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التً  األشٌاء أنزمانٌا فً الحال الوسط بٌن حالٌن متطرفٌن فً الكبر والصؽر، كما  مكانٌا و اإلنسانٌعٌش    

والكتل التً ٌتعامل بها متوسطة المٌمة. فبٌنما نمٌس  واألزمانٌراها وٌتعامل بها كلها ذات مماٌٌس متوسطة، 

والساعات والدلائك والثوانً والكتل  واألٌامبالسنٌن  واألزمانالسنتٌمترات  أو األمتار أوبالكٌلومترات  األطوال

محاطٌن بعالمٌن اثنٌن احدهما كبٌر جدا ٌمتد مالٌٌن  أنفسناوالكٌلوؼرامات والؽرامات، نجد  باألطنان

الكٌلومترات فً الثانٌة والكتل فٌه  آالؾومترات، والحدث ٌحصل فٌه بمالٌٌن السنٌن والسرعات فٌه بمئات الكٌل

فٌه مماٌٌس مبالػ فٌها فً الضآلة،  األبعادالذري حٌث تمثل  أووهو العالم الدلائمً  واآلخر؛ األطنانبمالٌٌن 

رب لطرها جزءا واحدا من مئة ملٌون جزء من فً المادة ٌما األساسٌةفالذرة التً تعتبر الوحدة البنائٌة 

 .السنتٌمتر واؼلب حجمها فراغ

هما الجسٌمات والطالة وكل منهما لابل  أساسٌٌنٌرى الطبٌعة من خالل كٌانٌن  اإلنسانوفً ذات الولت فإن 

تنمل  أوآخر  إلىتتحول من شكل  أوتتحرر  أوتخزن  أنمختلفة ٌمكن  أشكالاآلخر. فالطالة ذات  إلىللتحول 

الكبٌرة كالكواكب والنجوم ترتبط  فاألجسامالجسٌمات فترتبط فٌما بٌنها بثالث لوى مختلفة.  أمامن مكان آلخر، 

وٌعاود  إالجسم  أيفال ٌرتفع عن سطحها  باألرضفٌما بٌنها بموة التجاذب الكتلً وهً ذات الموة التً تربطنا 

الموة الثانٌة فهً لوة التجاذب الكهربائً التً ترتبط الجسٌمات على المستوى الدلائمً، فهً  أما.إلٌهاالرجوع 

المختلفة من المواد والمركبات  واألنواع األشكالالتً تربط االلكترونات فً الذرة بنواتها، وهً المسإولة عن 

ذٌة ؼلهذه األ أجسامنان امتصاص التً نؤكلها وهً المسإولة ع واألؼذٌةنستخدمها  أوالتً نراها  واألجهزة

مسإولة عن رإٌتنا  إنها، ال بل أجسامناخلٌة فً  أونسٌج  أوعضو  أيوتنفسنا وكل حركة فً  أجسامناوبناء 

الموة الثالثة وهً لوة الربط النووي فهً اشد الموى الثالثة  أما. ألخرىوكراهٌتنا  بؤشٌاءوسمعنا وحتى فرحنا 

ملٌون جزء من المتر وان كانت المسإولة عن  ألؾتؤثٌرها مسافة جزء واحد من  بؤسا واللها مدى فال ٌتجاوز

 .الرعب الذي ٌنتاب العالم منذ بضع عشرات من السنٌن

 تعرٌف اإلشعاع النووي:

مستمرة  هو ظاهرة فٌزٌائٌة تحدث فً الذرات الؽٌر اإلشعاع النووي

ذرة  للعناصر، وفٌه تفمد النواة الذرٌة بعض جسٌماتها وتتحول

 .العنصر إلى عنصر آخر أو إلى نظٌر آخر من العنصر ذاته

 أوطالة  إال ًالنووي ما ه اإلشعاعوٌمصد بها عادة  إشعاعن كلمة إ

جسٌمات تتحرر من نواة الذرة نتٌجة لحالة من عدم االستمرار تكون 

مادة ذراتها ؼٌر مستمرة  أنوٌةلنواة ، وتسمى المادة التً تكون فٌها ا

 أشكالوهً احد ؤشعة جاما ما ٌسمً ب أولطالة المتحررة ا إن .مشعة

الرادٌو  أمواج إلٌها باإلضافةالكهرومؽناطٌسً الذي ٌشمل  اإلشعاع

والبرتمالً  األحمروالضوء المرئً )  تحت الحمراء واألشعة

فوق البنفسجٌة  واألشعةوالبنفسجً(  واألزرق واألخضر واألصفر

وهً  وبٌتا والنٌوترونات ألفاجسٌمات نوٌة ؼٌر المستمرة فهً الجسٌمات التً تنطلك من األ أماالسٌنٌة.  واألشعة

 .ذات طالة عالٌة وان اختلفت طالاتها وتفاوتت لدراتها على اختراق المواد

وؼذائنا  أجسامناالعناصر المشعة موجودة فً الطبٌعة منذ بدء الخلٌمة فهً موجودة فً  أوالمواد المشعة  إن

كتلن التً تستخدم فً التصوٌر  أشعةتصدر  أجهزةؼٌر انه تم تصنٌع  اء الذي نشربه والهواء الذي نستنشمهوالم

الطبً والصناعً، كما انه تم تصنٌع العدٌد من المواد المشعة وذلن بتحوٌل مواد مستمرة الى مواد  اإلشعاعً

 ألؼراضتخدامها سمادة مشعة ٌمكن ا ؼٌر مستمرة وذلن من خالل التفاعالت النووٌة بحٌث تنتج أنوٌةذات 

للسرطان والذي ٌنتج من خالل لذؾ مادة  اإلشعاعًالمستخدم فً وحدات العالج  الكوبلت المشعمثل  مفٌدة

http://www.baghdadalrashid.com/vb3/imgcache/2192.imgcache
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الؽدة  أمراضالذي ٌستخدم فً عالج الٌود المشع ، والكوبلت المشعبالنٌوترونات فٌنتج  النٌكل ؼٌر المشعة

 .النووٌة أو ألؼراض مدمرة كالمنبلةالدرلٌة 

 

 :تارٌخ االشعاع النووي

ٌموم ببعض التجارب للحصول على نظائر  4591فً العام  فٌرمًكان العالم       

 عنصر الٌورانٌوم. وعندما وصل إلى  العناصر عن طرٌك لذؾ النوى بالنٌوترونات

) العنصر األخٌر فً الجدول الدوري فً ذلن الولت ( . تولع أن لذؾ العنصر 

بالنٌوترونات سٌإدي إلى وجود نواة ؼٌر مستمرة تموم بإطالق جسٌمات بٌتا وبالتالً 

وإنتاج عنصر جدٌد فً الجدول الدوري ، ولكنه  59إلى  59ازدٌاد العدد الذري من 

 .رؾ على نواتج التفاعللم ٌحصل على ما تولعه ولم ٌستطع التع  

حٌث لام عالم  4594إلى العام  4591واستمرت األبحاث والدراسات من العام      

بالتعرؾ على نواتج التفاعل وأوضح أن نواة  إدا نودانكٌمٌائً ألمانً ٌسمى 

ولد أكدت الدراسات صحة ما  . الٌورانٌوم انشطرت إلى نواتٌن متوسطتً الكتلة

انمسام نواة ثمٌلة إلى نواتٌن  "النووي  االنشطاروبذلن ٌكون  افترضه هذا العالم .

كمٌات هائلة من الطالة نتٌجة تفاعل نووي " وإلحداث  وإنتاجمتوسطتً الكتلة ، 

بجسٌمات خفٌفة نسبٌاً مثل  991ٌوارانٌوم ـ  991كتلً \59/ذري الٌورانٌومتمذؾ النواة الثمٌلة مثل  االنشطار

 .ضل المذائؾ ألنها ال تحمل شحنةالنٌوترونات التً تعد أف

 

 :المفاعالت النووٌة

المواد المشعة  إنتاجالبحث العلمً، تعتبر من اكبر مصادر  ألؼراض أوالطالة  إلنتاجالمفاعالت النووٌة التً تستخدم  إن

ما ٌزٌد على مئتً مادة  إنتاج إلىانشطار أنوٌة ذرات الٌورانٌوم الموجود فً للب المفاعل ٌإدي  أن، حٌث اإلطالقعلى 

مواد ؼٌر مشعة  إلىاؼلبها سرعان ما ٌتحول  أناختالفا كبٌرا، ؼٌر  اإلشعاعٌةمشعة وهذه المواد تختلؾ فترة فعالٌتها 

 .تتم معالجتها فً موالع مناسبة أن إلىوتبمى فً الؽالب داخل حافظات الولود  اإلشعاعًبواسطة عملٌة االنحالل 

التً تمتاز بها المادة هً صفة متعلمة بنواة الذرة فمط، أما االلكترونات، وهً جسٌمات ضئٌلة الكتلة  اإلشعاعخاصٌة  إن

ممارنة بالنواة، وتحمل الشحنة السالبة وتدور حول النواة، فهً التً تحدد السلون الكٌماوي للمادة وال عاللة مطلما لها 

الشحنة والنٌوترونات متعادلة الشحنة وكتلتٌهما متماربتان وكتلة كل  . تحوي النواة البروتونات موجبةاإلشعاعٌةبالفعالٌة 

زاد عدد احد  إذا أماالكترون. وفً الذرة المتعادلة ٌتساوى عدد البروتونات وعدد االلكترونات 9222منهما تمارب كتلة 

 .متؤٌنةالذرة  أنعن اآلخر فنمول  األنواع

 واألوكسجٌنالهٌدروجٌن لدٌه بروتون واحد مثال ة فً نوى ذراته، فٌحدد العنصر من خالل عدد البروتونات الموجود

عناصر بروتونا ب 59ستة عشر بروتونا. بازدٌاد عدد البروتونات تصبح النوى أثمل، تسمى العناصر التً لدٌها أكثر من 

 النواةدور النٌوترونات مهم جدا فً تحدٌد كون  إن. ما بعد الٌورانٌوم

لل للٌال أمشعة، فالنوى المستمرة، فً الؽالب، ٌكون فٌها عدد البروتونات 

من عدد النٌوترونات وتكون جمٌعها مرتبطة بشكل لوي بحٌث ال تسمح 

 إذامتزنة وهادئة. أما  النواةبالخروج منها، فتبمى  النواةمن مكونات  ألي

ادة فً عدد النٌوترونات فوق حد التوازن فٌصبح لدى النواة زٌ أصبح

الطالة بحٌث ال تستطٌع السٌطرة على مكوناتها، فتتخلص من هذه الطالة 

تحرٌر جسٌمات  أو( أشعة جاماكهرومؽناطٌسً ) إشعاععلى شكل  إما

 أوهذه المادة  إناالثنٌن معا، وهنا نمول  أو( بٌتا أو ألفا أشعةمن داخلها ) 

 .النواة مشعة أوالذرة 
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 :النشاط االشعاعً

فكرة  أٌة، ولكنه ال ٌعطً اإلشعاعممدرة تلن المواد على  إلىالذي تمتاز به المواد المشعة ٌشٌر  اإلشعاعًالنشاط  إن

ممدار الخطر الصحً المتعلك  أوالصادر  اإلشعاعكمٌة عن ممدار 

االنحالل  أو اإلشعاعًالنشاط  أن إلى اإلشارة. هذا مع اإلشعاعبهذا 

 أوشكلها الكٌماوي  أوكتلتها  أوال عاللة له بحجم المادة  اإلشعاعً

تتعلك  وإنماؼازٌة،  أوسائلة  أوكانت صلبة  ءحالتها الفٌزٌائٌة سوا

تتدخل فٌها  أنلوة خارجٌة ٌمكن  أٌةبخاصٌة لنواة المادة وال ٌوجد 

منعا لذلن فهً تسمى عملٌة تلمائٌة.  أوتسرٌعا  أونمصا  أوسواء زٌادة 

لمطعة صؽٌرة من الكوبلت لد ٌكون اكبر  اإلشعاعًلذلن فإن النشاط 

الؽرام الواحد  إنمن مادة أخرى.  أطنانلعدة  اإلشعاعٌةمن الفاعلٌة 

ملٌون  9حوالى  493-بٌكرٌل، والؽرام الواحد من السٌزٌوم ألؾ 49هً  اإلشعاعٌةمن الٌورانٌوم المنضب نشاطٌته 

لحوالً ثالثة أطنان من  اإلشعاعًٌكافئ النشاط  992-بٌكرٌل. اي ان النشاط االشعاعً لؽرام واحد من الرادٌوم

طناً  240لما ٌمرب من  اإلشعاعًٌكافئ النشاط  493-لؽرام واحد من السٌزٌوم اإلشعاعًالٌورانٌوم المنضب، و النشاط 

ل فً هذه الحالة على عامل مهم جدا وهو المعدل الزمنً لالنحال اإلشعاعًمن الٌورانٌوم المنضب. وٌعتمد النشاط 

فً الثانٌة الواحدة من كمٌة ممدارها  ٌوارانٌومذرة  ألؾ 49، تنحل  أعالهالمذكورة  األمثلة، ففً عمر النصؾالمعروؾ ب

الزمن الالزم النحالل ذرات نصؾ الؽرام فإنه  أماملٌون ذرة تإلؾ فً مجملها الؽرام الواحد من هذه المادة،  ألؾ 9,1

عاما النحالل نصؾ ذرات  4222عاما النحالل نصؾ ذرات ؼرام السٌزٌوم و 92ملٌون سنه بٌنما ٌلزم  ألؾ 1,1ٌلزم 

 للٌورانٌومعاما بعمر النصؾ  4222عاما و 92ملٌون سنه و ألؾ 1,1ؼرام الرادٌوم، لذلن سمٌت الفترات الزمنٌة 

من  ألخروت من عنصر خاصة ثابتة للعناصر وتتفا أرلاماوالسٌزٌوم والرادٌوم على التوالً. وهذه الفترات الزمنٌة تمثل 

درجة  أوللعنصر الواحد تمثل رلما ثابتا ال ٌتؽٌر مثل عدد بروتوناته  أنهابسٌطة من الثانٌة ؼٌر  أجزاء إلىمالٌٌن السنٌن 

 اإلشعاعٌة تهدرجة ؼلٌانه وبالتالً فانه ٌمكننا تولع الفترة التً ٌبمى فٌها العنصر مشعا وٌمكن حساب فاعلٌ أوانصهاره 

 . الرٌم و الرنتجن و الرادتتعدد وحدات لٌاس اإلشعاع فنجد . بدلة عالٌة

 :لحوادث النووٌةا أشهر

شملت الحوادث النووٌة كافة مجاالت استخدام الطالة النووٌة 

 . بشمٌها المدنً والعسكري

  :المفاعالت النووٌة المدنٌة

حٌث تلوثت مناطك 4542عام  /فً أوكرانٌا  ونٌلتشرحادث 

 شاسعة بكمٌات كبٌرة من اإلشعاع 

 :المنشآت العسكرٌة

فً جبال األورال فً روسٌا االتحادٌة عام  كٌشٌنمحادثة بلدة 

نتٌجة حدوث تآكل فً أحد خزانات النفاٌات المشعة عالٌة  4513

 .انفجاره وانتشار مواد متسعة  إلىالمستوي أدى 

 :نمل األسلحة النووٌة

ت الهٌئات العالمٌة المعنٌة باألمان النووي أربعة عشر حادث من حوادث النمل النووٌة جوا وبحرا ومن أشهر سجل

 : الحوادث

بٌن لاذفة لنابل وطائرة تموٌن تابعتٌن لألسطول األمرٌكً أثناء عملٌة تموٌن  4522حادث تصادم طائرتٌن بؤسبانٌا عام 

بل الهٌدروجٌنٌة األربع التً كانت تحملها الماذفة وأثناء السموط لم تنفرج بالولود فً الجو مما أدى إلى سموط المنا

المظالت بمنبلتٌن األمر الذي أدى إلى تشؽٌل الشحنة االعتٌادٌة لكل منها وانطالق المادة االنشطارٌة عند اصطدامها 
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  . باألرض وأدى الحادث إلى تلوث المنطمة

 حوادث الؽواصات النووٌة

  4542شاطئ برمودا عام  ؼواصة نووٌة لرب

 9222ؼواصة روسٌة لرب السوٌد عام 

 حوادث عودة سفن الفضاء

 : حدثت بعض الحوادث النووٌة أثناء عودة بعض سفن الفضاء لألرض

 . انتشار البلوتونٌوم فً الجو إلىعند عودتها مما أدى  4521عام  SKY UP 19 حادث احتراق السفٌنة الفضائٌة

ونشر كمٌات من الملوثات المشعة فوق المناطك الشمالٌة  4534عام  COSMOS 954الفضائٌة حادث احتراق السفٌنة 

 . الؽربٌة من كندا

 آثار اإلشعاع النووي:

 اإلشعاعات النووٌة: رٌتؤث مدى

 :منها أمور عدة على خطورتها حٌث من النووٌة األشعة تؤثٌرات تعتمد

 له منها وكل والنٌوترونات ألفا وأشعة بٌتا وأشعة اإللكترونات مثل أنواع عدة فاإلشعاعات اإلشعاع نوع  •

 .محددة تؤثٌرات

 .المتولعة اآلثار احتمالٌة زادت الكمٌة زادت فكلما اإلشعاع كمٌة •

 .المتولع األثر زاد التعرض مدة زادت فكلما التعرض مدة •

 .المتولعة اآلثار زادت المسافة للت فكلما المتعرض الشخص وبٌن اإلشعاع مصدر بٌن المسافة •

 .البالؽٌن تعرض من أخطر والمراهمٌن األطفال فتعرض العمر •

 ذاتها الخلٌة على كثٌرا ٌعتمد عام بشكل اإلنسان جسم وعلى الحٌة واألنسجة الخالٌا فً اإلشعاعً التؤثٌر •

 االنمسام بطٌئة الخالٌا من ربأك تؤثرها ٌكون االنمسام سرٌعة فالخالٌا

 اإلشعاع على الكائنات الحٌة تؤثٌركٌفٌة 

 .دخل اإلشعاعات إلى البٌئة من مصادر مختلفة وتإثر على الكائنات الحٌة من إنسان وحٌوان ونبات وكائنات حٌة دلٌمةت

وٌكون تؤثٌر اإلشعاعات الطبٌعٌة أو الصناعٌة على الكائنات الحٌة بنفس الطرٌمة فمن اإلشعاعات تخرج إشعاعات 

( بحٌث تحدث تؽٌر فً ترتٌب األحماض األمٌنٌة فً المادة ...  )إلكترونات,بروتونات,نوٌات عالٌةجزئٌات ذات طالة 

الوراثٌة واألنزٌمٌة ٌنتج عنها أضرار وراثٌة تنتمل إلى األجٌال المادمة أو أضرار جسدٌة تإثر فمط على الكائن الحً 

إلشعاعات وحدوث األضرار من عدة ساعات إلى المصاب وتتراوح الفترة الزمنٌة ما بٌن تعرض الكائنات الحٌة ل

 .عشرات السنٌن

ضرار بتلن المادة، وإذا كانت تلن المادة إن اإلشعاع ٌُحدث تؤٌ نا فً المادة التً ٌمر فٌها، وان هذا التؤٌْن ٌإدي إلى اإل

ربان وتعدٌل تلن الوظائؾ، ضرار ٌإدي إلى تعطٌل وظائؾ تلن الخلٌة أو ذلن النسٌج أو إخلٌة أو نسٌجا حٌاً، فإن هذا اإل

وبذلن ٌإثر فً النظام ككل والذي ٌظهر كحالة مرضٌة فً الجسم. ٌتفاعل اإلشعاع مع الخلٌة الحٌة بطرٌمتٌن األولى 

مباشرة واألخرى ؼٌر مباشرة؛ فالتفاعل المباشر ٌتم بعد امتصاص الذرات المكونة للخلٌة أو لألنسجة الحٌة لطالة 

ن أدي إلى تحلل الجزٌئات التً تدخل هذه الذرات فً تركٌبها، ومن هنا ٌبدأ الخطر الذي ٌمكن اإلشعاع فتتؤٌن، مما ٌإ

ٌجتاح الخلٌة الحٌة. أما فً الطرٌمة ؼٌر المباشرة فإن اإلشعاعات ال ٌنتمل أثرها مباشرة إلى الخلٌة الحٌة من خالل تؤٌٌن 

ألكثر وفرة فً النسٌج الحً مما ٌإدي إلى تكوٌن عدد من ي ٌشكل المادة اذذرات الخلٌة وإنما تؤٌٌن جزٌئات الماء ال

ن أاالٌونات شدٌدة التفاعل تسمى الجذور الحرة، تموم هذه الجذور الحرة بتكوٌن مركبات سامة، مع اإلشارة هنا إلى 

ثر الطرٌمة المباشرة أضرار بالخلٌة الحٌة ٌفوق ر هذه الطرٌمة فً اإلأثن أ أشارتالبحوث التجرٌبٌة على األحٌاء الدلٌمة 

ضعاؾ، حٌث تموم المركبات الكٌماوٌة السامة بإلحاق األذى بمكونات الخلٌة والجزٌئات الهامة فً أنسجة الكائن أعدة 

 صبؽٌاتالحً مثل ال

 مراحل التلؾ اإلشعاعً:
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  :إن العملٌات التً تمود إلى التلؾ اإلشعاعً معمدة وؼالباُ ما تتخذ أربع مراحل

 المرحلة البٌولوجٌة,  المرحلة الكٌمٌائٌة,  المرحلة الفٌزٌوكٌمٌائٌة,  ٌائٌة االبتدائٌةالمرحلة الفٌز

 الخلٌة و اإلشعاع النووي:

إن الخلٌة هً الوحدة البنائٌة األساسٌة فً جسم الكائن الحً، وبالتالً فان اثر اإلشعاع فً جسم الكائن الحً هو نتاج  

وتتلخص آثار اإلشعاع فً الخلٌة من الناحٌة النظرٌة إما بموت الخلٌة، أو  الضرر الذي ٌصٌب الخالٌا من اإلشعاع،

وفً حالة التفجٌر صبؽٌات تؤخٌر انمسامها، أو زٌادة معدل السرعة فً انمسامها أو إحداث الطفرات الجٌنٌة أو تكسر ال

  .ن ٌمتل من اإلشعاعأالنووي فان الشخص المتعرض لهذه الجرعة ٌموت بسبب الحرارة الناتجة من التفجٌر لبل 

ومن المفٌد اإلشارة هنا إلى إن الجسم ٌموم بإعادة بناء مستمرة لخالٌا وأنسجته سواء فً المواضع العادٌة أو عند اإلصابة 

بمرض أو ما شابه، فإذا أصٌب أي جزء من الجسم فإن إعادة البناء أو الترمٌم فً الجسم تتم ٌشكل فعال وبؤسرع ما ٌمكن 

جسم سواء أكان هذا المرض بمسبب بٌولوجً كالفٌروسات أو بمسبب كٌماوي كالسموم أو مٌكانٌكً ضمن ممدرة ال

ذا ل. كالجروح أو إشعاعً. ولوال هذه الخاصٌة التً أعطاها الخالك العظٌم ألجسامنا لمات الواحد منا إذا ما شاكته شوكة

و الحال لدى الماطنٌن فً مناطك تتمٌز بارتفاع إن تعرٌض الخالٌا لجرعات للٌلة من اإلشعاع وبشكل مستمر وهذا هف

كبر لمتل الخلٌة مما لو أعطٌت الجرعة للخلٌة دفعة واحدة وذلن لممدرة الخلٌة على أمستوى اإلشعاع فٌها ٌتطلب جرعة 

 إصالح األضرار البسٌطة التً تسببها الجرعات الصؽٌرة. كما إن هنان بعض اآلثار التراكمٌة التً ال ٌمكن إصالحها

 وتتراكم مع مرور الزمن.

 مدى حساسٌة أعضاء الجسم لإلشعاع:

من األشعة، فإنه ٌجري انخفاض سرٌع لمكونات  كبٌرةحساسٌة لألشعة، وعند التعرض لجرعة  األنسجة برٌعد الدم أك

دموٌة بصورة الدم، وتبدأ الخالٌا اللمفاوٌة فً االختفاء، وربما تختفً تماماً خالل ٌومٌن، كما ٌنخفض عدد الصفائح ال

ٌكون النمص اشد فً عدد الخالٌا البٌضاء عنه فً الخالٌا الحمراء، وانخفاض عدد الكرٌات البٌضاء ٌجعل و  كبٌرة

 .الجسم ضعٌؾ المماومة لألمراض ومن الممكن أن ٌتعرض اإلنسان للموت جراء حدوث نزٌؾ شدٌد

الجهاز الهضمً، ولكن إذا تعرض لجرعة كبٌرة جداً من أما الجلد، فإن له لدرة أكبر على مماومة اإلشعاعات من الدم و

أشعة بٌتا الخارجٌة أو األشعة السٌنٌة المنخفضة جداً فإن الجسم ٌصبح ؼٌر لادر على تجدٌد خالٌا الجلد فتصبح أدمة 

 .الجلد رلٌمة وٌحدث تمرحات فً الجلد وٌفمد الجسم كمٌة كبٌرة من السوائل، لد ٌترتب علٌها وفاته فوراً 

 م العوامل المتحكمة فً أثار التعرض اإلشعاعً:أه

الخواص الفٌزٌائٌة و البٌولوجٌة للمادة المشعة وتتضمن عمر النصؾ , نوع و طالة األشعة المنبعثة , االنتمال الخطى 

ق خروج للطالة , الطالة الممتصة من النسٌج المستمبل لألشعة , الفترة الزمنٌة لتواجد المادة المشعة داخل الجسم ثم طر

و الدورة الدموٌة و سوائل  والجنس و األمراض المختلفة السنعوامل أخرى مثل إلى جانب المادة المشعة من الجسم , 

 آلٌات ومٌكانٌكٌة انتمال المادة المشعة من نسٌج إلى أخر . والتً تحدد الجسم وكذلن الجهاز التنفسً والجهاز الهضمً

 على اإلًساى اإلشعاع الٌىوي آثاس

 إلىالنووٌة ٌحدث تؤٌن للذرات المكونة لجزٌئات الجسم البشرى مما ٌإدى  اإلشعاعات إلى حًكائن  أيعندما ٌتعرض 

 : البٌولوجٌة اآلثارنوعان من  ه اإلشعاعاتلهذو بالخطر  اإلنسانحٌاة  ةمهدد األنسجةدمار هذه 
 جسدي :ثر األولألا

 بعضها مبكر و البعض متؤخر : األمراضحٌث ٌصاب ببعض  اإلنسانعلى  ؼالباٌظهر 
  تؤثٌرات اإلشعاع المبكرة

من التعرض الحاد لجرعة  أسابٌعؤثٌرات المبكرة لإلشعاع هً تلن التؤثٌرات التً تحدث بعد عدة ساعات وحتى عدة الت
هذه التؤثٌرات تشمل الؽثٌان، اإلجهاد ، ارتفاع درجة الحرارة ، تؽٌرات دموٌة . الل أوكبٌرة من اإلشعاع لعدة ساعات 

 إلىومنها همود نخاع العظم ، تؤثٌرات معوٌة مثل تمشر الخالٌا المبطنة لألمعاء ، والتؤثٌر ربما ٌكون الموت خالل شهر 
 التعرض الحاد لإلشعاع .  منشهرٌن 
الملٌلة فتظهر  اتاإلشعاع إلى ظهور الحمى فً ولت مبكر أو الجرع جرعة عالٌة من ٌإدي التعرض إلى الحــمى :

 .أعراض الحمى بعد بضع أٌام من التعرض
سفرت وٌعود الشعر إلى النمو بعد بضعة أشهر لكنه  1ٌوم من التعرض لجرعة تزٌد عن  17-71خالل  تسالط الشعر :

ً  1لونه عن الشعر األصلً أما عند التعرض لجرعة تزٌد عن  ؾلد ٌختل  سفرت ٌإدي إلى تسالط الشعر نهائٌا
 تؤثٌرات اإلشعاع المتؤخرة
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   :الســـــــرطان

أى التعشض لجشعاث عالٍت هي األشعت الٌىوٌت قذ ٌسبب صٌادة فً حاالث لمد أصبح جلٌاً منذ أوائل المرن التاسع عشر 

 .ذم الحاد وسشطاى الغذة الذسقٍت وسشطاى الثذيالسشطاى هثل سشطاى ال

أن ٌحدث نتٌجة تلؾ جهاز التحكم فً خلٌة فردٌة  مكنإن السرطان هو تكاثر مفرط للخالٌا فً أحد أعضاء الجسم وٌ
عداد فٌإدي بها إلً االنمسام بسرعة أكثر من انمسام الخلٌة الصحٌحة ثم ٌنتمل هذا الخلل إلى الخلٌة الولٌدة وبهذا ٌزداد ت

 ي الخالٌا الصحٌحة فً نسٌج العضو. وٌعتبر السرطان من الـتؤثٌرات المتؤخرة لإلشعاعدالخالٌا الشاذة إلى حد ٌإ
 .عٌذ تعشض الخصٍتٍي الوباشش لألشعت قذ ٌحذث العقن والزي إها أى ٌكىى هؤقتاً أو دائن حسب الجشعت :العقن

من بٌن اآلثار المتؤخرة الناتجة عن اإلشعاعات هو عتمة عدسة العٌن وهو المرض المعروؾ باسم  إعتام عدسة العٌن:
 .مل سٌفرت 71االكتراكت وتوجد لٌمة معٌنة للجرعة الكافٌة التً ٌحدث بعدها هذا المرض هً حوالً 

أكدت التجارب أن متوسط العمر ٌنخفض للٌالً بالتعرض لإلشعاعات ولمد أظهرت اإلحصائٌات  انخفاض متوسط العمر :
إلى لصر  يالتً تم إجرائها على مجموعات بشرٌة تعرضت لجرعات عالٌة إن جرعة مكافئة ممداراها سٌفرت واحد تإد

 .عمر اإلنسان بما ال ٌزٌد عن سنة واحدة

 
 

 

  وراثًالثانً:ثر األ
التؤثٌرات الوراثٌة لإلشعاع تنتج عن تلؾ فً الخالٌا التناسلٌة، إذ ٌؤخذ هذا إن 

 .التلؾ شكل تؽٌٌر ٌدعى بالطفرات الوراثٌة فً المادة الوراثٌة للخلٌة
ٌمكن لإلشعاع أن ٌولد الطفرات الوراثٌة التً ال ٌمكن تمٌٌزها عن الطفرات 

 ً لتعرض لإلشعاعات أو ٌمكن أن تحدث الطفرة نتٌجة ا. التً تحدث طبٌعٌا
أو الجٌنات. وجدٌر  صبؽٌاتتناول مواد كٌمٌائٌة من شؤنها أن تإثر فً عمل ال

فإنها تإدي إلى موت هذه الخلٌة،  جسمٌةبالذكر أن الطفرة إذا أصابت خلٌة 
وبالتالً ال تظهر الصفة فً األجٌال التالٌة. بٌنما إذا أصابت خلٌة جنسٌة فإنها 

تنتمل إلى األبناء. ومعظم الطفرات 
، ولذلن فهً ال تظهر إال إذا متنحٌة

اجتمع فً األبناء جٌنات متنحٌان 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://knol.google.com/k/-/-/1p23777xms3n9/dppt7e/5-3.bmp
http://knol.google.com/k/-/-/1p23777xms3n9/dppt7e/top.conjoined.egypt.jpg1065847851352219600.jpg
http://knol.google.com/k/-/-/1p23777xms3n9/dppt7e/5-3.bmp
http://knol.google.com/k/-/-/1p23777xms3n9/dppt7e/top.conjoined.egypt.jpg1065847851352219600.jpg
http://knol.google.com/k/-/-/1p23777xms3n9/dppt7e/5-3.bmp
http://knol.google.com/k/-/-/1p23777xms3n9/dppt7e/top.conjoined.egypt.jpg1065847851352219600.jpg
http://knol.google.com/k/-/-/1p23777xms3n9/dppt7e/5-3.bmp
http://knol.google.com/k/-/-/1p23777xms3n9/dppt7e/top.conjoined.egypt.jpg1065847851352219600.jpg
http://knol.google.com/k/-/-/1p23777xms3n9/dppt7e/5-3.bmp
http://knol.google.com/k/-/-/1p23777xms3n9/dppt7e/top.conjoined.egypt.jpg1065847851352219600.jpg
http://knol.google.com/k/-/-/1p23777xms3n9/dppt7e/5-3.bmp
http://knol.google.com/k/-/-/1p23777xms3n9/dppt7e/top.conjoined.egypt.jpg1065847851352219600.jpg
http://knol.google.com/k/-/-/1p23777xms3n9/dppt7e/5-3.bmp
http://knol.google.com/k/-/-/1p23777xms3n9/dppt7e/top.conjoined.egypt.jpg1065847851352219600.jpg
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الكائن الحً فً تشوه شكله العام لد ٌكون السبب فً ذلن  أصٌبما  إذاٌحمالن نفس الصفة الوراثٌة الناتجة من الطفرة. 
 الجٌنٌة وهً عبارة عن تؽٌر مستدٌم للجٌن الطفرة

إحدى العوامل المهمة المساعدة إلحداث الطفرة الوراثٌة وهً من الظواهر الخطرة التً ٌجب  نووٌةتعتبر اإلشعاعات ال
ٌنتج عنها  صبؽٌاتانحرافات فً ال إحداثحد ممكن ذلن الن اإلشعاع ٌعمل على  أدنىتملٌل احتمالٌة حدوثها إلى 

مصابٌن بنمص  أطفالإلى والدة  إضافةعند الحوامل ونسبة وفٌات الموالٌد  اإلجهاضوالدٌة وارتفاع نسبة تشوٌهات 
وٌزداد  إشعاعٌةمنه عند النساء فً حالة التعرض إلى جرعات  أعلىاحتمال حدوث الطفرة عند الرجال  أنعملً وٌعتمد 

ا ٌعتمد وجود عاللة بٌن انخفاض موالٌد الذكور وبٌن احتمال حدوث الطفرة الوراثٌة بزٌادة الجرعة اإلشعاعٌة ، كم
تعرض النساء إلى اإلشعاع ٌإدي إلى انخفاض نسبة الموالٌد الذكور وان  أن اإلحصائٌاتالتعرض إلى اإلشعاع . وتبٌن 

 االنخفاض ٌتناسب مع زٌادة الجرعة اإلشعاعٌة ممدار هذا
ٌٍي إلى تأثٍشاث خطٍشة هزٍ التأثٍشاث تعتوذ على هشحلت الحول تعشض الوشأة الحاهل لألشعت الٌىوٌت قذ ٌعشض الجعٌذ 

تعرضت البوٌضة الملمحة أثناء األسابٌع األولى لإلشعاع ٌتم انفصالها عن الرحم التً تن فٍها التعشض وعلى الجشعت فئرا 
جهاز العصبً وٌحدث اإلجهاض,وإذا كان عمر الجنٌن حوالً ثالثة أشهر فإنه ٌتعرض لتشوهات جسدٌة خصوصا فً ال

والعٌون.أما فً الفترات التً تلً الشهور الثالثة األولى فإن الجنٌن ٌتعرض إلى تشوٌه الٌدٌن واألرجل وتتؤثر األجنة 
 حتى ولو بتركٌزات بسٌطة من اإلشعاعات لذا ال ٌسمح بؤخذ األشعة للحوامل

 على البٌئة اإلشعاع النووي آثار
وخاصة بعد الحرب  فً البلدان المتمدمة  التجارب من إجراءما ٌحدث  النوويمن العوامل الرئٌسٌة المسببة للتلوث 

انتشار كمٌات كبٌرة من  إلىالتجارب  أدتالذرٌة لزٌادة الموة التدمٌرٌة لها ولد  األسلحةبهدؾ تطوٌر  األخٌرةالعالمٌة 
ٌحتوى على بعض  والذيالجو العلٌا  طبمات إلىالتجارب وتحمل الرٌاح هذا الؽبار المشع  إجراءمناطك  فًالؽبار المشع 

النظائر المشعة لٌتسالط فوق كثٌر من المناطك البعٌدة عن مولع التجارب حٌث تلوث الهواء و الماء والؽذاء وتتخلل دورة 
 .اإلنسان إلىتصل  وأخٌرالحشرات والنباتات والطٌور والحٌوانات لالسلسلة الؽذائٌة حٌث تنتمل 

الذي ٌنتج عن االنفجارات النووٌة ٌتواجد فً كل  09األسترنسٌوم أنواع من الملوثات فمثالً عنصر  عدة مد ظهرت ل
مكان تمرٌباً وتتزاٌد كمٌته مع االزدٌاد فً إجراء التجارب النووٌة وهو ٌتسالط على األشجار والمراعً فٌنتمل إلى 

بن من األبمار والمواشً,وٌتلؾ العظام وٌسبب العدٌد من األؼنام والماشٌة ومنها إلى اإلنسان وهو ٌإثر فً إنتاجٌة الل
األمراض وخطورة التفجٌرات النووٌة تكمن فً الؽبار الذري الذي ٌنبعث من موالع التفجٌر الذري حٌث ٌتسالط بفعل 

 الجاذبٌة األرضٌة أو بواسطة األمطار فٌلوث كل شًء وٌتلؾ كل شًء
 

النووٌة وهو التلوث  المحطات تحدثهمن التلوث  آخروهنان نوع 
 األنهار أوالبحار  أووٌنتج عن استخدام مٌاه المحٌطات  الحراري

المصدر بعد ذلن فترتفع  فًتلمى  والتًبكمٌات كبٌرة لتبرٌد المفاعل 
 األحٌاءبكافة  واألضرار البٌئًدرجة حرارتها محدثة خلل بالنظام 

 فًالمذاب  ٌناألكسجالمٌاه حٌث ٌملل من نسبة  فًتعٌش  التًالمائٌة 

 . الماء الالزم لحٌاة الكائنات البحرٌة
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 :التفجٌرات النووٌة الفرنسٌة فً الجزائر وأثارها

لم تمتصر اإلبادة التً سخرها الجٌش الفرنسً على المتل الجماعً بالطرق 

المعهودة، بل تطور األمر إلى حد استعمال العلم والتمدم التكنولوجً فً خدمة 

األؼراض الدنٌئة، ومن هذه الممارسات نسجل عملٌة تفجٌر المنبـلة النووٌـة فً 

الساعة السابعة وأربع  على 4522فبراٌر سنة  49ففً الصحراء الجزائرٌة 

ت  دلائك ودون علم أحد ودون أخذ الحٌطة والحذر بإبعاد السكان أو حماٌتهم هز 

 صمت الصحراء بتفجٌرها أول لنبلة نووٌة لها على األراضً الجزائرٌة  فرنسا

 ) أربع مرات لنبلة هٌروشٌما سبعٌن طنبموة  "عملٌة الٌربوع األزرق"و سمتها 

وكان  "األخضر"ثم  "األحمر"و "الٌربوع األبٌض"لٌات لتتبعها مباشرة بعم (

 "عٌن إٌكر"و "رلان"ذلن بالتحدٌد فً منطمتً 

 األبٌض واألحمر, وترجع هذه التسمٌة إلى لارض صحراوي ٌسمى "الٌربوع" وألوان العلم الفرنسً األزرق

كفئران تجارب ثم أخذت بعضهم إلى مستشفى ألؾ نسمة  42لمد تعمدت فرنسا آنذان استعمال سكان المنطمة البالػ عددهم 

لكن الشًء الؽرٌب هو أن فرنسا لم تستخدم السكان األصلٌٌن فمط كفئران  رلان العسكري لدراسة آثار المنبلة على البشر

 آخرتجارب بل استخدمت جنودها أٌضا وهذا ما ٌدفع بعض الفرنسٌٌن الستنكار التجارب ال شًء 

 :ةلتفجٌر المنب 

كان كل شًء جاهز فً  4522بداٌة شهر فٌفري من سنة فً  

رلان، وأصبح األمر بٌد األرصاد الجوٌة التً ستحدد الٌوم 

وتمرر  4522فٌفري  12المواتً للتفجٌر، ولمد تم ذلن بالفعل فً 

من فٌفري، وأعطٌت التعلٌمات  49التفجٌر فً ٌوم الؽد أي 

 حمودٌةإلى  " ٌريوفً فجر ذلن الٌوم اتجه الجنرال " إل األخٌرة

كلم من النمطة  41ممر المٌادة المتمدم الذي كان ٌبعد حوالً 

  .الصفر، وجرت العملٌات أوتوماتٌكٌا لتفادي أي خطؤ

سبمت عملٌة التفجٌر عدة صوارٌخ تعلن عن مدة التفجٌر التً 

ثا، وانفجرت المنبلة وشكلت كرة نارٌة هائلة انبعث  12ستتم بعد 

 من بعٌددوٌها  منها ضوء باهر وسمع

سنة  1122نجحت فرنسا و إسرائٌل فً تجاربهما النووٌة و هما تدركان أن سكان هذه المنطمة سٌعانون لفترة تزٌد عن 

حجر!!. كانت أول لنبلة نووٌة سطحٌة  من ولع إشعاعات نووٌة ال تبمً وال تذر و ال تفرق بٌن نبات وحٌوان و إنسان أو

لنبلة "الٌربوع األبٌض"، ثم "الٌربوع األحمر" حسب ترتٌب األلوان الثالثة للعلم الفرنسً  تلتها . لنبلة الٌنبوع األزرق

لة الرابعة و األخٌرة التً سمٌت "بالٌربوع األخضر"، نبرلان بالمبلتختتم التجارب االستعمارٌة النووٌة بمنطمة حمودٌا 

تنوٌع فً التجارب النووٌة فً العدٌد من مناطك ، لتنفتح شهٌة النظام الدٌؽولً من أجل ال4524ابرٌل  91وهذا فً 

كٌلو طن من خالل التجربة الباطنٌة التً أطلك علٌها اسم "مونٌن"  493الصحراء الجزائرٌة لتصل لوة تفجٌراتها إلى 

 !إٌنكر" بالهمار"بمنطمة 

 برنامج إسرائٌلً بؽطاء فرنسً

فرنسا و إسرائٌل من خالل االتفاق السري الذي ولعه الطرفان تعتبر تجارب رلان النووٌة أهم االتفالٌات التارٌخٌة ببن 

، حٌث كانت إسرائٌل تبحث عن األرض إلجراء مثل هذه التجارب. فً الولت ذاته، كانت فرنسا 4519مع بعضٌهما عام 

نٌا، و امتنعتا عن تبحث عن الحلمة المفمودة فً امتالن المنبلة النووٌة بعد أن تخلى عنها حلفاإها المدماء: أمرٌكا و برٌطا

كما استفادت فرنسا بشكل كبٌر من رإوس أموال أؼنٌاء  .تزوٌدها بالطرق و المراحل التجرٌبٌة المٌدانٌة للتفجٌر النووي

الٌهود لضمان الموة النووٌة للكٌان الصهٌونً بؽٌة تؤمٌن بمائهم فً منطمة الشرق األوسط. فمد تم انجاز هذا المشروع عام 

شارن فً أول تجربة نووٌة عدد جد معتبر من الخبراء اإلسرائٌلٌٌن كً ٌتم نمل  4522. وفً عام تامةبسرٌة  4513
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 .الخبرة إلى معهد واٌزمان للعلوم الفٌزٌائٌة فً بلدة رحفوت اإلسرائٌلٌة

هد عٌان كد شاؤو لم ٌتردد خبراء فرنسا و إسرائٌل فً استعمال سكان المنطمة بؤكملهم فئران تجارب. أما المجاهدون، ف

 .!!مركز االنفجارمتر من 922أنهم تركوا مكبلٌن على بعد 

  :النتائج األولٌة لهذه التجارب، كانت مفزعة

حامل أجهضن !!..عدد كبٌر من سكان المصور فمدوا البصر!!.. أصحاء أصٌبوا بؤمراض عملٌة!!.. نمل الكثٌر من  35

األحداث التً عرفتها  هذه هًٌنتهم.. وفمط... دون إعطاء عالج!!! األهالً إلى المستشفى العسكري الفرنسً بالماعدة لمعا

 أحد أطباء مشفى رلانمدٌنة رلان ساعات بعد تفجٌر"الٌربوع األزرق" حسب رواٌة 

 :أثار التجربة النووٌة

ملوثا  هواءأصبح أهالً منطمة رلان حٌنها ٌستنشمون 

 باإلشعاعات، فكان للتجارب النووٌة انعكاسات خطٌرة على

 .اإلنسان والبٌئة حتى بعد مرور سنوات طوٌلة على التفجـٌر

 :على السكــان *

ظهور بعض األمراض التً كانت نادرة الحدوث مثل :  -

 . السرطان خاصة سرطان الجلد، و مرض العٌون

ظهور حاالت العمى خاصة لدى الذٌن أخذهم الفضول لمشاهدة  -

 . المخططات الفرنسٌة

بعضهم لدٌه تشوهات  -عند والدتهم  لألطفالالوفٌات المتكررة  -

  خلمٌة، مثل عٌن واحدة على الجبٌن وأصابع لصٌرة جدا

 . مور األعضاء التناسلٌةضظهور حاالت العمم التً أصبحت شائعة وكذا التؤثٌرات الوراثٌة ك -

 :على البٌئــة* 

متنوعة التً كانت تتمٌز بها رلان، ولمد كانت هً أٌضا وخٌمة جدا حٌث لضت اإلشعاعات على الخٌرات الطبٌعٌة ال

  البٌوض الذريبوباء دخٌل هو  تضرار التً مست زراعة الحبوب والنخٌل التً أصٌبتجلى اإلشعاع الذري فً األ

آثار النفاٌات النووٌة من معدات عسكرٌة فً مناطك التفجٌرات الزالت تشكل خطرا على البٌئة فال تعد مناطك صالحة  -

ٌدخل فً خانة تدهور الؽطاء النباتً، وانخفاض إنتاج المحاصٌل الحملٌة وظهور  ألي نشاط آخر، وهذا ماللزراعة وال 

 سالالت خضرٌة ضعٌفة اإلنتاج والمماومة اتجاه األمراض النباتٌة والحشرات والفطرٌات والكائنات الدلٌمة

  اعتبرت مواد مسرطنةو نتٌجة انحالل النوٌات  وخاصة مٌاه الشرب منها، فمد تلوثت المٌاهالتؤثٌرات اإلشعاعٌة على  -

 خروؾ برأس حمار و ماعز بؤرجل إضافٌة

من الظواهر الؽرٌبة التً عرفها سكان المنطمة بعد التجارب النووٌة مباشرة، الوالدات المشوهة!.. حٌث ٌإكد مربو 

الحٌوانات من عاٌشوا المرحلة، أن األؼنام و اإلبل تراجع عددها كثٌرا 

بمصور رلان بفعل حاالت اإلجهاض و الوالدات المشوهة! مصدر هذا 

عدد كبٌر من األمراض الؽرٌبة عن  التراجع، تمثل أٌضا فً ظهور

المنطمة و الحاالت المرتفعة من اإلبل و الماعز التً ولدت بتشوهات، 

أدت إلى الوفاة بعد حٌن!! من بٌن هذه الحاالت، حالة "خروؾ برأس 

حمار"، و "ماعز بستة أرجل". أصحاب المصور من المربٌن و الرعاة، 

النووي ستإدي إلى انخفاض ٌعتبرون أن األمراض الناجمة عن اإلشعاع 

الثروة الحٌوانٌة و التنوع اإلحٌائً و اختفاء عدد من السالالت التً 

و  الثعابٌنتكٌفت عبر آالؾ السنٌن مع البٌئة الصحراوٌة.، فمد لوحظ من طرؾ األهالً اختفاء عدد من الزواحؾ مثل 

ر النووي األول. كما ٌذكر المزارعون، أن المحاصٌل الكحٌلة"، الذي اختفى نهائٌا بعد االنفجا"طائر كالطٌور المهاجرة 

لم تعد أٌة عاللة تربط منطمة رلان الصحراوٌة  مثال التمورف الزراعٌة التً كانت تزخر بها المنطمة لد تراجعت كثٌرا

 لبٌوضابزراعة النخٌل! فمد تعددت األمراض الطفٌلٌة التً باتت تحصد أشجار النخٌل بالمئات كل سنة ،السٌما مرض " 
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" 

 سنوات 1حالة إجهاض فً  424أطفال حدٌثً الوالدة بعٌن واحدة , بدون مخ و 

هذه الحاالت التً عرفها مستشفى رلان، لوحظ عدد من الوفٌات المتكررة لألطفال عند والدتهم بعضهم لدٌه تشوهات 

ابع لصٌرة جدا، وكذا حالة طفل خلمٌة حسب ما ذكره األطباء الذٌن شاهدوا حالة طفل حدٌث الوالدة بعٌن واحدة و أص

بؤرجل مموسة فً نفس المستشفى. هذا المرض، ٌمكن مالحظته حتى عند الكبار. إنه ظاهر وبوضوح بالمنطمة. كما 

كما عرؾ المستشفى حالة مولود برأس كبٌر مملوء بالماء لم ٌعش أكثر من ٌومٌن.. و أخر بدون مخ توفً عند الوالدة. 

فمط، فٌما كان عددها حوالً  9222حالة فً سنة  425جهاض بالمنطمة التً وصل عددها إلى إللحاالت تم تسجٌل عدة 

بمستشفً رلان وحده!.. كما أن حاالت العمم التً ظهرت بعد سنوات التجارب  9222و  4551إجهاض بٌن سنة  424

  النووٌة مباشرة، و التً أثرت على الجنسٌن الذكري و األنثوي، باتت الٌوم شائعة

ٌلفت انتباه أي شخص ؼرٌب عن رلان العدد الكبٌر من المصابٌن بالصمم و العجز عن الكالم 

ٌرجح كثٌر من أطباء العٌون بالمنطمة  و عن االنتشار المرٌع ألمراض العٌون برلان بهذه المنطمة

واع أن عدةنسبة كبٌرة من سكان المنطمة اآلن مصابون ب فهنان، أنه متعلك باإلشعاعات النووٌة . 

,  الحساسٌة المفرطة للعٌن، حٌث تصبح العٌن حساسة جدا ألي شًء :منها من أمراض العٌون

المرض الثانً هو ارتفاع ضؽط العٌن الذي ٌإدي إلى خلل فً عملٌة اإلفراز حٌث ٌتراكم الماء 

 فً العٌن. كما توجد هنالن العدٌد من األمراض الخلمٌة المنتشرة بصورة كبٌرة جدا، أهمها لصر

 النظر!!. 

 تفشً كل أنواع السرطان بمنطمة رلان

ٌعانً سكان منطمة رلان خالل السنوات العشر األخٌرة من ارتفاع عدد الوفٌات بسبب السرطان. فمد بات هذا األمر ٌثٌر 

، أن عدد اإلصابات بالسرطان فً منطمة 9222مخاوؾ أهالً المنطمة. حٌث تفٌد دراسة جامعٌة أجرٌت بالمنطمة سنة 

فمط حوالً  4553لان تنوعت خصوصا عند األشخاص الذٌن عاٌشوا مراحل التجارب النووٌة. فمد سجل خالل سنة ر

أفراد متوسط  42إصابة  9222منهن فً نفس السنة!.. كما سجل فً سنة  2حالة سرطان ثدي فً رلان أودت بحٌاة  94

وا بسرطان الرئة و الحنجرة من نفس المنطمة، شخص الذٌن أصٌب 49سنة بسرطان الدم و الكبد. أما الـ  32عمرهم 

سنة. و ٌتنالص عدد المصابٌن بالسرطان كلما ابتعدنا عن منطمة رلان أي عن منطمة  22و  91فتتراوح أعمارهم بٌن 

 . اإلشعاع النووي

التجارب الفرنسٌة كل هذه األرلام و أنواع األمراض التً ال ٌسعنا ذكر كلها، لم ٌكن ٌعرؾ سكان المنطمة عنها شٌئا لبل 

سنة  12عمر اإلشعاع النووي ال ٌتولؾ عند  .التً أجرٌت علٌهم كفئران تجارب . زد على ذلن ظهور األمراض النفسٌة

 فمط، بل ٌدوم أالؾ السنٌن تدوم معها معاناة أجٌال و أجٌال من الجزائرٌٌن. ذنبهم الوحٌد أنهم سكان منطمة رلان

 

 :الخــاتمـة

فٌها من  كانت النووٌة إذا استؽلت لألؼراض السلمٌة وتم تسخٌرها لخدمة اإلنسان إن االستعماال    

االستخدامات الكثٌرة فمد تستعمل فً إنتاج الطالة وفً مجال المعالجات السرطانٌة وحفظ األؼذٌة والبحوث 

 إلىالزراعٌة والبٌولوجٌة وفً مجال الصناعة ، لكن ٌبمى اإلنسان المتمرد ٌبحث عن طرق وأسالٌب تإدي 

نتاج سالح نووي ٌإدي إلى إلسخٌر الطالة النووٌة ن دول العالم االستعمارٌة لامت بتأالهٌمنة والتسلط فٌالحظ 

 .البشرٌة لتل وتدمٌر

 أضرارمن  ٌسببهوما  ومٌاهعلى كافة عناصر الطبٌعة من هواء وارض اإلشعاع النووي ثر أاستعرضنا  لمد    

واء الجهود س تتضافر أن األمرفمد لزم  .وحٌوان ونبات وجماد إنسانخطٌرة ولاتلة على كافة المخلولات من 

وذلن بالتعاون  األرضفوق كوكبنا  جمٌعاعلى مستوى الفرد والجماعات والدول لدرء هذا الخطر المحدق بنا 

تحٌا الحٌاة  أنحتى ٌتسنى للبشرٌة جمعاء  البٌئًالمضاء على كل مسببات التلوث  فًكافة السبل  وإتباعالوثٌك 

  . ظالل لٌم الحب والخٌر والجمال فً واآلمنة األفضل

http://knol.google.com/k/-/-/1p23777xms3n9/dppt7e/peri009.jpg
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البر والبحر بما  فًكتابه الكرٌم ) ظهر الفساد  فًل هللا الحٌث حماٌة البٌئة من التلوث ل اإلسالملمد سعى     
 الذيالدمار  إلىالكرٌمة تشٌر بوضوح  فاآلٌة ( عملوا لعلهم ٌرجعون الذيالناس لٌذٌمهم بعض  يٌدأكسبت 
ذلن  .هٌحدث من جراء عمل الذيالكون والضرر البالػ  فً مفرط لإلنسانالبر والبحر نتٌجة للتدخل ال فًٌحدث 

سنها هللا  التًجهله بنوامٌس الكون والموانٌن الربانٌة  إلىعنه وهو ما دفعه  رؼما اإلنسانٌذوله  الذيالضرر 
 أدىالبر والبحر وبتدخل ؼٌر مدروس  إفساد إلىجل متعة دنٌوٌة زائفة أالكون فؤعماه الؽرور وسعى من  فً
 . حذره هللا منها التًالتهلكة  فً وإلمائهااالنتحار  إلىعاد ٌدفع بنفسه و ر نظام البٌئة تؽٌٌ إلى
 

 الخالصة :

 

ٌعتبر اإلشعاع فً األصل ظاهرة فٌزٌائٌة و طبٌعٌة لكن منذ لرن مضى بدأ اإلنسان فً المعاناة من      
مضاعفاتها و لد استهلن ولتا طوٌال لٌفهم األخطار المتنوعة التً ٌمكن أن ٌتسبب فٌها اإلشعاع و هً أخطار لم 

دٌدة و خطٌرة على الكائنات الحٌة عامة و ٌتحكم فٌها بعد رؼم علمنا بؤن هذه الظاهرة مركبة و لها آثار ع
 اإلنسان تحدٌدا

أكبر جزٌئة فً عضوٌتنا و األكثر عرضة لإلشعاعات و باعتباره لطعا وظٌفٌة تمثل  ADN ٌعتبر ال     

المورثات المسإولة عن الصفات الوراثٌة فإن إصابته تعنً طفرة وراثٌة تإدي إلى صفة أخرى تنمل وراثٌا 
 عبر األجٌال

تتعلك خطورة اإلشعاع بنمط الشعاع و بالجرعة الممتصة و سرعة امتصاص و درجة إحساس األنسجة       
 المعدٌة
تتمثل اآلثار الحادة لإلشعاع فً اآلثار النووٌة المتولعة جراء التعرض السرٌع , المصٌر أو الكثٌؾ لمنبع       

 إشعاعً . و من العوالب نذكر ما ٌلً :
 ٌات الدموٌة و موت عدد منهاحدوث تحوٌر فً الكر-
 اضطرابات هضمٌة و فمدان الشعر مع الشعور بعٌاء دائم-
 زٌادة حاالت السرطان و العمم و لد تصل حدة التؤثر من التعرض إلى الموت إذا كانت شدة اإلشعاع عالٌة-

بإحداث كسر مباشر المتواجد فً الخالٌا المصابة فإن أشكال التؤثٌر لد تكون  ADNباعتباره ٌإثر على ال    

للجزٌئة أو من خالل تؤٌن المواعد األزوتٌة التً تشفر المعلومة الوراثٌة و علٌه ٌمكن أن تظهر كروموزومات 
 طافرة . و من عولب هذه الطفرات السرطان الذي ٌظهر عادة متؤخرا

 , إنه الموت المبرمج . ٌمكن للخالٌا المصابة بشدة أن تسبب الموت الذاتً لها و ذلن بتنشٌط مورثات خاصة    
 سنة فمط، بل ٌدوم أالؾ السنٌن تدوم معها معاناة أجٌال و أجٌال 12عمر اإلشعاع النووي ال ٌتولؾ عند    

 


