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 تعريف المخاطر التكنولوجية:
وهي التهديدات التي ترتبط باألنشطة البشرية والتطور التكنلوجي (االنشطة العلمية و التقنية) والتي تخلق خسائر  

  ي.ئحدوث خلل اجتماعي واقتصادي وضرر بي تؤدي الىوو مدية  وضرر بشرية
  ويضم هذا النوع من المخاطر ما يلي:

  ..مخاطر تشقق السدود. و والنووية، ةالمخاطر االشعاعي المخاطر الصناعية ، المخاطر نقل المواد الخطيرة،  
A- عن المناطق الصناعية بالدرجة االولى وقد تؤدي هذه الحوادث  : هي تلك الحوادث التي تصدرالمخاطر الصناعية

  على المستوى االشخاص و الممتلكات و البيئة وتكون هذه على ثالثة اشكال:  الى نتائج وخيمة وكارثية
: ينتج عن اشتعال مادة بمادة اخرى والحدهما خاصية االشتعال  و تكون له عدة مخاطر (l’incendie) الحريق - ا

  تتمثل في الحروق و االختناق .
: يكون على شكل صدمة موجية في زمن قصير جدا يمكن سماعها لمسافات بعيدة  (explosion)االنفجار -ب

   .يصل مداها الى عشرات الكيلومترات
سامة   ةبخرا: يتمثل في تسرب مواد سامة تكون على شكل سحب او (dissémination) االنتشار او التسرب -ج

  مختلف  الكائنات الحية.لاث الوفيات في مع احتمال انتقالها بفعل الرياح  و يكون لها اثر شديد في احد
B- تتمثل في العوامل التالية:اسباب حدوث المخاطر الصناعية : 

  التوطين السيئ للمنشأة المصنفة  خاصة ذات  الخطر ويقصد بها تلك المؤسسات التي يكون نشطها
 وسالمة  االنسان صناعيا او تجاريا  والذي  يتسبب في ضرر للبيئة و خطر يهدد امن 

  االخطاء التقنية 

 االرضية تالمصنفة لخطر طبيعي كالزلزال و االنزالقا تتعرض المنشأ 

  سوء التسيير 
   2004 - 1947اهم الكوارث الصناعية في العالم من 

  عدد الضحايا  مكان و قعه  تاريخ الحدوث   نوع الخطر الصناعي
  100اكثر    تكساس /و.م./  1947  انفجار -حريق 

  28  بيرطانيا -فليكسبور    1974  انفجار

  /  سوفيسو / ايطليا  1976  تلوث كيميائئ

  2660  بوبال الهند  1984  تلوث كيميائئ

  500اكثر   مكسيكو/ مكسيك   1984  -حريق  -انفجار 

  غير محدد  تشرنوبيل روسيا  1989  انفجار مفاعل نووي

  /  بال  1992  و تلوث حريق

  200  قواد لخار/ المكسيك  1992  انفجار

  30  تولوز /فرنسا  2001  انفجار

  1000حوالي   يجيريانالقوس /  2002  انفجار

  27  دة / الجزائركسكي  2004  انفجار

 



 مخاطر نقل المواد الخطيرةال  .2

نقلها وعند  خطر عند لمواد و المنتجات التي تشكلاعلى انها جميع  تعرف :تعريف المواد الخطيرة  -ا
  تصنف الى: يو ه الخارجية.  راخطتعرضها لال

 المولج السامة و المعدية  - لصلبة القابلة لاللتهاب         االمواد   - المواد المتفجرة             -
 المواد المشعة......الخ -لقابلة لالشتعال         ا و المواد السائلة -

وهي المواد التي يمكن ان تسبب حدث ذو اضرار عن طريق تعريف المخاطر نقل المواد الخطيرة:  -ب
  الجوية و البحرية ، نقلها عبر الطرق البرية 

عدم احترام قوانين  -ترجع الى العديد من االسباب منها : اسباب حوادث نقل ا لمواد الخطيرة:  -ج
  .الطبيعية و البشرية طر الخارجيةاخمتعرض وسائل النقل لل -مواد الخطيرة  حدوث تسربات لل -المرور  

  تعرض السد الى تلف او تحطيم جزئ او كلي . تعني ظاهرة تشقق السدود: خاطر تشقق السدودم. 3

  اسباب تشقيق السدود نرجعها الى اسباب تقنية و بشرية وطبيعية.

قص في التصميم ومواد ن -عمل صمامات تصريف المياه،   فيخلل  -: اسباب التقنية  نذكر منها   -ا
  قدم منشآت السد.  - البناء، 

  في  اسباب البشرية: تتمثل -ب

 نقص الدراسات التقنية وافتقادها للدقة  -
 عدم تتبع ومراقبة مختلف مراحل االنجاز -
 خلل في عملية االستغالل -
 نقص الصيانة الدورية -

 االسباب الطبيعية  - ج
  االرضية التي يتعرض لها السد. ت، الفيضانات و االنزالقازل في الظواهر الطبيعية كالزالو تتمثل 
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في مفاعل  و حدوث انفجار اناتجة عن تسرب االشعاع النووي في محطات االنتاج  جائيةفهرة اهي ظ
ل مع حركة الهواء الى تسلفي منطقة االنفجار و ي ـــرنووي ينتج عنها ما يسمى بالغبار الذري الذي ينتش

 على شكل ليمتزج مع السحب التي تسقط بعد ذلكالمناطق المجاورة وقد يتصاعد الى طبقات الجو العليا 
تؤدي الى تلوث االوساط  البيئية و تسبب اضرار بالغة للكائنات الحية بصفة و لة باإلشعاع حمامطارا م

  عامة.
  اسباب مخاطر الطاقة النوية    

 بالمفاعل عن العملتوقف اجهزة التبريد  -
 االخطاء الفنية -
 خلل في اجهزة المفاعل -
يتعرض  ان ظواهر طبيعية (كالزالزل، الفيضانات، التسونامي، االنزالقات االرضية التي يمكن -

 .)لها المفاعل النووي
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