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النفايات المنزلية الناتجة عن استعمال المواد العضوية

معالجة المواد العضوية للنفايات المنزلية
)O2 (وجود إنتاج السماد العضوي

  حيث تخضع النفاياتالعضوية للنفايات المعالجة البيولوجيةإنتاج السماد العضوي عملية تتمثل في 
 الدقيقة (البكتيريات والفطريات ...) والمجهرية) تحت تأثير الكائنات الحية O2 (وجود تفاعلت حيهوائيةل

(الديدان وبعض الحشرات …).
 ة عكسظروف بيئية حسن الزراعية في لرفع من المردوديةُيستعمل هذا السماد في الميدان الفلحي ل

السماد الكيميائي الملوث.

)O2(غياب إنتاج غاز الميثان 
 لتفيياعلت للنفايات العضوية حيث تخضييع النفايييات  المعالجة البيولوجية عملية تتمثل فيإنتاج غاز الميثان

 بكتيريييا ل هوائييية) داخل أحواض كبيرة (أو في إطار طمر صحي) حيث تخضع لتأثير O2 (غياب حيلهوائية
 ُياصاحب انبعيياث هييذا الغيياز  (غاز إحيائي).Biogazالذي يوصف بسبب ذلك  بالبيوغاز  CH4 مولدة للميثان

.سماد عضويتكون حثالة عضوية داخل الحواض تستعمل ك
يستعمل غاز الميثان كماصدر للطاقة (كهرباء، تسخين، وقود …).

)O2 (وجود الترميد وإنتاج الطاقة
 و °800 معد لهذه الغاية تحت درجة حرارة عالية (بين°فرن النفايات داخل حرقهييي تقنية تتمثل في 

 مع وضع أجهزة ترشيح على المدخنات تمنع تسرب المواد والغازات الضارة للجو.     O2  وجود  ) ب1000
  يستعمل مباشرةبخار الذي يتحول إلى تسخين الماءتستعمل الطاقة الحرارية الناتجة عن الحتراق في 

 وهكذا فبالضافة إلى استغلل هذه الطاقة .توربينات عبر تشغيل توليد الكهرباء أو في التدفئةفي 
.في الموارد الطبيعية القتاصاد وتقليص حجم النفاياتالحرارية فإن هذه التقنية تساهم في 

مخاطر النفايات المنزلية
  Lexiviat  الملوثات السائلة: الليكسيفيا 

 ملوثييات عضييوية ذائبييةالليكسيفيا ، عاصارة سائلييية ناتجة عن ترشيح المييياء عبر النفايييات حيييث يشييعّبع ب
  مثل المعييادن الثقيليية كييالكروم والرصيياص والزئبييقملوثات معدنيةناتجة عن نشاط المتعضيات المجهرية و

.جراثيم ممرضةو
  أين تلحق  أضرار ًا جسيمة بفونتها (الحيوانات)  وفلورتها (النباتات) وبالتييياليالتربةتتسرب الليكسيفيا إلى 

  (=السدائم التحأرضية =المياه الباطنية=المياه الجوفييية) وتتسييربالفرشات المائيةبتوازنها كما تنفذ إلى 
  فتسبب أضرار ًا خطيرة باصحة النسان والحيوان وتؤدي إلى عواقب وخيمييةالمجاري المائية والبحيراتإلى 

على البيئة والقتاصاد.

الملوثات الغازية
  إلى طرحالمطارح العمومية غير المراقبة ًا في عشوائييؤدي احتراق المواد العضوية (البلستيكية  وغيرها) 

  (مشاكل تنفسية وأمراض حساسية وسرطانية) كما تؤدي إلى تفاقم مشاكلالاصحةغازات خطيرة على 
.SMOG مثل الحتباس الحراري والمطار الحمضية وظاهرة بيئية

النفايات الطبية وخطورتها على الصحة والبيئة
 البحث العلمي بالضافة إلى نفايات تجارب الطب والاصيدلةتتكون هذه النفايات من نفايات ممارسة مهنة 

 تتمثل هذه النفايات خطورة كبيرة جد ًا نظر ًا لحتوائها على .ومراكز التحليل والشعة ومختبرات الدوية
  لذلك تعالج بطريقة خاصةمواد إشعاعية النشاط والمركبات السامة والمعادن الثقيلة والالجراثيم الخطيرة

في أماكن معدة خاصياص ًا لهذا الغرض.
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بعض التعاريف
: الموقع المخاصص لوضع لنفايات المنزلية الاصلبة قد يكون مراقب ًا أو عشوائي ًا. المطرح العمومي

  التي تخلفها النشطةالفضلتالنفايات المنزلية هي مجموع : النفايات المنزلية (الصلبة)
 . إن كميةالنتقائية أو الطرق  التقليدية والتي تجمع بالطرقلسر أوالمطاعم والفنادقالمنزلية ل

 النفايات المنزلية ونوعيتها مرتبطة بالنمو الديموغرافي والقتاصادي والقدرة الشرائية وطريقة
العيش.

  مجهزة بطريقة تحولُحفر النفايات داخل دفن الطمر الاصحي عملية تهدف إلى :الطمر الصحـــي
  إلى الجوانبعاث غازاتهاا إلى التربة أو إلى المياه الباطنية والسطحية كما تمنع تسرب عاصارتهدون 

 بالجوار .موادها الاصلبةوتحول دون تماس 

 التقليل هي إجراء عمليات فيزيائية أو كيميائية أو حيوية (بيولوجية) على النفايات بهدف :معالجة النفايات
ا. تحسين عملية استعادتها والستفادة منها أو تسهيل مناولتها وضرره ومن من حجمها

 صنافها الولية المواد بعضها عن بعض حسب أفرزالنتقاء عملية تهدف إلى  :النتقــــــــــــاء
  (زجاج أبيض، زجاج ملون،أصنافها الثانوية( زجاج، ورق، بلستيك، معادن، أثواب ...إلخ ) أو 

 العمال المتخاصاصين المنزلية وعمال جمع النفايات ومشاركة المستهلكقرورات...) .ُيينجز النتقاء ب
 عزل المواد القابلة للتدويرفي مراكز النتقاء المجهزة باللت الملئمة. من أهداف هذه العملية 

(إعادة الستعمال).

  النفايات فيزيائي ًا أو كيميائي ًاإعادة تاصنيعل أو إعادة استعماالتدوير هو عملية : التدوـــــــــــير
  كالورق والزجاج والبلستيك وبعض المعادن والملبس منتوج آخرعمليات إنتاجبإدخال النفاية في 

.نْين. والثاث المستعميَل

النفايات المنزلية (الاصلبة)

(+) الطمر    (+) إعادة التدوير  (+) إنتاج السماد   (+) إنتاج غاز    (+) الترميد

      (-) ملوثات صلبة     (-) ملوثات غازية    (-) ملوثات سائلة 
(ليكسيفيا)        

(إنتاج الطاقة)(بعد النتقاء) الميثانالعضويالاصحي

 ( - ) نواحي سلبيية
 (+)  نواحي إيجابية

تلوث الوساط الطبيعية : هواء، ماء، تربة
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  الوساط الطبيعية (الهواء، الماء والتربة)  تلوث 

تلوث الهـــــــــــــــــــــــواء
  :      ظاهرة التحتباس الحراري

  مسؤولة عن احتفاظ الرض بمعدل درجة حرارةطبيعية+ الحتباس (أو النحباس) الحراري هو ظاهرة 
15يساوي حوالي °C وبدونه يكون هذاتحت الحمراء غاز الغلف الجوي للشعاعات امتاصاصنتيجة  

18−المعدل °C.فقط 
  في طبقات الغلف الجويالعادي عن المستوى درجة حرارة+ نتيجة لتلوث الهواء نلحظ الرتفاع المقلق ل

 المسببة للحتباس.الغازاتالناجم عن ارتفاع نسبة 
 CH4 و CO2و  هي على التوالي حسب خطورتها: الغازات التي تمتص وتحتفظ بالحرارة المسخنة للج + 
. NO2 و O3 و غازات أخرى كغاز CFCو 

  =مستحاثية (= الحفورية هي استعمال الماصادر الطاقية CO2+ إن الماصادر الساسية لغاز 
.النقل ووسائل والمنزلية الاصناعية) في النشطة تقليدية= هيدروكربونية 

.فحم الحجري والغاز الطبيعي (البترول) والالنفط للغازات المسببة للحتباس هي الطاقية+ الماصادر 

  هي أيض ًا ماصدر مهمالبحار كما أن احتراق الغابات نتيجة CO2  تطرح كمية ل بأس بها من غاز   :  :     ملحوظة
لهذا الغاز.

عواقب التحتباس الحراري:
  وهذا ما يععّرض بعض الراضيارتفاع مستوى البحر مما يسبب + ذوبان الكتلة الجليدية في القطبين

 الساحلية المنخفضة وبعض الجزر إلى الختفاء. النتيجة هي إذن خلل في التوازنات الطبيعية، اختفاء
حميلت، انخفاض التنوع البيولوجي...إلخ

  كالمطار غير المنتظمة والجفاف الحاد في مناطق متعددة، إعاصارات قوية...النتيجةطرابات مناخية+ اض
 هنا أيض ًا، هي خلل في التوازنات الطبيعية، اختفاء حميلت، تأثر التنوع الطبيعي، تأثر التيارات

البحرية...إلخ

 ظاهرة إتل ف طبقة الوزون
 وقد تاصل  (خاصة في القطبين)طبقة أوزون الستراتوسفيرتتجلى هذه الظاهرة في انخفاض ُسمك  +

 .O3 في هذه الطبقة بسبب تدمير غاز الوزون ثقوبإلى مرحلة تكون 
   (كلورو فليورو كربونCFC+ يتم تدمير الوزون نتيجة تفاعله مع بعض الغازات مثل المركب الكيميائي 

Chloro-fluoro-carbone.المستعمل بكثافة في أجهزة التبريد والمكيفات وبعض البخاخات (
  الذي ُيحرر تحت تأثيرChlore : Cl هو الكلور CFC+ إن العناصر المسبب لتدمير الوزون في  مادة 

. UVإشعاعات 

  فهي بذلك تساهم في انحلل الوزون.الكلور البحرية كمية مهمة من الطحالب: تطرح   1      ملحوظة
   لكن خللO و O2 فنحاصل على O3 إلى انحلل   UV  ُتؤدي إشعاعات : في الحالة العادية   2      ملحوظة

تفاعل معاكس يتم تركيب الوزون.
 من الوزون.كبيرة من الكلور لتلف كمية ضئيلة: تكفي كمية      3      ملحوظة

عواقب إتل ف طبقة الوزون:
 إلى الرض التي يمكن:UVمن عواقب إتلف طبقة الوزون تسرب الشعاعات فوق البنفسجة

 ) في الخبر الوراثي للكائنات الحية وهذا ما يؤثر سلب ًا على المدى الطويل علىطفرات+ أن تحدث تغيرات (
توازن الحميلت البيئية والتنوع البيولوجي.

.وراثية) واضطرابات Kaposi جلدية (سرطان سرطانية+ طهور أمراض 
 حروق بالضافة إلى المناعتي متقدمة للجلد وضعف الجهاز شيخوخة+ كما تؤدي هذه الشعاعات إلى 

.القرنية والتهاب سطحية

  Les pluies acides   ظاهرة المطار الحمضية 
 بفعل تشبعها بأحماض النتريك والكبريتيك حمضية المطار+ نلحظ في الدول المتقدمة ارتفاع 

 الاصناعي الناتجة عن التلوث الغازات الغلف الجوي مع بعض ماء+ يتكون هذان الحمضان نتيجة تفاعل 
.  NO2   و SO2 وأهم هذه الغازات: النقلوالستعمال المكثف للمحروقات في 

      SO2 + H2O → H2SO4 حمض الكبريتيك
NO2 + H2O → HNO3 حيييمض النتريك

  مماالتربة وحمضية البحيرات بمليين الهكتارات وارتفاع موت الشجار+ من عواقب هذه المطار الحمضية 
يضر بتوازن الحميلت البيئية (موت  الغابات وتسمم البحيرات والتربة).

 (السياحة، الفلحة، صناعة الخشب، تربية السماك في الحواض ...إلخ).القتاصاد+ كما يؤثر سلب ًا على 
.محدود  أيض ًا في هذه الحمضية لكنها تبقى ظاهرة طبيعية ذات تأثيرالبراكين تساهم :     ملحوظة
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-إشعاعات صادرة عن  الشمس1

تحت تحمراء- تسخين الرض وإرسال إشعاعات 2

الغل ف الجوي اتحتفاظ - 3
نِخنة  بجزء من الشعاعات المس

= اتحتباس تحراري

الغل ف الجوي
CO2, CH4, O3, 

CFC, NO2...

الرض

الفضاء 
الخارجي

اللية المؤدية إلى التحتباس الحراري

تعريف التلوث
  أوسائلة يحدث على المحيا أي الوسط البيئي (هواء، ماء، تربة) بسبب طرح مواد تغيرالتلوث هو  

 خلل في توازن الحميلة وبالتالي حاصول تدهور الوسط تؤدي إلى حرارية أو إشاعية أو صلبة أو غازية
 (=المحيا + الكائنات الحية).البيئية

CFC Cl O3 

O2 
يحرر يفكك ينتج

ClO 

Cl   +  O2 

يتفاعل
O مع  

يفكك ليعطي

اللية المسؤولة عن إتل ف
O3 طبقة الوزون 

إشعاعات فوق بنفسجية
U.V.

غازات الاصناعة والنقل أمطار حمضية
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  SMOG   ظاهرة ضبابة 
  بالخاصوص وهو خليط منالمدن الاصناعية الضباب)  فوق fog + smok (الدخان Smog+ تتكون ضبابة 

) في الهواء.CO و SO2 و NO2 التروبوسفير، O3 (والغازات العالقةالعناصر 
النقل. ووسائل للماصانع+ تنتج هذه المواد العالقة والغازات عن النبعاثات الملوثة 

  ومشاكلقلبية وخاصة بالنسبة للذين يعانون من أزمات الاصحة+ يشكل هذا الخليط خطر ًا كبير ًا على 
. Asthme مثل التهابات المسالك الرئوية والربو تنفسية

  نتيجة آثار التلوث الجوي بعشرات المليارات سنوي ًاوالعلج بالنتاج+ تقدر كلفة الخسارات المرتبطة 
بالضافة إلى وفاة اللف.

تلوث المـــــــــــــــــــــاء

مصادر تلوث المياه
من ملوثات الوسط المائي نجد:

  المشبعة بأوكسيدات الكبريت والزوت التي ترفع من حمضيةلمطار الحمضيةهطول ا•
الوسط المائي وبالتالي موت الكثير من المتعضيات؛

  (الزئبق، الرصاص ...إلخ) إلىلمعادن الثقيلة واوالليكسيفيا  الاصرف الاصحيتسرب مياه•
المياه الباطنية والسطحية وطرح النفايات باصفة عشوائية يؤدي إلى تلوث ماصادر المياه؛

  وهي الظاهرة المرتبطة بتسرب النفط من حاويات ناقلت النفط على  المد السود•
الشواطئ؛

 لسلسل إلى المياه التي تدخل في حلقات اللعناصر الشعاعية النشاطإرجاع المطار •
 مسببة طفرات في الخبر الوراثي و أمراض سرطانية.الغذائية

  في الميدان الفلحي بطريقة تفوق الحتياجاتمبيداتوالالسمدة الكيميائية استعمال •
) والمياه الباطنية.ظاهرة التخاصبيؤدي إلى تلوث المياه السطحية (

كيف تؤثر المعادن الثقيلة والمواد المشعة للنشطة الصناعية في السلسلة الغذائية للوسط المائي

  (مثل اليود المشع)المواد المشعة مثل الزئبق أو المعادن الثقيلة+ عندما يحاصل تلوث الوسط بواسطة 
  عندقيمة  أقاصى تدريجا في المستويات الثلثة للسلسلة الغذائية حتى ياصل إلىيرتفعنلحظ أن تركيزه 

  لن درجة التسمم تكون في الذروة في جسمهالمستهلك النهائي فيلحظ عليه أعراض مرضية أكبر
مقارنة بمستويات السلسلة السابقة.

  في العضاء فمثُل يتركز التركيز التفاضلي+ إن التسمم الملحظ بواسطة العناصر الملوث يتميز بخاصية
الزئبق في النسيج العاصبي (إتلف الخليا العاصبية) ويتركز اليود المشع في الغدة الدرقية (سرطان).
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معايير مراقبة جودة الماء:
.pH تقييم درجة اللون، الرائحة، الطعم، العكر،الحرارة، المعايير الفيزيائية:
-SO2-Mg-Na K-O2- Cl-Al تقييم تركيز المواد الموجودة في الماء مثل المعايير الكيميائية:

NO2-NH4  
  تقييم نسبة ونوعية البكتيريات، الطحالب،المعايير البيولوجية:

الديدان،الحشرات...الموجودة في الوسط.

  للخاصيات الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية للماء أوتغير كل تلوث الماء يمثل [تعريف تلوث الماء]
كل إلقاء لمواد سائلة أو غازية أو صلبة يمثل خطر ًا أو ضرر ًا بالاصحة.

 تاصنف المواد الملوثة للمياه حسب طبيعة الملوث (فيزيائي أو كيميائي أو إحيائي أو إشعاعي أو
حراري) أو حسب ماصدر التلوث (منزلي أو صناعي أو فلحي).

مستويات السلسلة الغذائية
 الحية)الكتلة(هرم 

 المادة السامة في تركيزنسبة 
مستويات السلسلة الغذائية

 المنتجيييييييييييون

Iالمستهلكون  

IIالمستهلكون 

IIIالمستهلكون 

غازات الاصناعة والنقل ظاهرة سموغ 

عناصر عالقة وغازات

 O3 NOx  CO
PM SO2

مشاكل 
صحية 
هامة

معايير مراقبة جودة الهواء
 ء، تم تحديد قيم التركيزات التي لجودة الهوا حول OMS+ حسب توصيات المنظمة العالمية للاصحة ✔

    و  NO2  غازات  وPM  دقيقات العالقةيجب تجاوزها بالنسبة لمجموعة من المواد الملوثة للهواء كال
SO2 ذاتالاصناعية مراقبة جودة الهواء في عدة نقط وخاصة داخل المدن محطات ويقوم كل بلد بوضع  

الكثافة السكانية المرتفعة.
عّن قوانين كما  حملت توعية وتحسيس+ من جهة أخرى، أصبحت الدول والمنظمات تشن✔ عّثتس   وتح

  التي تُحد من انبعاث الغازات المسببة للحتباس الحراري والمتلفة لطبقة الوزوناحترام القواعدعلى 
 والمطار الحمضية.SMOGناهيك عن تلك المتعلقة بضبابة 

  بينعلقة أحادية التجاه السلسلة الغذائية هي      [تعريف السلسلة الغذائية والمستوى الغذائي والهرم]
 . نميز داخل السلسلة الغذائيةغذائهمجموعة من الكائنات الحية حيث يعتمد بعضها على الخر في 

  من الدرجة الولىالمستهلكون (النبات مث ًل) ثم يليها المنتجون تضم كائنات، أولها مستويات
 الكتلة(الحيوانات العاشبة) ثم المستهلكون من الدرجة الثانية (الحيوانات اللحمة)  ...إلخ و يتم تمثيل 

  حيث يمثل كل مستوى غذائي(المنتجونهرم داخل حميلة بيئية مبيانيا على شكل الطاقية  أوالحية
  يتناسب طوله مع أهميته الكتلية أومستطيلفي السفل والمستهلكون في العلى) بواسطة 

الطاقية أما عرضه فيبقى ثابتا.
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كيف تؤثر المياه العادمة للنشطة المنزلية (النفايات السائلة) في الوسط الطبيعي المائي

  فيO2 التي تؤثر سلب ًا على نسبة المواد العضوية على مواد ملوثة وخاصة لمياه العادمة+تحتوي ا
الوسط (المياه العادمة = مياه الاصرف الاصحي = مياه الواد الحار = النفايات السائلة).

  (=التي تحللالبكتيريات الحيهوائية القابلة للتأكسد في الماء إلى تكاثر المواد العضوية+ يؤدي تراكم 
. المادة العضوية بوجود الكسيجين المذاب في الماء)

  الكائناتموت في الماء مما سيؤدي إلى    المذاب  O2  قاصان في تركيز + نتيجة هذا النشاط البكتيري هي ن
 الحيوانات.الحية المائية الحساسة اتجاه نقص الكسيجين في الوسط. وخاصة 

 جودتها ومراقبة تلوث المياه لقياس مدى الكسيجين و المادة العضوية+ من هذا المنطلق يوظف معيار 
.MO وDCO وDBO5ويتم تقييم ذلك بحساب معايير 

  Demande biologique en oxygène pendant 5 jours   ؟   DBO5  فما هومعيار 
. mg/l  بي  خمسة أيامخلل      O2   من البيولوجي لطلب: ا  هوDBO5+ معيار 
  الموجودة في الماء من طرفمواد العضوية لل الحيائي اللزمة للتحللO2 إذن عن كمية DBO5+ يعبر  

 خلل خمسة.أيام.البكتيريات الحيهوائية
20 وفي الظلم+ يقاس هذا المعيار في عينة من الماء في  ° C.

  وبالتالي كبيرة في الماء MO كلما كانت كمية المادة العضوية    كبيرة  DBO5   قيمة + وهكذا كلما كانت
]DBO5ة  لي  صغير في حالة وجود قيمةعكس. [والملوثالوسط  بالسيوصف 

  Demande chimique en oxygène   ؟   DCO  وما هو معيار 
 كيميائي ًا  اللزم لكسدة وهدم جميع المواد القابلة للتأكسد O2 من الكيميائي الطلب DCO+ يمثل معيار 

في الماء (المادة العضوية وغير العضوية) .
20 في الظلم وعند DCO+ يقاس معيار  ° C.أيض ًا

 كمية كبيرة من بسبب احتوائه على ملوث ًاكلما كان الوسط المائي    كبيرة   DCO  قيمة + وهكذا كلما كانت 
المواد المستهلكة للكسيجين.

  Matière organique   ؟    MO  وماذا نعنـــي بـ 
  وتحدد نسبة المادة العضوية القابلة للتأكسددرجة تلوث المياه لتقدير DCO و DBO5+ تستعمل قيمتا 

 وتحسب  باعتماد المعادلة التالية: mg/lفي الوسط المائي بيي 

MO=
2DBO5DCO

2
    كبيرة كلما كان الوسط  MO  كلما كانت قيمة  لتقدير درجة تلوث المياه العادمة  وهكذا MO+ تحسب قيمة 

    كلما  O2  كلما كان الوسط فقير ًا من حيث  ونظر ًا لكون هذه المواد مرتبطة بالكسيجين فإنه المائي ملوث ًا
كان ملوث ًا.

 كثرة المادة العضوية  =>  نقص الوكسيجين  =>  موت الحيوانات  => اضطراب الوسط الطبيعي

كيف تؤثر السمدة الكيميائية للنشطة الفلتحية في الوسط الطبيعي المائي
  :     ظاهرة التخاصب

 سماد المستعملة كأملح الفوسفاط والنيترات+ التخاصب ظاهرة ناتجة عن تلوث المياه (كالبحيرات) ب
الفلحي. في المجال كيميائي
  مثل الطحالبستهلكها بعض النباتات المائية المياه بمواد اقتياتية (آزوت وفوسفور) تسطح يغتني + عندما

  الضوء عن المستويات الدنيا منيحجب أشعة وهذا ما تعكرهلتتكاثر على السطح مسببة اخضرار الماء و
الحوض.

 + عدم نفاذ أشعة الشمس إلى عمق الوسط المائي يؤدي إلى موت الطحالب بسبب انخفاض ثم انعدام
التركيب الضوئي.

 البكتيريات الحيهواية التي+ بعد موت هذه النباتات يغتني الوسط بالمادة العضوية التي تتأكسد بفعل 
 المذاب في الماء.تستهلك المزيد من الوكسيجين وتتكاثر

 وانعدامه في الوسط يؤدي إلى:O2 انخفاض نسبة ثنائي الوكسجين+ 
.اختلل التوازن الطبيعي مما يسبب O2 الحساسة لنقص   موت العديد من الحيوانات•
 كحول) التي تنتج مواد مكونة من التخمرات (لهوائيتحول التفاعلت إلى الاصنف الحي •

... كريهة تسمم الوسط الطبيعي وتفسر انبعاث روائح حماضوأ
  بالسماد العضوي،وتعويضه من استعمال السماد الكيميائي التخفيض+ من التدابير الممكن اتخاذها، 

فيها...رفع من تركيز الكسجين  الوساط المائية اصطناعي ًا للتهوية

تلوث الترـــــــــــــــــــــبة
من ماصادر تلوث التربة نجد:

  في الميدان الفلحي بطريقة تفوق الحتياجات  مما يؤدي إلى تلوثمبيداتوالالسمدة + استعمال 
التربة.

  المشبعة بأوكسيدات الكبريت والزوت التي ترفع من حمضية الوسط الترابيلمطار الحمضية+ هطول ا
 وبالتالي موت الكثير من المتعضيات (فمث ًل يؤدي ارتفاع حمضية التربة إلى انخفاض امتاصاص بعض الملح

المعدنية من طرف النباتات مما يؤثر سلب ًا على نموها).
  في التربة وطرح النفايات باصفة عشوائية يؤديالمعادن الثقيلة والليكسيفيا والاصرف الاصحي+ تسرب مياه 

إلى تلوث التربة وماصادر المياه.
  إلى التربة التي تدخل في حلقات السلسل الغذائية مسببةلعناصر الشعاعية النشاط+ إرجاع المطار ل

طفرات وأمراض سرطانية.
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يوجد نوعين من الطحالب في بعض الوساط المائية: الطحالب الزرقاء والطحالب الخضراء
  التي تستغل غنى الوسط بالملح المعدنية للتكاثر عليييييييىالسلبي  ذات التأثير الطحالب الزرقاء

 الطحالب من الحوض المائي مما يعيق نمو العمق حاجبة أشعة الشمس عن المستويات السطح
 ويؤدي إلى موتها فيرتفع تركيز المادة العضوية في الماء وينخفض تركيز الكسجين.الخضراء

المؤشرات البيولوجية على تلوث الوسط المائي
 في الوسط. درجة التلوث في الوسط تعطي الباحث فكرة عنلكائنات الحية انوعية ونسبةإن معرفة +  
 حساسية) حسب   : النوع والنسبة     المؤشر البيولوجي (=المعامل الحيائينلحظ عموم ًا تغير هذا  + 

.لمحبة له  واحساسة له للتلوث والغير مباليه: ال الكائنات الحية لدرجة التلوث حيث نميز ثلثة أنواع
  مرتبط بدرجة حساسيتها المجرى المائي الملوث+ إذن توزيع أنواع الكائنات الحية ونسبتها على طول

 عامل التلوث.وشدة المادة الملوثة تركيزاتجاه 

طرح النفايات 
بشكل عشوائي

تسرب مياه 
الاصرف الاصحي

الفراط في استعمال 
السمدة والمبيدات

هطول أمطار حمضية 
وتوضع الغبار المشع

تأثير سلبي على التربة
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المواد الشعاعية النشــــــــــــــــــــــاط

تعريف المواد المشعة والنظائر إشعاعية النشاط
  (نويدة أم) التي ُتاصدر دقيقةغير مستقرة الشعاعي النشاط أو المادة المشعة هو ذرة ذات نويدة النظير+ 

تفتتها نتيجة α ،β ،γ:     إشعاعات من نوعأو دقائق تكون 
  لتعطي نويدة جديدة (نويدة متولدة أو عشوائية، تلقائية،حتمية وغير قابلة للقلببطريقة + يحاصل التفتت 

بنت) تكون أكثر استقرار ًا.
اللزمة لتفتت ناصف نويدات العينة.T  لنويدة مشعة المدة الزمنية عمر الناصف+  يسمى 

. مثال الفاصيلة المشعة للورانيوم . فاصيلة مشعة+  نسمي مجموع النويدات الناتجة عن النويدة الصلية 
  مثل الكرانيت،أرضية،وأخرى فضائيةماصادر الشعاعات التي يتعرض لها جسم النسان كثيرة منها أشعة + 

المحطات النووية، الفحص بالشعة، التلفون والتلفاز،  مواد غذائية.

مزايا المواد المشعـــة
إنتاج الطاقة الكهربائية:

  لبعض المواد وخاصة الورانيوم في المفاعلت النووية الذي يحرر قابلية النشطار النووي+ يتم استثمار
.الطاقة الكهربائيةطاقة هائلة تستغل في إنتاج 

  إلى درجات حرارة عالية فيتحول إلى تسخين المياه+ تمر عبر قلب المفاعل أنابيب ماء التي يتم عبرها
يَفات (بخار تحت الضغط يَعيَن بِّويَبات (التوربينات الذي يستعمل لتحريك   ) التي تنتجalternateurs) المتاصلة بُميَن
.الطاقة الكهربائية

  مما يشكل خطر تلوثلنهار أو البحر بواسطة ماء يتاصل غالب ًا با تبريد المفاعل النووي: يتم  1  ملحوظة 
.حراري وإشعاعي

: يعتبر المناصرون للطاقة النووية أنها:  2      ملحوظة
+ أكثر كفاءة ومردودية من الطاقة الحرارية التقليدية؛

 % منه35+ أقل تكلفة (سعر إنتاج الكهرباء أقل ب 
بالمحطات الحرارية التقليدية)؛

 + ل تلوث الهواء بالغازات المسببة للحتباس الحراري أو
؛SMOGللمطار الحمضية أو لظاهرة 

+ طاقة بديلة في ظل نضوب ماصادر الطاقة المستحاثية.

التأريخ المطلق للاصخور والمستحاثات:
 تحديد التأريخ المطلقتستغل المواد المشعة في الميدان الجيولوجي والركيولوجي (علم الثار) وذلك ب

 للظواهر والبنيات والاصخور الجيولوجية أو بقايا الكائنات الحية (المستحاثات) أو مخلفات وماصنوعات النسان
  الموجودة14 لبعض المواد المشعة مثل الكربون خاصية التناقص الشعاعيالبدائي وهي طريقة تعتمد 
في العناصر المراد تاريخها.

العلج الطبي والفحص بالشعة:
  من أجلالتاصوير الطبيتستعمل المواد المشعة في المجال الطبي بطرق مختلفة، إذ يسخر بعضها في 

 تدمير الخلياالفحص وتشخيص المراض وتستعمل أخرى لنتاج إشعاعات مؤينة ذات طاقة عالية ل
.السرطانية (العلج بالشعة)

البحث العلمي:
  بواسطة مواد إشعاعية النشاط لتتبع بعض الجزيئات داخل الخليا أو الكائنmarquageيستعمل اليييسام 

 مث ًل كاستعمال اللوسين المشع لتعرف مسار إنتاج البروتينات الخلوية.الحي

الاصناعات الغذائية:
يَؤبِّييَنةمن مجالت استعمال المواد المشعة،   تطهير الغذية وهي طريقة فيزيائية تستعمل لالمعالجة الُم

 منع تكاثر وكبح النبات وذلك من خلل إرسال أشعة تمكن من الرفع من مدة صلحيتها ووتعقيمها
لقضاء على الجراثيم. واالحشرات

مخاطر المواد المشعة
من بين الخطار التي تنتج عن المفاعلت النووية:

تسرب بعض الجزيئات المشعة إلى حوض التبريد الذي يتاصل غالبا بالنهار أو البحر؛•
تسرب جزيئات مشعة عبر الغازات العادمة إلى الهواء الذي نتنفسه؛•
تساقط الغبار المشع على النباتات وفوق التربة مما يلوث غذاءنا وغذاء الحيوانات العاشبة؛•
استهلك المواد الملوثة النباتية والحيوانية المائية والبرية؛•
صعوبة تخزين النفايات مما سيؤدي إلى آثار وخيمة على الاصحة والبيئة والقتاصاد.•
صعوبة صيانة المفاعلت المتقادمة وإمكانية انفجار قلب المفاعل النووي؛•
بقاء مكوناتها مشعة لمدة طويلة جد ًا حسب جنس المادة المشعة المستعملة.•

إن الخطار المباشرة على الاصحة تكمن في:
 المختلفة (الدرقية ، سرطان الدم، سرطان الجهاز التنفسي ...)؛السرطانات+ الصابة ب

يَخلقية+ ظهور   عند المولودين الجدد؛تشوهات 
 يمكنها النتقال إلى الجيال الموالية؛ طفرات+ تأثر الخليا الجنسية قد يؤدي إلى

 إذا كانت جرعات الشعاعات كبيرة.وفاة+ ال

 الذي يتميز بعمرI131  اليود المشع: تستعمل الغدة الدرقية مادة اليود لنتاج الهرمونات، و بسبب  1      ملحوظة
.بالسرطان أيام فقط في إصابة هذه الغدة المهمة 8ناصف يساوي 

  يحجبانغبار ودخان كثيفين، فإن النفجارات التي ستحاصل ستنتج  حرب نووية: في حالة نشوب   2      ملحوظة
  التي ستؤدي إلى توقف التركيب الضوئي عند النباتاتبرودة وظلمةأشعة الشمس عن الرض. النتيجة هي 

 مما سيسبب موت الكثير منها وبالتالي موت الحيوانات التي تتغذى عليها أيض ًا. هذه البرودة تمثل ما يسمى
.الليل النووي أما الظلمة فتمثل، الشتاء النووي

تدبير النفايات المشعة
 تشكل النفايات النووية ذات النشاط الشعاعي المرتفع خطورة كبيرة على صحة النسان والبيئة ولتفادي

عادة استعمالها في مستقبل في أماكن تستجيب لمجموعة من الشروط وتسمح بإتخزنتأثيراتها 

كيفية تخزين النفايات النووية
  أو السمنت ثم توضع فيالزجاجتخلط النفايات بمواد تتميز بمقاومة الشعاعات وعوامل التعرية عبر الزمن مثل 

 مواقع ذات. تجمع النفايات في شكل طرود وتخزن في اويات من السمنت أو الاصلب غير قابل للتأكسدح
  (عدم وهيدرولوجية(طبقات ذات الستقرار التكتوني مثل الكرانيت والملح والطين)مواصفات خاصة  جيولوجية 

تسرب الماء الذي يمكن أن يتلف الطرود) لحماية النسان والبيئة من الثار الضارة لشعاعاتها.

الطاقات البديلة المتجددة الصديقة للبيئة
نظر ًا ليييي:

 1  الغاز الطبييييييعي(: حيث تعتبر الطاقات التقليدية وهيي الملوث للطاقة الهدروكربونيةالجانب  (   
 ، المستعملة في الماصانع والمحطات الطاقية ووسائل  )  3  لفحيييم الحجري ( (=النفيط) وا  )  2  البترول(و

 النقل، من أكبر الملوثات عند احتراقها وهي التي تطلق أكبر كمية من الغازات المسببة للحتباس
الحراري؛

الطاقية التقليدية التي لم تعد تلبي كل الطلب العالمي؛محدودية الحتياطاتالجانب المتعلق ب 
نفاياتها المشعة. في الطاقة النووية وصعوبة التخلص مناصعوبة التحكمل 

   )  2  متجددة( و  )  1  بديييلة(صبح من الضروري التفكير في ماصادر طاقية أ الطلب على الطاقة ومع تزايد 
من أهم هذه الطاقات نجد: و  )  3  صديقة للبيئة(و

؛والريحية والباطنية والمائية الشمسيةاستغلل الطاقة •
  من المواد العضوية الفلحية أو النفايات (عن طريقCH4 الميثان اليتيلي أو غاز كالكحولإنتاج الوقود •

 أي بظاهرة التخمر ).O2المتعضيات الحي لهوائية التي تستقلب هذه المواد في غياب 
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