
 Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume 11, Issue 2, June 2016 , p.p(111-124) 

ISSN 1992 – 0849 
 

 
Web Site: www.kujss.com   Email: kirkukjoursci@yahoo.com,  

kirkukjoursci@gmail.com  

 
111 

 

 

 التدهور البيئي الناتجة عن تموث الهواء في مدينة كركوك تقدير كمف
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 الممخص

محسوسة بشكل مباشر ولكن تظهر أثارها بأشكال صحية التعتبر تكاليف تدهور نوعية البيئة من الكمف الخفية غير 

تكمفة التدهور البيئي تتضمن  أن الزراعي. اإلنتاجالمرتبطة بالتموث وتدهور  باألمراضواقتصادية مثل الوفيات 

هائي ويكون التقدير الن المحتممة البيئية األضرارالحالية والمستقبمية الناتجة عن  لآلثارالتقدير المالي  أواالحتساب 

كمفة التدهور البيئي الناتج عن  احتسابتضمنت الدراسة  .اإلجماليلكمفة التدهور كنسبة مئوية من الناتج المحمي 

تم اعتماد المنهجية  .)هي واحدة من أهم المدن المنتجة لمنفط في العراق( شمال العراق تموث الهواء في مدينة كركوك

كمفة التدهور البيئي الناتج عن تموث  أن نتائج الدراسة أظهرت ,الدراسة  إجراءالعممية المتبعة من قبل البنك الدولي في 

لمحافظة كركوك  اإلجمالي% من الناتج المحمي 12 وما يعادلمميار دينار عراقي   68.8الهواء في مدينة كركوك بمغت 

تموث الهواء لمن الكمفة الكمية لمتدهور البيئي  %4.5كمفة التدهور البيئي حسب هذه الدراسة نسبة  , مثمت2013لعام 

 الالزمة لمعالجة المصادر المموثة لمهواء في كركوك وبشكل عاجل. اإلجراءاتاتخاذ  مما يستوجب العراق عموم في

المحمي , الناتج خبلل سنوات الحياة اإلعاقةكركوك,,الدقائق العالقة ,تموث اليواء  كمفة التدىور البيئي,الكممات الدالة: 

 اإلجمالي.
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ABSTRACT 

The cost of Environmental degradation (COED) is one of the hidden cost, that will not 

appear as direct cost , rather than it will cause indirect effects like health and economic 

effects, for example Air burden diseases and degradation of agriculture products. (COED) 

consists of calculation/estimation the financial cost caused by Environmental degradation 

(present time &future).the final estimation of (COED) is represented as percentage of 

Gross domestic product (GDB) for a country. 

This research concluded estimation of (COED) caused by Air pollution in Kirkuk 

governorate north of Iraq (one of the biggest oil production cities in Iraq), the same 

scientific method adopted by World Bank was applied in this research. The results showed 

that (COED) for Air pollution in Kirkuk equal to 68.8 billion I.Q.D which represent 12% of 

Kirkuk (GDB) for 2013. The results of this research represent 4.5% of the (COED) from 

Air pollution (for all Republic of Iraq Area).Urgent action must be taken to treat Air 

pollution resources in Kirkuk urgently.  

Keywords:  cost of environment degradation (COED), air pollution, particulate matter, PM2.5, 

PM10, Kirkuk, DALYS, Gross domestic product (GDP).                                                                                              
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 (  (Introduction المقدمة1. 

عمى  زكانت عممية التنمية غير مستدامة وترك إذاينطوي التطور االقتصادي عمى تكاليف بيئية كبيرة خاصة        

ىمالالجانب االقتصادي والعائد المباشر من المشاريع  تعد تكاليف تدىور  .[1] البيئية المترتبة عن عممية التنمية اآلثار وا 

 باألمراضمثل الوفيات  واقتصاديةبأشكال صحية  آثارىامحسوسة ولكن تظير النوعية البيئة من الكمف الخفية غير 

(  Cost of Environmental degradation)  البيئي دىورتكمفة الت أن .[2]الزراعي  اإلنتاجالمرتبطة بالتموث وتدىور 

البيئية ويكون التقدير النيائي لكمفة  اإلضرارالحالية والمستقبمية الناجمة عن  لآلثارالتقدير المالي  أوتتضمن االحتساب 

( لسنة معينة ولبمد معين مما يجعل ىذه التكمفة واضحة (GDP اإلجماليالتدىور البيئي كنسبة مئوية من الناتج المحمي 

المختمفة من التدىور البيئي )تدىور نوعية  األنواعالقرار كما يسمح ىذا المؤشر بمقارنة تكاليف  صانعيلومفيومة 

يشكل القطاع  األنواعاي من تمك  فةالمياه,تدىور نوعية اليواء,تدىور نوعية التربة ....الخ( مع بعضيا البعض ومعر 

 األموالتخصيص المرتبطة بالتموث من خبلل  الخطط حل المشاكل اضعيالقرار وو  نعييسيل عمى صا كمفة مما األكثر

 .[3]لمشاريع تحسين البيئة البلزمة 

فقد  أفريقياوشمال  األوسطدول منطقة الشرق  منياجرت في العديد دول العالم دراسات لتحديد كمفة التدىور البيئي و      

رشادبمعونة  اتتمك الدراس أجريت  المغرب, مصر العربية,( لجميورية (World bankوتمويل من قبل البنك الدولي  وا 

 .(1) الجدولوكما موضح في  الياشمية والعراق األردنيةبالمممكة  مرورا العربية السوريةالجميورية 

الكمفة االجمالية  أنوالتي اظيرت نتائجيا  2008دراسة كمفة التدىور البيئي في العراق لعام  بإعدادقام البنك الدولي      

في التدىور البيئي بعد  ثانيةوتمثل ىذه النتيجة المرتبة ال اإلجمالي%.من الناتج المحمي 6.4لتموث البيئة يمثل حوالي 

لقد اظيرت     المحمي. اإلجمالي%.من الناتج 7.5 التي مثمث كمفة التدىور البيئي فييا بنسبة اإلسبلمية إيرانيورية مج

من الناتج  %.3.5 نسبتو ماالقطاعات تأثرا في التدىور ىو قطاع المياه الذي مثل  أكثر أننتائج الدراسة الخاصة بالعراق 

اي مايقارب  اإلجمالي%.من الناتج المحمي 1.5حوالي نصف كمفة التدىور( يميو قطاع اليواء  أي) اإلجماليالمحمي 

كمفة التدىور البيئي في العراق عالية عند مقارنتيا مع الدول  ( وتعتبرمميار دينار عراقي )كمفة تدىور نوعية اليواء1500

منيا الحروب المستمرة التي خاضيا العراق وفترة الحصار االقتصادي الذي فرض من  أسبابلك لعدة يعود ذ األخرى وقد
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 والبنيجراء غزو دولة الكويت ومارافقيا من تأثيرات سمبية عمى الموارد البيئية  المتحدة من األممقبل لجنة العقوبات في 

 .[4] الصناعي والنفطيالتحتية وتقادم األجيزة والمعدات  وخاصة في القطاع 

 لمتموث الجانب الصحي والمالي تأثير ييدف ىذا البحث الى تحديد الكمفة البيئية لتموث اليواء في كركوك ومحاولة فيم     

مدينة تحيطيا العديد من المصادر الخاصة وان  ) كمفة اإلعاقة ومعالجة األمراض(  الناتجة عن تموث ىواء مدينة كركوك

 والجص اإلسفمتوالعديد من معامل  , معمل اسمنت كركوك شركة غاز الشمال,المموثة لميواء مثل شركة نفط الشمال 

, محارق النفايات المدينة أنحاءالصادرة من مولدات الكيرباء المنتشرة بكل  االنبعاثات ,الى عوادم المركبات باإلضافة

 .]الباحث[السكنية  األحياءة لممستشفيات و حرق النفايات البمدية داخل الطبية التابع

 [4]     إفريقياوشمال  األوسطمقارنة بين كمفة التدىور البيئي في بعض دول الشرق  :(1جدول )

مجموع كمفة التدهور البيئي  سنة الدراسة البمدان

 )مميون دوالر سنويا(

نسبة التدهور البيئي من 

 اإلجمالي % الناتج المحمي

 4.8 4280 1999 مصر

 3.7 1220 2000 المغرب

 3.5 624 2001 سوريا

 3.1 205 2006 المممكة االردنية الهاشمية

 6.4 5505 2008 العراق

 

    Materials and methods))  المواد وطرق العمل2. 

الدراسات السابقة  إعدادالمعتمدة من قبل البنك الدولي في  واألسساعتمدت ىذه الدراسة نفس المنيجية العممية      

اليواء فقط نظرا لعدم توفر البيانات الخاصة بالقطاعات  تدىور نوعية الدراسة عمى قطاع ىذه .اقتصر التركيز في[4]الذكر

 األسبابمن  دالمبكرة ويعلتموث اليواء تأثيرات صحية شديدة تؤدي الى العجز والوفاة  أنعمما فترة الدراسة  إثناء األخرى

  [5] .الرئيسية لموفاة عمى مستوى العالم 
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ىناك ثبلث خطوات رئيسية لقياس اآلثار الصحية لتموث اليواء. أواًل, يجب تحديد المموث وقياس نسبة تركيزه. ثانًيا,      

تقدير اآلثار الصحية المترتبة عمى ىذا يتعين احتساب عدد األشخاص الذين تعرضوا ليذا المموث وتركيزاتو. ثالثًا, ينبغي 

 .[6]التعرض لممموث بناًء عمى معمومات األوبئة. وبمجرد قياس اآلثار الصحية, يتسنى تقدير قيمة ىذا الضرر

وحدة قياس غير نفعية  وىي) Disability Adjusted Life Years(DALYسنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة )أن     

 خبللتقيس عبء المرض, وتعرب عن سنوات الحياة التي تم فقدىا نتيجة لموفاة المبكرة والسنوات التي عاشيا ذوي اإلعاقة 

بقياس النقصان أو الزيادة في الحالة الصحية. ويمكن لسنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة, وىي فقدان  معينة( تقوممدة 

سنة من الحياة الصحية, أن تُفسر بطريقتين مختمفتين. يدل فقدان سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة عمى حجم عبء 

ل عمى حجم عبء المرض الذي يتعين خفضو من المرض؛ أما تجنب فقدان سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة  فيد

ُيعبر عن تأثيرات التدىور البيئي عمى الصحة بسنوات , حيث ألتدخميخبلل اختيار السياسة العامة, أو المشروع أو اإلجراء 

 (WHO(, وىي منيجية تم وضعيا وتطبيقيا بمعرفة منظمة الصحة العالمية )DALYsالعمر المعدلة حسب اإلعاقة )

والوفاة  الدولي بالتعاون مع خبراء عالميين بغية وضع مقياس عام لعبء المرض فيما يتعمق بمختمف األمراضوالبنك 

األمراض بدرجة خطورتيا بحيث يمثل أحد األمراض أو إحدى اإلعاقات المعتدل/المعتدلة نسبًيا جزء  المبكرة. يتم قياس

أحد األمراض بالغة الخطورة جزء أكبر من سنوات العمر  صغير من سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة, في حين يمثل

تمثل سنة واحدة من سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة,  سنة واحدة ضائعة من الحياة الصحيةالمعدلة حسب اإلعاقة. 

 .[7]في المائة 3بينما ُتخصم السنوات الضائعة مستقببًل بمعدل مرجعي ثابت يبمغ 

دون الخامسة نتيجة التعرض لميواء المموث  األطفالالمعادالت الرياضية التالية في احتساب وفيات  استخدمت      

عاما الناتجة عن  60البالغين دون ال  وفيات واحتساب (.PM10مايكرون ) 10بالدقائق العالقة ذات القطر اقل من 

  (Human Capital Approach)بطريقة رأس المال البشري (PM2.5) مايكرون5.2قطر التعرض لميواء المموث بالدقائق 

 -وكمايمي :

 .مايكرون 10بالدقائق حجم  ب تموث اليواءدون الخامسة بس األطفالوفيات  -

(1) No of Death children under 5year = exposed population × Mortality rate × AF ------   
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 ------(2)  AF (Attribute fraction) =          

  
 

                                                 (3)----- ] RR (Relative Risk) = exp [β       

 coefficient)  ) 0.0008 =βيرتبط بنوع التعرض خاص بالحسابات معامل                                            

X= current annual concentration of PM10  المعدل السنوي لتراكيز الدقائق العالقة               

X0= baseline concentration of PM10= 20 µg/m³ التركيز المرجعي لمدقائق العالقة            

 PM2.5  قطرالمتعمقة بالتعرض لمدقائق العالقة  األمراضبسب  عاما 60وفيات البالغين دون ال  -

Number of Adults deaths = exposed population × Mortality rate× AF ------- (4) 

  (2) AF =     

  
 

(5)     ] β          ----  RR = [      

      
 

        0.155=β 

 X=current annual concentration of PM2.5   5.2 المعدل السنوي لتراكيز الدقائق العالقة قطر                  

X0= base line concentration of PM2.5 =10 µg/m المرجعي التركيز   [5], [6]     

قيمة الحياة  بطريقة اليواءتم اعتماد المعادلة التالية لحساب كمف التدىور البيئي فيما يخص األمراض الناتجة عن تموث   

 -:(Value of Statistical Life) اإلحصائية

No of cases = Exposed Population × (x-x0) × Dose response function per 1µg/m3 increase 

of PM10 --------- (6)  

Where:  

X= concentration of PM10    المعدل السنوي لتراكيز الدقائق العالقة                                                                                                                                                                                  

X0= base line concentration of PM1O = 20 µg/m3 المرجعي التركيز                                    
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ووزارة الصحة  معمومات دقيقة من دائرة صحة كركوك توافر( ولعدم Cost of Illnessلحساب كمفة عبلج المرض )     

تم االعتماد عمى التقديرات الواردة في دراسة البنك فومن التقارير الخاصة بكمفة العبلج , كمفة الطوارئ ...الخ  العراقية

 وكما يمي:الدولي الخاصة بالعراق 

 دينار / يوم 300000=  والعبلج كمفة التمريض

 دينار / زيارة  60000كمفة زيارة الطبيب الخاص = 

 دينار / زيارة. 170000=  غرفة الطوارئكمفة 

 .[7]دينار / يوم    43000كمفة فقدان يوم عمل = 

المتضمنة في كركوك من البيانات المتوفرة لدى وزارة البيئة و  PM10,PM2.5تم أحتساب المعدالت السنوية لتراكيز      

نظرًا لعدم  PM10الحتساب قيم   PM10= 0.5 TSP  [7]معامل التحويلتم اعتماد  كركوك,القياسات الحقمية ليواء مدينة 

تم االعتماد عمى الدراسة  كذلك لضمان شمولية جميع انحاء المدينة كركوكمحافظة  لجميع مناطق PM10توافر قياسات 

في مناطق  PM10والتي تضمنت فحوصات  [8] (5113-5115الخاصة بالتقييم البيئي االستراتيجي لمحافظة كركوك )

 PM2.5.فيما يخص قيم أنفاالمصدرين  من PM10 تم احتساب المعدل السنوي لتراكيز  كركوك وكذلكمتفرقة من محافظة 

دون ال  دون الخامسة ومعدالت وفيات البالغين لؤلطفالفيما يخص معدالت الوفيات  أما .[8]فتم اعتمادىا من المصدر 

)معدل وفيات الخام وبيانات البنك الدولي  لئلحصاءتمادىا من بيانات الجياز المركزي غير االنتقالية فتم اع باإلمراض 60

نسمة وبذلك يكون العدد المتوقع لممتعرضين 1,432,747  عدد سكان كركوك بمغ  (,crude death  =5.9في العراق 

  (,% معرضون لتموث اليواء90نسمة ) 1,289,472لتموث اليواء ىو 

 نسمة,206315 عدد األطفال دون الخامسة المعرضين لتموث اليواء في محافظة كركوك =

  [9], [10],[11] نسمة 306841سنة المعرضون لتموث اليواء =  60عدد البالغين دون ال  

 [9] 106× 3.2كما تم اعتماد الناتج المحمي االجمالي لمفرد =.

1 DALYS = 3.2 × 106 I.D [11] [6] اإلعاقة خبلل سنوات الحياة 
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% من عدد سكان محافظة كركوك معرضين لتموث اليواء نظرا الن الساكنين في القرى 01 إنتم اعتماد فرضية      

 .[12] لتأثير المموثاتاقل تعرضا من سكان الحضر في  موالريف ى

 ( (Results and Discussions  النتائج والمناقشة 3.

          .(1بتطبيق المعادلة)  PM10)دون الخامسة( المتوقعة من تموث اليواء بدقائق  األطفالحساب وفيات      

0.0008, X= 92.5   µg/m3, X0 = 20   µg/m3, RR = 1.05, AF = 0.055 =β 

 حالة وفاة متوقعة  PM10    = 69دون الخامسة من جراء تعرضيم  لمدقائق العالقة األطفالعدد وفيات 

عدد الوفيات المتوقع ىو  يكون (4)من معادلة   PM2.5سنة يسبب تموث اليواء ب  60من  األقلحساب وفيات البالغين 

     .   AF = 0.17, X = 37 µg/m3  حالة وفاة 316

 .متوقعة حالة وفاة  385=316+69مجموع حاالت الوفاة المتوقعة بسبب تموث اليواء = 

 11تمثل كل حالة وفاة مبكرة جراء تموث اليواء  حيث DALYS خبلل سنوات الحياة اإلعاقة = 385× = 10 3850  

  [12] اإلعاقةمن سنوات العمر المعدلة حسب 

 .عراقيمميار دينار  12.3 106 × 3.2 = × 3850= بسبب تموث اليواء  وفياتاالقتصادية لم كمفة ال

وبذلك تكون معدل قيمة اإلعاقة خبلل   عراقي.مميار دينار  65.4 = 106× 17 × 3850= اإلحصائيةقيمة الحياة 

                     .(أعبله احتساب المعدل الحسابي لمقيمتين )من مميار دينار عراقي 38.8  سنوات الحياة  = 

( تم 6المعادلة رقم) باالعتماد عمى( الناتج عن التموث عن تموث اليواء )المرضحساب كمفة التدىور البيئي الناتج ل

التنفسية المختمفة  باألمراض لئلصابةوالتي تمثل عدد الحاالت المتوقعة  ((2الجدول النتائج الموضحة في  الحصول عمى

 . مايكرون 10يوضح عدد الحاالت المتوقعة الناتجة عن تموث اليواء بالدقائق العالقة  قطر  ((3 الجدولفي حين أن 
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 [6].مايكرون  10العالقة قطربالدقائق التأثيرات الصحية واالستجابة لمتموث  :(2جدول )

زيادة (    µg/m3 1)    االستجابة كدالة لكل معامل 

 مايكرون 10في التركيز لمدقائق العالقة  ذات قطر 

 التأثير الصحي

 (100000)ت الهوائية المزمن لكل باألتهاب القص 0.9

 من البالغين

دخول المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي  1.2

 من عدد المتعرضين الكمي  (100000)لكل

من عدد   (100000)دخول ردهة الطوارئ  لكل  23.5

 يالمتعرضين الكم

)ايام استراحة عن العمل( كل  فترة النشاط المقيد 5750

 ( من البالغين  )سن العمل( (100000

 طفل (100000)لكل  االلتهاب الرئويامراض  169

لكل  الجهاز التنفسي الصاباتالمصاحبة  عراضاال 18300

 من البالغين  100000))
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 )الباحث( مايكرون 11حجم  العالقةالمرضية المتوقعة الناتجة عن تموث اليواء بالدقائق  اإلصابةعدد حاالت  :(3جدول )

 الصحي التأثير عدد الحاالت المرضية المتوقعة

ألتهاب القصبات الهوائية المزمن لكل  194

 من البالغين (100000)

دخول المستشفى بسبب مشاكل في  434

  (100000)الجهاز التنفسي لكل

 من عدد المتعرضين الكمي

دخول ردهة الطوارئ  لكل  8510

من عدد المتعرضين   (100000)

 الكمي

فترة النشاط المقيد )ايام استراحة عن  1243856

( من البالغين   (100000العمل( كل 

 )سن العمل(

امراض االلتهاب الرئوي لكل  24581

 طفل (100000)

االعراض المصاحبة الصابات الجهاز  3958709

من  100000)التنفسي لكل )

 البالغين

العوق المتوقعة الناتجة عن المرض ومن  أياموىو يمثل عدد  DALYSاحتساب  اآلنبعد احتساب عدد الحاالت يتم       

 . (5الجدول )نحصل عمى  (4)الجدول  خبلل
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 [7] العوق المتوقعة. أيامعدد  :(4جدول )

DALYS  عن العمل  اإلعاقة أيامعدد

 المتوقعة

 الصحي التأثير

 ألتهاب القصبات الهوائية المزمن 2.2

دخول المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز  0.016

 التنفسي

 دخول ردهة الطوارئ 0.045

 فترة النشاط المقيد 0.0003

 امراض االلتهاب الرئوي 0.0065

 األعراض المصاحبة إلصابات الجهاز التنفسي 0.0001

                               

 .) الباحث(إصابةالعجز لكل  أيامعدد (: 5)جدول 

عن العمل المتوقعة لكل  اإلعاقة أيامعدد 

 حالة

 الصحي التأثير

 ألتهاب القصبات الهوائية المزمن 426.8

المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز دخول  6.9

 التنفسي

 دخول ردهة الطوارئ 382.9

 فترة النشاط المقيد 373

 امراض االلتهاب الرئوي 159

 الجهاز التنفسي إلصاباتاالعراض المصاحبة  395

 المجموع الكمي 1743
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 106× 3.2×1743 تعادلاليواء كون كمفة اإلمراض الناتجة عن تموث ت (5الجدول )في  إليوومما توصمنا  

  دينار عراقي. مميار 5.5=  

عمى سكان محافظة كركوك من لخاصة  بالعراق المعمومات الخاصةوبعكس ( (Cost of Illnessلحساب كمفة المرض  

ينار عراقي مميار د 681والتي اعتمدت الكمفة  أنفاالمتعرضين لتموث اليواء من خبلل االستناد عمى دراسة البنك الدولي 

 مميار دينار عراقي. 24.5تكون كمفة المرض لمحافظة كركوك 

الكمية لمتدىور البيئي الناتج عن تموث اليواء في محافظة كركوك   بذلك تكون الكمفة النيائية      

لمحافظة كركوك لعام  اإلجمالي% من الناتج المحمي 12مايعادل  أي, مميار دينار عراقي 68.8=(38.8+5.5+24.5)

   [10] .  مميار دينار عراقي530  والبالغ 2013

   (Conclusions ) االستنتاجات   4.

أظيرت النتائج أن كمفة التدىور البيئي لميواء  في محافظة كركوك مرتفعة نسبيا وىذا يعني ضياع الواردات      

وأن تفاقم التدىور البيئي سيؤدي إلى تفاقم تكمفة المعالجات  ,االقتصادية وستترتب عميو مردودات صحية واجتماعية وبيئية 

 المطموبة لمحفاظ عمى البيئة مما سيؤدي بالنتيجة إلى تباطؤ في تحقيق أىداف التنمية المستدامة لمحافظة كركوك.

 (Recommendations)  التوصيات5. 

  اإلجراءاتاتخاذ حجم الضرر المتوقع الناتج عن تدىور نوعية اليواء في محافظة كركوك كبير االثرمما يستوجب 

النفطية والمعامل الصناعية في المحافظة ) شركة نفط الشمال ,  األنشطةالعاجمة لمعالجة المموثات المنبعثة من 

و محارق المستشفيات( من خبلل  اإلسفمتشركة غاز الشمال , معمل اسمنت كركوك , معامل الجص , معامل 

 .ومرسبات الغبار المرشحات,نصب معدات السيطرة عمى التموث مثل الفبلتر 

 سبلمة  و فحصالصيانة الدورية لمحركات المركبات  عممية اقبةومر  المجيز لممركبات تحسين نوعية الوقود

مع ضرورة تشجيع النقل الجماعي لمتقميل من وتجديدىا  المحرك من الناحية البيئية عند منح التراخيص لممركبات

 .اإلمكانقدر  تأثير العوادم
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  وك من خبلل شمول  كمفة تدىور بحوث الحقة لتحديد كمفة التدىور البيئي الكمية لمحافظة كرك إجراءالتوسع في

 المياه والتربة والتنوع البيولوجي 

  حقيقية  تمستقببل لموصول الى تقديرا إقامتياالبيئي لممشاريع الصناعية المزمع  األثراالىتمام بحسابات تقييم

 المتوقعة عمى البيئة. األضرارحول مقدار 

  العقابية مع تفعيل مبدأ المموث يدفع  لمعالجة  الفقراتالبيئية النافذة من خبلل التشدد في تطبيق  القوانينتفعيل

 .التدىور البيئي في المحافظة

  الناتجة عن تموث اليواء ووقف الممارسات الخاطئة لدى  األضرارزيادة الوعي البيئي لممواطنين بخصوص

مدينة  اليواء داخلاحد مصادر مموثات  إنياالسكنية حيث البعض مثل حرق النفايات البمدية في المناطق 
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