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 -تلوث الهواءالناتج عن  إطار مقترح لتقدير تكلفة التدهور البيئي  

 2015 -2005على قطاع االسمنت مصر    ميدانيةدراسة  
               [15] 

 (3)محمود سرى البخاري -(2)همحمد عبد العزيز خليف -(1)حنان صالح الدين عمر
    جامعة عين شمسكلية التجارة، ( 2 وزارة البترول ،شركة إيست زيت بتروليوم )زيتكو(( 1
 جامعة عين شمس( معهد الدراسات والبحوث البيئية، 3
 

 المستخلص
 تقنيات ابتكارو  تكنولوجي تطور من صاحبه وما االقتصادي للنشاط المتواصل النمو أدى
 الناتج البيئي دى الى التدهورأمما  البيئة، على التأثير إلى الطبيعية الموارد الستغالل حديثة

 االحتباس ظاهرة وتفاقم األوزون ثقب اتساع إلى الذى أدى التلوث مستويات عن ارتفاع
 الحراري.

 جودة على للحفاظ األسمنت، صناعة فى الصحية المنظومة الى تطوير هدفت الدراسة
من خالل وضع إطار لتقدير تكلفة التدهور البيئي الناتج عن  الطبيعية الثروات وعلى الحياة،

  DNAنتائج تحليل البصمة الوراثية الـتلوث الهواء من صناعة االسمنت تقنى مستخدما 
-Pro} األمراض المهنية، بإتخاذ مفهوم المبدأ االستباق" من للعاملين الجدد، للوقاية

Cautionary Principal }  .للحفاظ على الثروة البشرية 
تقييم دد، و الجالة الصحية للعاملين الحاليين، و الح على الهواء تلوث تأثيرتناولت الدراسة 
دخال نتائج التحاليل الطبية الخاصة بالعاملين الدخل القومي، من خالل إالمردود على الناتج و 

تقدير التكاليف العالجية للعامل ل برنامج الكترونى لتقييم االستعدداد الوراثىإالى الجدد 
 المرض، نتيجة الضائعة الفرصة تكلفة المستقبلية، واحتساب عدد ايام الغياب التى ستفقد،

ي لتكوين اإلطار النظري للبحث، تم استخدام المنهج الوصفي التحليل االنتاج، من والفاقد
لبيانات احصائيا بواسطة المنهج العلمي لنظم المعلومات لإلطار العملي، كما تم تحليل او 

 . SPSSبرنامج 
إستخدام نظم المعلومات بإتخاذ مؤشر البيانات الصحية عن كل الدراسة بضرورة  أوصت

 االنتاجية مع الحفاظ على الثروة البشرية. و  بهدف تحسين االنتاجعامل، كعامل أساسى، 
 Pro-cautionary principalالمبدأ االستباق -تلوث الهواء –البيئي التدهور الكلمات الدالة:

 التكاليف العالجية.  -األمراض المهنية  - DNAتحاليل البصمة الوراثية الـ  -
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 دراسةمقدمة ال
تنفيذ خطط صناعة االسمنت من الصناعات اإلستراتيجية التي تمثل محور رئيسي في 

أوضحت  قرن،القتصاد الوطني منذ أكثر من التي حجزت مكانها في االتنمية االقتصادية، و 
دراسة لالنبعاثات بمنطقة جنوب القاهرة قامت بإعدادها وزارة الـدولـة لشئون البيئة من خالل 
إحصاءات وتقديرات اآلثـار الصحية وحسابات تكلفة التدهور البيئي في هـذه المنطقة. إن 

ألرضي الملوثات األكثر تأثيرًا فى هذه المنطقة هى الجسيمات العالقة والرصاص واألوزون ا
ن التكاليف المترتبة على اآلثار الصحية ل نـبـعـاثـات الخاصة بالجسيمات الصلبة العالقة الوا 

 إحداث في الضرر وتجتمع أسباب .مليون دوالر سنوياً  20—10ميكروجرام( تتراوح بين  2.5)
تراجع إنتاجية مع  العاملين،و  للسكان العامة الصحة علي تؤثر التي البيئي التدهور حالة

. )حمدى األخرى التي يصعب تقدير قيمتها، ومنها المواردو  تدهور جودة الحياةالعاملين، و 
 .(2015صفر: 

 ارتفاع تكلفة التلوث. – أ
 ارتفاع نسب استنزاف الموارد. –ب 
 اإلخالل بالتوازن الطبيعي. –ج 

 التدهور تكلفة انعكاسا سيئا، فقد قدرت مصر في الهواء نوعيةانعكست على إال إنها 
 ، كما 2014% من جملة الناتج القومي في عام  6.4 سنوًيا بحوالي مصر لألفراد في البيئي
سنوًيا. )ليلى  ألف جنيه 100 إلي 70 من للمصانع البيئي التدهور تكلفة تتراوح

 (.2014اسكندر:
 

 مشكلة الدراسة
ومما أدى إلى عة االسمنت، الدراسة في زيادة نسبة تلوث الهواء من صناتكمن مشكلة 

من طائلة لغ بايتطلب تخصيص م ، مماصدريةالمراض األبمعدالت إصابة العاملين  زيادة
أثر مما في منطقة حلوان والتبين،  ك تأثر المناطق السكنية المجاورةكذلو مخصصات الدولة، 

 على:
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  إرتفاعا صناعة األسمنتمعدالت التدهور في نوعية الهواء الناتج عن، 
  ،للعمال المصابين  ةالتأمينات والمعاشات المخصصو مخصصات التأمين الصحي

 نتيجة للمرض. عن العمل عدين مبكرا والمق
 

 الدراسةأسئلة  
تكلفة حجم التدهور البيئي في مصر و و بغرض التعرف على الحالة البيئية في مصر، 

 عالجه، تم وضع مجموعة من األسئلة كالتالى: 
 حجم تكلفة التدهور البيئي الناتج عن التدهور الصحي للعاملين؟ ما هو  .1
أثرها على قياس و  حجم التكلفة االقتصادية لعالج التلوث الناتج عن صناعة االسمنت،ما  .2

 األصول البيئية؟ 
-Pro) حترازى )االستباق(اإل الفكرتطبيق اإلطار المقترح ل القابلية لتطبيقمدى تحديد  .3

cautionary principal)  البيئيةو  خفض تكلفة األضرار الصحيةكأداة مساعدة في ،
 ي في تقدير تكلفة التدهور البيئي؟كعنصر أساس

 

 دراسةأهداف ال
  :هدفًا رئيسيًا وهوحدد البحث 

  وضع مقترح إطار يمكن من خالله تقدير حجم التكاليف العالجية الناتجة عن انخفاض
انتشار صاعدة من مداخن أفران االسمنت، و االنبعاثات الغازية المتجودة الهواء الناتج عن 

تأثر البيئة الخارجية المحيطة العالقة داخل بيئة العمل، و  (Bypass)أتربة الباى باص
 سياحية المتاخمة للمصنع، و  بمصنع األسمنت، من مناطق سكنية

  نسبة اإلصابة حجم التدهور البيئي الناتج عن زيادة  تقديروضع مقترح يمكن من خالله
المبدأ زيادة التدهور في الحالة الصحية للعاملين. من خالل استخدام باألمراض الصدرية و 

، ةلتفادى تكاليف العالج الضخم ، Pro-cautionary principalستباقى( االحترازي )اال
 تقييم تلوث بيئة العمل الداخلية. و  ،الضائعة نتيجة للمرضالعمل سنوات و 
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 دراسةفروض ال
 على النحو التالي:فرضين رئيسين صياغة مكن أبعد استعراض أهداف الدراسة، 

تدهور الحالة البيئية في و  ذات داللة إحصائية بين صناعة االسمنتمعنوية عالقة  هناك .1
صيانة األراضي و  ممتلكاتهموترميم  لصيانة السكان يتحملها إطار القدرة المالية التي

 ".لمكان اإلقامة من مصنع االسمنت وفقاً  الثروة الحيوانية،و  الزراعية
-Proهناك عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين استخدام المبدأ االستباقى  .2

cautionary principal   ،بين الحفاظ و  قبل تعيين المورد البشرى بصناعة االسمنت
 لتدهور باتخاذ صحة العاملين كمؤشر. ثبات حالة البيئة من ا

 يتفرع من هذا الفرض عدة فروض فرعية على النحو التالي:
نتائجها على و  بين الحد من المظاهرو  توجد عالقة معنوية بين االهتمام باالعتبارات البيئية .أ

 البيئة المحيطة.
 عن المصنع رصد المظاهر البيئية الناتجةو  توجد عالقة معنوية بين وجود برنامج لقياس .ب

 بين حجم التدهور في ممتلكات األفراد المجاورين للمصنعو 
بين حجم التدهور في جودة و  توجد عالقة معنوية بين وجود برامج لمراجعة األداء البيئي .ت

 الحياة في المناطق المجاورة للمصنع.
البيئة بين آثار تلوث الهواء على و  توجد عالقة معنوية بين وضع خطة لتقييم األداء البيئي .ث

 الخارجية.و  الداخلية
 

 أهمية الدراسة
الوقائية قبل الدخول إلى العمل اإلجراءات إتخاذ  ضرورةتتمثل أهمية الدراسة فى 

البشرى، العنصر للحفاظ على حياة العنصر  بالصناعةات الخطيرة كصناعة األسمنت،
في بيئة العمل لتدهور من نتائج اصحيا ومعنويا، ذلك لحمايته و  الرئيسي في التنمية،

، يعد هذا االتجاه نتيجة لزيادة االنبعاثات الغازية الناتجة عن صناعة االسمنتالداخلية 
ما يتبعه ، و المرضطوال فترة عاملين وسيلة للحد من التكاليف العالجية، التي تنفق على ال

 الدخل القومي.و  على الناتج هانعكاسو  حجم اإلنتاج للعامل،، يؤثر على من وقت ضائع
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 الدراسات السابقة
 ات السابقة ذات العالقة، منها:استعرضت الدراسة مجموعة من الدراس

 التدهور البيئيالتأثير التبادلي بين الفقر و تناولت  : (2017)رشدي أبو كريمة دراسة
التدهور البيئي، مع القصور في تطبيق التي تربط بين الظاهرتين الفقر و ظهار العالقة القوية إل

فكان من األهمية تحقيق التوافق . البيئية في الدول النامية على وجه الخصوصالسياسات 
 البيئي، البيئي من خالل الدور اإلقتصادى للسياسات البيئية لتقليل الفجوة بين الفقر والتدهور

عادة توزيع الدخل لتحقيق تنمية او  تقوية لمجتمع، والتنمية االقتصادية، وتحقيق المساواة، و ا 
طار لسد الفجوة بين الفقر من خالل إن الدخل القومي وتحقيق الرفاهية االقتصادية. العالقة بي
 التنمية، والبيئة و 

 قياس مدى فعالية الجهود الحالية لمكافحة الفقر في مصر، -1
التدهور البيئي، من خالل تمكين المعرضين البديلة للتخفيف من حدة الفقر و  السياسة -2

التغلب على كافة صور التمييز لى أهمية دعم المشاركة الفعالة و استنادًا إلإلفقار والتهميش 
وبخاصة ضد المرأة،و إتباع سياسة زيادة درجة الوعي للتخفيف من التدهور البيئي خاصّة 

 في مصر.
إعتيارها المحافظة على  أن التنمية التي ال تأخذ في :دراسةجاءت النتائج المرتبطة بأهداف ال

 -غير شاملة، حيث إن عاجال أم آجاليم التنمية، تعتبر تنمية مفككة و ها على تدعقدرتالبيئة و 
سوف تحرم األجيال القادمة من حق استخدام الموارد البيئية الطبيعية مما تسبب في الفقر. كما 
إن العالقة بينهم عالقة واضحة، حيث تتطلب إعادة توزيع الدخل، كذلك المحافظة على 

 متجددة وغير المتجددة والحد من ظاهرة التلوث البيئي.الموارد البيئية ال
وضع إطار عمل لدفع التنمية وصياغة : منها ،توصياتكانت ال السابقة، النتائج ضوءفي 

خطط إستراتيجية لالستخدام الفعال للموارد االقتصادية والطبيعية. تعديل قانون البيئة بما 
حتى يمكن الوصول يدة، وعالج القصور الموجود فيه، يتوافق مع األوضاع والتحديات الجد

 إلى التنمية المستدامة.
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التحليل التجربة المصرية في اتخاذ البعد بالشرح و  :(2016)تناول محمد يوسف 
مدى خطورتها من خالل عرض التكاليف و  االقتصادى لقضية التدهور البيئي بالمدن

لمعالجة التدهور البيئي، متمثلة في تكلفة تدهور التي تتحملها الدول و  االقتصادية المتنوعة
التي تتحمل الدولة خسائرها ،في صورة عالج و  نوعية البيئة، تلوث البيئة، ضبط التلوث،

مشكلة الصرف غير الصحي سواء على  -مياه الشرب األمراض الناتجة عن مشاكل تلوث
ك تكلفة توفيق األوضاع كذلتكلفة تقييم األثر البيئي، و  -اتالمؤسسو  مستوى المشروعات

تكلفة اإلنتاج  -البيئية. كما تناول البحث أساليب التقييم االقتصادي مثل تكلفة الفرصة البديلة
النفقات الفعلية للوقاية. أوضح البحث اآلليات االقتصادية المختلفة  -تكلفة االستبدال -األنظف

 -ثلة في الضرائب الخضراءالمتمو  التحول إلى مدن صديقة للبيئةو  لوقف التدهور البيئي
االعتماد الخضراء. كما استعرض البحث التجربة المصرية للحد من  -اإلعانات الخضراء

 التدهور البيئي، من خالل مشروعات:
الحزام األخضر حول  .1

 القاهرة الكبرى
قش و  تدوير المخلفات العضوية .2

 األرز
حماية البيئة للقطاع  .3

 األعمال العامالخاص و 
 مصادر الطاقة البديلة .6 التحكم في التلوث الصناعي .5 منظومة اإلنتاج األنظف  .4

المتمثل فى و  لحد من التدهور البيئي،أن التجربة المصرية حققت الى الدراسة إت توصل
مشروع التحكم في التلوث حقق  -تعميم منظومة اإلنتاج األنظف-الحزام األخضرإنشاء 

على ضرورة  تطبيق القوانين الرادعة ت الدراسة الى أوصكما . االهداف المرجو منه الصناعي
تخدام األدوات االقتصادية اسالتوسع في التدهور، مع و  نسب التلوث البيىمتسببين في زيادة ال

تدوير المخلفات تطبيق منظومة زيادة االعتماد على مصادر الطاقة البديلة و و  للحد من التلوث،
 لالستفادة منها.

 البيئي األثر تقييمتناولت   : (2015عبد المطلب، آخرون )حمد دراسة محمد أ
 المصانع بين مقارنة دراسة: الحياة دورة تقييم نهج أساس على المصرية األسمنت لصناعة
 الوقود أنواع تغيير ، عن2015وفقا العالن مصر فى عام والسويسرية،  المصرية

فقد اجرت البيئة،  على الزائد العبء لتقليل اعتبار أدنى دون األسمنت مصانع في المستخدمة
 تحليل في نوعها من األولى تعتبر والتي المصرية، األسمنت تصنيع لوحدة تقييماً  الدراسة هذه
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 مصر في االسمنت قارنت هذه الدراسة بين صناعة. مصر في إجراؤه تم الذي األسمنت
 األسمنت أنواع أكثر تم مسح حيث الموقع، في األول تنفيذ تم. منهجين باستخدام سويسرا،و 

 لتقييم Sima Pro برنامج استخدام كما .مصر في البناء صناعة في والمستخدمة شيوًعا
 مصري أسمنت مصنع: الدراسة لهذه مختلفة أسمنت مصانع ثالثة اختيار وتم البيئية، اآلثار
 يعتمد سويسري أسمنت مصنع للطاقة؛ كمصادر والديزل الطبيعي والغاز الكهرباء يستخدم
 ُيفترض حيث مصرية، افتراضية ومحطة والفحم؛ الطبيعي والغاز الكهرباء على أساسي بشكل
 المختلفة االستراتيجيات بين مقارنات تحديد تم الرئيسي، الطاقة مصدر هما والفحم الكهرباء أن
 الجهاز تركيز في أعلى سجلت النهاية، حيث ونقطة المنتصف نقطة طرق ذلك في بما

سجلت نسب  حين في الفحم، استخدام بسبب المتجددة غير الطاقة العضوي، وتأثيرات التنفسي
 التصنيع تكنولوجيا ذلك بسببو  التنفسي اعلى تاثيرا على غازات االحتباس الحرارى والجهاز

 استخدام بسبب اإلنسان صحة لتدهور احتمال أقصى تسجيل تم كما. المستخدمة المختلفة
 نتيجة واإلنتاج االستهالك حالة في٪  46 بنسبة االحتمال هذا انخفاض كوقود، كما تم الفحم

 التكنولوجي.  للتطبيق
شكالية بناء األمن الصحي لألفراد  (:2014)بطاشدراسة عبلة  التدهور البيئي وا 

التدهور البيئي، مع محاولة إيجاد ربط بين مفهوم الصحة اإلنسانية و إلى ال تهدف (،2014)
أن الحل تمثل في جهود الدولة،  البناء األمن الصحي أمام التدهور البيئي، حيثحل إلشكالية 

التخطيط االستباق، وأخذ لى الصيغ العقالنية في التيسير و دول اإلقليم، التي تقوم عو 
كذلك و  البيئية الناتجةو  االحتياطات مع وضع استراتيجيات موجهه للتعامل مع اآلثار الصحية

األمن الصحي البيئي واقع جديد  توصلت الى أنفراد أمام تلك الظاهرة. بناء األمن الصحي لأل
مستقل عن األمن البيئي في ظل تطور مفهوم األمن اإلنساني، مع تكامل العالقة بين األمن 

التدهور البيئي كان سببا النتهاك حقوق كما أن  بين األمن البيئي له.و  الصحي اإلنساني
نما في انتقاص حق اإلنسان في العيش و  صحة فحسب،ليس الحق في الو  اإلنسان كلها ا 

 -التربة -متمتعا بصحة جيدة، من خالل انعكاس كافة الملوثات المتمثلة في تلوث المياه
التي و  تفعيل اآلليات الوقائية،و  بوضع وصت الدراسةد أقو الحياة.و  الهواء على جودة الصحة
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األمن الفردي بصفة عامة و  الصحة،و  بالبيئةالتشريعات خاصة المتعلقة و  تتمثل في األنظمة
 المؤسسات المختلفة.و  الصحي لألفرادو  من خالل زيادة الوعي البيئي

التعرف على على  :(2013)آخرين و  عقيل حميد جابر الحلوت دراسة تناول
الصناعي مع و  اآلثار االقتصادية للتلوث البيئي على العراق ال سيما في القطاعين الزراعي

ن األنشطة الصناعية أ الدراسةنتيجة حيث كانت إيضاح وسائل تحسين الوضع البيئي، 
المياه و  من خالل طرح المخلفاتالخارجية أثرت وال سيما صناعة االسمنت على البيئة 

حيث يعد العراق من البلدان التي عانت من مشكلة التلوث الغازات سلبا، و  األبخرةو  الصناعية
 -الهواء-سلبا على البيئة الطبيعية )مياهأيضا التي أثرت و  غيرهاو  األنشطة االقتصادية،نتيجة 

 التربة(. 
ضرورة تحديد الحد األمثل من التلوث عن طريق تحديد الكمية المسموح  وصت الىكما أ

بين تكلفة التخلص من التلوث، ضرورة و  بها من خالل المقارنة بين التخلص من التلوث
 جية شاملة للبيئة في العراق تتضمن خطوات عملية الحد من التلوث البيئيوضع إستراتي

 .المحافظة عليهاو  النظام البيئيو  تطويرها لتحسين رفاهية األفرادو  تنمية القدرات المؤسسيةو 
البعد البيئي اإلستراتيجي كمدخل إلعداد منهجية  (:2013)إيمان محمودتناولت 

بتنفيذ خطط منذ أن بدأت مصر ف  التخطيطية المختلفةالتنمية الصناعية على المستويات 
، مما أصاب البيئة االستراتيجيالبيئى لم يؤخذ البعد التى و  ،التنمية االقتصادية في الستينات

صعوبة في الحصول على تجربة فعلية آنذاك المحيطة بالتدهور، ولذلك وجدت الباحثة 
. فقد توصلت الدراسة التنمية الصناعية بمصرلتطبيق التقييم البيئي االستراتيجي في قطاع 

وجود التقييم البيئي عدم برامج التنمية نتيجة و  خططو  الى التأثير السلبى على سياسات
أهمية دور و  ،على معايير اختيار مواقع المناطق الصناعية بمصرثر أ، كذلك اإلستراتيجي

التنمية المختلفة. كما أوضح  التقييم البيئي اإلستراتيجي في معالجة التكامل بين قطاعات
 مدى ضعف التنسيق بين جهاز شئون البيئة واألجهزة المسئولة عن التنمية الصناعية.

تفعيل دور البعد البيئي بين أبعاد التنمية األخرى االجتماعية همية فجاءت التوصيات إلى أ
البيئية بمنظومة  أهمية ربط العواملكذلك و  ،واالقتصادية لتحقيق منظومة التنمية المستدامة

صناعة القرار قبل تنفيذ المشروعات عوضا عن السائد حاليا حيث يتم إدراج العوامل البيئية 
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 فقط عند دراسة تقييم األثر البيئي للمشروعات بعد تنفيذها وبعد اقتراح السياسات والخطط
 راتيجي.المميزات التي يتصف بها التقييم البيئي اإلست البرامج التنموية والعديد منو 
 

   االطار النظرى
 ير تكلفة التدهور البيئى لتلوث الهواءدقلت

 التالية: المحاور من خاللللدراسة اإلطار النظرى  لباحثةتستعرض ا
نتيجة للعمليات الصناعية في إنتاج غازات وجسيمات عالقة بالهواء ملوثات الهواء: : أولً 

الجوي ما يؤثر سلًبا على جودة ونوعية الهواء المستنشق. وقد تم الربط بين زيادة تركيزات عدد 
من الملوثات وبين اآلثار الضارة على صحة اإلنسان والبيئة بشكل واضح، وتم تناول تعريفات 

 ا وشيوًعا منها.األكثر ضررً الملوثات عن 
تتكون الجسيمات الدقيقة من الكبريتات : (Particulate Matterالجسيمات الدقيقة ) -

والنترات واألمونيا وكلوريد الصوديوم والكربون والغبار المعدني والماء. وتتألف من مزيج 
معقد من المواد العضوية المعلقة في الهواء في شكل صلب وسائل. وتصنف تلك 

 10)جسيمات ذات قطر أقل من  PM10نوعين حسب قطرها، األولى  الجسيمات إلى
ميكروجرام(. والنوع الثاني أكثر  2.5)جسيمات ذات قطر أقل من  PM2.5ميكروجرام( أو 

خطورة من األول، إذا ما تم استنشاقها، اختراق الغشاء المخاطي التنفسي والوصول إلى 
زيادة مخاطر اإلصابة بسرطان الرئة يسهم التعرض المزمن للجسيمات في و  داخل الجسم

  واألمراض القلبية الوعائية واألمراض التنفسية.
ينجم عن حرق الوقود األحفوري )الفحم والنفط( وعن انصهار : ثاني أكسيد الكبريت -

الخامات المعدنية التي تحتوي على الكبريت. باإلضافة إلى صناعات األسمدة الفوسفاتية 
يلحق ثاني أكسيد الكبريت أضراًرا بالجهاز التنفسي والوظائف  وحمض الكبريتيك، يمكن أن

فراز  الرئوية وأن يتسبَّب في تهيُّج العينين والتهاب الجهاز التنفسي، ما يؤدي إلى السعال وا 
زيادة ، مما يؤدى الى المخاط وتفاقم حاالت الربو وحاالت التهاب القصبة الهوائية المزمن

األمراض القلبية ومعدالت الوفيات في الفترات التي  معدالت دخول المستشفيات بسبب
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يؤدي اختالطه بالماء إلى تشكُّل حمض كما ترتفع فيها مستويات ثاني أكسيد الكبريت. 
الكبريتيك، وهو العنصر األساسي في األمطار الحمضية التي تتسبب في إزالة الغابات 

لحاق األضرار بالرقعة الزراعية واألحياء المائية.  وا 
تعتبر عمليات االحتراق المستخدمة في التدفئة وتوليد : (NO2نى أكسيد النيتروجين )ثا -

الطاقة وتشغيل محركات المركبات والسفن من المصادر الرئيسية النبعاثات ثاني أكسيد 
النيتروجين، ويؤدي ارتفاع تركيز أكسيد النيتروجين في الهواء إلى تهيُّج والتهاب أنسجة 

تنفسي وتسهيل إصابتهم بالعدوى. وبشكل غير مباشر يساهم أكسيد الرئتين والجهاز ال
(، ويساهم كذلك في تكوين PM2.5النيتروجين في تكوين األوزون والجسيمات الدقيقة )

 األمطار الحمضية التي تضر بالنباتات واألحياء المائية.
طريق يعد أحد المكونات الرئيسية للضباب الدخاني الرمادي. ويتشكل عن : األوزون -

(، NOxتفاعل كيميائي ضوئي يحدث بين أشعة الشمس وملوثات مثل أكاسيد النيتروجين )
( المنبعثة من المركبات والمذيبات والمصانع. ويبلغ VOCsوالمركَّبات العضوية المتطايرة )

 التلوُّث الناجم عن األوزون أعلى مستوياته خالل فترات الطقس المشمس. 
تعتبر هذه المعايير هي المرجعية لتحديد جودة ونوعية : الهواءمعايير جودة : ثانياً 

الحد من تفاقم التلوث وخفض العبء الصحي والبيئي، وتحدد وفق حيث تؤدى الى الهواء،
ثة واألثر الصحي.  ووفقا دراسات تربط بين قياسات تركيزات الجسيمات والغازات الملوِّ

بتعيين حد مسموح ، فقد اوصت ونوعية الهواءالمية لتقييم جودة منظمة الصحة العالرشادات 
وفق الدراسات اإلحصائية ، وذلك اصر الضارة في خليط الهواء الجويلتركيزات بعض العن

 . لخفض العبء الصحي والبيئي الناتج عنها
احتلت القاهرة المركز الثاني ألكثر مدن العالم تلوثًا في : تلوث الهواء في مصر : ثالثاً 

كما تشير أيًضا خرائط التوزيع الجغرافي عن نسب الوفيات المبكرة إلى ارتفاع  الهواء المحيط ،
. ووفًقا (2016وفقا لدراسة أصدرتها منظمة الصحة العالمية في ) معدالتها في مصر

ة لحساب مؤشر تكلفة التدهور البيئي، حيث يحدد تكلف ،2016 لعاملتقديرات البنك الدولي 
مليار دولر  2.42من الناتج القومي اإلجمالي السنوي، ما يعادل  %5تلوث الهواء بنحو 

مع االعتماد على . تنبئنا تلك المؤشرات بزيادة العبء الصحي واالقتصادي للتلوث، سنويًّا

https://eipr.org/publications/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1#footnotevi_ellqxpx
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الطاقة و  )وزارة الكهرباء 2035الفحم ليمثل ثلث مزيج الكهرباء وفًقا إلستراتيجية الطاقة 
سع الدولة في أعمال بناء المناطق العمرانية مع تو وتأتي تلك السياسات  (،2016ة، المتجدد

الصناعات كثيفة االستهالك للطاقة كمصانع الحديد واألسمنت زيادة والطرق الجديدة، و 
 والسيراميك، ذات اإلسهام األكبر في تلوث الهواء الجوي.

( PM.10ميكروجرام ) 10قطر تركيزات الجسيمات الدقيقة ذات ال الجسيمات الدقيقة: -
( PM.10ميكروجرام ) 10تتخطى تركيزات الجسيمات الدقيقة ذات القطر  2015للعام 
 .  (1)ملحق ، الحدود المسموح المنصوص عليها في القانون المصري 2015للعام 

 2015( للعام T.S.Pمتوسط تركيز الجسيمات الكلية العالقة ) الجسيمات الكلية العالقة: -
ميكرون  155الجسيمات الكلية العالقة تكون في شكل ُصلب وسائل وذات قطر أقل من 

الجهاز المركزي للتعبئة  قاريرلتب والهباب وأتربة األسمنت وفًقا وتنتج عن الغبار والضبا
 .العامة واإلحصاء

كافة التقارير الصادرة من جهاز شئون  تعكس تدهور البيئى:و  صناعة السمنت: رابعاً 
الملوثات الغازية الناتجة عن النشاط و  البيئة عن حالة البيئة عن جودة الهواء بكافة التركيزات

مثل ثاني العاملين داخل مصانع االسمنت و  تأثيره على الصحة العامة لالنسانو  الصناعي
، 3ميكروجرام/متر 10الجسيمات العالقة اقل من و  ،الكبريت، ثاني أكسيد النيتروجين أكاسيد

في منطقتي  2015 – 2005في الفترة من  ثاني أكسيد الكربون، الجسيمات الصلبة الكلية،
فقد أوضحت النتائج إلى مدى توافق انبعاثات الجسيمات الصلبة الكلية مع  .، حلوانطره

 حدود القانون كالتالي:و  معايير
، التي لم تتجاوز حدود 1995من عدد المصانع المقامة قبل عام %  97.26حوالي  .أ

 وهو الحد األقصى المسموح به وفقا للقانون. ،3مجم/م 300االنبعاثات فيها حاجز 
، من تعديل 1995من عدد المصانع الجديدة التي أنشأت بعد عام  %97.63حوالي  .ب

 . 3مجم/م 200الالئحة التنفيذية للقانون لم تتجاوز عن حدود 

https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/lmlhqt.pdf
https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/lmlhqt.pdf
https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/lmlhqt.pdf
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من االنبعاثات الصادرة من مداخن المصانع الحديثة التي أقيمت بعد  %99.77حوالي  .ت
د األقصى (، لم تتجاوز الح2005)وفقا لالئحة التنفيذية المعدلة للقانون فى  2005

 .3مجم/م 100هو و  المسموح به
كلفة قدر تتمعالجتها: و  الهواء ، البيئية لتلوثو  الصحية األضرار : تكاليفخامساً 

األضرار على البيئة المحيطة بالمصنع وفقا لنوعية األضرار الناتجة عن صناعة األسمنت 
ضرر  الضررالى قسمين، حيث نوعية الضرر البيئيو  ، من حيث تحديد حجمهاالناتجة عن

، أضرار حسب إمكانية ضرر غير مباشر، ضرر مادي ملموس / غير ملموسو  مباشر
 االجتماعيةو  التكاليف االقتصاديةو  نسب المصابين بهاو  األمراضنتيجة لنوعية و  الحصر

الفحم ضمن منظومة الطاقة المستخدمة في  ادخالتكلفة المنصرفة لمعالجتها، بما فيها 
 (1998ل إبراهيم السيد زام) حمل التلوث الهوائي:خالل حساب  ، منصناعة األسمنت
 حجم انبعاثات نفس الفترة× زمنية معينة = متوسط تركيز الملوثات  خاللكمية الملوثات 

 

-Proتقدير تكلفة التدهور البيئي باستخدام المبدأ الستباقى : سادساً 
Cautionary Principal   لتقييم الحالة الصحية للعامل قبل التحاقه بالعمل بصناعة

إلثبات و  الناتج عن تلوث الهواء،على المرض المهنى حجم التكاليف العالجية لتقليل االسمنت، 
تأثيره على الصحة العامة و  جودة الهواء،المؤثرة على العالقة بين زيادة االنبعاثات الغازية 

 ية المجاورة. سكان المنطقة السكنلو  للعاملين
 حيث استخدمت الدراسة متغيرات، كالتالى: 

  :تحليل الحامض النووى المتغير مستقلDNA للعامل المتقدم 
 :حجم االنفاق الصحى المتوقع عند اصابة العامل بالمرض المهنى  متغير تابع 

 ملين،ااستخدمت الدراسة البرنامج االلكترونى الذى تم تغذيته بالبيانات الخاصة بالع
  لتقدير حجم االنفاق المستقبلى. المقترح استخدامهاو  ،نتائج التحاليلو 

 

 لدراسةا  حدود
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اقتصر البحث على  الحدود المكانية:زمنية، حيث و  تضمنت الدراسة حدودا مكانية
 التبين،  نظرا لوجود تمركز سكاني، -مصنع الشركة القومية لألسمنت الواقع في منطقة حلوان

األضرار البالغة التي أدت إلى التدهور في حالة و  الهواء في هذه المنطقة،ازدياد حدة تلوث و 
 السكان في هذه المنطقة. و  البيئة الطبيعية

ياس جودة الهواء ، لق2015إلى   2005حددت الدراسة الفترة الزمنية من الحدود الزمنية:
حول جودة الهواء،  ذلك من خالل التقارير الصادرة عن جهاز شئون البيئةو  ،خالل تلك الفترة

 البيئية.و  لتقدير مجموع التكاليف المنصرفة لمعالجة األضرار الصحية
هي الشركة و  تم إجراء الدراسة على الشركة القومية لالسمنت،: مجتمع الدراسة والعينة

لما لها اثر كبير على  التبين، -ة عاملة في منطقة حلوانالوحيدة التي كانت مملوكة للدول
نية المجاورة ذات الكثافة السكانية العالية. كذلك المنطقة السكنية المجاورة المناطق السك

 للمصنع.
من خالل تحليلها و  تم تجميع البيانات: الدراسة عينة أسلوب جمع البياناتو  وصف

العالقة بين الفرض  إلثباتكوسيلة  ،أداة الدراسة )استمارة االستبيان( باستخدام الحاسب اآللي
إلى العاملين في  األسئلةمجموعة من تم توجيه الرئيسى، من خالل أربعة فروض فرعية، حيث 

مصنع األسمنت بمختلف المستويات الوظيفية، بهدف التعرف على خطط اإلدارة في تحسين 
القياس لالنبعاثات الغازية، لتقييم الوضع البيئي، كذلك التعرف و  برنامج رصدو  بيئة العمل،

لصحية للعاملين، بالتركيز على عمال وحدة التعبئة بالمصنع، لتقدير تكلفة على الحالة ا
العالج، الستخدامها كمدخالت في  البرنامج االلكتروني بغرض إيجاد وسيلة عملية لتقدير 
تكلفة التدهور البيئي لتلوث الهواء، باستخدام الحالة الصحية كمؤشر رئيسي في البرنامج 

ي التحكم في االنبعاثات د النمو الصناعي مع غياب الوعي البيئحيث انه كلما زاالتقدير. 
كلما زادت التغيرات المناخية بسبب زيادة الغازات الدفيئة، مما أثر على تحقيق  الغازية،
إذ تم استخراج المتوسطات، والتوزيعات التكرارية، والنسب المئوية، في نمو حقيقية.  معدالت

 تخدام ما يلي:باس اإلجابة عن أسئلة االستبيان
  األسلوب اإلحصائي ضمن البرمجة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةSPSS ، 
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 ثم استخدام األساليب اإلحصائية التالية : الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، التكرارات 
 النسب المئوية لوصف عينة الدراسة حسب الخصائص الديموغرافية،و 
  اختبار الفا كرونباخ لمقياس ثبات االستمارة االستقصاء، اختبارt-test  الختبار فرضيات

فيما يخص الختيار مدى اختالف  Kruskal – Wallisكما تم استخدام أسلوب الدراسة، 
معامل استخدام باإلضافة إلى تأثير المظاهر البيئية الناتجة عن الصناعة على العاملين. 

  االختالف،
 الصحيحة:و  السمتبعدةو  عدد االستمارات الموزعة يوضح (:1م )قجدول ر 
عدد 
 الوحدات

عدد 
الستبيانات 
 الموزعة

عدد 
الستبيانات 
 المستلمة

نسبة الستبيانات 
المستلمة إلى 

 الموزعة

عدد 
الستبيانات 
 الصحيحة

نسبة الستبيانات 
الصحيحة من 

 لمستلمةا
3 100 75 75 % 60 80% 
  فقد طبقت هذه الدراسة التحليالت اإلحصائية اإلضافية مثلFactor Analysisديد، لتح 

. كما اوضحت نتائج مشاركات افراد العينة عنها قصاءأهمية بعض العوامل التي تم االست
 ما يلى: SSPSوفقا لمخرجات برنامج 

 األكبر لعددذات ا العمرية الفئة أنأظهرت النتائج  :توزيع افراد العينة حسب الفئات العمرية
حيث بلغت  ثم تدرجت باقي الفئات(، 25بعدد ) %33.3 نسبتها بلغت(45-35)فئةال هي

-55ثم (، 16بعدد ) %21.3بنسبة  55-45، ثم الفئة من %29.3نسبة  35-25الفئة من 
 .(12بعدد ) %16بنسبة  59

تدرجت نسب المستوى التعليمي، من الغير مؤهلين  توزريع افراد العينة حسب المؤهل العلمى:
دكتوراه(.  فقد بلغت نسبة األفراد الغير مؤهلين أكبر  -حتى التعليم فوق الجامعي )ماجستير

(،و هم ألعلى نسبة من قوة العمالة حيث أن معظمهم يعمل في وحدات 24بعدد ) %32نسبة 
تلك النسبة المؤهالت  الين(، ثم تليالتعبئة )كعمال شي –التكسير  –استالم المواد الخام 

 (،16بعدد ) %21.3(، ثم الجامعيين بلغت نسبتهم 20بعدد ) %26.6هم نسبة و  المتوسطة
(، 13بعدد ) %17.3ة بلغت نسيتهم هم من يعملون في المكاتب اإلدارية ، ثم فوق المتوسطو 

وزعت العينة  (.2)بعدد  %2.6دكتوراه( بلغت نسبتهم  -ثم التعليم فوق الجامعي )ماجستير
 كانت األكبر النسبة أن تدرجت المستويات الوظيفية إذ تبينحيث  يفى:حسب المستوى الوظ
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ثم تلتهم نسبة عامل(، 30بعدد ) من قوة العمل داخل العينة %40للعمال حيث بلغت نسبتهم 
، ثم (9بعدد ) %12الوحدات  مشرفيثم نسبة (، 16بعدد ) %21.33المحاسبين حيث بلغت 

 اإلدارات لمديري %6.66، ثم تكررت نسبة (6بعدد ) %8رؤساء الوحدات بلغت نسبتهم 
 (.4بعدد ) %5.33 نسبة المهندسين داخل العينة أخيرا، ثم (5)0اإلداريين بعدد و 

لم يسجلوا حيث  5-1من  األفراد أناتضح  توزيع افراد العينة حسب سنوات العمل /الخبرة:
بعدد  %20بلغت  35-30أن نسبتهم صفر، أما اكبر نسبة كانت في فئة سنوات الخبرة من 

بعدد  %18.66حيث بلغت نسبتهم  25-20( من مجموع الخبرات، ثم تلتها الفئة من 15)
 15-10(، ثم الفئة من 13بعدد )  %17.33بنسبة  30-25(، ثم تلتها فئة الخبرة من 14)

(، ثم أخيرا، الفئة 11)  %14.6بلغت  سنوات10 -5 (، ثم الفئة من 12بعدد ) %16ة بنسب
مستوى الوعي البيئي عند المستويات تحديد ذلك لو  (.10بعدد ) %13.33بلغت  20-15من 

اإلدارية المختلفة، كذلك اإلستراتيجية الخاصة بمواجهة القضايا البيئية، وقياس مدى قناعة 
التشريعات و  ية االهتمام بقضايا حماية البيئة، من خالل االلتزام بالقوانيناإلدارة العليا بأهم

مدى توفير الموارد المالية في الميزانية لمعالجة اآلثار السلبية و  الخاصة بحماية البيئة،
قياس مدى االهتمام بتدريب العاملين لرفع و  ذلك لتقييم الوضع البيئي بالمصنع،و  للتلوث.،

الحفاظ على جودة البيئة الداخلية و  املين للتعامل مع المظاهر البيئية،الوعي البيئي  للع
 للمصنع. 

 ألفا التساق الداخلى لفقرات قائمة الستبيان بواسطة معاملو  الثباتو  قياس درجة الصدق
 على اإلجابات بين الداخلي الثبات توفر مدى الختبار :يلي ما في سنوضحها والتي كرونباخ،
 المقبولة القيمة حيث تعتبر كرونباخ، ألفا المصداقية معامل ستخداما تم االستبيان،محاور 
 التربيعي الجذر يساوي الذي الصدق ومعامل فأكثر، %60 كرونباخ ألفا لمعامل إحصائيا
 هو كما. األسئلة ولجميع محاور االستبيان، من محور كل على تطبيقه تم وقد الثبات، لمعامل
 التالي: الجدول في موضح

 كرونباخ( ألفا الثبات)طريقة معامل يبين :(2جدول رقم )
معامل معامل عدد  المحاورو  البعاد الرمز
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 الصدق الثبات الفقرات

X1 
 -االنسان0التأثيرات البيئية لصناعة االسمنت على المنقة المحيطة 

 الهواء( -التربة
12 0.787 0.887 

X2 
انعكاسه و  درجة الوعى البيئى االهتمام باالعتبارات البيئية من حيث

على التكاليف البيئية للشركة من خالل استراتيجيتها نحو القضايا 
 خاصة تلوث الهواءو  البيئية

15 0.957 0.978 

X3 0.973 0.947 12 الضائعةو  البديلة الفرصة تكلفةو  العالجية التكاليف قياس 

Y 
 التخاذ منها لالستفادة الشركة توفرها البيئية التي المعلومات طبيعة

 الوقائية اإلجراءات
15 0.953 0.976 

 0.990 0.982 54 اجمالى عدد فقرات االستبيان 
 ،%60 إلى تصل التي المقبولة النسبة من أعلى نهاكو  ممتازة نتائج السابقة النتائج تعتبر

أكبر من الحد معامل الفا كرونباخ لردود المستجوبين على جميع المحاور ذات قيمة  قيمة وأن
 محور لكل المكونة العبارات ثبات على يدل مما ،% 60كرونباخ  ألفا بمعامل المقبول األدنى
 ألفا الثبات لمعامل التربيعي تساوي الجذر الصدق معامل قيمة وكذلك الدراسة، محاور من

 محور، المكونة لكل العبارات صدق على يدل ،مما% 60 من أكبر كذلك وهي كرونباخ،
 االستبيان أسئلة بين إيجابي ارتباط وجود إلى وتشير مرتفعة، والصدق الثبات معامالت وتعتبر

 في الداخلي الثبات من عالية درجة توفر يعني وهذا العينة مفرادات إجابات ومعبرة عن
 نتائج وتعميم الدراسة أهداف تحقيق في اإلجابات هذه االعتماد على من يمكننا مما اإلجابات،
 .مصداقيتها على واالطمئنان الدراسة

  الكمبيوتر م لغةااستخدتم C++  تقدير التكاليف العالجية ل المقترحعند إعداد البرنامج
االسمنت لصناعة تحليل الحامض النووي للعاملين المتقدمين باستخدام نتائج للعاملين، 

االلتحاق بالعمل،وذلك لتقييم ، قبيل ةعالجيلوصول إلى النتائج الخاصة بتقدير التكاليف الل
مدى االستعداد للعمل في صناعة االسمنت، تفاديا للنفقات التي تتحملها و  الحالة الصحية

انعكاسه على و  انخفاض جودة الهواء الداخلي، الخارجي،و  الدولة، نتيجة تدهور بيئة العمل
 البيئة الطبيعية المحيطة بالمصنع. و  الصحة العامة
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 ناقشتهامو   دراسةنتائج ال
 إلثبات فروض الدراسة:

 ذات دللة إحصائية بين صناعة السمنتمعنوية عالقة توجد  :الفرض الرئيسي األول
وترميم  لصيانة السكان يتحملها تدهور الحالة البيئية في إطار القدرة المالية التيو 

من مصنع لمكان اإلقامة  وفقاً  الثروة الحيوانية،و  صيانة األراضي الزراعيةو  ممتلكاتهم
 ". السمنت

بين الحد من و  توجد عالقة معنوية بين االهتمام باالعتبارات البيئية الفرض الفرعي األول:
 نتائجها على البيئة المحيطة. و  المظاهر

 للفرض الفرعي األول -t  (t- test)اختبار (:3جدول رقم )
 tقيمة  الفرضية

 المحسوبة
 tقيمة 

 الجدولية
مستوى 
 النتيجة الدللة

ة للحد من المظاهر البيئي باالعتبارات االهتمام
قبول  0،000 2.58 61.971 نتائجها على المنطقة السكنية المجاورةو  البيئية

 الفرضية
 56عند درجة حرية  2.58الجدولية  t، بينما قيمة 61.971المحسوبة  tتبين أن قيمة 

الجدولية، يتبين أن  tقيمة و  المحسوبة t، بالمقارنة بين قيمة 2.58هي   %1كمستوى داللة 
 بمستوى الداللة يساوى صفرا. و  الجدولية، tالمحسوبة أكبر من قيمة  tقيمة 

و عدم صحتها، تم تحليل أ الفرضيةهذه  صحة لتحديد لختبار الفرضية الفرعية الثانية:
 :التالي للعينة الواحدة حسب الجدول t-test اختبار من خالل النتائج
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   t  (t- test)اختبار : (4)جدول رقم 
 tقيمة  الفرضية

 المحسوبة
 tقيمة 

 الجدولية
مستوى 
 الدللة

 النتيجة

توجد عالقة معنوية بين االهتمام 
بوضع برامج لقياس ورصد 

المخلفات و  لالنبعاثات الغازية
بين الحد من تدهور و  الصلبة

 الممتلكات الخاصة باألفراد

 قبول الفرضية 0،000 2.58 66،586

الجدولية  t، بينما قيمة 66.586المحسوبة  t( تبين أن قيمة 4ن خالل الجدول رقم )م
 المحسوبة t، بالمقارنة بين قيمة 2.58هي   %1كمستوى داللة  56عند درجة حرية  2.58

بمستوى الداللة و  الجدولية، tالمحسوبة أكبر من قيمة  tالجدولية، يتبين أن قيمة  tقيمة و 
 يساوى صفرا. 

و عدم صحتها، تم تحليل أ الفرضيةهذه  صحة لتحديد ار الفرضية الفرعية الثالثة:لختب
 :التالي للعينة الواحدة حسب الجدول t-test اختبار من خالل النتائج

   t  (t- test)اختبار (: 5)جدول رقم 
 tقيمة  الفرضية

 المحسوبة
 tقيمة 

 الجدولية
مستوى 
 النتيجة الدللة

بين وجود برامج توجد عالقة معنوية 
لمراجعة األداء البيئي يحد من تلوث الهواء 
 الخارجي الناتج عن من االنبعاثات الغازية

المخلفات الصلبة وبين الحد من حجم و 
التكلفة المدفوعة إلعادة الممتلكات 

 كوضعها القديم

 قبول الفرضية 0،000 2.58 47،217

الجدولية  t، بينما قيمة 47،217المحسوبة  t( يتبين أن قيمة 5ن خالل الجدول رقم )م
 tقيمة و  المحسوبة t، بالمقارنة بين قيمة  %1كمستوى داللة  56عند درجة حرية  2.58

بالتالي يتم قبول الفرضية و  الجدولية. tالمحسوبة أكبر من قيمة  tقيمة  الجدولية، يتبين أن
 الفرعية الثالثة بمستوى داللة يساوى صفرا.

و عدم صحتها، تم تحليل أ الفرضيةهذه  صحة لتحديدرضية الفرعية الرابعة: لختبار الف
 :التالي للعينة الواحدة حسب الجدول t-test اختبار من خالل النتائج
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   t  (t- test)اختبار  (: 6)جدول رقم 
 tقيمة  الفرضية

 المحسوبة
 tقيمة 

 الجدولية
مستوى 
 النتيجة الدللة

خطة تقييم توجد عالقة معنوية بين 
بين آثار تلوث الهواء على و  األداء

 البيئة الخارجية.
 قبول الفرضية 0،000 2.58 56،613

 
الجدولية  t، بينما قيمة 56،613المحسوبة  t( يتبين أن قيمة 6ن خالل الجدول رقم )م
 tقيمة و  المحسوبة t، بالمقارنة بين قيمة  %1كمستوى داللة  56عند درجة حرية  2.58

بالتالي يتم قبول الفرضية و  الجدولية. tالمحسوبة أكبر من قيمة  tالجدولية، يتبين أن قيمة 
الذي يساوى صفرا. كلما كان تقييم األداء و  يؤكد هذا قيمة مستوى الداللةو  الفرعية الرابعة

 للمظاهر البيئية  منتظم، كلما كان التأثير على البيئة الخارجية محدودا.
 كانت الفرضيات جميعوجد أن : ة األولىفرضيلل نةو المك األربعة الفرضيات اختبارن خالل م
وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية ايجابية بين  قياس " أن ىالتي نصت علو  لة،و مقب

الثروة و  المزروعاتو  بين الحد من تدهور ممتلكات الخاصة باألفرادو  مراجعتهو  األداء البيئي
ما لدى األفراد من قدرة على تحمل نفقات إعادة ممتلكاتهم لوضعها القديم، مع و  الحيوانية،

 وضع المحاذير ألهمية العمل على الحد من االنبعاثات الغازية على البيئة الخارجية.  
توجد عالقة معنوية ذات دللة إحصائية بين تطبيق  لختبار الفرض االرئيسى الثاني:

قبل تعيين المورد البشرى بصناعة   Pro-cautionary principalالفكر الستباق 
 بين الحفاظ على ثبات حالة البيئة من التدهور باتخاذ صحة العاملين كمؤشر.  و  السمنت،

هناك عالقة وثيقة  بين  أن أثبتتالثانية، بقائمة "الكشف الطبي" وفقا للبيانات الواردة 
لسكان المناطق المجاورة، من خالل تحليل و  للعاملين تدهور الحالة الصحيةو  صناعة االسمنت
باستخدام التعبئة،  رةإداعامل ب 35عدد على الذي تم استمارة الكشف الطبي بالبيانات الواردة 

السنوية، و  الشهريةحجم التكاليف العالجية لقياس نسب األمراض المهنية،   DALYsمنهجية 
 عدد أيام األجازات المرضية،و انعكاسها على الطاقة اإلنتاجية للمصنع. 
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في تقدير التكاليف البيئية لحساب التراجع في   DALYsتم استخدام منهجية : منهجية التقدير
التي تعرض  مهنيةنوعية حياة العاملين وتدهور نوعية البيئة المحيطة، ومجموعة األمراض ال

تقدير تكلفة سنوات العمل الضائعة والحياة التي تم خسارتها بسبب المرض، وفقا و  لها العاملين
  الهواء الداخلي الملوث. إلىتعرض لللمعدالت 

 (عامل35نتيجة الكشف على عمال وحدة التعبئة ) :(7جدول رقم )

 مهني رضم
 السمنتمن صناعة 

عدد العمال 
المصابين

 الفئات العمرية 
العمل 
 المنوط به

األدوية ت 
سنويا -المنصرفة 
 ج.م

25- 
35 

35- 
45 

45- 
55 55- 60 

  1   1 سرطان الرئة

 
عمال حمالين
 

 

6600 
 7680  1 1 - 2 س. غدد ليمفاوية
 21600 5 1 2 2 10 حساسية صدر

 960  1   1 التهاب شعبي مزمن
 3120 - - 1 1 2 غضروف انفي

 3660 2 1 1 1 5 أمراض الدم )أنيميا(
 300 1 - - - 1 ضعف السمع
 3900 4 1 - - 5 أمراض العيون

 11520 1 1 3 2 7 أمراض الجلد)إكزيما(
  13 7 8 6 34 جملة األمراض المهنية

 ج.م 59340  إجمالي التكاليف األدوية المنصرفة
تقدر التكاليف باستخدام منهجية : DALYsتقدير تكلفة جودة الصحة باستخدام بمنهجية 

*DALYs ،  التي تعبر عن الخسارة في الناتج المحلي الالزم تعويضها سنويا نتيجة عدم قدرة و
العاملين على العمل بسبب المرض أو الموت المبكر الناتج عن المرض المهني نتيجة تلوث 

 :الهواء، وفق العالقة اآلتية
)(1--dalysCdalys X nbA= W X  

   = عدد الحاالت المتضررة  :Wحيث أن 
dalys nb  حيث أن قيمة الدالى:   /حالة مرضية 10000: إجمالي عدد الدالي لكل C

dalys  
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 منهجية داليور الصحة عمال وحدة التعبئة وفق إجمالي تكاليف تده :(8جدول رقم )
عدد  البنود

 الحالت
إجمالي عدد 

 الدالي
قيمة الدالي 
 بالجنيه المصري

إجمالي تدهور الصحة 
 بالجنيه المصري

 19،682.4834 1،573.34 12.51 1 سرطان الرئة
 112،751.83776 1،573.34 71.664 2 سرطان الغدد الليمفاوية

 665،648.6872 1،573.34 423.08 10 حساسية صدر
 27،039.42124 1،573.34 17.186 1 التهاب شعبي مزمن

 انفي غضروف
 االعمار( )الختالف

1 79.512 1،573.34 68،723.4912 
1 35.832 1،573.34 56،375.91888 

 253،937.076 1،573.34 161.4 5 أمراض الدم )أنيميا(
 33،279.28768 1،573.34 21.152 1 ضعف السمع

 /أمراض العيون)التهاب
قرحة قرنية/ مياه 

 بيضاء(
5 5.9 1،573.34 9،282.706 

 73،349.1108 1،573.34 46،62 7 )إكزيما( أمراض الجلد
 34،566078.41248 1،573.34 21969،872 34 اإلجمالي

 

  



 حنان صالح الدين عمر وآخرون
 

 394 2019سبتمبر ، الثانيربعون، الجزء ألوا السابع المجلد

 قياس تكاليف األضرار الصحية للتلوث باستخدام حساب تكلفة الفرص الضائعة :(9جدول رقم )

األمراض 
الناشئة عن 

 التلوث

حجم 
العينة 
 المصابة

 ت. العالج
)أدوية/ 
 مستشفى(

فترة 
العالج 
 المستغرقة
)عدد أيام 
العمل 
المفقودة(

متوسط  /
 شهريا

التكلفة 
ليوم 
العمل 
 المفقود
)حسب 
المستوى 
 الوظيفي(

إجمالي ت. 
التدهور وفقا 
للحالة 

 الصحية /يوم

إجمالي ت. 
التدهور وفقا 
للحالة 
 الصحية /
 سنة

 مرض سرطان
236،520،0 18 365 36000 1 الرئة**

00 
19،71000

0 
سرطان الغدد 
41627520 18 730 31680 2 الليمفاوية**

0 
3468960

0 
الجهاز  أمراض

 4423680 53084160 18 32 92160 10 التنفسي **
*غضروف 

 208،080 2،496،960 18 6 23120 2 األنف
التهاب شعبي 

 38،430 461،160 18 7 3660 1 مزمن
أمراض 
15،057،00 18 35 23900 5 العيون*

0 
1،254،75

0 
أمراض الدم/ 

 15،150 181،800 18 --- 10100 5 انيميا
مرض ضعف 

 450 5400 18 ---- 300 1 السمع
 17،280 207،360 18 ---- 11520 8 أمراض الجلد
إجمالي تكلفة 

العمل فرص 
 الضائعةالبديلة 

35 232،44
0 1175 18 724،289،0

40 
60،357،4

20 
ال إنهاو  األمراض المزمنة التي ال يتم الشفاء منها**   عملالعمل/التقاعد عن تؤدى إما الموت أو  ا 

 خفيفة 
نما تمكن من العمل خفيفو  : ال تؤدى إلى الوفاة أو التقاعد المبكرأمراض أقل الخطورة*    ا 
  تم احتساب تكلفة فرص العمل البديلة بسبب خسارة يوم العمل نتيجة المرض الناتج عن

 :(، وفق المعادلة التالية10التلوث بالنسبة لكل حالة مرضية في الجدول رقم )
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 اإلنتاج القومي الناتج عن المرضحجم فاقد  :(10جدول رقم )

 الفئة
عدد المتقاعدين 

عاما  60قبل سن 
 بسبب المرض

حجم الدخل المتأثر بفترة 
العالج)حجم الفاقد من الدخل 

 نتيجة تقاعد المرض(

حجم اإلنتاج القومي المتأثر 
بفترة الغياب )حجم الفاقد من 
 اإلنتاج نتيجة المرض(**

 -------- ------- ------ 35-25*فئات من 
 -------- ------ ------ 45-35*فئات من 
 طن * 5000000 1079.5 1 55-45فئات من 
 طن* 7500000 7500 1 60-55فئات من 

  في سن مبكرة إال انه يظل في العمل بإصابات خطيرة على الرغم من إصابة العامل
للعالج احتساب فترات االنقطاع  يرفضللحفاظ على الدخل الشهري،و في معظم األحيان 

يتم اقتطاع جزء  ه وفقا للقانوننأل، الدخل الشهري اقتطاع جزء منأجازات مرضية خشية 
من الحوافز اإلضافية بسبب األجازات المرضية ، مما يؤثر على استقرار المستوى 

في  نهأل، على أهمية تطبيق اإلطار المقترحما يدلل  هوو  ،لألسرةاالجتماعي و  االقتصادي
جراء االختبارات المسبقة لتحديد مدى و  ،حالة تطبيقه وقابليته العامل الجيني ستعداد االا 

أحيانا على المدى القريب في سن مبكرة، و  على المدى البعيدالمهني  ضلإلصابة بالمر 
 للدولة.و  الموارد المالية للمصنعو  فإنه سيوفر قدر كبير من التكاليف

حماية الصحة و  تكلفة التدهور البيئي لتلوث الهواءاإلطار المقترح لتقدير 
هو إطار إلكتروني يمكن من ترشيد تكاليف التدهور البيئي، المؤثرة على الدخل : العامل

 سنوات العملو  للحفاظ على صحة العاملين من سنوات الصحة الضائعة،و  القومي للدولة،
تقدير حجم و  ة تطبيق القرار المسبقاإلنتاجية المفقودة نتيجة للمرض، وهو عبارة عن إمكانيو 

الوفر الناتج، داخل المنظومة الصناعية على المستويات المختلفة في مصر. حيث يتكون 
النموذج من مجموعة مدخالت، يتم تشغيلها،و من ثم المخرجات، يتم من خاللها تقييم حجم 

 ير حجم إنتاجية كل عاملتقدو  الشركة،و  التكلفة/ العائد أو المردود الصحي أو اإلنتاجي للعامل
الضائعة التي كان من الممكن تفاديها إذا ما اتخذت اإلجراءات اإلستباقية  تقدير تكلفة الفرصو 

 من خالل مجموعة تحاليل طبية لتقييم  الحالة الصحية للعامل.



 حنان صالح الدين عمر وآخرون
 

 396 2019سبتمبر ، الثانيربعون، الجزء ألوا السابع المجلد

دخال البياناتو  طريقة عمل البرنامج  :ا 
يتم تشغيل البرنامج بعد إعداده على الحاسب اآللي )الكمبيوتر( يتم الضغط على اسم  .1

 .Performanceالبرنامج 
 سوف تظهر على الشاشة مجموعة من حقول البيانات الخاصة بالعامل المراد توظيفه .2

تحديد قابليته على االستمرار أو اإلصابة بالمرض الناتج عن تلوث الهواء )الموجودة في و 
 برنامج(.ال

 View Resultيتم مأل الحقول السابقة بالبيانات ثم يتم تنفيذ البرنامج بالضغط على  .3
 الموجودة أسفل واجهة إدخال البيانات للحصول على النتائج.

ذا أردنا طباعة النتائج فيتم الضغط و  تظهر مجموعة الحقول الخاصة بنتائج البرنامج، .4 ا 
 أسفل إخراج البيانات.الموجودة في مربع  (Print Resultعلى 

عندما نريد تغيير البيانات في أي من المدخالت فإننا نرجع إلى واجهة البيانات بالضغط  .5
 الموجودة في مربع أسفل الشاشة. ) (Back to Input Formعلى المربع 

تطبيق البرنامج اللكتروني على وحدة التعبئة بمصنع السمنت )كحالة 
 :دراسية(

من خالل المقابالت الشخصية داخل وحدة التعبئة بمصنع لألسمنت، تم  :إدخال البيانات
عامل بالوحدة، للحصول على المعلومات الالزمة، التي استخدمت  35توقيع الكشف على عدد 

الدخل و  تقدير حجم الفاقد في اإلنتاجو  كمخالت للنموذج المقترح لحساب التكاليف المنصرفة
، حيث يعانى بعض من العمال داخل وحدة التعبئة من القومي نتيجة لتدهور صحة العامل

المشاكل صحية المرتبطة بتلوث البيئة الداخلية للمصنع بأتربة الباى باص )أتربة عالقة اقل 
اإلطار ميكروجرام(، على الرغم من صغر سن بعض العاملين عند اإلصابة.  2.5من 
 .نصر البشرى مؤشر رئيسيالع-لتلوث الهواء ترح لتقدير تكلفة التدهور البيئيالمق
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 دراسةنتائج ال

 النتائج التالية: ىتم التوصل إل الدراسةمن خالل 
  التعبئة، والتي تصدر من عمليات  أتربة الباى باص،و  ،قياس حجم االنبعاثات الغازيةتم

 وذلك لوضعها في الحسبان عند عملية التقييم. ، ينعلى صحة العاملقياس تأثيرها و 
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  حجم التدهور في جودة الهواء من خالل عدد العمال المصابين باألمراض  تقديرتم
افقدهم عدد سنوات العمل نتيجة المرض من جراء العمل و  ،الذين أقعدهم المرضو  المهنية،

 .و فقدوا حياتهم، أبصناعة االسمنت
  قبل تطبيق اإلطار المقترح:لتلوث الهواء ليف الناتجة عن األمراض المهنية التكا
 جنيه مصري 110816إجمالي تكاليف العالج الطبي /األدوية تقدر بــــ -
 جنيه مصري 106200إجمالي تكاليف العالج الطبي شامل الدخول للمستشفى يقدر بـ  -
 يوم 1075عدد األيام األجازات المرضية لجملة األمراض تقدر بـ  -
 مصريجنيه  59340إجمالي تكاليف العالج لألمراض المهنية تقدر بــــ  -
 جنيه مصري 100200إجمالي تكاليف العالج بالدخول إلى المستشفى يقدر بـ  -
 يوم 1015عدد األيام األجازات المرضية تقدر بـ  -
 24النقص في الموارد البشرية نتيجة لإلصابة =  -
  2النقص في الموارد البشرية نتيجة الوفاة =  -
 جنيه مصري 875000ـــالنقص في الطاقة اإلنتاجية نتيجة ألضرار التلوث تقدر ب -
 %20المقعدين عن العمل بلغت و  نسبة التعويضات المدفوعة للعمال المصابين -
 من التكاليف الصحية . %1.82بلغت نسبة تركيز الغبار داخل بيئة العمل بالمصنع  -
يوم يقابله تعويض األجر  1015عدد أيام الغياب بسبب المرض الناتج عن التلوث هو  -

ملون في المصنع خالل فترة العالج من األمراض المختلفة الناتجة الذي يحصل عليه العا
 جنيه مصري .  47،337.426عن التلوث 

 منهجية دالي هور الصحة عمال وحدة التعبئة وفقإجمالي تكاليف تد -
34،566078.41248. 

، يمكن توفير حجم Pro-Cautionary Principalالمقترح من خالل  لإلطاروفقا 
تكلفة العالج و  بمقارنة تكلفة التحليلو  ،DALYsالتي قدرت وفقا لمنهجية و  المنصرفةالتكاليف 
على سبيل المثال( (ج.م.  16000عامل =  X 100ج.م.  1600التي تقدر بـ و  ،للعاملين
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 -يمكن توفير التكاليف العالجية للعاملين المصابين، فضال عن التداعيات األخرى)نفسيا
 ذا ما اتخذته الدراسة في إطارها المقترح.هو  اجتماعيا(. -اقتصاديا
 

 وصياتــــــــــالت
من خالل   Pro-cautionary principalضرورة تبنى المبدأ االحترازي )االستباق( .1

، يتم الحد من التدهور االقتصادي، الناتج عن زيادة  DNAنتائج تحليل البصمة الوراثية الـ
هي و  واالجتماعية للعامل، لبيئة االقتصاديةا ذلك لحمايةو  تكاليف عالج األمراض المزمنة،

 األشمل.و  جزء ال يتجزأ من مفهوم البيئة األعم
إطار  من تخرج وأن ضرورة قيام وزارة البيئة بااللتزام بتنفيذ القوانين الحاكمة للتلوث، .2

حماية البيئة التنفيذ، مع ضرورة توفير الموارد المالية لمشروعات  اإلطار إلى التنظير،
 .بيئة نظيفةحقيق تضرورة تطبيق تكنولوجيا اإلنتاج األنظف في الصناعة لو  ،الهوائية
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ABSTRACT 

Continuing economic growth, coupled with technological 

development and the invention of modern technologies to exploit 

natural resources, have led to environmental degradation, due to high 

levels of pollution, leading to the widening of the ozone hole and the 

exacerbation of global warming. 

The study aimed to develop the health system in the cement industry 

to preserve the quality of life and natural resources by establishing a 

framework for estimating the cost of environmental degradation 

resulting from air pollution from the cement industry using the results 

of analysis of DNA for new employees to prevent occupational 

diseases. Using of pro-Cautionary Principle concept "to preserve human 

wealth. 

The study examined the effect of air pollution on the health status of 

current and new workers and the evaluation of the yield on the output 

and national income by introducing the results of the medical analyzes 

of the new employees to an electronic program to evaluate the genetic 

identification of the worker to estimate the future treatment costs and 

calculate the number of missed days that will be lost. , Opportunity cost 
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lost due to illness, and loss of production. The analytical descriptive 

approach was used to form the theoretical framework for research, the 

scientific approach to the information systems of the practical 

framework, and the statistical data were analyzed by SPSS. 

The study recommended that using of information systems to take 

the health data is indicator for each employee, as a main factor, in order 

to improve production and productivity while preserving human wealth. 

Key words: environmental degradation, air pollution, pro-

precautionary principle, DNA analysis, occupational diseases, treatment 

costs. 
 


