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 الملوثات الصناعية الفيزيائية

 نستطيع ان نتطرق هنا الى ابرز انواع الملوثات الصناعية الفيزيائية وهي:

 التلوث االشعاعي -1

صتتناعات يمكتت  تلصيصتتثا بتت    التتتي  تنتتتا المتتوام الممتتاة دتت  الاعيتتع دتت  اااليتتات ا نستتان

 :اساسية

 1حيتتتتت ت تتتتتوا يادتتتتات اليوةانيتتتتو  ا وليتتتتة دتتتت   التعددددويع ملعاللددددة يالددددات اليو ا يددددو  -1

اتتي الطتت  الواحتتع لتت ا يتطلتتت حفتتر كميتتات كايتترة دتت   ا تتات ال متترة  U2O3كغتتم دتت   2التتى 

دتتترموم د ئتتتم دتتت  يادتتتات ا ةضتتتية الاليتتتا والتربتتتة التتتتي تغطيثتتتا لل صتتتو  علتتتى كميتتتة  ات 

اليوةانيتتتو ل التتتى المصلفتتتات الناتيتتتة عتتت  عمليتتتات استص صتتتا والتتتتي تت تتتم  الستتت   والط تتت  

والتفاعتتتت  دتتتتع ا حمتتتتاا وال واعتتتتع والترستتتتيت وا ستتتتتص و بالمتتتت ياات والتاتتتتام  ا يتتتتوني 

وجميتتتع هتتت ل الامليتتتات ينتتتتا عنثتتتا دصلفتتتات هتتتي دتتت  اهتتتم الممتتتاك  الاي يتتتة التتتتي تتتت ما التتتى 

هنتتتاال تتتت   ضتتتصمة دتتت  دصلفتتتات التنيتتتيم والتاتتتعي  اتتتي لميتتتال والتربتتتة اضتتتااة التتتى ان تلتتتو  ا

الاعيتتتع دتتت  التتتعو  المت عدتتتة التتتتي فطاتتتل عتتتو ا  تتتوي  اتتتي ديتتتا  عتتتز  تركيتتتز اليوةانيتتتو  

وهنالتتتل الاعيتتتع دتتت  المتتتوام الممتتتاة النمتتتطة الناتيتتتة عتتت  اضتتتم    اليوةانيتتتو  المتا تتتي دنثتتتا 

ونصتتتتر عمتتتترل  226ستتتتنة وعنصتتتتر الراميتتتتو   80ونصتتتتر عمتتتترل  230عنصتتتتر ال وةيتتتتو  

ستتتنة وفتتتع تتستتترن هتتت ل الاناصتتتر التتتى التربتتتة او ا جستتتا  المائيتتتة بفاتتت  ا دطتتتاة وكتتت   1600

 ه ي  الانصري  يماثان الكالسيو  ويمتصان د  فا  الاظا  عنع ميولثا اليسمل

ض  ي  الانصتتتري  التتتى باتتتتستتترن هتتتفاتتت  ةتفتتتاع دستتتتوا ا عتتتااعات بوفتتتع لتتتوحع ان ااتتت  ا

ت تتعة ت تتعة  ةايثتتا تراكمتتات ضتتصم حيتتت يوجتتع ةكولتتوةامو اتتي الو يتتات المت تتع ةانثتتاة دنظمتت

 ةمتا يتتتتدصلفتتتتات استتتتتص و و تاتتتتعي  اليوةانيتتتتو  و دتتتت  الطتتتترق ال دليتتتتون  تتتت  دتتتت  12بتتتتي 

ثتتتواو هتتتو ان يتتتتم اتتترم المصلفتتتات ثتتتم   التتتي الميتتتال او التتتى اللت ليتتت  تستتترن هتتت ي  الانصتتتري

  اجتتت  ت ايتثتتتا و التتتتي تتتتزةع بال متتتائ  دتتت ةدتتت  الردتتت  الاتتتاما ثتتتم التربتتت ةف لثتتتا  ا تتتا تتتت

ا ا دتتتا تستتتربل هتتت ل  ةوهتتت ا اي تتتا لتتتا اضتتتراة يطيتتتر ةالطايايتتت ةاوادتتت  التاريتتتت ليتتت  تاثيرهتتتا ب

دتت  فاتت  الناتتات التت ا دتت  الممكتت  ان يكتتون  تت او التتى  لدتصتتااو  ةلميتتال اليوايتتالمتتوام التتى ا

 لالتي تنتثي با نسان ةالغ ائي ةالسلسل و ب لل تعي  الى ةال يوانات الاري

 

 الصناعات الحربية متفجيرات التجا ب النومية-2
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عنتتتعدا تيتتترا اتتتي اليتتتو فرياتتتا دتتت  ستتتط  وت تتتل ا ةا او حيتتتت تيتتترا هتتت ل اتتتي اليتتتو 

 صتتتاحاثا تستتتاععيالتتت ا  ةال تتتراة ةع اتتتي مةجتتتوالتفييتتتر و ا ةتفتتتاع المتتتر ةفتتتوا ةا اتتتان 

ثر و صتتتت تو الغاتتتاة الاتتتال  اتتتي الثتتتواو حيتتت ا ةايات دتتت  تتتتران عفائ التتت علتتتى تصتتتاعع

ثتتواني التتى ا ف الستتني  و  ةالتتتي يصتلتتر عمتتر نصتتفثا دتت  عتتع ةممتتاتنتتعدا دتتع الاناصتتر ال

تستتت    ةاليزي تتتات الكايتتترا ةجزي اتتتت  ث تتتتوفتتر ستتت و  الغاتتتاة التتت ةا المتمتتتك  علتتتى حيتتم وي

نستتتان و ال يتتتوان و الناتتتات و ا  ةستتتاعات و تلتتتو  التربتتت ةاتتتي دنتتتا   التفييتتترات يتتت   عتتتع

 لRadioavtive falloutالممع و الماو و  يرها و يسمى ب لل المطر الصلت 

ينت تت  التتى دنتتا   واتتي اليتتو  ة ويلتت ةدتت  ان الغاتتاة التتعفي  يمكتت  ان يا تتى اتتتر وفتتل تاتتي  

 ةاا ان فتتتو يكتتتا  تتت د 50التتتتي تزيتتتع علتتتى  ةئلتتتجتتتعا و اتتتي حتتتا ت ا نفيتتتاةات الثا ةبايتتتع

ةا دتتت  انفيتتتاة  اتتتان الغاتتتاة التتت .T.N.T ةدليتتتون  تتت  دتتت  دتتتام 50تفييتتتر اتتتام  ت انفياةهتتتا

التتتى ستتتتط   ادتتتترات حتتتو  ا ةا فاتتتت  ان يتتتتم نتتتزو  جمياتتتت ةعوة عتتتعيتتتبثتتت ا ال يتتتم فتتتتع 

ت تتتتريم  ةوهتتتت ا هتتتتو الستتتتات الرئيستتتتي التتتت ا معتتتتا التتتتعو  الكاتتتترا لتوفيتتتتع دااهتتتتع  لا ةا

اتتتتي بتتتتا   ا ةا و  ةنوويتتتتت الاتتتتي اليتتتتو ا  انثتتتتا   تمتتتتانع التفييتتتترا ةالتفييتتتترات النوويتتتت

يتتترا ت ةتلتتتل التتتتي ادتناتتتل دتتت  التوفيتتتع علتتتى هتتت ل المااهتتتع ةباتتتض التتتعو  و ياصتتت ل زالتتت

اهتتتم دصتتتامة  ةالمتستتتاف  دتتت  التفييتتترات ال ةيتتت او ياتاتتتر الغاتتتاة التتت ة ،تفييتتترات اتتتي اليتتتو

و  يتتتاتامة التلتتتو  ا يتتترا حيتتتت ان النووفتتتوق ك يتتترا دصتتتيو  ةوام الممتتتابتتتالم ةتلتتتو  الاي تتت

ستتواو بمتتك  دااعتتر  ةالتتى اليتتو تصتت  التتى ا نستتان بطتترق ععيتتع ةو المتستترب ةالممتتا المتتوام

 لةالغ ائي ةااع او ع   ري  السلسلعنع التارا الى دصعة ا ع

 

و بمتتتا  ةالتتتى الطافتتت ةالمتزايتتتع ةبستتتات ال اجتتت ةالكهربائيددد ةلتوليدددو ال ا ددد ةالمفددداعات النوميددد -2

ا تتتع ستتتاى ا نستتتان التتتى  ا،دتتتاتتتي يتتتو   نف وتستتتت ةد تتتعم (fossil fuels) ان دصتتتامة الوفتتتوم

ستتتتتغ   ألان ياطتتتتي ا نستتتتان اهتمتتتتا  كايتتتتر  اوكتتتتان  ايايتتتت ةللطافتتتت ةم دصتتتتامة بعيلتتتتاييتتتتا

يتطتتتتوة  هتتتت ا الميتتتتا  لتتتتم ا  ان ةت ريرهتتتتا دتتتت  استتتتتصعا  التتتت ةالتتتتتي يمكتتتت   ةالثائلتتتت ةالطافتتتت

 ةالممتتتا ةتطتتتوة تكنولوجيتتتا التتتتصلال دتتت  الف تتت ت النوويتتت كتتت بال تتتعة المطلتتتون نظتتترا لتل

اتتتي توليتتتع  ةايطتتتاة انفيتتتاة المفتتتاع ت المستتتتامل ةتطتتتوة تكنولوجيتتتا ديابثتتت  وكتتت لل تلكتتت

ايطرهتتتا دتتت  الاتتتالم كتتتان  دصتلفتتتة دتتترات اتتتي دنتتتا   ةو كمتتتا حتتتع  عتتتع ةربائيتتتثالك ةالطافتتت

 لاي ا ت ام السوايتي ساب ا 1986 انفياة دفاع  تمرنوب 

لت ريتتتل المولتتتعات اتتتي دفاعتتت  نتتتووا  ةال زدتتت ةالوفتتتوم النتتتووا يتتتتم انتتتتا  ال تتتراة ةبواستتتط

 عتت  دتتزيا دتت  نظيتتر اليوةانيتتو  ةدصتتمم لثتت ا الغتترا حيتتت ان الوفتتوم النتتووا هتتو عاتتاة
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ف تتتاان و اتتتي انابيتتتت ا أالتتت ا يكتتتون بمتتتك  افتتتراو دااتتت، و 238 و نظيتتتر اليوةانيتتتو  235

 لاو د  الزةكونيو  stainless-steelأ د  الفو   ععيم الصع ةدصنا ةياص

دتتت  النظيتتتر  تتت   100اتتتي دفاعتتت  نتتتووا دتوستتت  ال يتتتم  ةالمطلوبتتت ةالكميتتتت تتتاةن  عوفتتت 

اتتتتي فلتتتتت المفاعتتتت  بمستتتتااات  ةاتتتتأتوضتتتتع ال  تتتتاان الما لالممتتتتع بمتتتتك  اكستتتتيع اليوةانيتتتتو 

 ةحتتتراة ةلتتتتي تتتتنظم عنتتتع مةجتتتو ا ةال راةيتتت ةدتتت  الطافتتت ةالمطلوبتتت ة نتتتتا  الكميتتت ةد ستتتوب

نصتتتثر دستتتواو المتتتاو او داتتتعن مواة ستتتائ  التاريتتتع المستتتتمر ب ةبواستتتط ةد ويتتت ةمةجتتت 600

 ةداتتتام ت حراةيتتت ي ستتت اثا دتتت  ال  تتتاان عاتتترالتتتت ةد تتت  الصتتتوميو  و التتت ا ياطتتتي ال تتتراة

 لةالكثربائي ةلل و ةبينات المولع رال التوةيالماو ال ا ت و  بعوةا الى بصاة الى 

حيتتتتت  ةم الز اعيدددد ةم الصددددناعي ةفددددي اال ددددراي ال  يعيدددد ةالمسددددت ول ةالمددددواش االشددددعاعي -3

المتتتوام   التصتتتوير ا عتتتااعي و ح تتتكالميتتتا ت  لنتتتاال الاعيتتتع دتتت  ا ستتتتاما ت اتتتي هتتت ه

ديتتتتتا  يتتتتتو  و  يرهتتتتتا اتتتتتي لرامراابو استتتتتتصعا   31 و الفستتتتتفوة 131د تتتتت  اليتتتتتوم  ةالممتتتتتا

وتطتتتتتوير ا ب تتتتتا   ةو ا مويتتتتت ةكتتتتت لل استتتتتتصعادثا اتتتتتي ديتتتتتا ت تا تتتتتيم ا  امتتتتت ،الطتتتتتت

د تتتتت   ةوالماتتتتتعات المنزليتتتتت ةالتتتتتى استتتتتتصعادثا اتتتتتي ك يتتتتتر دتتتتت  ا جثتتتتتز ةاضتتتتتاا ةالزةاعيتتتتت

ت تتتتتوا علتتتتى التتتتتي التلفزيتتتتون  ةستتتتاعات و اجثتتتتزو ب ةايتتتتصزو ال ةالمصتتتتنوعات الزجاجيتتتت

باتتتتتع  ةت صتتتتتلامصلفتتتتتاكعنصتتتتتر اليوةانيتتتتتو  و ان جميتتتتتع هتتتتت ل المتتتتتوام دمكتتتتت  ان تصتتتتتلل 

 لةاستث كثا الى الترب

 :مية لتوليو ال ا ة الكهربائيةا واع الم لفات الناتجة عع المفاعات النو

 :هناال اةباة اصناف د  الملوثات التي تنتا د  المولعات النووية وهي

موائت الالنيوترونات دع  ةتطا وا ئ ناتا ع  االالف  ت السائلة  ات النما  ا عااعي  - أ

 للتاريع او المتكونة ايا بسات تاك  ا نابيت النافلة لاااي داو  ةالم اب

 ض يلةق ورن د  ا  ت الوفوم النووا نتيية حعوم ع تست عدلوثات سائلة او  ازية ف   - ن

 لاي جعةان ه ل ال  اان و الى سائ  التاريع ة(ولكنثا كااي)

ان التصلال د  ه ل ت المصلفات الناتية ع  ا نمطاة النووا و التي تععي بالردام النووا حي  - ت

 وال ا plutoniumالالوتونيو  ائة على عنصر المصلفات هو ع اة كايرة و لل نظرا  حتو

 لال ناب  النووية و ا ا دا تسرن اانا دلو  ععيع للاي ة بالموام المماة اتصنع دن

د  ديال التاريع الساينة و التي لثا  ةاضااة الى التلو  ال راةا الناتا ع  ف ف كميات هائل -  

لاالي د  ا د ح اي ه ل المياة موة يطير على ال ياة اي الاي ة المائية هناال التركيز ا

 لالتي د  الممك  ان تراع دلوحة المسط ات المائيةوالمطروحة 


