ردد 

)10(املطاا١ٜٚ  (LECR)تطاتٓد عًا٢ قاِٝ     (GV)قًُٝا َعٝاز١ٜ ال ٜطُش بتخاٚشٖا  5 

. نُااا رعطاات يف ْفااظ ازباادٍٚ ايااديٌٝ   (2)ازباادٍٚ زقااِ اْعااس املسفاال بايبزااث 

ايٛزَٞ املٛافل ايارٟ قادّز   ٛحبا٘ ارتُااال  اشبطاس )ايطاس اْا  اياي ذبادج         

َٔ ٖرٙ املسنباا  عًا٢ رْٗاا َطاس ٓا   اري حٝٓٝا١        يطبع١ْا  املدترب( عٓد رٝٛا

ٔ  َعاني  َطت٣ٛ فٛم فك  ذبدج ٚزاث١ٝ( ) ري ٘  عًا٢  اصاطًش  ٚقاد  ايتعاسض.  َا  تطاُٝت

 ايتريثري َطت٣ٛ ع٢ً ٖٓا (GV) املعٝاز١ٜ ايكِٝ تستهصٚ . بٗا( املطُٛح اسبد١ٜ )ازبسع١

اسبصااٍٛ عًاا٢  يف ذيااو بعااد تطاااعد ايااي املدتاارب رٝٛاْااا  يف (NOAEL) ايعهطااٞ

ّٛج عٓااد ايبػااس  املكبااٍٛاملعاادٍ ايٝااَٛٞ  ًَٛثااا  رخااس٣ ٖٚٓاااى .  (TDI) يتخااسا املًاا

ٚيهٔ قُٝٗا املعٝاز١ٜ ، ميهٔ رٕ ٜهٕٛ هلا تريثري َطس ٔ ع٢ً رٝٛاْا  املدترب 
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املطُٛح بٗا تكّٛ ع٢ً ظٗٛز تريثريا  صز١ٝ رخس٣ عٓد تسانٝص هلرٙ املًٛثا  ٖاٞ  

 . حملدد٠رقٌ َٔ املعاٜري ا

ميهأ رٕ ٜاؤدٟ سبادٚج     (GV)ففٞ رني ظبد رٕ قباٍٛ ٖارٙ ايكاِٝ املعٝازٜا١     

 100.000يهااٌ  ٚارااد٠ إصااابا  ضااس ا١ْٝ إضاااف١ٝ  ااري َس ٛباا١  عاادٍ ضااز١ٝ   

، فإٕ ْفكا  ذبكٝل ٖارٙ ايكاِٝ    ( عاًَا70ْط١ُ ع٢ً َد٣ َتٛض  عُس اإلْطإ )

قااّدز  ٚناياا١ محاٜاا١ ايب٦ٝاا١  فعًاا٢ ضاابٌٝ املتاااٍ  ،  املعٝازٜاا١ رٚ االيتااصاّ بٗااا ٖا٥ًاا١ 

االضتتُاز املطًٛب يتفادٟ اسباال  ايطس ا١ْٝ َٔ خالٍ إشايا١   (EPA)ه١ٝ ٜاألَس

.  (1)( بًٝإٛ دٚالز 3يف َٝااٙ ايػاسب باا )    (Alachlor)َسنبا  املبٝدا  اإليهًٛزٜا١ 

ٖااارا َاااع اإلغااااز٠ إىل رٕ َعازبااا١ املٝااااٙ إلشايااا١ اإليهًاااٛز ضاااتصٌٜ َعٗاااا َبٝااادا   

عٓااد  مل تؤخاار باالعتباااز ٖٚاارا ٜااؤدٟ إىل َٓااافع نآَاا١ رخااس٣   ضااس ا١ْٝ رخااس٣ 

 . رطاب ايهًف١ االضتتُاز١ٜ

 اياي تطابب  رِٖ املسنبا  ايعط١ٜٛ احملُٛي١ باملٝاٙ املطؤٚي١  ٚميهٔ تكطِٝ

َتاٌ زاباع نًٛزٜاد     ) األلكاىات املكلىرة : رَساض ايطس اْا  ميهٔ تكطُٝٗا إىل

ٕ  -2،1ايهسبٕٛ ٚ )َتاٌ نًٛزٜاد ايفٝٓٝاٌ     يتًيتات املكلتىرة  واإل(  ثٓا٥ٞ نًٛزٚاٜتاا

)َتاٌ ايبٓاصٚ )ر(    واهلًتدروكربىىات العرريتة املتعتددة اليتى     ٚثالثٞ نًٛزٚاٜتني( 

ثالثاٞ نًٛزٚفٝٓاٍٛ ٚساضاٞ     -6،4،2)َتٌ  والفًيىالت والكلىروفًيىالتبرئٜ( 

)َتٌ نًاٛزدإ ٚاتاساشٜٔ ٚد.د. (. ٖٚٓااى رٜطاًا      واملبًدات الزراعًةنًٛزٚفٍٝٓٛ( 

ايي تتُٝص  (Volatile organic compounds VOC) ملسنبا  ايعط١ٜٛ املتطاٜس٠ا

ًَاِ ش٥بال    1دزح١ ١ٜٛ٦َ ٚضغ  خباز رنرب َأ   100بدزح١  ًٝإ رقٌ رٚ ٜطاٟٚ 

ّْ، ٖٚااٞ  ايبااًا َطااس ١ٓ رٚ ضبّسضاا١ عًاا٢ ايطااس اْا . ٜٚصٜااد َاأ    25يف ايدزحاا١ 

 ايٛضا  احملاٝ  مماا    خطٛزتٗا نْٛٗا يف راٍ خباز َٚأ ثاِ اْتػاازٖا ايطاٌٗ يف    

ٜعّكد ع١ًُٝ ايطٝطس٠ عًٝٗا. ٚتٓتُٞ بع  املسنبا  ايعط١ٜٛ املرنٛز٠ رعالٙ إىل 

رٖااِ املًٛثااا   املسفاال بايبزااث  ( 3ًّٜدااص ازباادٍٚ زقااِ )  ٚ.  املسنبااا  املتطاااٜس٠ 

ٚاملعااٜري اإلزغااد١ٜ   ، ايعط١ٜٛ املتطاٜس٠ ايتُاْٝا١ ٚتريثرياتٗاا اشبطاس٠ عًا٢ ايصاز١      

 . (EPA)ه١ٝ ٜسمحا١ٜ ايب١٦ٝ األَرطب ايي ٚضعتٗا ٝاٙ ايػسب املطُٛح بٗا يف َ
                                                           
(1) Environmental Protection Agency (EPA). (1990). “Addendum to draft regulatory 

impact analysis of national primary drinking water regulations for synthetic 
organic chemicals (April 1988)”. Final Rep., Ofc. of Ground Water and Drinking 
Water, Washington, D.C . 
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 مًاه الشرب املكلىرة:

ٜتِ تعكِٝ َٝااٙ ايػاسب يف طبتًاف بًادإ ايعاامل بٛاضاط١ َااد٠ ايهًاٛز اياي          

. إال رٕ ٖاارٙ ايعًُٝاا١ تااؤدٟ إىل    تكااّٛ بااتطٗري ٖاارٙ املٝاااٙ َاأ ازبااساثِٝ املُسضاا١      

ايهًاٛز َاع املًٛثاا  ايعطا١ٜٛ     تػهٌ َسنبا  حاْب١ٝ خطاس٠ َأ خاالٍ تفاعاٌ     

ً املٛحٛد٠ يف َصادز املٝاٙ. ٖٚرٙ املسنبا  ٖٞ  ٖٚاٞ   (THMs) اٌجت ثالثتٌ اهلالىم

 . (1)الكلىروفىروٚرنتسٖا ظٗٛزًا ٚبرتانٝص عاي١ٝ ٖٛ ، ع٢ً رْٛاا 

 يتكسٜاس َاا  ه١ٝ ٜدزاضا  ٚبا١ٝ٥ عدٜد٠ يف ايٛالٜا  املتزد٠ األَس ٚقد رحسٜت

تٗالى َٝاٙ ايػسب املهًٛز٠ ٚظٗٛز َتصاٜد سبااال   إذا نإ ٖٓاى عالق١ بني اض

 ضس ا١ْٝ َع١ٓٝ. 

ْتاااا٥د رراااد يف  (IARC)ٚقاااد رغااااز  ايٛنايااا١ ايدٚيٝااا١ يبزاااٛج ايطاااس إ   

رْا٘ ياٝظ ٖٓااى عالقا١ نافٝا١ )َؤناد٠( يتػاهٌ ايطاس اْا  عأ           . (2)األحباج

)ضااس اْا   (2B)ٚهلاارا صاآفت ضاأُ اوُٛعاا١ ، َٝاااٙ ايػااسب املهًااٛز٠  سٜاال 

ضُٔ دزاضاتِٗ ايٛبا١ٝ٥ يًفرت٠ ايٛاقع١ َاا باني    (3)َٛزٜظ ٚآخسْٕٚٚػس .  ١(ممهٓ

ْتا٥د تادٍ عًا٢ ٚحاٛد عالقا١ إجيابٝا١ َاا باني اضاتٗالى َٝااٙ غاسب            1966-1991

َسنباا    ، َتٌَهًٛز٠ )اسبا١ٜٚ ع٢ً َسنبا  حاْب١ٝ ْتٝخ١ ايتعكِٝ بايهًٛز 

ٕ   ( ٚضس اْا  املتا١ْ ٚاملطتكTHMsِٝإ تثالثٞ اهلايَٛٝ ٚاضاتٓتخٛا  .  عٓاد اإلْطاا

ًٝا % َأ ضاس اْا  املتاْا١ يف    15% َٔ ضس اْا  ايكٛيٕٛ ٚاملطتكِٝ ٚ 9بريٕ  إرصا٥

        ٔ اْتكادٚا   (4)ايٛالٜا  املتزاد٠ قاد تعاٛد إىل اضاتٗالى َٝااٙ َهًاٛز٠. ٚيهأ آخاسٜ
                                                           
(1) Awad, A., and Abu-El Shár, W. (1998). “Risk assessment for chlorinated 

organics in drinking water”. Colloque Franco-Libanais sur L’eau et la Santé, 
Beyrouth, 15-17 October . 
Davis, M. L., and Cornwell. D. A. (1991). “Introduction to environmental 
engineering”. Second Edition, McGraw-Hill . 

(2) IARC (1991). “Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans”. 
Volume 52: Chlorinated Drinking Water, Chlorination by-products, some other 
Halogenated Compounds, Cobalt and Cobalt Compounds. Int. Agency for Res. 
on Cancer (IARC), Lyon, France . 

(3) Morris, R. D., Aubet, A. M., Angelillo, I. S., Chalmers, T. C., and Mosteller, F. 
(1992). “Chlorination, chlorination by-products, and cancer: meta-analysis”. Am. 
J. of Public Health, Vol. 82, N

o
 7, pp. 955-963 . 

(4) Bailar, J. C. (1995). “The practice of meta-analysis”. J. Clinical Epidemiology, 
Oxford, England, Vol. 48, N

o
 1, pp. 149-157 . 

Craun, G. F. (1993a). “Epidemiology studies of water disinfectants and disinfection 

by-products”. Safety of Water Disinfection: Blancing the Chemical and Microbial 
Risks, G. F. Craun. ed., ILSI Press, Washington, D. C. pp. 277-301 . 
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عٌُ َٛزٜظ ٚصبُٛعت٘ بػد٠ ٚذياو يطاببني: رٚهلُاا ٚحاٛد فخا٠ٛ نابري٠ َاا باني         

رصا١ٝ٥ ايٛبا١ٝ٥ ٚايٓتاا٥د املبٓٝا١ عًا٢ دباازب طبتربٜا١ رحسٜات       ْتا٥د ذبًٝالتِٗ اإل

ع٢ً ايكٛازض، ٚثاُْٝٗا رٕ ايتزًٌٝ اإلرصا٥ٞ  اري َال٥اِ ٚ اري نااف . َاع ذياو       

يتؤنااد ٚحااٛد عالقاا١ ٚاضااز١ بااني ضااس إ املتاْاا١ عًاا٢   (1)حااا٤  دزاضااا  رخااس٣

ٔ األحبااج  األقٌ ٚتٓاٍٚ َٝاٙ َهًٛز٠. ٖٚرا نً٘ ٜػري إىل ضسٚز٠ إحسا٤ املصٜد َ

 . املًز١ ٚاملطتعخ١ً يف ٖرا اإل از

( بًدٜاا١ نػاافت إَهاْٝاا١ تػااهٌ    56تغطااٞ )  (2)يف فًٓٓااد٠ ٚحااس  حبااٛج 

رغااز  ٚ.  اضاتٗالى َٝااٙ غاسب َهًاٛز٠     بطابب ضس اْا  املعاد٠ ٚاملتاْا١ ٚايهًٝا١    

إىل مٝٝص ضس اْا  املتا١ْ ٚايكٛيٕٛ ٚاملطاتكِٝ عأ    (3)ناْتٛز يف دزاضت٘ املسحع١ٝ

االضاتٗالى املدٜاد ٚاملرتاناِ ملٝااٙ     بذ ميهٔ رٕ تهإٛ رنتاس ازتبا اًا    إ ،  ريٖا

هاا  ٜرْا٘ ميهأ رٕ  ادج ضآًٜٛا يف رَس     -حبطاب زرٜا٘    -َهًٛز٠. ٖٚارا ٜعاين   

اضاتٗالى َٝااٙ َهًاٛز٠ َطازٛب١ رصااًل       بطابب عد٠ آالف َٔ راال  ايطس اْا  

تٝخا١ إىل رٕ  يف ضبطاا  املعازبا١. ٚخيًاص بايٓ    املعكُا١ َٔ َصادز املٝاٙ ايططز١ٝ 

املعًَٛااا  املتااٛفس٠ تاادعِ ايرتنٝااص ٚاالٖتُاااّ ازباااد  ٛضااٛا اشبطااس ايطااس اْٞ  

ًٓاٛاتد ازباْبٝا١   ي -قادز اإلَهاإ    -تكًٌٝ ايتعسض  يًعٌُ ع٢ًيد٣ ضًطا  املٝاٙ 

ٚاقرترات  .  ايتًاٛج املٝهسٚبٝٛياٛحٞ باايهًٛز    َعازبا١ يهًٛز٠ َٝاٙ ايػسب رثٓاا٤  

(EPA)١ ايٛناي١ األَرين١ٝ سبُا١ٜ ايب٦ٝ
إ تا ايَٛٝاهلربفٝ  َسنبا  ثالثاٞ   (4)

(THMs)  إال ،َٝهسٚ ساّ يف ايًرت  80َٝهسٚ ساّ يف ايًرت إىل  100َٔ تسنٝص

 . ًَٝاز دٚالز ضًٜٓٛا 1رٕ ٖرا ضٝهًف رٛايٞ 

ٚإٕ ناْت  ري َسضا١ٝ   –مما تكدّ فإٕ املساحع١ ايطابك١ تعٗس ٚحٛد عالق١ 

ٛ    –ماَااًا  خصٛصااًا  عًُٝاا١ ايتطااس ٔز٠ ٚتطااٛز بااني اضااتٗالى َٝاااٙ غااسب َهًاا
                                                           
(1) Doll, R. (1995). “Chemicals in drinking water: hazards to health and the 

economy”. Water and Public Health, A. M. B. Golding, N. Noah, and R. 
Stanwell-Smith, eds., Smith Gordon Publishers, London, England, pp. 279-295 . 

(2) Koivusalo, M., et al. (1994). “drinking water mutagenicity and gastrointestinal 
tract cancers: an ecological study in Finland”. Am. J. of Public Health, Vol. 84, 
N

o
 8, pp. 1223-1228 . 

(3) Cantor, K. P. (1994). “Water chlorination, mutagenicity, and cancer 
epidemiology”. Am. J. of Public Health, Vol. 84, N

o
 8, pp. 1211 - 1212 . 

(4) EPA. (1994). “Tougher rules proposed for drinking water”. EPA. J., Vol. 20, N
o
 

3/4, p. 3 . 
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ضس إ املتا١ْ ٚايكٛيٕٛ ٚاملطتكِٝ. إال رٕ ٖرا ال ٜعين بايطب  ايدع٠ٛ إىل ايتدًاٞ  

عٔ ايهًٛز ٚدٚزٙ اهلاّ ٚاملعسٚف عاملٝاًا يف َٓاع اْتػااز األَاساض اياي تٓتكاٌ عأ        

 سٜال املٝااٙ َتاٌ ايهااٛيريا ٚايصرااز ٚايتٝف٥ٛٝاد ٚ ريٖااا َأ األَاساض ازبسثَٛٝاا١        

 يعدٜد٠..ا

 املركبات الالعضىية:

يف إزغاااداتٗا املعٝازٜاا١ ملٝاااٙ ايػااسب   (WHO)راادد  َٓعُاا١ ايصااز١ ايعاملٝاا١ 

ايٛنايا١ ايدٚيٝا١ يبزاٛج ايطاس إ      صآفتٗا َسنبًا  ري عطاٟٛ   23: 1993يعاّ 

(IARC)  َطاااس ٓا  إْطاااا١ْٝ َعسٚفااا١ )صبُٛعااا١ رٚىل( رٚ َطاااس ٓا   عًااا٢ رْٗاااا

 ( ٚذيو نُا ًٜٞ:2A  ٚ2Bيتٛايٞ )صبُٛع١ إْطا١ْٝ ضبت١ًُ رٚ ممه١ٓ ع٢ً ا

 (1صبُٛع١ رٚىل ) ايٓٝهٌ  – VIايهسّٚ  –األضبطتٛع  –ايصزْٝذ 

 (2Aصبُٛع١ ثا١ْٝ )              ايهادّٜٛ  –ايربًّٜٝٛ 

 (2Bصبُٛع١ ثا١ْٝ ) ايسصاص  -ايربَٚا   -ثالثٞ رٚنطٝد اآلْتُٕٛ 

ٚ ًُٜ زااغ تطاابب رٟ َاأ ٖاارٙ  باضااتتٓا٤ ايااصزْٝذ ٚايربَٚااا  ٚاألضبطااتٛع، مل 

املااٛاد يف راادٚج ايطااس إ عًاا٢ اسبٝٛاْااا  املدتربٜاا١ رٚ عًاا٢ اإلْطااإ عاأ  سٜاال  

ايفِ، ٖرا ع٢ً ايس ِ َٔ زبطٗا يف املاضٞ بطس إ املعد٠ ايرٟ مل ٜعد َطًًُا ب٘ 

املطاُٛح بٗاا رادٜتًا     (NO2)ٚايٓرتٜات   (NO3)ًٓرتا  يس. رَا بايٓطب١ 17ٚ  9ص (1)اآلٕ

ًَ  / يٝرت يًٓرتٜت( فٗٞ تطُٔ محا١ٜ األ فاٍ  3يٝرت يًٓرتا  ٚ  ًَ  / 10) كداز

ايسضاااع َااأ رَاااساض رٚ ضاااس اْا  ايااادّ. ٚعًااا٢ ناااٌ رااااٍ فاااايٓرتا  ٚايٓرتٜااات   

ٜهااإٛ ، ٜطااااعدإ عًااا٢ تػاااهٌ َسنباااا  ْرتٚشاَاااني داخاااٌ حطاااِ اإلْطاااإ   

 . َععُٗا قدز٠ ع٢ً إرداج ايطس ١ٓ، َٚٓٗا ضس إ املتا١ْ

ًَا  / يارت    1.0 – 0.1َٝاٙ ايػسب برتانٝص ترتاٚح بني  رَا ايصزْٝذ املٛحٛد يف

إٕ تسنٝااص .  (2)فٗااٛ ٜااستب  بكاا٠ٛ َااع راادٚج ضااس اْا  ازبًااد ٚايس٥اا١ ٚايهبااد       
                                                           

(1) WHO (1993). “Guidelines for drinking water quality”. Second Edition, Vol. 1, 

Recommendation . 

Doll, R. (1995). “Chemicals in drinking water: hazards to health and the 

economy”. Water and Public Health, A. M. B. Golding, N. Noah, and R. 

Stanwell-Smith, eds., Smith Gordon Publishers, London, England, pp. 279-295 . 

(2) Environmental Protection Agency (EPA). (1990). “Special report on ingested 

inorganic arsenic: skin cancer, nutritional essentiality”. Rep. No. EPA - 625/3 - 

87/013, Washington D.C . 
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ايااصزْٝذ ايكاتااٌ يف َٝاااٙ ايػااسب املااستب  ٜااؤدٟ سباادٚج ضااس إ ازبًااد يف َٝاااٙ       

املٛافكاا١  510 ٚ410% َاأ ٖاارٙ ايطااس اْا  تعتاارب قاتًاا١(  عاادٍ 14-1ايػااسب )

يًكِٝ املعٝاز١ٜ املطُٛح بٗا يف َٝاٙ ايػسب رطب إزغادا  َٓع١ُ ايصز١ ايعاملٝا١  

(WHO)  ( ٞ0.17 – 1.7ٖٚا  ٞ ٚقااد ضاخًت ٖاارٙ  .  ( َٝهسٚ ااساّ / يارت عًاا٢ ايتاٛاي

 ٝا١ املٓٗخ يًصاعٛبا   ْعسًا إْ٘ :ايتاي١ٝ املالرعا  1993 املعٝاز١ٜ إزغاداتٗا يف املٓع١ُ

 خطااس تكاادٜس ٜهاإٛ رٕ ميهاأ ايكااِٝ ٖاارٙ رضاضااًا َٓٗااا اغااتكت ايااي ايدزاضاا١ يف

ٌ  با٘،  َغاىل ايطس إ ٔ  ٚيًتكًٝا يف َٝااٙ   املٛحاٛد٠  املطاس ١ٓ  املًٛثاا   ٖارٙ  تسانٝاص  َا

( َٝهسٚ اساّ  10) َكادازٖا قًُٝا َعٝاز١ٜ غس ١ٝ يًصزْٝذ  املٓع١ُايػسب ٚضعت 

)106(ايرتنٝااص ٖااٞ املٛافكاا١ هلاارا  (LECR)إٕ قااِٝ ٚ.  يف ايًاارت 4   يًطااس اْا

)108106(ٚ ازبًد١ٜ  ري املُٝت١ 56   .يًطس اْا  ازبًد١ٜ املُٝت١ 

ِ  يعًُٝاا   ثاْٜٛا١  نُٓتخا  (Bromate) ايربَٚا  تتػهٌٚ اياتطٗري   رٚ ايتعكاٝ

ٔ ازبسثَٛٞ ٖٚٞ تتهٕٛ َٔ ايربَٚٝد خالٍ ع١ًُٝ ايتعكِٝ بااألٚشٕٚ. ٚاْطالقاًا َا   

 ذبسٜطٗا ألٚزاّ ايه١ًٝ 

ضاأُ فاارتا  االختباااز ٚايتخسٜااب عًاا٢ اسبٝٛاْااا  املدتربٜاا١ ايااي رعطٝاات         

باالعتُااد عًا٢    ايصز١ ايعامل١ٝبسَٚا  ايبٛتاضّٝٛ يف َٝاٙ ايػسب، قّدز  َٓع١ُ 

ٙ ايػسب َا بني تسنٝص ايربَٚا  املطُٛح بٗا يف َٝا 410ٚ510َٔ (LECR)قِٝ 

30   ٚ َٝهسٚ اااساّ / ياااٝرت عًااا٢ ايتاااٛايٞ. ٚاضااااتٓادًا إىل      3َٝهسٚ اااساّ / ياااٝرت 

املعتُااد٠  (GV)ايتكٓٝااا  ايتزًًٝٝاا١ احملاادٚد٠ تهاإٛ ايكُٝاا١ املعٝازٜاا١ املطااُٛح بٗااا  

)107(حبدٚد (LECR)َٝهسٚ ساّ / يٝرت ٚاملٛافك١ يك١ُٝ  25ٖٞ  5 . 

يف اوُٛعاا١  (Amiante)رٚ األَٝاْاات  (Asbestos)يكااد صاآف األضبطااتٛع   

األٚىل املعسٚف١ بتطببٗا يف إصاب١ اإلْطإ  اسض ايطاس إ عٓاد اضتٓػااقٗا، إال     

تطببٗا بايطس إ عٓد تٓاٚهلا َع َٝاٙ ايػسب رطب إزغاادا    غًها يفرٕ ٖٓاى 

، إذ حا٤ فٝٗاا رْا٘ ال راحا١ يٛضاع َعٝااز خااص       1993َٓع١ُ ايصز١ ايعامل١ٝ يعاّ 

باألضبطتٛع يف َٝاٙ ايػسب، ألْ٘ يٝظ ٖٓااى تٛافال ٚاضاش َاا باني األضبطاتٛع       

املتٓاااٍٚ ٚاملدااا س ايصااز١ٝ. ٚرٕ األضبطااتٛع املٛحااٛد برتانٝااص اعتٝادٜاا١ يف َٝاااٙ  

ايػااسب ال ٜػااهٌ تااريثريًا ضااًبًٝا ممٝااصًا عًاا٢ ايصااز١ اإلْطااا١ْٝ. يهاأ ايٛناياا١      

  ايٛبا٥ٝااا١ اشباصااا١  ايدٚيٝااا١ يبزاااٛج ايطاااس إ َااأ خاااالٍ َساحعتٗاااا يًدزاضاااا    
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رّند  ٚحٛد بع  ايتٛافل يف ايعالق١ بني  (1)بايطس اْا  ٚايٛفٝا  ايٓامج١ عٓٗا

ضس اْا  ايبٓهسٜاع ٚاملعد٠ ٚبني تسانٝاص األضبطاتٛع يف َٝااٙ ايػاسب. نُاا      

ضٛاب  خاص١ بٛحاٛد األضبطاتٛع يف    (2)رصدز  ٚناي١ محا١ٜ ايب١٦ٝ األَرين١ٝ

١ٝ اشباص١ برتانٝاص املًٛثاا  اشبطاس٠ ايعطا١ٜٛ     َٝاٙ ايػسب ضُٔ َعاٜريٖا ايكَٛ

ٚ ري ايعط١ٜٛ املطُٛح بٗا يف َٝاٙ ايػاسب ٚاملطاتٓد٠ عًا٢ ذبسٜطاٗا يًطاس اْا       

َطات٣ٛ تًاٛج َطاُٛح با٘ يف ايًاٝرت      رقصا٢  ٚردد   ،ع٢ً ف٦سإ املدترب ايرنس١ٜ

( َٝهاسَٚرت،  10( ًَٕٝٛ َٔ ريٝاف األضبطتٛع َٔ األقطاز األنرب َٔ )7ٖٚٛ )

( َٝهسَٚرت يٝطت ذا  تريثري ٖاّ رٚ ممٝاص عًا٢   10رٕ األيٝاف األصغس َٔ )عًًُا 

 ايصز١ ايبػس١ٜ.

 : املىاد املشعة

ٌ ٜعترب  املاد٠ ايٛرٝد٠ األنتاس رُٖٝا١ َأ باني املًٛثاا        222)(222Rn الترادو

، 226)(226Raغعاع١ٝ يف َٝاٙ ايػسب. ٖٚاٛ ْااتد اعباالٍ إغاعاعٞ يًسادٜاّٛ      إلا

 . إذ ميًو اعبالي١ٝ عاي١ٝ

 اااش َػااع عاادِٜ ايسا٥زاا١ ٚايًاإٛ )حطااُٝا  ريفااا( بعُااس فٝصٜااا٥ٞ       ٚايااسادٕٚ

ضُٔ اوُٛع١ األٚىل املعسٚفا١ بااملٛاد    (IARC)ّٜٛ، َٚصٓف رطب  3.82ْصفٞ 

صبُاٌ ايطاس اْا  املُٝتا١ اياي ذبادج بٛاضاط١        ٚباايٓعس إىل املطس ١ٓ املؤناد٠.  

ْطب١ اإلصابا  ايٓادبا١ عأ اياسادٕٚ ٖاٞ رنارب َأ صبُاٛا        املًٛثا  يف املٝاٙ فإٕ 

نٌ ايطس اْا  األخس٣، رٝث ُقّدز  اإلصابا  ايطس ا١ْٝ املُٝتا١ اياي ميهأ    

( عاَااًا )ٖٚااٛ  70هٝاا١ ٚراادٖا عًاا٢ َااد٣ )  ٜرٕ ذباادج يف ايٛالٜااا  املتزااد٠ األَس 

، َتٛض  عُس اإلْطإ( َٔ خالٍ ايتعسض يًسادٕٚ املٛحٛد رصاًل يف َٝاٙ ايػاسب 

 . (3)ضز١ٝ 17000حبدٚد 
                                                           
(1) IARC. (1990). “Cancer: causes, occurrence and control”. Scientific Publ. N

o
. 

100. Int. Agency for Res. on Cancer, Lyon, France, pp. 233 - 234 . 
(2) Environmental protection agency (EPA) (1993). “National primary drinking 

water regulations”. Code of Federal Regulations, part 141, Ofc. of Water, 
Washington, D. C . 

(3) Crawford-Brown, D. J. (1992). “Cancer risk from radon”. J. AWWA, Vol. 84, N
o
 

3, pp. 77 - 81 . 
Milvy, P., and Cothern, C. (1990). “Scientific background for the development 
of regulations for radionuclides in drinking water”. Radon, Radium and Uranium 
in Drinking Water, C. Cothern, and P. Rebers, eds., Lewis Publishers, Chelsea, 
Mich., pp. 1 - 15 . 
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ايٛاصاٌ عأ  سٜال تٓااٍٚ      222Rn)(إٕ املبعث املبد٥ٞ يًكًل ٖٓا يٝظ ايسادٕٚ 

بٌ ٖٛ رٜطًا بطابب اْبعاثا٘ َأ األدٚا  املٓصيٝا١ َتاٌ رٓفٝاا        ، َٝاٙ ايػسب فك  

، ايااي متصٖااا 218 –املٝاااٙ ٚاياادٚل ٚايغطاااال . فٗااٛ ٜٓزااٌ يٝػااهٌ ايبٛيْٛٝااّٛ   

ي١ ازبطُٝا  احملُٛي١ يف اهلاٛا٤، ٚاياي عٓاد اضتٓػااقٗا تتٛضاع يف اياس٥تني       بطٗٛ

إَاا بػاهٌ    222Rn)(رٝث ذبسض عًا٢ ايطاس إ. ٜٚتعاسض ايٓااع إىل اياسادٕٚ      

رٚ بػاهٌ  اري َباغاس    ، َباغس َٔ ايغاشا  املٓبعت١ َٔ ايرتب١ ٚاملٓتػس٠ يف اهلاٛا٤  

%( َأ  12-1ٚتطاِٖ األخاري٠ َاا باني )    ، هلٛا٥ٞعٓدَا ٜٓبعث َٔ املا٤ يف ايٛض  ا

ٕ رااااال   ِّ.  (1)ايتعاااسض ايهًاااٞ يًاااسادٚ ٕ اسبايتاااإ املااارنٛزتإ الْبعااااج  ٚتهااا

ايسادٕٚ ايطبب ايتاْٞ األنتس ر١ُٖٝ )بعد ايتدخني( يإلصابا  بطاس إ ايس٥ا١ يف   

 س.27ص (2)إْهًرتا

يك١ُٝ املعٝاز١ٜ ( ا1993َٓع١ُ ايصز١ ايعامل١ٝ )يف إزغاداتٗا يعاّ  ردد ٚقد 

( بٝهٛنااٛزٟ يف 0.1َاأ حطااُٝا  ريفااا املػااع١ يف املٝاااٙ بااا )  (GV)املطااُٛح بٗااا 

 (GV) قُٝاا١ ُراادد  إْهًاارتا يفٚ . Rn222 يًااسادٕٚ بايٓطااب١ ذيااو ذبدٜااد دٕٚ ايًاارت

(3)ايًارت  يف بٝهٛنٛزٟ (100) با 222Rn)( يًسادٕٚ
هٝا١  ٜاألَس تزاد٠ امل ايٛالٜاا   يفٚ . 

)10(اضااتٓادًا إىل ايكُٝاا١  (GV)ُراادد  ايكُٝاا١ املطااُٛح بٗااا   4LECR ( 11بااا )

( ايٛضط١ٝ املكاض١ 222-ناْت تسانٝص )ايسادٕٚ ٚ.  س28ص (4)بٝهٛنٛزٟ يف ايًرت

يف َٝااااٙ ايػاااسب يف ناااٌ اهل٦ٝاااا  رٚ ايطاااًطا  ايعاَااا١ املعٓٝااا١  ٝااااٙ ايػاااسب يف 

( بٝهٛناااٛزٟ يف ايًااارت اضاااتٓادًا إىل 3.9هٝااا١ حبااادٚد )ٜألَسايٛالٜاااا  املتزاااد٠ ا

)10(ايكُٝاا١  5LECR
َٝاااٙ ايػااسب  . رَااا ازبُاعااا  ايااي تعتُااد يف َصااادز (5)

                                                           

(1) Cothern, C. R., Lappenbusch, W. L., and Michel, J. (1986). “Drinking-water 

contribution to natural background radiation”. Health Phys., Vol. 50, N
o
 1, pp. 

33 - 47 . 

(2) Green, B. M. R., and O’Riordan, M. C. (1992). “Radon in dwellings in 

England”. Nat. Radiological Protection Board, Chilton, England . 

(3) Cothern, C. R., Lappenbusch, W. L., and Michel, J. (1986). “Drinking-water 

contribution to natural background radiation”. Health Phys., Vol. 50, N
o
 1, pp. 

33 - 47 . 

(4) Environmental Protection Agency (EPA). (1991). “National primary drinking 

water regulations: radionuclides-proposed rule”. Fed. Register, Vol. 56, N
o
 13, 

pp. 138 - 156 . 

(5) Crawford-Brown, D. J. (1992). “Cancer risk from radon”. J. AWWA, Vol. 84, N
o
 

3, pp. 77 - 81 . 
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رد ر. ٚقد رغاز  اآلباز اشباص١ فطتهٕٛ َعسض١ يرتانٝص رع٢ً َٔ ايسادٕٚ ع٢ً

ايًرت يف إراد٣  ( بٝهٛنٛزٟ يف 1000األحباج إىل َطتٜٛا  تسانٝص تصٜد عٔ )

 بكااا  املٝاااٙ ازبٛفٝاا١ ضاأُ َٓااا ل صاادس١ٜ  ساْٝتٝاا١ يف إْهًاارتا راٜٚاا١ عًاا٢     

 . (1)ايعدٜد َٔ اآلباز اشباص١ باعتبازٖا َصادز َٝاٙ ايػسب

 : الشرطاىات اليت أساسها بًىض الديداٌ يف املًاه -2-2

 Squamous cell)اسبسغف١ٝ اشبالٜا  ضس إ ٚخاص١ترتافل بع  ضس اْا  

carcinomas)    َع املٓػاك١ ايبٛيٝا١(Urinary schistosomiasis)    املٓكٛيا١ بٛاضاط١

(S. haematobium)املٓػك١ ايد١َٜٛ 
فعًا٢ ضابٌٝ املتااٍ يف َصاس رٝاث تعٗاس       .  (2)

نااتريًا املٓػااك١ ايبٛيٝاا١، ٜااريتٞ ضااس إ املتاْاا١ يف املستباا١ األٚىل بااني مجٝااع رْااٛاا      

ٚرنتس املصابني باملٓػاكا  املسافكا١   .  (3)ايطس اْا  املطخ١ً يد٣ ايسحاٍ ايبايغني

ض١ٓ، بُٝٓا ضس إ املتا١ْ  ري املاستب  بٗاا )رٟ    50 - 30بطس إ املتا١ْ ِٖ بعُس 

باملٝاٙ( ْادزًا َا ٜصٝب األعُاز ايي ٖاٞ دٕٚ اشبُطاني. ٖٓااى عااد٠ عالقا١ ٚثٝكا١       

ازٜس بني ردٚج ضس إ املتا١ْ ٚاْتػاز تهًظ املتا١ْ ايبٛي١ٝ نُا رظٗس  ذيو تك

 . Xاملطش ايطهاْٞ ايعاّ بريغع١ 

ٚقد دّيت ر ًب ايدزاضا  اسبدٜتا١ رٕ ايعاد٣ٚ باملٓػاك١ ايدَٜٛا١، يٝطات ٖاٞ       

ٕ  ايتطاس ٔ ٜعتُاد عًا٢ عاد٠ عٛاَاٌ رخاس٣ خاصا١          ايعاٌَ احملّسض ايٛرٝد، باٌ إ

َٓٗا َطت٣ٛ تٓاٍٚ ايٓرتا  )رٝث تهٕٛ َٝاٙ ايػسب َصدزًا ٖاًَا هلا، خصٛصًا 

ًَ  / يرت( ٚناريو املطاتٜٛا  ايٓٗا٥ٝا١     10نٝص ايٓرتا  فٝٗا عٔ عٓدَا تصٜد تسا

يًٓرتٚشاَني يف املتا١ْ )تتزٍٛ َسنبا  ايٓرتٜت ٚايٓرتا  يف املتا١ْ إىل ْرتٚشاَاني(.  

 . (4)نريو فإٕ عد٣ٚ إصاب١ األحٗص٠ ايبٛي١ٝ ميهٔ رٕ ٜصٜد األَس خطٛز٠

                                                           
(1) Heath, M. J. (1991). “Radon in the surface waters of south west England and its 

bearing on uranium distribution, faults and facture systems and human health”. 
Quarterly J. of Engrg. Geol., Bath, England, Vol. 24, N

o
 1, pp. 183 - 189 . 

(2) Burton, G. J. (1982). “Parasites”. Cancer Epidemiology and Prevention, D. 
Schottenfeld and J. Fraumeni, eds., W. B. Saunders, Philadelphia, Pa., pp. 408 - 
418 . 

(3) Brand, K. G. (1982). “Cancers associated with asbestosis, schistosomiasis, 
foreign bodies and scars”. Cancer: A Comprehensive Treatise, Vol. 1, 2nd. Ed., 
F. F. Becker, ed. Plenum Press, New York, N. Y., pp. 661 - 692 . 

(4) Pugh, C. B., and Ansell, I. D. (1992). “The urinary tract”. Systemic pathology, 
Vol. 8, C. B. Pugh and I. D. Ansell, eds., Churchill Livingstone, Edinburgh, 
Scotland, pp. 713 - 721 . 
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ػااك١ ايدَٜٛاا١  املٓ (IARC)قااد صاآفت ايٛناياا١ ايدٚيٝاا١ يبزااٛج ايطااس إ     ٚ

 . ضُٔ اوُٛع١ األٚىل املطس ١ٓ يإلْطإ

يف  املطتكِٝ ٚٚحاٛد املٓػاك١ املعٜٛا١   ٖٚٓاى رٜطًا عالق١ بني ضس إ ايكٛيٕٛ ٚ

 (IARC)، إذ صاآفت ايااا (S. japonicum)راااٍ اإلصاااب١ بعااد٣ٚ املٓػااك١ ايٝاباْٝاا١ 

 . (2B)املٓػك١ ايٝابا١ْٝ َطس ٓا  ممه١ٓ ضُٔ اوُٛع١ ايتا١ْٝ 

افل ضس إ ايكٓا٠ ايصفسا١ٜٚ َاع ايعاد٣ٚ بايعصااز٠ ايهبدٜا١ ايػاسق١ٝ،      ٜرتٚ

ٚاملتٛزقااا   (Opisthorchis viverrini)َٚاع املتٛزقااا  َتػاعب١ اشبصاا١ٝ ايبزسٜا١    

(Clonorchis sinensis)َتػااعب١ اشبصاا١ٝ ايصاا١ٝٓٝ 
 (IARC)قااد صاآفت ايااا ٚ.  (1)

َطاس ٓا  ضأُ اوُٛعا١     َتػعب١ اشبص١ٝ ايبزس١ٜ َٚتػاعب١ اشبصا١ٝ ايصا١ٝٓٝ   

 . ع٢ً ايتٛايٞ (2A)ٚاوُٛع١ ايتا١ْٝ  (I)األٚىل 

 : اليظافة وباحلشرات اليىاقل يف املًاهشرطيات املرتبرة بيقص امل -2-3

تعااص٣ ايطااس اْا  املستبطاا١ باآكص ايٓعافاا١ بػااهٌ ز٥ٝطااٞ إىل ايها٥ٓااا     

اٙ ايغطااٌٝ. اسبٝاا١ اوٗسٜاا١ ايااي ز ااا تتهاااثس بطاابب ْكااص ايٓعافاا١ رٚ ْكااص َٝاا 

ايطس اْا  ايس٥ٝط١ٝ املستبط١ باضتعُاٍ نُٝاا  َٝااٙ  اري نافٝا١ )رايا١ عادّ       ف

تااٛفس املٝاااٙ بػااهٌ نااايف( يأل ااساض ايصااز١ٝ املٓصيٝاا١ ٚايػدصاا١ٝ ) ااا فٝٗااا       

( ٚضس إ املعد٠ بطابب  ايعطٛ ايرنسٟاألنٌ( ٖٞ ضس إ األعطا٤ ايتٓاض١ًٝ )

اإلصااااب١ بطاااس إ ايكٛيااإٛ   ازبسثَٛااا١ املتزًصْااا١ ايبٛابٝااا١، ٚميهااأ رٕ ذبااادج   

ٖٚٓااى رٜطاًا فسصا١ اإلصااب١      ، ٚاملطتكِٝ بطبب حسثَٛا١ املتفطاس٠ ْعاري٠ ايطا١ًٝ    

 . بطبب ايعد٣ٚ املص١َٓ ببهرتٜا ضاملْٛٝال ايتٝف٥ٛٝد ٚايبازاتٝف٥ٛٝد املساز٠ بطس إ

% 13ايرٟ ميتاٌ َاا ٜصٜاد عأ      ايعطٛ ايرنسَٟٚٔ املكبٍٛ رايًٝا رٕ ضس إ 

،  (2)س اْا  ايي تصٝب ايسحاٍ يف رحاصا٤ َأ رفسٜكٝاا ٚآضاٝا    َٔ نٌ راال  ايط

ٝث ال ميازع اشبتاإ ٚال تتاٛفس   ، ررصبش ٜػهٌ راي١ َسض١ٝ خطري٠ يًطهإ 

ايعٓا١ٜ ايصز١ٝ. ٚبايعهظ، ظبد رْ٘ ال ٜٓتػاس باني ايطاهإ يف اوتُعاا  اياي      

                                                           

(1) Paradinas, F. J. (1994). “Liver tumours and tumour-like conditions”. Systemic 

pathology, Vol. 11, D. Wight, ed., Churcill Livingstone, Edinburgh, Scotland, 

pp. 469 - 541 . 

(2) Reddy, R. M., Raghavaiah, N. V., and Mouli, K. C. (1975). “Prevalence of 

carcinoma of the penis with special reference to India”. Int. Surgery, Turin, Italy, 

Vol. 60, N
o
 2, pp. 474 - 476 . 



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 

418  
ٕ  يدٜٗ عاد٠ اشبتإ تطبلال  ع٢ً ضبٌٝ ، نُا ٖٛ اسباٍ  صزٞ عاٍ ٚعٞ ا، إال ر

ٍ    -ظبد يف بَٛباٟ باهلٓاد  فٓزٔ .  (1)املتاٍ يف اضهٓدٜٓافٝا رٕ  - عًا٢ ضابٌٝ املتاا

 ري َٛحٛد رٚ غاب٘  ا٥اب باني ايفاسع ٚاملطاًُني ايارٜٔ        ايعطٛ ايرنسٟضس إ 

عااد٠ اشبتاإ، ٚيهأ باملكاباٌ ٜعٗاس بػاهٌ غاا٥ع ْطابًٝا باني اهلٓادٚع            ٜطبكٕٛ

تااإ بػااهٌ زٚتااٝين. ٜٚهاإٛ اشبطااس    اشب ٜطبكاإٛٚاملطااٝزٝني ٚايبااٛذٜني اياارٜٔ  

يف ايٛالٜا  املتزد٠ عًا٢ َاد٣ عُاس     ايعطٛ ايرنسٟاالرتُايٞ ايعاّ َٔ ضس إ 

)10(اإلْطإ َطاًٜٚا إىل 5 زحٌ. ٚيهٔ  100.000يهٌ  ٚارد٠ رٟ  عدٍ ضز١ٝ

ٍ  باني  ٜاصداد  اشبطس ٖرا ٕ  اشباضاعني   اري  ايسحاا )610( إىل يًدتاا 2 
ٍ  رٟ   ضات١   عاد

(2)زحااٌ 100 يهااٌ ضاازاٜا
 ايعطااٛ ضااس إ رٕ عًاا٢ َباغااس ٚبااا٥ٞ ديٝااٌ ٖٓاااى ٚيااٝظ . 

ٚيهاأ  ايصااز١ٝ يأل ااساض املٓصيٝاا١ املٝاااٙ َاأ َاآدف  باضااتعُاٍ َااستب  اياارنسٟ

 . (3)االضتكسا٤ ايٓعسٟ يًُعسف١ ايصز١ٝ املتخُع١ َٔ ايبًدإ ايٓا١َٝ تدٍ ع٢ً ٖرا

(4)قدمي١ دزاضا  رغاز  ٚقد
 ايتٓاضا١ًٝ  األعطاا٤  بصاز١  ٚايعٓاٜا١  االٖتُاّ رٕ إىل 

ٔ  ايٓااتد  ايكادز  بٓفظ ايرنس ضس إ ميٓع رٕ ميهٔ ايسحاٍ عٓد ٕ  فعايٝا١  عا  إٕ . اشبتاا

٘  عًا٢  رادٜتاً  ُفطاس  (ايارنس ) ايتٓاضا١ًٝ  يألعطاا٤  ايصاز١ٝ  ايػسٚط ذبطني ٌ  رْا  ايعاَا

 - ٠1943 ايادمنازى خاالٍ ايفارت    يف ايرنسٟ ايعطٛ ضس اْا  ربفٝ  يف ايس٥ٝطٞ
، فكااد تصاٜااد  ْطااب١ املٓاااشٍ ايدمنازنٝاا١ ايااي ذبتااٟٛ عًاا٢ محاَااا ، إذ    1990

 . (5)1990% عاّ 90إىل  1940% عاّ 35 ازتفعت ٖرٙ ايٓطب١ َٔ
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o
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o
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Mara, D.D., and Chapham, D. (1997). “Water-related carcinomas: Environmental 
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 10, pp. 415 - 425 . 

Wolbarst, A. L. (1932). “Circumcision and penile cancer”. The Lancet, London, 
England, (Jan. 16), pp. 150 - 153 . 

(5) Frisch, M., Friis, S., Kjaer, S. K., and Melbye, M. (1995). “Falling incidence of 
penis cancer in an uncircumcised population (Denmark 1943 - 90)”. British 
Medical J., London, England, 311, 1471 . 
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 تصاٝب  ايي ايعد٣ٚ َع بػد٠ ٜرتافل املعد٠ ضس إ رٕ ع٢ً َتصاٜد قٟٛ ديٌٝ ٖٚٓاى

ٟ  يبٛابٝا١ ا املتزًصْا١  ايبهرتٜا ٖٚٞ ، ايطفٛي١ َسر١ً يف ايٓاع  )ًٖٝٝهٛباانرتبًٝٛز

H . Pylori)(1)  . ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يبزاٛج ايطاس إ   ٚقد صٓفت(IARC)   حسثَٛا١

اْعاس  ( Iضُٔ اوُٛع١ األٚىل املطس ١ٓ )صبُٛعا١   (H.Pylori)املتزًص١ْ ايبٛاب١ٝ 

(. ٖٚٞ عد٣ٚ غا٥ع١ االْتػاز عاملًٝا رٝث تػهٌ يف ايدٍٚ ايٓاَٝا١ َاا   1)ازبدٍٚ 

% يف ايااادٍٚ ايصااآاع١ٝ. فٗااارٙ  90 - 30% َااأ اإلصاااابا  َٚاااا باااني  90 - 80باااني 

ازبسث١َٛ ذبسض ع٢ً ردٚج ايطاس إ َأ خاالٍ ايكسراا  املعدٜا١ املصَٓا١ اياي        

ٜعااٛد تكٝااِٝ  ااسم اْتكاااٍ ازبسثَٛاا١ املطااؤٚي١ عاأ اإلصاااب١ بطااس إ    ٚ.  (2)ذباادثٗا

 (Water-washed)رْٗا تعٛد إىل ايتصٓٝف املاستب  بآكص َٝااٙ ايغطاٌٝ      إىلاملعد٠ 

ريٕ ٖٓاااى دزاضااا  باا. عًُااًا (Water-borne)رنتااس َٓٗااا ازتبا ااًا باااحملٍُٛ باملٝاااٙ 

 ايعاد٣ٚ  رٕ ٚتابني  (Water-borne) باملٝااٙ  احملُٛيا١  اإلصااب١  عًا٢  َعانطًا ديٝاًل تعطٞ

  ٝااٙ  إزٚاؤٖاا  مّت اياي   طٌٝ دٕٚ اشبطاز تٓاٍٚ  سٜل عٔ ايػًٝٞ / ضاْتٝا ٛ يف ردثت

(3)ازبا١ َع  ري صزٞ صسف
ٌ  عًا٢ ٚ .  ٍ  نا ٕ  راا ٍ  فاإ املتزًصْا١ ايبٛابٝا١    ايبهرتٜاا  اْتكاا

(H.Pylori)    ٕٛعًاا٢ ايغايااب بطاابب ْكااص َٝاااٙ ايغطااٌٝ     يف ايبًاادإ ايٓاَٝاا١ ٜهاا

(Water-washed)   ٙرنتس َٓٗا بطبب احملُاٍٛ باملٝاا (Water-borne)
ٖٓااى  ٚ.  (4)
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خاصا١ َاا ٜتعًال     -ٚحٛد إداز٠ ض١ًُٝ يًصز١ ايٛقا١ٝ٥ دزاضا  رخس٣ تػري إىل رٕ 

َٓٗااا باآعِ تصااسٜف َٝاااٙ اوااازٟ )َٝاااٙ ايصااسف ايصاازٞ( ٚٚراادا  املعازباا١          

رعام ايعد٣ٚ ببهتري٠ )حسثَٛا١( املتزًصْا١ ايبٛابٝا١، مماا     قد  -املال١ُ٥ هلرٙ املٝاٙ 

 . (1)رد٣ إىل تٓاقص ايٛفٝا  بطس إ املعد٠ بػهٌ ٚاضش

ٕ ايعاد٣ٚ بازبسثَٛا١   ٚبػهٌ َػاب٘ ملا ضبل، فإٕ آخس املؤغسا  تدٍ ع٢ً ر

ٔ  (M. Paratuberculosis) ايطا١ًٝ  ْعاري٠  املتفطاس٠  ايهاسٕٚ    اسض  تاستب   رٕ ميها

(Crohn)
(2)

ٕ  سبادٚج  ٜؤٖاب  قاد  بادٚزٙ  ايرٟ  ٕ  ضاس ا ِ  ايكٛياٛ (3)ٚاملطاتكٝ
املتفطاس٠   إٕ . 

تاريتٞ   (faeco-oral)فُاٟٛ   -ْعري٠ ايط١ًٝ ٖاٞ حسثَٛا١ ممسضا١ َٓػاريٖا  اا٥طٞ      

ٞ َٔ اسبٝٛاْا  ٚبػهٌ خاص  املؤغاسا  اسبدٜتا١ إىل اْتكايا٘ يف    ٚتػاري  .  املٛاغا

ر ًب األرٝإ إىل اإلْطإ عٔ  سٜل ايغارا٤ املًاٛج، ٚبػاهٌ َباغاس رنتاس عأ       

 . (Water-washed) سٜل ْكص َٝاٙ ايغطٌٝ 

ٕ  اإلصااب١  خطاس  يف ًَزاٛظ  تصاٜد ٚحد يكد ٞ  عٓاد  املاساز٠  بطاس ا  بهرتٜاا  رااًَ

 بطاس اْا   اإلصااب١  ملدا س رقٌ تصاٜد ٚٚحد َصَٔ. بػهٌ ٚايبازاتٝف٥ٛٝد ايتٝف٥ٛٝد

ٌ  ٚايس١٥ ٚاملطتكِٝ ٚايكٛيٕٛ ايبٓهسٜاع  ٚ املاا  . (4))ْٝٛبالشَاا (  ايطاس اْا   ٚيها

ِ   سٜال  عٔ ٜٓتكٌ ٚايبازاتٝف٥ٛٝد ايتٝف٥ٛٝد َسض رٕ ٞ  َٓػاريٖا  حاساثٝ ٟ  -  اا٥ط  فُاٛ

 ٓكصبا  املستبطا١  ايطاس اْا   وُٛع١ رنتس بػهٌ تتبع رٕ ميهٔ عًًُٝا، فٗٞ يرا

 َبااد٥ًٝا مّت ياارا ، (5)باملٝاااٙ احملُٛياا١ ايطااس اْا  وُٛعاا١ َٓٗااا رنتااس ايغطااٌٝ َٝاااٙ
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ايتٝف٥ٛٝااد ٚايبازاتٝف٥ٛٝاااد، عًاا٢ رضااااع اتباعٗاااا وُٛعاا١ ايطاااس اْا  املستبطااا١    

اسباح١ إىل املصٜد َٔ ايدزاضا  بٕ ْعرتف ٖٓا بٓكص َٝاٙ ايغطٌٝ، ٚيهٔ جيب ر

 . ايٛبا١ٝ٥ يًتريند َٔ ٖرا االزتباط ايرٟ قاّ رضاضًا ع٢ً َؤغسا  ضبدٚد٠ حدًا

َّا  آيٝا  إىل تعص٣ فٗٞ املٝاٙ يف ايٓٛاقٌ باسبػسا  املستبط١ ايطس اْا  خيص َا ر

 (Burkitt Lymphoma BL) بٛزنٝت ملفّٛ ٛزّف ايطس إ. بدا٤ ٚاإلصاب١ املطس ٓا  ْكٌ

اياارٟ ٜصااٝب األ فاااٍ ٖااٛ    (Epstein-Bar)باااز  -اياارٟ ٜطاابب٘ فااريٚع ربػااتأٜ   

( ٔ ٔ       (ملفّٛ الٖاٛدحه . فعًا٢ ضابٌٝ    (1)رٝاث ٜتُٝاص املاسض باريٚزاّ يف ايفاو ٚايابط

املتاااٍ يف إفسٜكٝااا االضااتٛا١ٝ٥ ٜتطاابب ملفااّٛ بٛزنٝاات املطااتٛ ٔ بٓطااب١ إصااابا        

عاَاًا، ٚتكادز    15فاٌ ذبات عُاس اياا       100.000( إصااب١ يهاٌ   15-5ض١ٜٛٓ بني )

   ٍ ٚيف .  (2)اإلصابا  برينتس َٔ ايٓصف وٌُ األٚزاّ اشببٝت١ اياي تصاٝب األ فاا

 -َٓطك١ بابٛا  ٝٓٝا ازبدٜد٠ )إفسٜكٝا( ٜرتافال تٛاحادٖا ٖٓااى     إرد٣ َطتٛ ٓا 
(3)ٚباملالزٜااا (EBV) باااز - ربػااتأٜ بفااريٚع بايعااد٣ٚ - االضااتٛا١ٝ٥ إفسٜكٝااا يف نُااا

  .

يف املٓاا ل اياي تطاتٛ ٔ فٝٗاا      (BL)ٖهرا تتٛاحد عااد٠ رٚزاّ ملفاّٛ بٛزنٝات    ٚ

 ْااادز٠ األٚزاّ ٖاارٙ فتهاإٛ املالزٜااا َاأ اشبايٝاا١ املٓااا ل رَااا ٚبااا٥ٞ، بػااهٌ املالزٜااا

ّ  بفكس املصابني األفساد األٚزاّ ٖرٙ تصٝب ٚنريو اسبدٚج، ٞ  اياد  ذبادج ٚ . املٓخًا

ٔ  ٚحٝاص٠  فرت٠ بعد باز - ربػتأٜ بفريٚع املٛب٠٤ٛ( املٓا ل )يف ايعد٣ٚ  نُاا  اياٛالد٠  َا

ٌ  رٝاا٠  َٔ األٚىل ايط١ٓ يف باملالزٜا ايعد٣ٚ ذبدج ٟ  . ايطفا اهلخُاا  املتهاسز٠    ٚتاؤد

ًُتصٛزا  املالز١ٜ ع٢ً األغداص املتبطني َٓاعًٝا إىل فكدإ اياتزهِ بفاريٚع   ي

٤ باز، رٝث ٜتهاثس ٖرا ايفريٚع ايهأَ بػهٌ راس ٜٚصاٝب ٖاؤال    -ربػتأٜ 

 . (4)األغداص، َٚٔ احملتٌُ رٕ ٜؤدٟ إىل ايتطبب بٛزّ ملفّٛ بٛزنٝت
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 االستيتاجات -3

ْتٝخ١ يًُعًَٛا  املتٛفس٠ ايتخسٜب١ٝ ٚايٛبا١ٝ٥ ٚذبًًٝاٗا َٚٓاقػاتٗا ميهأ رٕ    

 ْصٌ إىل االضتٓتاحا  ايتاي١ٝ:

 (Water-borne) احملُٛي١ باملٝاٙ ايي ذبدج عٔ  سٜل املًٛثا  إٕ ايطس اْا  -1

ٕ ضس اْ ٖٞيي تتٛفس رفطٌ األدي١ ع٢ً ٚقٛعٗا ا  ٚاملطاتكِٝ   ا  املتا١ْ ٚايكٛياٛ

،  عأ اياصزْٝذ   ٚضس إ ازبًد ايٓااتد  ، ١ عٔ َسنب ثالثٞ اهلايَٛٝتإايٓادب

    ٘ . فاايسادٕٚ يف َٝااٙ ايػاسب     ٚضس إ ايس١٥ ايٓاتد عأ اياسادٕٚ ْٚاٛاتد اعباليا

ث ٜٓزاااٌ يٝػاااهٌ ضاااٌٗ االْبعااااج َااأ اسبٓفٝاااا  َٚساحاااٌ اسبُاَاااا ، رٝااا  

اياي تًتصال بطاٗٛي١ عًا٢      214Pb)(ٚايسصاص  218Po)(َسنبا  ايبٛيّْٛٝٛ 

 . ازبطُٝا  احملُٛي١ يف اهلٛا٤ ايي تتٛضع يف ايس٥تني عٓد اضتٓػاقٗا

 ٜٛحاااد ازتبا اااا  َؤناااد٠: باااني ضاااس إ املتاْااا١ ٚايعاااد٣ٚ باملٓػاااك١ ايدَٜٛااا١  -2

(S. haematobium)  ٚضااس إ ايكٛياإٛ ٚاملطااتكِٝ ٚايعااد٣ٚ باملٓػااك١ ايٝاباْٝاا١

(S. japonicum)    ٚضاااس إ ايكٓاااا٠ ايصااافسا١ٜٚ ٚايعاااد٣ٚ  تػاااعب١ اشبصااا١ٝ

. (Clonorchis sinensis)َٚتػاعب١ اشبصا١ٝ ايصا١ٝٓٝ     (O. viverrini)ايبزسٜا١  

طاس ٓا  اياي   ٖٚرٙ املطس ٓا  املرنٛز٠ ميهٔ تصٓٝفٗا ضأُ صبُٛعا١ امل  

 . (Water-based)بٝٛض ايدٜدإ يف املٝاٙ رضاضٗا 

اياارٟ ٜااستب  ٚقٛعاا٘ باملطاات٣ٛ املتاادْٞ يًعٓاٜاا١   ايعطااٛ اياارنسٟرَااا ضااس إ  -3

ايصاااز١ٝ عٓاااد ايسحااااٍ  اااري املدتااااْٛني فاااُٝهٔ اعتباااازٙ ضااأُ صبُٛعاااا١        

. (Water-washed)َٝاٙ ايغطاٌٝ   ايٓعاف١ رٚ بٓكص ايطس اْا  املستبط١ بٓكص

ػاد٠ َاع ايعاد٣ٚ املصَٓا١ ببهرتٜاا املتزًصْا١ ايبٛابٝا١        إٕ ضس إ املعد٠ ٜرتافل ب

(H.Pylori)  ٞعًااا٢ األ ًاااب تصااآٝفٗا  ميهااأايفُاااٟٛ  -ذا  املٓػاااري ايغاااا٥ط

املٝاٙ رنتس َٓٗاا   ايٓعاف١ رٚ بٓكص طس ٓا  املستبط١ بٓكصضُٔ صبُٛع١ امل

باملٝااٙ )عًا٢ اياس ِ َأ إَهاْٝا١ رادٚج االْتكااٍ         ١احملُٛيا  باملطببا  ازتبا ًا

 . (Water-borneباملٝاٙ  ١احملُٛياملطببا  سٜل عٔ  

رٚ ضاس إ األ فااٍ املاستب  بايعاد٣ٚ      (BL)عٓدَا  دج ٚزّ ملفّٛ بٛزنٝات   -4

ٚبايعد٣ٚ باملالزٜا )نُا ٖٛ اسبااٍ يف إفسٜكٝاا    (EBV)باز  -بفريٚع ربػتأٜ 

ٚ ريٖا(، فاُٝهٔ تصآٝف٘ ضأُ صبُٛعا١ ايطاس اْا  املستبطا١ باسبػاسا         

 . (Water-related insect vector)املٝاٙ  ايٓٛاقٌ يف
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إٕ ايطااس اْا  ذا  ايعالقاا١ باملٝاااٙ تعااين رٕ َطاابباتٗا َٛحااٛد٠ رٚ َٓكٛياا١ يف   

ريٕ ضبسضاا  ٖارٙ ايطاس اْا     بٖٓا  ايكٍٛاملٝاٙ رٚ َٓػريٖا َٔ املٝاٙ، ٚال ميهٔ 

قاصس٠ ع٢ً املٝاٙ فكا ، باٌ ميهأ رٕ ٜهإٛ ٖٓااى رضاباب رخاس٣ ) اري املٝااٙ(          

زًا إضافًٝا رٚ ضبددًا يف ر١ٜ إصاب١ ْٛع١ٝ بايطس إ. َٚٔ ازبدٜس بايارنس  تًعب دٚ

راحاا١ إىل تٓكاااٝش االضاااتٓتاحا    ظٗاااس رْاا٘ نًُاااا تااٛفس  ْتاااا٥د حبتٝااا١ رنتااس    

 . ٗاٚتعدًٜ ٚايتٛصٝا  املستبط١ بطس اْا  املٝاٙ

 شكر وتقدير

( نٌ ايعسفإ ٚايتكدٜس زبٗٛد نًٝاا  ايعًاّٛ ايتطبٝكٝا١ )ايطبٝا١ ٚاهلٓدضا١ٝ     

 يف ازباَعااا  ايعاملٝاا١ ٚملسانااص َٚعاٖااد حبااٛج ايطااس اْا  ٚايدزاضااا  ايٛبا٥ٝاا١   

 ايطاس اْا  ٚايب٦ٝا١   صبااال  يف  َعُكا١ َٚطتفٝطا١   ملا ْػاست٘ َأ رحبااج    ٚايب١ٝ٦ٝ

 ، ٚذيو خد١َ يًصز١ اإلْطا١ْٝ.ٚاملٝاٙ

بايػااهس ٚايتكاادٜس ايطااٝد اياادنتٛز َٝػااٌٝ حااسحظ َاأ حاَعاا١         ٚرخااص

َأ املصاطًزا     ااصٞ بطس اْا  ايدّ إلٜطار٘ ناتريً تػسٜٔ بايالذق١ٝ االختص

احملهُااني اياارٜٔ ر ٓااٛا  رغااهسنُااا  . ايعًُٝاا١ اشباصاا١ باااألَساض ايطااس ا١ْٝ 

 ايبزث  الرعاتِٗ ايك١ُّٝ.

 

 

 

 
 



  

 تصيًف املطسطيات املآًُ – 1اجلدول 
 

 آلًُ االىتقال العىامل املطببُ لداْ الطسطاٌ التصيًف * أىىاع الطسطاىات

 املجاىُ والقىلىٌ
 جلد، زُٓ، كبد

 زُٓ

2B 
1 
1 

 اٌجمسكبات ثالثٌ اهلالىمً
 الصزىًخ

 غاش السادوٌ املصع
 ضسطاىات حتدث عً طسيق امللىثات احملنىلُ باملًاه -1

 ُاملجاى
 القىلىٌ واملطتقًه

 القياَ الصفساْ
 القياَ الصفساْ

1 
2B 
1 

2A 

 امليصقُ الدمىيُ
 امليصقُ الًاباىًُ

 متصعبُ اخلصًُ البحسيُ
 متصعبُ اخلصًُ الصًيًُ

 املًاه يف املىجىدَ الديداٌ بًىض أضاضَا ضسطاىات -2

 األعضاْ التياضلًُ )العضى الركسٍ(
 املعدَ
 
 

 (BL)ملفىو بىزكًت 

- 
1 

 
 
- 

 
)مًااااااه غااااار كا ًاااااُ ألغاااااساض    

 الصحُ العامُ(
 جسثىمُ املتحلصىُ البىابًُ

 باز- روس أبصتايً
 املالزيا

 ضسطاىات مستبطُ:  -3
 ىدزتَا. أو الػطًل مًاه بيقص أو اليظا ُ بيقص 

 
 

 ٌٓباحلصسات اليىاقل يف وضط ما 

 

 : (IARC)* التصيًف حبطب الىكالُ الدولًُ لبحىث الطسطاٌ 

 : مطسطيات ممكيُ لإلىطا2Bٌ: مطسطيات ذلتنلُ لإلىطاٌ; دلنىعُ 2Aطيات مؤكدَ لإلىطاٌ; دلنىعُ : مطس1دلنىعُ 



  

 القًه اإلزشاديُ املطنىح بَا )مًكسوغساو/لًرت( للنسكبات العضىيُ املطسطيُ أو للنسكبات احملسضُ علِ التطسطً يف مًاه الصسب – 2اجلدول 
 [1993]معاير ميظنُ الصحُ العاملًُ 

 

 س الىزو الطسطاىٌأضا
 القًه املطنىح بَا

(GV) اضتيادًا إىل 
NOAEL/TDI 

 القًه املطنىح بَا
(GV) باالضتياد إىل 

(LECR=10-5) 

التصيًف 
 حطب

IRAC 
 املسكب العضىٍ

 املسكبات العضىيُ -آ

 الكسبىٌ يدزابع كلىز - 2B 60 2 ضسطاٌ الكبد يف اجلسذاٌ الركسيُ واألىجىيُ. -

 ثيآٌ كلىزوايتاٌ – 2B - 2،1 30 - ىيُ يف اجلسذاٌ الركسيُ.أوزاو غسىًُ دم -

 كلىزيد الفًيًل - 1 5 - أوزاو وعآًُ كبديُ )غسٌ دمىٍ كبدٍ( يف اجلسذاٌ الركسيُ واألىجىيُ . -

ابًضاض الدو )لىكًنًا( واللنفىما يف الفٔساٌ األىجىياُ واألوزاو البصاسويُ للتحىياف     -

 الفنىٍ يف اجلسذاٌ الركسيُ.
 البيصٌ - 1 10 -

 ضتايسيً- 2B - 20 أوزاو زٓىيُ يف الفٔساٌ الركسيُ واألىجىيُ. -

 بيصو)أ(بريً - - 0.7 - أوزاو معديُ يف الفٔساٌ الركسيُ واألىجىيُ. -

 أحادٍ كلىزو البيصٌ- - - 300 عقًدات ضسطاىًُ يف الكبد يف اجلسذاٌ الركسيُ. -

 ثيآٌ كلىزو البيصٌ – 2B - 4،1 - 300 واألىجىيُ.أوزاو كلىيُ يف اجلسذاٌ الركسيُ  -

 ايتًل ٍكطًل( الفتاالت -2ثيآٌ ) - 2B - 8 أوزاو خلىيُ كبديُ يف اجلسذاٌ والفٔساٌ الركسيُ واألىجىيُ. -

 األكسيل امًد - 2B 0.5 - أوزاو يف الجدٍ والػدَ الدزقًُ والسحه يف اجلسذاٌ األىجىيُ. -

 ًٍبى كلىزوٍايدزيً - 2A - 0.4  سط تصّيع يف غصاْ املعدَ. -

 املبًدات الصزاعًُ -ب

 Alachlorآالكلىز  - - 20 - أوزاو أىفًُ يف اجلسذاٌ الركسيُ واألىجىيُ. -

 Atrazineاتساشيً  - 2B - 2 أوزاو ثديًُ يف اجلسذاٌ األىجىيُ. -

 Chlorotoluronكلىزوتىلىزوٌ  - - - 30 أوزاو كلىيُ يف الفٔساٌ الركسيُ . -

 كلىزوبسوباٌ –3–ثيآٌ بسومًد  –2B - 2،1 1 - أوزاو يف املعدَ والكلًُ والكبد يف اجلسذاٌ الركسيُ. -

 ثيآٌ كلىزوبسوباٌ – 2،1 - 3 - 20 أوزاو غديُ وبصسويُ يف الكبد يف الفٔساٌ الركسيُ واألىجىيُ. -

 ثيآٌ كلىزوبسوباٌ – 2B - 3،1 20 - ىجىيُ.أوزاو زٓىيُ ومجاىًُ يف الفٔساٌ األ -

 ضداضٌ كلىزوبيصٌ - 2B 1 - أوزاو كبديُ يف اجلسذاٌ األىجىيُ. -

 اليىاتخ الجاىىيُ لعنلًات التعقًه بالكلىز -جا 

 ثالثٌ كلىزو  ًيىل – 2B - 6،4،2 200 - ابًضاض الدو )اوكًنًا( يف اجلسذاٌ الركسيُ. -

 بسومًد ثيآٌ كلىزو مًتاٌ - 2B 60 - الركسيُ. أوزاو كلىيُ يف الفٔساٌ -

 (THM)كلىزو ىزو لا - 2B 200 - أوزاو كلىيُ يف اجلسذاٌ الركسيُ. -



  

 وتأثراتَا اخلطسَ الصحًُ ومعايرٍا القًاضًُ )اإلزشاديُ(  (VOC)أٍه امللىثات العضىيُ املتطايسَ  -3اجلدول 

 (EPA)البًُٔ األمركًُ  املطنىح بَا يف مًاه الصسب حطب وكالُ محايُ

 

 التصيًف )دزجُ التطسطً( التأثر الصحٌ امللىث
 (MCLs)الرتاكًص املطنىح بَا 

 )ملؼ/ل(

 ( كلىزيد الفًيًل1

(Vinyl chloride) 
 A 0.002 مطسطً مؤكد لإلىطاٌ

 A 0.005 مطسطً مؤكد لإلىطاٌ (Benzene)( البيصيً 2

 TCE( ثالثٌ كلىزوايتني 3

(Trichloroethylene) 
 B2 0.005 مطسطً ذلتنل لإلىطاٌ

 ( زابع كلىزيد الكسبى4ٌ

(Carbon tetrachloride) 
 B2 0.005 مطسطً ذلتنل لإلىطاٌ

 ثيآٌ كلىزوايتاٌ -2،1( 5

(1,2- Dichloroethane) 
 B2 0.005 مطسطً ذلتنل لإلىطاٌ

 ثيآٌ كلىزوبيصيً –( ىظر 6

(Para-Dichlorobenzene) 
 C 0.075 ٌمطسطً ممكً لإلىطا

 ثيآٌ كلىزوايتني -1،1( 7

(1,1-Dichloroethylene) 
 C 0.007 مطسطً ممكً لإلىطاٌ

 ثالثٌ كلىزوايتاٌ -1،1،1( 8

(1,1,1-Trichloroethane) 

إصابُ كل مً الكبد وىظاو التىاشٌ واجلَاش 

 العصيب املسكصٍ لدّ اإلىطاٌ بأذّ
D 0.2 
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