
التلوث الإشعاعي

  
  التلوث الإشعاعي أسبابه ومصادره 

  

  

  

  
  صفاء عبدالمنعم 

  
إن التقدم العلمي الكبير في مجال الأبحاث النووية منذ اكتشاف النشاط الإشعاعي على يد العالم (بيكرل) عام 1896 في خام اليورانيوم وحتى الآن، وتنافس

الدول الكبرى على امتلاك وتطوير القدرات النووية لاستخدامها في الأغراض السلمية والحربية، أدى في النهاية إلى تلوث البيئة بأحد أخطر أنواع
التلوث الذي عرفه الإنسان وهو التلوث الإشعاعي. وال  ي تكمن خطورته في تسلله إلى جسم الإنسان والكائنات الحية المختلفة دون سابق إنذار، حيث إنه

  لا ُيرى ولا ُيحس ولا ُيشم.
كما أنه ينتشر بسهولة في الهواء والتربة والماء، والإصابة به تكون مباشرة كاستنشاق الهواء والوصول إلى الرئتين ومن ثم إلى خلايا وأنسجة الجسم.

وكذلك عن طريق الجلد نتيجة لوجود تشقق أو جرح به ومن ثم إلى الإنسان، وأشد حالات التلوث الإشعاعي ضررا هو ما يصيب المادة الوراثية (DNA) في
الكائن الحي مسببا طفرات تؤدي في النهاية إلى تكوين خلايا سرطانية أو خبيثة، أو قد يحدث خللا في الشفرات الوراثية التي يحملها جزئ (DNA) مؤديا

إلى إحداث اضطرابات في الصفات الوراثية، والتي تظهر في صورة تشوهات وأمراض معينة تتوارثها الأجيال، كما حدث في حادثة إلقاء القنبلتين
النوويتين على على مدينتي هيروشيما ونجازاكي في اليابان منذ 53 عاما أثناء الحرب العالمية الثانية عام 1945، وحادثة المفاعل النووي تشيرنوبل

بالاتحاد السوفييتي عام 1986م.

  
  أسباب ومصادر الإشعاع

  وتنقسم مصادر الإشعاع إلى مصدرين أساسيين:
  1-  مصدر طبيعي (إشعاع طبيعي).
  2-  مصدر صناعي (إشعاع صناعي).

  وتتلخص أسباب حدوثها فيما يلي:

  
  أولا المصدر الطبيعي

فالإشعاع الطبيعي يحدث من تلقاء نفسه دون تدخل من الإنسان، حيث إن هناك عناصر في الطبيعة يطلق عليها اسم النظائر المشعة (غير المستقرة)، أي
تحوي طاقة زائدة ناتجة عن خلل موجود في نسبة البروتونات إلى النيوترونات المكونة لأنوية تلك العناصر، وحتى تصل إلىحالة الاستقرار فإنها

تطلق دقائق نووية على هيئة إشعاعات خاصة تسمى ألفا وجاما وبيتا، منتجة نواه جديدة قد تكون مستقرة، أو غير مستقرة تستمر في عملية إطلاق هذه
الإشعاعات حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار مكونة نواة وليدة مستقرة، وفي هذه الحالة تتحول هذه النظائر إلى عناصر أخرى ذات وزن أقل وصفات

  فيزيقية وكيميائية مختلفة.
ومثال على هذه العناصر عنصرا اليورانيوم والثوريوم، وهما يتواجدان بالقشرة الخارجية للكرة الأرضية، ويزداد تركيزهما كذلك في الصخور

  الجرانيتية عنها في الصخور الرملية، وتتحتوي القشرة الأرضية كذلك على نسبة ضئيلة من عنصري الكالسيوم 48 المشع، والبوتاسيوم 40 المشع.
ومن أمثلة الإشعاع الطبيعي كذلك تصاعد الغازات المشعة من القشرة الأرضية، ومن بعض المباني، خاصة الخرسانية، نتيجة لتحلل بعض المواد

  المشعة بها.
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  ومن هذه الغازات غاز الرادون 222, وغاز الثورون 220، وكلاهما مشع لجسيمات ألفا، وينتجان من تحلل الراديوم والثوريوم على التوالي.
ولا شك أن استنشاق الهواء الجوي الحاوي على هذين الغازين يؤاثر على خلايا الجسم المختلفة، كما تعتبر مناطق المياه المعدنية ومناطق الرمال

  السوداء وصخور الحمم البركانية، من أشهر المناطق ذات التركيز العالي للنشاط الإشعاعي.

  
  ثانيا المصدر الصناعي

ويكون فيه الإشعاع صناعيا أي يحدث نتيجة لفعل الإنسان، إذ يحاول الإنسان هنا، إحداث خلل بطريقة ما في نسبة البروتينات إلى النيوترونات في ذرات
عناصر النظائر الثابتة أو المستقرة، أي تحوليها إلى حالة أخرى غير مستقرة، مما يؤدي إلى انطلاق كميات هائلة من الطاقة وإشعاعات ألفا وجاما

  وبيتا.
وتحدث هذه العمليات في مراكز الأبحاث النووية المختلفة، ومحطات التجارب الذرية، والمفاعلات النووية، والتي وصل عددها حتى عام 1992 إلى 480

مفاعلا ذريا تقريبا على مستوى العالم. ويعتبر هذا النوع من الإشعاع سلاحا ذا حدين، فإذا ما وجه لصالح الإنسانية وكانت له استخدامات سلمية،
كالاستفادة منه في مجال الطب وتوليد الطاقة، وفي الصناعة والزراعة والأبحاث العلمية مع مراعاة الطرق السليمة والآمنة في التعامل معه، فإنه

  ينهض بالبشرية ويحقق لها الازدهار.
أما إذا ما استخدم في إنتاج الأسلحة النووية والقنابل الذرية ولم تتبع الاحتياطات والوسائل الأمنية في التعامل مع هذا النوع من الإشعاع فهو كفيل

  بتدمير البيئة والإنسان معا. 

  

  
  المصدر : مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 6
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