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وث من المستلزمات      يعتبر   وث    األساسية رصد التل ى التل سيطرة عل ه   ،  لل ويقصد ب

رة      ي فت صل ف ر يح ة أي تغيي رض مالحظ ات لغ ز الملوث ررة لتراآي ات المتك القياس
ددة  ة مح دى ، زمني ي م يقوف د لأض صطلح الرص ستخدم م ات  ي ف القياس وص

ة بعض        أو بعض المعايير    إلىالمنتظمة لمستويات التلوث نسبة       لتخمين مدى فاعلي
  . مقاييس السيطرة 

بعض         تجري عمليات الرصد لغرض الحصول على معلومات حول المستوى الحالي ل
 في  أو الموجودة في الهواء  أو البيئة إلىالملوثات الخطرة في الفضالت المصروفة      

ات      أجسام في   أوتراب   ال أوالمياه   ات والنبات سان  الحيوان ساعد المعلومات     . واإلن وت
صل  اع  المستح دار االرتف ة مق وث ومراقب ستوى التل صين م ى تح ا  عل عليه

سيطرة المستخدمة             اييس ال يمكن  . واالنخفاض في مستويات الملوثات الخطرة ومق
ائج قياسات الرصد مع بع           إلىالتوصل   ة نت ايير   بعض التخمينات عن مقارن ض المع
  :  من هذه المعايير أنواع أربعةوهناك . القياسية 

  
اث     : أوال ر  :معايير االنبع ايير عن الحد          وتعب ذه المع صلبة       األقصى  ه واد ال  من الم

  . البيئة إلىوالسائلة والغازية التي تطرح 
 وتعبر عن المستويات المسموحة لتراآمات الفضالت            :المعايير البايولوجية   : ثانيًا

ل       وا ايولوجي مث ام الب ي النظ ا ف دم تجاوزه ب ع ي يج لت
   .األسماكتراآيز الزئبق في 

 وتعبر عن مستوى الملوثات التي يستوجب عدم تجاوزها  :اإلنتاجيةالمعايير : ثالثًا 
صناعية     إلىنسبة   زين من        ،  المنتجات ال وى البن ل محت مث

اص  ات الرص ضافات أو، مرآب سبة الم ى ن واد إل  الم
المواصفات التي تحدد الخصائص التصميمية          أوالغذائية  

  . للمنتجات مثل مستوى الضوضاء في السيارات 
ًا  ة : رابع ة البيئ ايير نوعي ي :مع وث والت ستويات القصوى من التل ر عن الم  وتعب

  . وسط معين أويجب عدم تجاوزها في منطقة 
  
  
  



سريرية       من   وضع معايير    إلىويمكن التوصل    أثيرات ال النتائج العلمية المتوفرة والت
سجة  التي تصيب  واألضرار  ات   ها  الجسم نتيجة لتعرض  أن دد من الملوث وع مح . لن

د  اموبع ع  إتم ين يمن د مستوى مع ار عن ة المعي ذه القياسات توضع قيم  األضرار ه
د           إلى بالصحة نتيجة للتعرض     دة  الم ز البعي ًال والتراآي ى من    التراآيز الموجودة فع

  . الملوثات 
سبب         ليس من السهل   ايير القياسية ب ر االستجاب    وضع المع ات     ةتغي سلجية للكائن  الف

ات في         سجة الحية المختلفة وتراآم الملوث د تحد   .  الجسم    أن أثيرات  ثوق ضارة   الت  ال
أثيرات  رة قصيرة أو طويلة من الوقت تبعاً      في فت  راآم         للت ة للجسم وسرعة ت  الداخلي

ا       قد يمك . الملوثات   سبة للحيوان ة       تن تحديد المعايير القياسية بالن  تحت ظروف بيئي
د من           ، مختلفة   اك العدي د مستوياتها           األمور ولكن تبقى هن د تحدي دة عن ر المؤآ  غي
سبة  سانبالن ه ال يمكن وضع  . لإلن اييوعلي ة ،  قيرمع د ماسية مطلق ادة نوالب  إع

 ما يستجد من المعلومات       وحسب توالتعديال التغيرات   وإجراءالنظر فيها باستمرار    
  . وعليه فان قيم المعايير القياسية يعبر عنها بمثابة قيم مقترحة . والخبرة 

ل عدد من               إجراءفي  بريطانيا ، على سبيل المثال ، يتم            مسح ورصد شامل من قب
سام  ايير القياسية حوالي   ةالحكومي  والمكاتب األق يم للمع شترك في وضع ق  حيث ي

  . خمسة وزارات مختلفة إلى والتي تخضع  مؤسسةأوسبعين جهة 
وث الهواء       المتخصصة وقد تجرى بعض المسوحات من قبل بعض الجهات            ل تل  مث

 إنالبد من    ، لذلك  .  الرصد عملية معقدة ومتداخلة      إنومن الواضح   ، وتلوث المياه   
تتأآد المجاميع المشرفة على العملية بأن منهاج الرصد ينظم بشكل علمي للحصول     

ى ا ات     عل ى االتجاه ًال وعل ودة فع وث الموج ستويات التل ن م دة ع ات المفي لمعلوم
    .البعيدة المدى 


