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دارة الفضالت  التلوث وا 
ان تلوث البيئة يمكن ان يكون نتيجة لعمليات طبيعية او نشاط بشري. رغم ان التلوث الطبيعي يمكن        

 anthropogenicسيكون على التلوث البشري  جدا، اال ان تركيزنا في هذه المحاضرةان يكون خطير 
pollution ك المجتمع للموارد الطبيعية. يحدث التلوث البشري الذي ينتج من نشاطات بشرية مختلفة واستهال

عندما نستهلك الموارد ومن ثم نسمح لنواتج الفضالت ان تدخل الى البيئة. على سبيل المثال، يحرر حرق 
الوقود االحفوري كميات كبيرة من الغازات والدقائق الى الجو. بطرح تلك الفضالت الى الغالف الجوي فاننا 

ر صحي للتنفس فقط، وانما نغير نظام المناخ العالمي لألرض. ان النمو السكاني ال نجعل الهواء غي
واستهالك الموارد يؤدي الى نشؤ فضالت اكثر والحاجة الى التخلص منها. في المجتمعات المستهلكة 
 كالواليات المتحدة االمريكية، ينتج الناس كميات ضخمة من القمامة المنزلية من فضالت طعام الى أجهزة
كهربائية الى منتجات متعددة االستخدام تحتوي مواد كيميائية خطرة. تلك المواد تحتاج ان يتم التخلص منها 

 بشكل مناسب لتجنب تلوث مصادر المياه.
التي يخلفها األنسان من والغازية يعرف بالنفايات هي عبارة عن مجمل الفضالت الصلبة والسائلة  ان ما    

ضافة الى المخلفات الصناعية بكافة أنواعها,جميع هده لحة لألستخدام باإلليومي الغير صاجراء النشاط ا
ئي العالمي والتي يجب اعادة معالجتها أو التعامل معها يالفضالت تعتبر مصدر مهم من مصادر التلوث الب

نسان في بحيث تصبح صديقة للبيئة مع تقليل المضار البيئة التي تسببها. النفايات والملوثات التي يخلفها اال
زيادة مستمرة تتناسب مع الزيادة الكبيرة والنمو السكاني العالمي باألضافة الى التطور الصناعي والتكنلوجي 

 .0606عما كانت عليه عام  %06لقد ازدادت كمية الفضالت الصلبة في الوقت الحاضر بنسبة 
 Pollution and Contaminationالتلوث الضار والتلوث غير الضار 

ظم تاريخ البشر، كان الناس يشربون المياه مباشرة من األنهار والبحيرات التي تحتوي طبيعيا خالل مع    
على أنواع مختلفة من المركبات وااليونات الذائبة إضافة الى البكتريا. اذا أصبحت تراكيز تلك االيونات 

االنسان. على سبيل  )االمالح( او البكتريا عالية جدا عندها يمكن ان يكون لها تاثير عكسي على صحة
ملغم/لتر من االمالح المذابة، وقد  0666المثال، تعرف المياه العذبة على انها المياه المحتوية على اقل من 

ملغم/لتر كحد امن الستهالك البشر. ان شرب مياه البحر يمكن ان  066 (EPA)حددت وكالة حماية البيئة 
مرة من حدود  06ملغم/لتر، أي اكبر  00666يبلغ حوالي  يكون قاتل لإلنسان لكون معدل االمالح المذابة

 وكالة حماية البيئة لمياه الشرب.
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يصف دخول مادة ما الى الهواء او المياه وبتراكيز تكون مؤذية  pollutionان  مصطلح التلوث الضار     
اكيز المادة الى ارتفاع تر  contaminationللكائنات الحية. وعلى العكس يشير مصطلح التلوث غير الضار 

فوق المستويات الطبيعية ولكنها غير مؤذية. رغم ان المصطلحين مختلفين تقنيا، اال انهما دائما يستخدمان 
  (contaminated)بشكل مترادف لكون معظم الناس يفترضون وبشكل غير صحيح ان أي شيء ملوث 

ء. تقنيا، سوف يكون الماء يجب ان يكون أيضا غير امين. تصور لو انك سكبت بعض الحليب في قدح ما
ملوث بالحليب ولكن مع ذلك يبقى هذا الخليط )ماء + حليب( مناسب للشرب. من المهم أيضا ان نالحظ ان 
التلوث الضار هو مصطلح نسبي يتغير من كائن حي الى اخر. على سبيل المثال، ان حدود االمالح 

ن معظم الماشية يمكنها ان تتحمل الى حد ملغم/لتر، في حي 066المذابة في مياه الشرب لإلنسان هي 
 (polluted)ملغم/لتر سوف تكون ملوثة  0666ملغم/لتر. هذا يعني ان مياه بمحتوى امالح  0666

لإلنسان لكنها غير ضاره للماشية. عالوة على ذلك، بعض المواد قد تكون مؤذية لنوع وغير مؤذية لنوع 
للنحاس والزنك مميتة النواع معينة من األسماك اال انها غير  اخر. على سبيل المثال، المستويات المرتفعة

 مؤذية نسبيا لإلنسان.
. مع حلول الثورة واحدة من المشاكل المتعلقة بالتلوث هي تحديد تلك الملوثات المؤذية لألنسان     

أصبح هناك مدى واسع من المواد العضوية وغير العضوية التي أخذت طريقها نحو األنهار الصناعية 
تحديد أي من تلك المواد الكيميائية يسبب مشاكل صحية إن  المكامن المائية من المصانع والحقول الزراعية.و 

مادة كيميائية يجري تصنيعها حاليا في الواليات المتحدة  00,666يعد أمر معقد حيث أن أكثر من للبشر 
ني كلفة أكبر فيما يتعلق بالدراسات مادة كيميائية يجري تطويرها كل سنة. وهذا يع 0666لوحدها، وأكثر من 

 المختبرية لتحديد خطورة تلك المواد. 
ألن األختبارات المباشرة على البشر تتضمن اعتبارات أخالقية إضافة الى الوقت والكلفة، يجب على     

العلماء أن يستقروا مستويات التعرض االمنة للبشر اعتمادا على األختبارات التي تجرى على الحيوانات. 
 للبشر من الناحية الفسلجية. ةستخدم الفئران والجرذان عموما النها غير مكلفة ونوعا ما مشابهت

 حركة الملوثات في المياه
 point source محددإمدادات المياه في واحدة من طريقتين. إما من خالل مصدر  تدخل الملوثات الى     

تحديدها بسهولة وبالتالي معالجة المياه  وهي مصادر يمكنمثل انابيب تصريف مياه الفضالت من المصنع. 
وفيها  nonpoint sourceمحدد در غير رج المصنع. الطريقة األخرى هي مصالملوثة قبل تصريفها الى خا
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واسعة وعادة تتالف من عدة مواقع كالحقول يصعب تحديد مصدر التلوث حيث تتحرر الملوثات فوق منطقة 
ة في السيطرة لتعدد مصادر ن تلوث المصدر غير النقطي اكثر صعوب. اوالمروج ومواقف السيارات الزراعية
 التلوث.

عندما يدخل الملوث مكمن مائي أو جسم مائي مفتوح يبدأ باألختالط حيث يتشتت ويصبح أقل تركيز     
أختالف في حالة المياه السطحية، . contaminant plumeلملوث ل بشكل يشبه الريشةمكونا ما يدعى 
دي جزيئات الماء و بسبب االنتشار الجزيئي، في حين ستؤ نميشكل يشبه الريشة سبب التركيز سوف ي

كل من . advectionبالتمدد من خالل ما يدعى بالحركة األفقية  في الشكل الشبيه بالريشةكة المتحر 
تمدد نتيجة لتدفق الماء حول االنتشار والحركة االفقية يحدثان في المكمن المائي أيضا، ولكن هنا يعزز ال

 ةالريشبيه بالشكل الشتأثر يتلوث المياه السطحية والجوفية،  كل منفي  الحبيبات مشكلة المكمن المائي.
أيضا بالطريقة التي تتحرر بها الملوثات. على سبيل المثال، تسرب صهريج خزن تحت األرض قد يطلق 
الملوثات بشكل مستمر لفترة طويلة من الزمن، في حين إنسكاب ناقلة بترول سوف تطلق كمية كبيرة تقريبا 

 خالل فترة قصيرة جدا. 
لما يصبح الماء ملوث، فإن التدفق الطبيعي للمياه سوف يعمل في النهاية على التخلص من الملوثات حا     

وتنقية النظام. في األنهار والبحيرات يمكن لتأثير التنظيف الطبيعي هذا ان يحدث خالل أيام الى سنوات، في 
أبطئ بكثير من المياه السطحية،  حين يمكن ان يبقى الراسب ملوثا لفترة أطول. ألن المياه الجوفية تتحرك

 فإنه قد يستغرق من عقود الى االف السنوات ليخلص المكمن المائي نفسه من الملوثات.
غير المحصورة عرضة بشكل كبير الى التلوث من النشاطات السطحية، في حين أخيرا تكون المكامن المائية 

 امن المائية المحصورة. توفرة طبقة حماية للمك aquitardsالطبقات الحاجزة للماء 
 الصلبة التخلص من النفايات

وحة، والتي غالبا ما تقع بالقرب من تمف ديما كان يتم التخلص من القمامة المحلية في مكباتق    
المنحدرات، األراضي الرطبة ومقالع الحصى المهجورة. الطبيعة المفتوحة لتلك المواقع تجذب الطيور، 

مكبات تشتعل فيها النيران بشكل دوري مرسلة أبخرة سامة الى الهواء القوارض وآفات أخرى، كما ان ال
فقد طور المهندسين في ثالثينيات المحيط. ألن المكبات المفتوحة شكلت خطرا صحيا على السكان القريبين، 

، حيث تضغط القمامة بمعدات ثقيلة ثم sanitary landfills قرن الماضي ما يعرف بالطمر الصحيال
الغالف أوكسجين مواقع الطمر الصحي تلك تعزل بشكل فعال القمامة عن م بطبقة من التراب. تغطى كل يو 
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، وبذلك تنخفض معدالت التحلل بشكل كبير بسبب عدم توفر البكتريا الهوائية. تعد مواقع الطمر الجوي
يها النار، أو الصحي تحسن كبير عن المكبات المفتوحة بسبب أن القمامة لم تعد تجذب الحيوانات، تشتعل ف

إال انه يمكن للمياه أن تترشح من خالل القمامة في مواقع الطمر الصحي تاركتا المكامن تفسد الهواء. 
مياه االمطار المترشحة الى داخل موقع الطمر قادرة على التقاط الضحلة عرضة للتلوث بشكل كبير. 

 . leachateكلة سائل يشار له بالعصارة البكتريا، الفايروسات ومركبات كيميائية مختلفة من القمامة، مش
لمنع هروب العصارة الى نظام المياه الجوفية تم تطوير ما يعرف بمكبات االحتواء، والتي صممت لتقليل     

تشكل العصارة وجمع ما يتشكل. عادة يتم اختيار مواقع مكبات االحتواء الحديثة في مناطق ذات مواد غنية 
يتألف نظام االحتواء من طبقة من الطين المضغوط عند العصارة. من حركة بالطين لها نفاذية واطئة تحدد 

قاعدة الحفر، وتعلوها بطانة اصطناعية. حالما يصل المكب الى استيعابه األقصى، يغطى بغطاء طيني 
يقلل الغطاء الطيني من ترشح مياه االمطار وبالتالي يقلل من تشكل  وطبقة نهائية من التربة السطحية.

العصارة التي ة، كما يساعد الغطاء النباتي في تقليل التعرية لكي يبقى الغطاء الطيني في مكانه. العصار 
هنا إما تعالج العصارة ويتم تصريفها تتشكل سوف تدخل في نظام انابيب مدفونة ومن ثم تجلب الى السطح. 

المكب لمعرفة فيما حصل الى البيئة، أو يتم التخلص منها كفضالت خطرة. كما تتوفر آبار مراقبة حول 
كما تحتوي مكبات االحتواء الحديثة على نظام لجمع غاز الميثان الناتج تسرب للعصارة الى المياه الجوفية. 

عن التحلل البطيء للقمامة، وهذا يمنع التراكم الخطير للغاز سريع االشتعال، ويوفر مصدر طاقة للتدفئة 
  وتوليد الكهرباء.

 سائلةمن النفايات الالتخلص 
لإلشارة الى المياه التي تصبح ملوثة  wastewaterيستخدم العلماء والمهندسون مصطلح مياه الفضالت     

باإلضافة الى مياه الفضالت، تولد المجتمعات الحديثة تشكيلة من أثناء بعض العمليات المتعلقة بالبشر. 
فط كزيت المحركات والبنزين والمبيدات والمنتجات المعتمدة على النالسوائل الخطرة تشمل الحوامض والقواعد 

ألن تطرح المصانع كل من النفايات السائلة ومياه الفضالت عبر انابيب الى الجداول القريبة. الزراعية. 
، تلك الجزيئات التي أثقل من الماء سوف تغرق معظم المذيبات ذات األساس النفطي ال تمتزج مع الماء

أن المركبات الهيدروكاربونية الكثيفة تميل لتتراكم في رواسب المجاري  واألخف وزنا سوف تطفو. النتيجة هي
 المائية والبحيرات، في حين المركبات االخف تطفو على سطح الماء. 
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الفضالت هي بأخذ الحاويات المملؤة بالنفايات السائلة الى مكب محكم. طرح الشائعة لتقنيات الإحدى     
حيث تضخ السوائل الخطرة الى  deep-well injectionلعميقة أختيار اخر معروف بالحقن في االبار ا

الخيار األخير . (0)شكل  بحيث تكون بعيدة عن المكامن الضحلة المستخدمة في تجهيز المياهمكامن عميقة 
 للتخلص من النفايات السائلة الخطرة هي الحرق بدرجات حرارة عالية. 

 
ص من النفايات السائلة الخطرة عبر ضخ المادة الى داخل مكامن عميقة مالحة يتضمن الحقن في االبار العميقة التخل 0شكل 

 غير مستخدمة لتجهيز المياه.
 

 المخلفات البشرية
ما يأكله ويشربه البشر، تتألف المخلفات البشرية بشكل كبير من مركبات عضوية غنية بسبب نوعية      

نواع المختلفة من البكتريا والفايروسات الموجودة في بالكاربون، النايتروجين والفسفور. كما يمكن ان تقود األ
الفضالت الى امراض بشرية خطيرة. إضافة الى انتشار االمراض، عندما تقوم البكتريا الهوائية بتكسير المادة 
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وتنتج ثاني أوكسيد الكاربون. المشكلة هي العضوية في بيئة غنية باالوكسجين، تستهلك البكتريا االوكسجين 
ريا سوف تستمر باستهالك االوكسجين الى ان إما تتحلل كل المادة العضوية أو يختفي االوكسجين ان البكت

لإلشارة الى الوضع غير  oxygen depletionيستخدم العلماء مصطلح نضوب االوكسجين المتوفر. 
طيء الحركة المرغوب فيه حيث تقوم البكتريا الهوائية بإزالة االوكسجين المذاب من بحيرة او مجرى ماء ب

لقياس خطورة نضوب االوكسجين، يقيس علماء االحياء ما فتبدا األسماك والكائنات المائية األخرى بالموت. 
وهو مقدار  biochemical oxygen demand or BODيدعى االوكسجين البايوكيميائي المطلوب 

ة في الماء، مسببة االمراض االوكسجين الذي تحتاجه الكائنات الدقيقة لتكسير المادة العضوية الموجود
 ونضوب االوكسجين. 

 Septic systemsأنظمة الصرف الصحي 
من المنازل غير المرتبطة بأنظمة  حي هو تقنية لمعالجة مياه الصرف الصحينظام الصرف الص     

يتألف النظام من مكونين هما خزان الصرف الصحي  2للبلدية. كما موضح في شكل الصرف الصحي 
septic tank قل التصريف وحdrain field الى الخزان المصنع من  تضخ مياه الصرف الصحي. هنا

والمختوم لمنع الفضالت من الهروب. معظم المادة العضوية العالقة تترسب داخل الخزان مكونة الخرسانة 
ن . ألن الخزان مختوم، فإنه يحتوي على أوكسجيالباقي إما يبقى معلق أو يطفو .sludgeطبقة من الحمأة 

ستتكسر جزئيا بفعل البكتريا الالهوائية. عندما تدخل مياه صرف  قليل، والذي يعني أن الفضالت العضوية
المصفى سوف تتدفق الى حقل التصريف صحي إضافية الى الخزان فإن بعض من مياه الصرف الصحي 

والرواسب التحتية حيث تسمح األنابيب المثقبة لها بالترشح من خالل طبقة من الحصى. ألن طبقة الحصى 
هي ضمن النطاق غير المشبع، فإن بعض المادة العضوية المتبقية ومسببات األمراض األخرى إما تدمر من 

نظام  على الرغم من أنخالل البكتريا الهوائية أو تتفلتر عندما تترشح مياه الصرف الصحي خالل الرواسب. 
 06، إال أنه يقدر أن تقريبا جل غير مسمىإلى أ يمكن أن تستمر بشكل صحيح وصيانته الصرف الصحي

تفشل بالعمل بشكل مناسب. ربما ان السبب األكثر شيوعا هو وقوع حقل التصريف في منطقة  %26الى 
 الهوائيرديئة التصريف. هذا يسمح لطبقة الحصى والرواسب التحتية ان تصبح مشبعة مانعة التكسير 

النهائي للفضالت. التصريف الرديء عادة نتيجة إما بناء النظام قريبا جدا من المياه الجوفية أو ان الرواسب 
مع عمل نظام الصرف بشكل مناسب وفعاليته في معالجة مياه الصرف التحتية ليست نفاذة بشكل كافي. 

ا من النيتروجين والفسفور من الصحي، تبقى هناك مشاكل بيئية. ألن أنظمة الصرف تزيل كميات قليلة جد
مياه الفضالت، يمكن لهذه العناصر الغذائية أن تنتهي الى داخل األجسام المائية القريبة، مسببة نمو مفرط 
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دمج في مياه للطحالب ونضوب األوكسجين. مشكلة أخرى هو ان المواد الكيميائية المنزلية الخطرة غالبا ما ت
هذه المواد الكيميائية الخطرة  طريق البكتريا الهوائية والالهوائية. الصرف الصحي، ولكنها ال تتكسر عن

تنتهي إما بالترسب داخل خزان الصرف أو تترشح خالل حقل التصريف ملوثة المكامن المائية الضحلة 
 ومجاري األنهار القريبة.

 
 أنظمة صرف صحي 2شكل 

 
 البلدية لمياه الفضالتمعالجة 
سلة من عمليات المعالجة قبل أن يجرى تصريفها الى المياه السطحية. هنا تخضع مياه الفضالت لسل     

، تتضمن المعالجة األولية استخدام منخل كبير إلزالة الحطام الخشن. من ثم تتدفق 0كما موضح في شكل 
. بعد مياه الفضالت الى سلسلة من الحجرات حيث يسمح للحبيبات الصلبة بالترسب مكونة طبقة من الحمأة

ع مياه الفضالت الى معالجة ثانوية في خزانات التهوية حيث تتحرك فقاعات من الهواء الى فوق ذلك تخض
 االزدهار قادرة على البكتيريا الهوائية. مع إمدادات غير محدودة تقريبا من األوكسجين، خالل الفضالت

بعض  .الكربون كسيدثاني أ غازو  غير ضارة مادة صلبة إلى المتبقية المواد العضوية الكثير من وتحويل
المصانع تتضمن خطوط نهائية حيث تعقم مياه الفضالت سواء بالكلور أو االوزون لقتل أي مسببات مرضية 

 متبقية.
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من الفضالت  %66من جميع البكتريا المؤذية و  %66دمج المعالجة األولية والثانوية يؤدي إلى إزالة     
بالتالي التصريف من مصنع معالجة مياه الفضالت يمكن العضوية وكميات قليلة من النتروجين والفسفور. و 

ان المعالجة األولية والثانوية ليست أن يقود الى حمولة كبيرة من المواد المغذية ونضوب األوكسجين. يالحظ 
كفوءة جدا في إزالة العناصر الثقيلة وانواع عديدة من المركبات الخطرة. وبناء على ذلك، بعض البلديات 

 ات معالجة ثالثية او متقدمة إلزالة المواد المغذية وأنواع معينة من المركبات الخطرة.تستخدم تقني

 
 معالجة مياه الفضالت 0شكل 

 
 النشاط الزراعي والحضري

التي تنتهي بإطالق مواد سامة  والحضرية المناطق الريفية األراضي في أنشطة استخدام هناك العديد من     
 والنتيجة هي مصدر تلوث غير محدد واسع االنتشار.المياه. ورواسب ومواد مغذية الى موارد 

 الكيمياويات الزراعية
نظرا ألنتشار استخدام المواد الكيميائية األصطناعية، فليس من المستغرب أن يجري أكتشافها في      

لمكافحة  ومبيدات األعشاب الحشرات لقتل المبيداتيستخدم المزارعون األنهار ومكامن المياه الضحلة. 
، وجميعها تحتوي على مواد كيميائية قد تضر بصحة نمو النبات لتعزيز غير العضوية واألسمدة األعشاب

 االنسان والكائنات الحية األخرى إذا ما ارتفعت تراكيزها في المياه.
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 الفضالت الحيوانية
ة لتسميد يجمع المزارعون فضالت الماشية والتي تدعى بالروث، ويستخدموها في حقولهم كوسيلة طبيعي    

عندما يزداد حجم الروث في الحظائر تظهر مشكلة  محاصيلهم وغالبا ما يشار لها بالزراعة العضوية.
التخلص منها. لتقليل هذا الحجم يوضع الروث مع اليوريا في حفر كبيرة حيث يخضع الى تفسخ جزئي 

يمكن أن يأخذها النبات أو . بعد ذلك تنشر الفضالت المتصلبة على الحقول حيث بواسطة بكتريا الهوائية
اد كمية الفضالت غالبا ما تزد غير المشبع.النطاق تتكسر بواسطة البكتريا الهوائية عندما تترشح الى داخل 

مقارنة مع مساحة األراضي المتوفرة. وبالتالي، الفضالت غير المتكسرة في األسفل الحاوية على مسببات 
الفسفور يمكن ان تصل الى مجاري األنهار القريبة والمكامن امراض خطرة وكميات كبيرة من النتروجين و 

المائية الضحلة. إضافة الى التسبب بخطر بايولوجي، فإن المواد المغذية اإلضافية يمكن بسهولة أن تؤدي  
الى نمو مفرط للطحالب ونضوب االوكسجين. فيما يتعلق بالمياه الجوفية، أكثر مشكلة شائعة هو تركز 

 حت المناطق حيث تستخدم الفضالت.ت NO3النترات 
 التلوث بالراسب 

وهو ينتج عن النشاطات الزراعية واالنشائية والتي تسمح لكميات كبيرة جدا من الرواسب ان تنتقل من      
فقط، مخاطر الفيضان زيادة الى  بالرواسب ال يؤدياألراضي الى أنظمة التصريف. امتالء قنوات األنهار 

نما يدمر بشكل كبير األ نظمة البيئية المائية. تقلل الرواسب الناعنة من الرؤيا حيث تبقى هذه الرواسب وا 
 معلقة في المياه لفترة طويلة مما يؤثر سلبا على األسماك التي تحتاج الى مياه صافية ألصطياد فرائسها. 

 التخلص من النفايات المشعة
شكال خطرة من الطاقة يشار لها الكيميائية كونها تطلق ا النفايات المشعة عن النفاياتتختلف      

توسعت تطبيقات النظائر المشعة من صناعة القنابل الذرية الى توليد الكهرباء، البحوث الصناعية باالشعاع. 
والعلمية والمعالجات الطبية ألشكال متنوعة من السرطان. جميع هذه التطبيقات تولد نفايات مشعة. وتتفاقم 

شيء يكون على اتصال مع المواد المشعة يصبح ملوث، وبالتالي يجب مشكلة النفايات من حقيقة أن أي 
وبخالف النفايات الخطرة األخرى، ال يمكن معالجة أو تكسير النفايات المشعة التخلص منه كنفايات مشعة. 

 بواسطة عمليات كيميائية.
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 الخطر االشعاعي
ف من جسيمات وموجات نشطة تشكل النظائر المشعة خطرا على صحة االنسان النها تبعث اشعة تتال    

، 4يمكن ان تلحق الضرر باالنسجة البشرية، والتي تقود الى نمو خاليا سرطانية. كما موضح في شكل 
نيوترون( والتي تخسر طاقتها بسرعة  2بروتون و 2جسيمات الفا هي جسيمات كبيرة وبطيئة الحركة نسبيا )
لفا إنجات قليلة في الهواء وال تخترق حتى ورقة رقيقة عندما تواجه أشكال أخرى من المادة. تنتقل جسيمات ا

 هي الكترونات تقذف من النواة بسرعاو الطبقة الخارجية من جلد االنسان. من جهة أخرى، جسيمات بيتا 
. رغم ان جسيمات بيتا اصغر بكثير من جسيمات الفا، فإن سرعها العالية تعطيها طاقة كافية لتدخل عالية

جلد البشري وتتلف الخاليا الداخلية، ولكن ال تكفي ألختراق االجسام الصلبة مثل باب او بسهولة من خالل ال
حائط. شكل اخر من االشعاع هو اشعة كاما، والتي هي ليست جسيمات وانما طاقة موجية تشكل جزء من 

م الصلبة مما يجعلها تخترق االجساأشعة كاما قوية جدا وال تتالف من جسيمات، الطيف الكهرومغناطيسي. 
بسهولة وبالتالي تشكل الخطر األكبر على البشر. يستطيع البشر االحتماء من اشعة كاما بواسطة طبقات 

 سميكة من الكونكريت او دروع من الرصاص.
نظير معين. هناك نظائر قليلة على نوع وشدة االشعاع المنبعث من  الخطر االشعاعي على البشريعتمد     

ومعظمها يميل إلطالق نوعين من األنواع لثالثة من االشعاع )الفا وبيتا وكاما(، نسبيا تبعث جميع األنواع ا
 والقليل يبعث نوع اشعاع واحد. الثالثة، 

 
  4شكل 
 High-level waste نفايات عالية المستوىالصنف األول هو تصنف النفايات المشعة الى صنفين.     
اعالت الطاقة النووية والفضالت الناشئة عن إعادة تتالف من النواتج العرضية المشعة بشكل مكثف من مفو 
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معالجة الوقود المستهلك. خالل تفاعالت االنصهار النووي، يتحول اليورانيوم الى حرارة ونواتج عرضية مشعة 
في نهاية المطاف يستهلك معظم اليورانيوم األصلي، مثل البلوتنيوم. نظائر جديدة عناصر و  جدا تتالف من

الوقود لتخلص من قضبان الوقود المشعة جدا كنفايات او إعادة معالجتها الى وقود جديد. ويجب اآلن إما ا
نفايات واطئة المستهلك يوضع إما في برك خاصة مملوءة بالماء أو في خزن جاف. الصنف الثاني هو 

التي أصبحت على تماس مع المواد وتشمل مدى واسع من المواد الملوثة  Low-level wasteالمستوى 
تتضمن األمثلة بقايا مياه المفاعالت الملوثة والمعدات واألدوات والمالبس الواقية والفالتر واالبر المشعة. 

 مواقع خزن مرخصة.يتم خزنها في الطبية والحقن وبقايا الحيوانات المختبرية، الخ. 
 ملوثات الهواء

ازات والجسيمات الناتجة عن شكل رئيسي اخر للنفايات والتي يجب على المجتمع التخلص منها هي الغ     
الجسيمات وغازات االحتراق  عن طريق السيارات، المصانع ومحطات توليد الكهرباء.احتراق الوقود االحفوري 

هذه تتحرر الى الغالف الجوي وتعتبر ملوثات الن لها تاثير ضار على صحة البشر واألنظمة البيئية 
لوصف ما  anthropogenic air pollutionالبشري يستخدم العلماء مصطلح تلوث الهواء  الطبيعية.

 البركانية االنفجارات مثل لتلوث الهواء األشكال الطبيعية وعلى النقيض منيحدث نتيجة للنشاط البشري، 
 .وحرائق الغابات

، ولكن األكثر شيوعا هو الجسيمات الصلبة، هناك أنواع مختلفة عديدة من ملوثات الهواء البشري     
مثل كل النواتج العرضية  أوكسيد الكربون، وأكاسيد النتروجين وثاني أوكسيد الكبريت. واألوزون، وأول

، هذه الملوثات لها زمن بقاء محدد في الغالف الجوي. في نهاية المطاف تتفاعل كيميائيا مع غازات لألحتراق
 من ثم تسقط على األرض مع االمطار او الثلج. أخرى في الغالف الجوي،

 ضيةاالمطار الحام
 أثر عميق كان له ألمر الذيان هطول المطر الطبيعي يكون حامضي قليال، ا     
. تذوب غازات ثاني أوكسيد الكربون، ثاني أوكسيد الصخور تجويةو  الحيوي لألرض الغالف تطور في

الكبريت واكاسيد النتروجين بسهولة في مياه الغالف الجوي لتكوين حوامض. يستخدم مصطلح المطر 
ة لوصف هطول المطر المحتوي على مستويات عالية من حامض الكبريتيك والنتريك. مصادر الحامضي عاد

محطات الطاقة الكهربائية العاملة بالفحم انبعاث غازات ثاني أوكسيد الكبريت واكاسيد النتروجين تاتي من 
لخام وصهر المعادن والغاز الطبيعي. المصادر المهمة األخرى لثاني أوكسيد الكبريت تاتي من تكرير النفط ا
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. يؤثر المطر الحامضي على بعض الكائنات البحرية الحساسة لتغير الدالة الحامضية. كما ويؤثر الكبريتيدية
المطر الحامضي على النباتات، ويسرع من التجوية الكيمياوية لمواد البناء كالخرسانة والحجر الجيري 

 ذي يذوب بسهولة في المحاليل الكيميائية. والرخام. هذه المواد تحتوي على معدن الكالسايت ال
 تساقط الزئبق

الغالف المائي، الغالف على غرار الكربون والنتروجين، يتحرك عنصر الزئبق طبيعيا بشكل دوري بين      
الحياتي، الغالف الجوي والغالف الصخري لنظام األرض. يتراكم الزئبق والعناصر الثقيلة األخرى في نفس 

يها الوقود األحفوري، أي األراضي الرطبة والمستنقعات الفقيرة باالوكسجين. عادة ما تتواجد البيئة التي ينشأ ف
المشكلة بكميات ضئيلة في الوقود االحفوري حيث ترتبط مع ذرات الكبريت. ومنها الزئبق العناصر الثقيلة 

الى هذه العناصر تنتقل ة، لعناصر الثقيلهي عندما يحترق الوقود االحفوري والنفايات األخرى الحاوية على ا
سميته العالية ولسهولة انتقاله خالل السلسلة يتميز الزئبق بالغالف الجوي جنبا الى جنب مع انبعاث الغازات. 
 الغذائية مما يشكل خطر حقيقيا على صحة البشر. 

ليه قبل مرات اعلى مما كانت ع 0 – 2في دراسة الرواسب المتطبقة، وجد العلماء مستويات زئبق حوالي 
الثورة الصناعية. اصبح من المسلم به ان هذه الزيادة تعزى الى المدخالت البشرية للزئبق في الغالف الجوي. 
وقد وجدت الدراسات أيضا ان نسبة تركيز الزئبق في التربة واألنظمة المائية اعلى بكثير مع اتجاه الرياح من 

راق، تحرر درجات الحرارة العالية ذرات الزئبق التي عندما تعاني مركبات الزئبق االحتمصادر االنبعاث. 
تشكل غاز. خالل هذه العملية بعض الزئبق الغازي يصبح مؤكسد ويشكل ايونات فعالة كيميائيا وقادرة على 

للتساقط من الغالف الجوي مع االرتباط مع الجسيمات العالقة وتذوب في الماء. هذا الزئبق المؤكسد يميل 
 مصادر االنبعاث خالل هطول االمطار.الرياح من اتجاه 

 غاز الرادون
احد اكثر ملوثات الهواء الطبيعية خطورة هو غاز الرادون، الذي هو غاز مشع عديم الرائحة يمكن ان      

هو واحد من عدة عناصر مختلفة  Rnالرادون يسبب سرطان الرئة عندما يسمح له بالتراكم داخل المنزل. 
معادن الحاملة لليورانيوم الموجود بكميات قليلة في الصخور النارية. عندما تتشكل من التحلل االشعاعي لل

تخضع الصخور النارية الى التجوية، ينتهي اليورانيوم بالتراكم في الرواسب. وبناء على ذلك يتواجد غاز 
تلك المواد. الرادون في تشكيلة متنوعة من المواد الجيولوجية، وفي المياه الجوفية التي تكون على اتصال مع 

، يصبح الرادون خطر عندما يتحرك الى األعلى من خالل نطاق التربة ويتسرب الى 0كما موضح في شكل 
المباني. يدخل الرادون المسكن من خالل الشقوق ووصالت االنابيب، ومن استخدام المياه الجوفية. حالما 
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خطرة. عندما يعاني غاز الرادون تحلل ويتعاظم تركيزه الى مستويات يدخل الرادون المبنى، يصبح محاصر 
المشع. غاز الرادون  (Po)اشعاعي، يبعث اشعة الفا ويتحلل الى جسيمات صلبة من عنصر البلولونيوم 

خطر النه يستنشق بسهولة ومن ثم ينتج جسيمات صلبة من البولونيوم التي تستقر في الرئة. هنا يبعث  
لف الخاليا داخل الرئة، والتي يمكن ان تؤدي الى السرطان في عنصر البولونيوم جسيمات الفا التي تسبب ت

يمكن أيضا ان تتكون جسيمات البولونيوم في هواء المنزل وتصبح ملتصقة مع جسيمات نهاية المطاف. 
يمتلك عمر نصف  (Rn-222)الغبار والتي تستنشق فيما بعد. نالحظ ان نظير الرادون األكثر شيوعا 

ر البولونيوم هو من أجزاء الثانية الى عدة دقائق. يمكن التقليل من خطر غاز يوم، ونصف عم 0.3حوالي 
الرادون من خالل معالجة الشقوق وبالتالي منع تسربه الى المنزل، وأيضا وضع نظام تهوية جيد داخل المنزل 

 للتقليل من تركيزه. 

 
  0شكل 


