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 أثار التلوث اإلشعاعي على العناصر البيئية

 صادق محمد فتحي،
 جامعة مستغانم

 مقدمة:

ماا حححويا  و  لما كانت البيئة هي الوسط الطبيعي الذي يشمل الكائنات الحية،
ماا يييما  اسنساان مان منشاات، و  مااء،و  حرباةو  ما يحيط ب  من هواءو  من مواد  

لنشاااطات اسنسااان الم حرغااة ر بااة فاا ن هااذا الوسااط يماال دائمااا الم ااال ال  اا  
 الرفاهية.و  من  في المزيد من الكس 

دام اسنسااان دائاام النشاااط والحركااة فااي هااذا الوسااط الطبيعااي، فاا ن   مالاا     ماااو  
 ح رو من األ طار الحي حؤثر سربا  رى البيئة فحروثها بم حرف المروثات.

و:" كاال مااا يااؤدي، الحرااو ، وفيااا لرحعريااف الااذي حياادم باا  البناا  العااالمي، هااو  
نحي ااة لرحكنولو يااا المسااح دمة، الااى اةااافة مااادا  ريبااة الااى الهااواء  و الماااء  و 

فيادانها و   ادم مالءمحهااو  حؤدي الى الحأثير  رى نو ية الماوارد،ي الغالف األرة
 ل وا ها،  و حؤثر  رى اسحيرار اسح دام حر  الموارد".
لحراااو   ا اااة فاااي مااال ويعاااد الحراااو  اسشاااعا ي لربيئاااة مااان   طااار  ناااوا  ا

حعااادد م اااا ت هاااذا ا ساااح دام، اذ   ااابحت و  ا ساااح دام الواساااق لرطاواااة النووياااة
محساااان    نااااى  ناااا  و  هااااذط الطاوااااة م اااادرا  ساساااايا سنحااااا  الطاوااااة الكهربائيااااة

لاابعص  ااغات المنحو ااات ال اانا ية، كمااا حرعاا  دورا فعااا  فااي الحيرياال ماان فيااد 
المسااااهمة فاااي حغااام األ ذياااة مااان و  وانياااةحنمياااة الثاااروا الحيو  المنح اااات الزرا ياااة

 الطاااا  لحشاااا يم بعااااص األمااااراصو  الحرااااف، كمااااا حسااااح دم فااااي م ااااال ال ااااحة
  ال  بعةها.و 

 و مااق ذلااا  وااد حححاااول هااذط الطاواااة الااى ساااالر فحااا  ييةاااي  رااى األ ةااار
اليابس اذا ما  سرف في اسح دام هذط اسشعا ات النووية دون ةاوابط محاددا، و 

المسااااس باااالحوازن البيئاااي اذا ماااا فاوااات ال ر اااات و  البيئاااةفياااد ححساااب  فاااي حراااو  
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اسشعا ية الحدود المسمور بها، لححسب  في حرو  البيئة اشاعا يا، فماا المي اود 
 كيف يؤثر  رى حوازن العنا ر البيئية؟و  بالحرو  اسشعا ي ؟

 المحور األول: مفهوم التلوث اإلشعاعي ومصادره.
 من ححديد مغهوم اسشعا  النووي. شعا ي  بداسالحطرق الى مغهوم الحرو  وبل 

 مفهوم اإلشعاع النووي:  -1
حعااددت الحعاااريف العرميااة لاشااعا  النااووي، فيااال بعةااهم  ناا : " اناا  ماااهرا  ليااد 

فيزيائيااااة ححااااد  فااااي الااااذرات  ياااار مسااااحيرا العنا اااار، وفياااا  حغيااااد النااااواا الذريااااة بعااااص 
لى نمير   ر م  ".  1ن العن ر ذاح  سيماحها وحححول الى  ن ر   ر وا 

الاااابعص بأناااا : " طاوااااة مححركاااة فااااي  ااااورا مو ااااات كهرومغناطيسااااية  و   رفااا و  
 ساايمات حححاار  بساار ة  اليااة  اادا.... ولهااا الياادرا  رااى حغيياار الحالااة الطبيعيااة لااذرات 

 األ سام فححولها الى ذرات مشحونة بشحنة كهربائية  ي حؤينها".
فاي معادل النشااط اسشاعا ي   رف  الابعص األ ار  راى  نا : " الزيااداو   

 هاواءو   ن الحدود المسامور بهاا  رمياا بماا ياؤثر  راى  نا ار الطبيعاة مان مااء
 2يةر بحياا اسنسان".و  حربة،و 

 ماااااا ب  اااااوم المغهاااااوم الياااااانوني لاشاااااعا  الناااااووي فااااايمكن  ن نسحشاااااهد   
بااالحعريف الااذي  فااردط اليااانون ال زائااري كأحااد المروثااات الحااي ححعاارص لهااا البيئااة 

ال ااادر فااي  111-50فااي ال زائاار ماان  ااالل المااادا الثانيااة ماان المرسااوم رواام 
 حيااااااا   ااااااااء فيهاااااااا: " اسشاااااااعا ات المؤيناااااااة: كااااااال اشاااااااعا  5550 فريااااااال  11

                                  
http://ar.wikipedia.org :1- انظر الموقع اإللكتروني 

http://ar.wikipedia.org  :2- انظر الموقع اإللكتروني 
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كهرومغناطيساااي  و  سااايمي واااد ياااؤدي الاااى حاااأيين الماااادا المعرةاااة لااا  ب اااغة 
 .1مباشرا  و  ير مباشرا"

ح ادر اسشاارا الاى الحعرياف الاذي  اااء فاي الماادا األولاى مان ا حغاوياة الدوليااة كماا  
ليماااق اسرهاااا  الناااووي بن اااها  راااى : " يي اااد بحعبيااار الماااواد المشاااعة الماااواد النووياااة 

الحاااي حححاااوي  راااى نويااادات حنحااال حريائياااا  وهاااي  مرياااة ي ااااحبها  و يرهاااا مااان الماااواد
انبعااا  نااو   و  اادا  نااوا  ماان اسشااعا ات المؤينااة مثاال  شااعة  لغااا وبيحااا و شااعة  امااا  
والحاااي واااد حساااب ، نمااارا ل وا اااها اسشاااعا ية  و ا نشاااطارية، الماااوت  و األذ  البااادني 

 2.ال سيم،  و حرحق  ةرارا بالممحركات  و البيئة
م مااو  مااا ساابق، يحةاا  لنااا  ن اسشااعا  النااووي يعباار  اان كاال اشااعا   ماان 

كهرومغناطيساااي  و  سااايمي  و  سااايمي ياااؤدي الاااى حاااأيين الماااادا المعرةاااة لااا  
حناح   نا   ةاارار و  الكيميائياةو  اشاعا يا، مماا يحاد   راال فاي حركيبحهاا الغيزيائياة

 حؤثر  رى  حة اسنسان في المطاف.و  بعنا ر البيئة الم حرغة
الحاااالي يمكااان  ن نعااارف الحراااو  اسشاااعا ي لربيئاااة  راااى  نااا  و اااود لنشااااط بو  

م حراف و  بشكل يةر باسنساانو  اشعا ي في بيئة معينة، فوق الحد المسمور ب 
 العنا ر البيئية.

كمااا يمكاان  ن نيااول  ناا  ذلاا  الحغيياار السااربي الااذي يطاار   رااى  حااد  نا اار 
م حرااف النمااائر المشااعة فااي و  البيئااة نحي ااة سفااراط اسنسااان فااي اسااحعمال المااواد

يناااااح   ااااان ذلااااا  زياااااادا مغرطاااااة فاااااي نسااااابة و  ال ااااانا ية،النشااااااطات الحيوياااااة و 
 اسشعا ات النووية في المحيط البيئي  ن الحد المسمور ب .

 مصادر اإلشعاع النووي: -2

                                  
، الجريدة الرسمية العدد 5550-50-11الصادر في  111-50المرسوم رقم  -3

.35، ص 5550-50-13، الصادرة بتاريخ 52  
القانون  الكيماوية فيو علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث بالمواد اإلشعاعية -

 2الجزائري، دار الخلدونية، الطبعة األولى، سنة 5551، ص52.
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ي ااادر اسشاااعا  الناااووي  ااان م ااادرين م حرغاااين، اماااا م اااادر طبيعياااة    
ماااا م اااادر  ااانا ية،و  ؤوليح .  يححمااال مساااو  د ااال لانساااان فيااا     هاااذا الناااو و  ا 

 يححمل مسؤولية ما ينح   ن  من  ةرار.يحسب  في حدوث  اسنسان   و 

 حنيسم الى ثالثة  نوا  هي:و المصادر الطبيعية: -أ
 * األشعة الكونية:

ح ارنا هاذط األشاعة و  حعحبر  حد م ادر اسشعا  النووي ان لام حكان  همهااو  
حبراان نساابة الحعاارص بالنساابة ل فااراد و   ااار  م رحنااا.و  ماان دا االو  ماان الشاامس  

حشااااحمل األشااااعة الكونيااااة  رااااى و  مررااااي رياااام كاااال ساااانة  رااااى األواااال.555حااااوالي 
حمر هذط اسشعا ات  بار الغاالف ال اوي الاذي يرعا  ونات  سيمات  لغا. و بروح

حاازداد ال ر ااات كرمااا ارحغااق اسنسااان  اان مسااحو  و  دورا كبياارا فااي الح غيااف منهااا
حيال كرماا اح هناا نحاو  ر اة اسشاعا ية  ناد اليطباين و ، كما حزداد السط  البحر

 1 ط ا سحواء.
 * إشعاعات القشرة األرضية: 

 ،2الحربااةو  ححمثاال فااي المااواد المشااعة المو ااودا فااي  اا ور اليشاارا األرةاايةو  
الحااي حعطااي لر اانس البشااري  رااى و اا  ال  ااوم  ر ااة اشااعا ية حزيااد  حيانااا و 

حيادر ال ر اة اسشاعا ية الوا ارة و  سشاعا ات الكونياة، ن ال ر ة الناح ة  ن ا
 فاي السانة. 3مرراي روناح ن 055و 155لانسان من هذط المواد المشعة ماا باين 

 مااان  مثراااة الماااواد المشاااعة المو اااودا باليشااارا األرةاااية: اليورانياااوم، البوحاسااايوم،و 
 المواد الغازية المشعة   الكربون، الرادون.... .و 

                                  
طرق و احسن أحمد شحاتة، التلوث البيئي.....فيروس العصر، المشكلة: أسبابه -

 1معالجتها، دن، سنة 1221، ص 113.

 

 2- علي سعيدان، نفس المرجع، ص 31.
 3- الرونتجن هو وحدة قياس الجرعة التعرضية من األشعة السينية.
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 داخل جسم اإلنسان:  * اإلشعاع الطبيعي
اسنساااااان فاااااي حركيبحااااا  الغيزيائياااااة  راااااى نماااااائر مشاااااعة، حشااااامل  ن ااااار  يححاااااوي
  فيشاااااااكل األول  همياااااااة كبااااااار  نمااااااارا لطبيعاااااااة C14  والكرباااااااون  K40البوحاسااااااايوم  

اسشااعا ات ال ااادرا  ناا  " بيحااا" و" امااا"، وهااي  شااعة مرحغعااة الطاوااة والعماار. ف ساام 
 ااااارام مااااان  105ط يححاااااوي  راااااى حاااااوالي كااااان فاااااي المحوسااااا 25اسنساااااان الاااااذي يااااازن 
 1.مرري كوري ألشعة  اما 5.51كوري ألشعة بيحا   و 5.1البوحاسيوم، بحركيز 

فيمااااا يشااااكل الكرباااااون  ن اااارا  ساسااااايا لكاااال  نااااوا  الحيااااااا  رااااى ساااااط      
ي ال حركيازط فاي و  ال يوكيميائياةو  يد ل في  ميق العمريات البيولو يةو  األرص،

لكناا  يعطااي  ر ااة اشااعا ية  واال ماان و  كااوري، مررااي 5.51ال ساام الااى حااوالي 
   بعشرين مرا ألن طاوة  شعة بيحا ب   ول.k40 البوحاسيوم 

 ال ااوديوم،و  كمااا يححااوي  ساام اسنسااان  رااى  نا اار مشااعة   اار  كااالرادون
 شاب  ذل . ماو 

 هي محنو ة نكر منها:و  المصادر الصناعية: -ب

 * المصادر اإلشعاعية لألغراض الطبية:
حسحعمل بعص الماواد المشاعة فاي م اال الطا  الحادي  اماا لركشاف  ان     

الماارص  و  ال اا ، فيااد اسااح دم اسنسااان الم ااادر اسشااعا ية أل ااراص طبيااة 
 1180وباال اكحشاااف النشاااط اسشااعا ي لرااذرا بساانوات طويرااة، فغااي  وا اار ساانة 

 ابحااااد  اسااااح دامها فااااي م ااااا ت 1181فااااي بدايااااة و  اكحشااااغت األشااااعة السااااينية،
لكن الى  ان  ذل ، ف ن العاامرين بالم احات الحاي حساح دم و  الط .و  ال نا ة

 - ال ها مان راديولو ياون و طبااء  سانانو  المواد المشعة في حش يم األمراص

                                  
 1- حسن أحمد شحاتة، نفس المرجع، ص 110.



261 

 

 ا اااااة األشاااااعة و  يحعرةاااااون ل طاااار هاااااذط األشاااااعة -كااااذل  المرةاااااى  نغساااااهمو 
 .1السينية

مررااي رياام لرماارا  555و يحريااى المااريص حااين العااال  بااالمواد المشااعة حااوالي 
حااين حكاارار  اادد اسشاعا ات الحااي يحعاارص لهااا و   رااى المااد  الطويال،و  الواحادا،

 2المريص، ححزايد  طورا حروث  باسشعا  النووي.
 * تشغيل المحطات النووية:

حشاغيل المغاا الت النووياة فاي  ادا ناواحي نو زهاا فاي و  حح رى  طورا انشااء
 األحي:   

بالمغاا الت كحشااعيق العنا ار الثابحااة لرح اول  رااى  الروحينياة والبحثيااةالعمرياات  -
 نا ااار مشاااعة، وماااا يحباااق ذلااا  مااان اذاباااة لهاااذط العنا ااار وحنييحهاااا وححةااايرها 
لالسااحعمال المعمرااي...الح واححمااال حساار   اازء ماان هااذط العنا اار المشااعة الااى 

حيااا  ان اااهرت وةااابان اليورانياااوم بأحاااد  1205البيئاااة مثرماااا حاااد  بكنااادا  اااام 
 ااة ل طااأ بالماااء العااادي وحسااربت كميااات كبياارا ماان المااواد المشااعة المغااا الت نحي

 3.الى البيئة المحيطة، وحرو  المغا ل نغس  حماما
اساااح دام الميااااط  و الهااااواء فاااي  مريااااات حبرياااد الوواااود الااااذري  ثنااااء حشااااغيل  -

المغاا الت وماا ي اح  ذلا  مان اححماال  نغ اار دوائار الحبرياد مماا ياؤدي 
 بيئة محمالت بكميات من المواد المشعة.الى  رو  الماء الى ال

 مريااااات  ال اااايانة والنمافااااة و مااااق الم رغااااات المشااااعة الناح ااااة  اااان ذلاااا   -
وحغمهاااا فاااي  باااار  ا اااة يححمااال  ن ي ااادر  نهاااا حساااريبات الاااى البيئاااة، 

 4وكذل  اححمال ووو  حواد   ثناء الييام بالحنميف وال يانة.

                                  
 331علي سعيدان، المرجع السابق، ص  -
 111.2حسن أحمد شحاتة، نفس المرجع، ص  -
 010.3أحمد طاهر عبد الفتاح،التلوث اإلشعاعي، دن، دط، ص  -

 011.4أحمد طاهر عبد الفتاح، نفس المرجع، ص  -
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ارنيااوم، وكااذل  ا ااادا ح اانيق  مريااة ح اانيق ووااود المغااا الت النوويااة ماان اليو  -
الووااود المساااحهر  لرح ااول  راااى ماااواد ذريااة اساااحراحي ية مثاال البروحونياااوم، وماااا 

 ين م  ن ذل  من م رغات هائرة من المواد المشعة ال طيرا.
 * التفجيرات النووية:

حاؤدي الحغ ياارات النوويااة  ااادا الااى م رغااات اشااعا ية ححطاااير فااي الهااواء  اان 
لماااء  و حساايط  رااى سااط  الحربااة فااي شااكل  بااار ذري  و ب ااار او  طريااق الغبااار

يمال و  ححسر  الى المياط  ند حساوط هذا الغبار الذري  راى المساطحات المائياة،
يحرياى اسنساان منهاا حالياا و   ثر هذط اسشعا ات باويا لعادد مان السانين المححالياة.

 1مرري ريم سنويا. 1الى  1ما يزيد  ن 
حرااو  البيئااة باسشااعا ات النوويااة  رااى نااو   ويعحمااد المااد  الااذي ي اال الياا 

 -يمثااال الغباااار الاااذريو  كمياااة الماااواد ا نشاااطارية الناح اااة  نااا ،و  ووحااا و  الحغ يااار
  هم م ادر حرو  البيئة بالمواد المشعة.    -المحساوط من الحغ يرات النووية

 :استخدام تكنولوجيا العصرو  * أجهزة التلفزيون
لحكنولو يااا الع ااار، كمشاااهدا الحرغزياااون المرااون واساااح دام يشااكل اسااح دام اسنساااان 

 السا ات الغوسغورية، والسغر بالطائرات  هم م ادر الحعرص لاشعا ات.
و ح حراااف نسااابة الحعااارص لاشاااعا  الناااووي مااان م حماااق أل ااار حسااا  در اااة 
حطااااورط حكنولو يااااا، فاسنسااااان فااااي الم حمعااااات المح رغااااة حكنولو يااااا  واااال حعرةااااا 

 2اسنسان الذي يعيش في الدول المحيدمة في هذا الم ال.لاشعا ات من 

 المحور الثاني: أثار تلوث عناصر البيئة باإلشعاع النووي.

                                  
 1الريم: وحدة تستعمل لقياس اإلشعاع الممتص. -

 2- أحمد طاهر عبد الفتاح، المرجع السابق، ص 012.
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يحكون المحيط الحيوي لربيئة من ثالثة  نا ر هي: البيئة الحرابية، البيئة 
كل  ن ر من هذط العنا ر يكون  رةة و  البيئة الهوائية،و  المائية

 سبا  محعددا.لاشعا ات النووية أل

 أثار تلوث عنصر التربة:   -1
الحرباااة هاااي ذلااا  الوساااط الطبيعاااي الاااذي مهااار الاااى الو اااود نحي اااة س اااادا حكاااوين 

 1الطبية العريا من الغالف ال  ري ححت حأثير الماء والهواء والكائنات الحية.
لذل  ن د ووانين حماية البيئة فاي م حراف برادان العاالم حسار  الاى حماياة هاذا 

مان م ااطر   سايما الحراو  اسشاعا ي لماا ي رغا و  العن ر من م حرف المروثات
 الحيوان.و  النبات رى  حة اسنسان و 

و حراااو  الحرباااة باسشاااعا ات النووياااة بمعنااااط العرماااي هاااو : " و اااود  نا ااار  ريباااة 
  رى مكونات البيئة األرةية وحؤثر سربا  رى الحربة واسنسان".

باسشااعا ات النوويااة امااا بسااب  الحسااربات اسشااعا ية الحااي فيااد ححرااو  الحربااة 
ححد  نحي ة بعص الحواد  الحي ححعرص لها المغا الت النووية كما هاو الحاال 

ماااا و  بالنسااابة لحراااو  الحرباااة  راااى اثااار انهياااار ورااا  المغا ااال الناااووي بحشااارنوبيل، ا 
 بسب  الحغ يرات النووية.

بساب  الينابال الذرياة  و الينابال  و ود يحد  حرو  الحربة باسشاعا ات النووياة
 ياار مثااال  رااى ذلاا  و  المغرغااة بطبيااة ماان اليورانيااوم المنةاا و  المةااادا لراادرو 

الثالثاة الاى هاذا الناو  مان الحراو  و  حعرص الحربة العراوية في حر  ال ري  الثانياة
اسشعا ي بسب  الكم الهائل مان الينابال الحاي  لييات  راى العاراق مان وبال واوات 

 الححالف.
المزرو اااات و  ينااح   اان حراااو  الحربااة باسشااعا ات النووياااة، حرااو  النباحاااتو  

 راااى ا اااحالف  نوا هاااا اماااا نحي اااة حعرةاااها المباشااار لاشاااعا  بساااب  الحسااار  
                                  

 1- أحمد مدحت إسالم، التلوث مشكلة العصر، سلسلة عالم المعرفة، سنة 1225، ص 115.
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ما  ن طريق امح اام هاذط النباحاات ل شاعة و  اسشعا ي  و الحغ يرات النووية ا 
الحاااي ححغاااد   ريهاااا الماااواد العةاااوية و  النووياااة المو اااودا فاااي األماااالر المعدنياااة 

اولاا  لهااذا الغااذاء الحيااوان  نااد حنو  اسنسااانات ماان الحربااة. وحنحياال منهااا الااى النباحاا
 حا ت حشوط.و   طيراالنباحي  مراص 

 أثار تلوث عنصر الماء: -5
  ي  راااو كاااائن فاااي و  المااااء  سااااس الحيااااا بالنسااابة ل مياااق الكائناااات الحياااة،

رااااى و اااا  األرص اذا فيااااد هااااذا حسااااححيل الحياااااا  و  حركيبحاااا  ماااان   ن اااار الماااااء
 العن ر  و   اب  حرو  شديد.

وحراااو  الميااااط مااان  وااادم مشااااكل البيئاااة الحاااي  رفهاااا اسنساااان  راااى ساااط  األرص، 
ويعااارف بأنااا : " حغييااار فاااي المكوناااات األساساااية لرمااااء بطريياااة مباشااارا  و  يااار مباشااارا 

بيعيااااة بسااااب  نشاااااط اسنسااااان بحياااا  ح ااااب  المياااااط اواااال  ااااالحية لالسااااحعما ت الط
 1.الم   ة لرشر   و الزرا ة  و ا سح دامات األ ر 

ويمااااس بحركيبحاااا   الااااذي يحااااد  بغعاااال اسنسااااانو  فااااالحرو  اسشااااعا ي لرماااااء،
الكيميائية ينح   ساسا  ن الح ار  النووية  ا ة حر  الحي حياوم بهاا الغيزيائية  و 

ت، المحيطاااو  الاادول ال اانا ية الكباار   رااى   ماااق م حرغااة ححاات سااط  البحااار
يةاف اليها  مرياات حسار  األشاعة النووياة  بار الميااط الحاي حساحعمل فاي حبرياد 

 2م انق معال ة الووود النووي.و  محطات الطاوة النووية
حؤثر  رى الكائناات الحياة مان و  حد ل اسشعا ات النووية الى البيئة المائية، 

ينحيال  طرهاا بعاد و  حيوان، اذ ححأثر المحا يل الغذائية باسشاعا و  انسان ونبات
 ذل  الى اسنسان  ند حناولها في  ذائ .

                                  
http:/ www.Uchem.com-1 

 2- علي سعيدان، المرجع السابق، ص05.
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ويحأثر الحيوان باسشاعا  الناووي اماا بساب  شار  الميااط المروثاة باسشاعا ات 
  و بسب  حناول  ل  شا  المسيية بالمياط المروثة باسشعا ات.

 وماااادام اسنساااان  هااام  امااال حياااوي فاااي الوساااط الطبيعاااي، يحعامااال ماااق الميااااط
فاي شااحى   راةا ، فهااو يحاأثر بهااذط اسشاعا ات المحنيرااة  بار المياااط  يساح دمهاو 

ينحيال  ثرهاا و  سارطانيةو  المروثة، فحسب  ل  األمراص الم حرغة من  ماراص  ردياة
 بعد ذل  الى نسر   ن طريق حوار  هذط األمراص.

 أثار تلوث عنصر الهواء: -3
وحححااااا   ميااااق  راااايط ماااان  اااادا  ااااازات  همهااااا النيحاااارو ين واألكساااا ين، الهااااواء 

 ن طريق  مرية الحنغس. الكائنات الحية الى هذا الهواء ألداء ومائغها الحيوية، 
و يكون الهواء مروثا  موما اذا حد  حغيير كبيار فاي حركيبحا  ألي ساب  مان 
األسبا ،  و اذا ا حرطت ب  بعص الشوائ   و الغازات الم حرغاة الاى الحاد الاذي 

 1حسحنشي .يةر بحياا الكائنات الحية الحي 
و مااان باااين المروثاااات الحاااي يحعااارص لهاااا  ن ااار الهاااواء فاااي البيئاااة الطبيعياااة 
الحراااو  اسشاااعا ي الاااذي يكاااون اسنساااان سااااببا فاااي حدوثااا   ااان طرياااق انحشااااار 

 الذرية.و  ال نا ات النووية
ويمكاان حعرياااف حراااو  الهاااواء باسشاااعا  النااووي  راااى  نااا : "كااال حساااري   و   

الحركيباة الغيزيائياة لعن ار الهاواء الاى الحاد  اد ال لماواد  و  نا ار مشاعة  راى
 البيئة  موما".و  الذي يةر ب حة الكائنات الحية

يعحبار حراو  الهااواء باالمواد اسشااعا ية مان   طار  ااور الحراو  الهااوائي، اذ  
ساار ان مااا ححساااوط ذرات الغبااار الااذري المشااق  رااى سااط  األرص فااي المناااطق 

ما يسمى بالحرو  اسشعا ي المحراي، كماا هو و  الحي ح ري فيها الح ار  النووية

                                  
 1- أحمدحسن شحاته، نفس المرجع، ص 501.
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ود حنير  الريار الى مسافات بعيدا فينحشر ال طر فاي مساافات واساعة مان ساط  
 األرص.

فاااي ميااادمحها و  طالماااا  ن الهاااواء ةاااروري  ساااحمرار حيااااا الكائناااات الحياااة،و  
اسنسااااان، فاااا ن هااااذط الكائنااااات الحيااااة   يمكاااان لهااااا العاااايش ا  فااااي بيئااااة نييااااة، 

دواائق فاي  حسان  0  يمكن  ن يمس   ان اسحنشااق الهاواء  كثار مان فاسنسان 
 ريااا  فااا ن حراااو  الهاااواء باااالمواد المشاااعة يساااب  لانساااان العدياااد مااان و  األحاااوال،

سااارطان ال راااد بساااب  مالمساااة و  األماااراص  همهاااا  راااى اسطاااالق سااارطان الرئاااة
ألسابا  بذل  يكون  حرو  الهواء باسشعا ات النووية  حد  هام او  الهواء ل سم ،

 1المساس بسالمة  سدط.و  الحي حؤدي الى فنائ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 201علي سعيدان، المرجع السابق، ص -
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 الخاتمة:
 طورح   رى العنا ر البيئية ي   و  في مل حزايد حدا الحرو  اسشعا ي

 اح اذ العديد من الحدابير الووائية لرحد من ا سحعمال العشوائي لرطاوة النووية
حولي  همية كبر   المواد المشعة، كما ي    رى السرطات المعنية  نو 

 لموةو  الحماية من الحشعق.
 كحدابير ووائية ي   العمل  رى: و  اذ  ن    

وةق ححذيرات في  ماكن حوا د اسشعا ات، والعمل  رى مراوبة  ن يحم  -
 .الحرو  اسشعا ي باح اذ ا راءات الوواية واألمن

ة حغطية  رةيات المباني بطبية من مادا مياومة لرحغا الت الكيميائي -
 .ولرحرارا و ن حر ق ل يا  يدا

 .ةمان الحهوية الالزمة في  ماكن العمل باسشعا ات والمواد المشعة -
 .احبا  وحطبيق الموا غات المطروبة بالنسبة ل سط  وال دران -

 .الكشف  ن الحرو  اسشعا ي بواسطة األ هزا الم   ة لذل 
من المبنى مق ح زين المواد المشعة في  ماكن آمنة مثل الدور األرةي  -

حزويد الم زن  ند م اري  بأ هزا الكشف  ن الحرو  اسشعا ي مق ةرورا 
 .وةق المواد المشعة بالم زن دا ل حاويات ودرو  مناسبة

معال ة النغايات المشعة  ن طريق مكونات السيريكون حيحانيوم واألكس ين  
 .الحي حسح  السيزيوم المشق منها
ن حاق األ ياال اليادماة فاي العايش ةامن بيئااة كال هاذا مان   ال العمال  راى ةاما

 نيية  الية من المروثات  و ما يسمى حماية البيئة في اطار الحنمية المسحدامة.
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