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 النووي اإلشعاع عن النامجة واألضرار اآلاثر
 اإلسالمية األمسرية اجلامعة.الرتبية كلية.الكيمياء قسم. احلشاين السالم عبد منال . أ

 
  : ادلقدمة
 كأتيت، كفوتوانت جسيمات ىيئة ىعل الطبيعية اإلشعاعات من ما لقدر احلية الكائنات مجيع تتعرض

 دلا نتيجة األرضية القشرة من تنبعث كما ، الكونية األشعة،) اخلارجي الفضاء من اإلشعاعات ىذه
 ،اخلليقة بدأ منذ احمليط ىذا مع احلية الكائنات من كغَته اإلنساف تعايش كلقد, مشعة نظائر من ربويو
 إف. احلية كاخلالاي البيولوجية ادلواد ىعل متلف أتثَت ذلا اإلشعاعات أبف ادلؤكدة احلقيقة من الرغمعلى 
 اإلنساف ابتكرىا اليت الوسائل عن الصادرة لإلشعاعات أيضا تتعرض األخرل احلية كالكائنات افاإلنس

 ىذا يكوف كقد ادلشعة النويدات انتشار من يتبع كما، النوكية كادلفاعالت، كادلسارات، السينية كاألشعة
 إيل يصل قد كلكنو عيةالطبي اإلشعاعات دبستوم ابدلقارنة مقبوال اصطناعيا ادلنتجة لإلشعاعات التعرض

 التأثَت بدراسة نعٌت فأ  الضركرم من كاف ىنا كمن. اإلشعاعية احلوادث حاالت يف عالية مستوايت
 من التخلص كطرؽ عنو، الناذبة ادلختلفة كاألضرار, هبا ادلسموح ادلستوايت كربديد, لإلشعاع البيولوجي
  .النوكية النفاايت
 : البحث مشكلة
 ،ادلشعة ادلواد من ادلنبعثة النوكية اإلشعاعات عن النامجة األضرار مشكلة دلتواضعا البحث ىذا يتناكؿ
 ىذا يعد حيث , اإلنساف ذلك يف دبا (كاحليوانية النباتية ادلملكة) احليوم للمحيط تسببها اليت كاآلاثر

 مكوانت بُت ادلةادلتب كالتفاعالت  كالعالقات البيئي احمليط تعاًف اليت  همةادل  ادلواضيع من ادلوضوع
 .البيئة يف الطبيعي ادلركب

 :البحث فرضيات
 النوكية اإلشعاعات نسبة زايدة يف فعالة كمساعلة ان كبَت  ان دكر  لإلنساف أف ىعل فرضية البحث تقـو -1

 الصناعات كتطور الطبية كاألجهزة النوكية األسلحة ،كتطور النوكية ادلفاعالت إقامة بعد السيما
 تطور سهمأ ىل نفسو يفرض الذم فالسؤاؿ كعليو. ادلياه كربلية الطاقة يدتول كزلطات, ادلختلفة
 اإلشعاعية؟ األنشطة زخم يف اإلنساف قبل من النوكية الصناعية األنشطة
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 إىل تشرنوبيل مفاعل انفجار كمنها النوكية ادلفاعالت من لكثَت النوكية االنفجارات أدت ىل -2
 األمراض من الكثَت ظهور عنها ،صلم العامل من ةكبَت  دلساحات  اإلشعاعات من كثَت انتشار

            ؟اكغَتى اخللقية كالتشوىات
 اإلشعاعية األنشطة انتشار يف كبَت دكر ةآمن غَت بطرؽ ادلشعة النوكية النفاايت لتخزين كاف ىل -3

        ؟ الضارة
 اإلشعاع مع القادمة البنفسجية فوؽ كاألشعة الطبيعي اإلشعاعي النشاط نسبة زادت ىل -4

 ثقب بعد السيما ادلختلفة اجلوية كالتقلبات كالزالزؿ الرباكُت عن النامجة ادلشعة كادلواد الشمسي
 ؟ األكزكف

 ىذه تكافح اليت ادلدين اجملتمع كمنظمات ادلتحدة األمم برامج كتنفيذ البيئي الوعي زايدة ىل -5
 ؟ اخلطَتة الظاىرة ىذه من ربد قد، ابألمر ادلعنية الدكلية االتفاقيات تنفيذ ككذلك, لظاىرة

 :البحث أمهية
  . ادلشعة ادلواد تسببها اليت ادلخاطر ،كإدراؾ البيئي الوعي طريق ىعل خطوة البحث ىذا يعد -1
 ىذه عن الناجم البيئي التلوث أسباب ىعل للتعرؼ البيئة، محاية برامج يف ادلختصُت يفيد -2

 .منها احلد ككيفية اإلشعاعات
 .كالسكاف الطبيعية البيئة ىعل اثرىاآك  النوكية اإلشعاعات خطارأل الطاقة اؿرل يف ادلختصُت ينبو -3

 :يتأي ماإىل  البحث ىذا هدؼي :البحث أهداف
 أتثَتىا كمدل ، ادلشعة ادلواد من الصادرة النوكية اإلشعاعات عن النامجة ضراراأل ىعل التعرؼ -1

  .اإلنساف ذلك يف دبا البيئي احمليط ىعل
 .منها كالوقاية كأخطاره كمضاره اإلشعاعي التلوث اعأنو  ىعل التعرؼ  -2
 . ادلشعة النوكية النفاايت من التخلص طرؽ ىعل التعرؼ  -3

 (:ادلفتاحية الكلمات) وادلصطلحات ادلفاهيم
 كعدد  Z  الربكتوانت بعدد البنية ىذه كزبتص ،النوكية ببنيتها تتميز ذرات ىي: النويدات  -

 الذرم ابلعدد زبتص البنية ىذه فإف لأخر  كبعبارة ،الطاقة من ىازلتوا جانب إىلn  النيوتركانت
zكالعدد A=(N+Z)الذرية كالكتلة MAلزمن الذرة تواجد يتحتم فإنو متميزة النويدة تعترب ككي 
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 احلاالت أف حُت يف مستقلة نويدات تعترب النوكية ادلتشكالت فإف ادلفهـو ىذا ضوء كعلى ةقياس ؽلكن
 . مستقلة يداتنو  تعترب ال النوكية

 الفوتوف طاقةE سبثل حيث,E=hvابدلعادلة موضحة الكهركمغناطيسية الطاقة من كمية: الفوتوف  -
 .(v) الفوتوف تردد يف (h) بالنك اثبت ضرب حاصل كتساكم

 نوكية  حوادث أك تفجَتات نتيجة مشعة مواد ىعل ربتوم جوا زلمولة دقائق: الذرم الغبار - 
 . اجلوية لألحواؿ تبعا بعد فيما األرض سطح ىلع الغبار ىذا كيتساقط

 ككل ابالضلالؿ اإلشعاعية فاعليتها نصف تفقد كي مشعة دلادة الالـز الزمن ىو: النصف عمر  -
 . غَتىا عن ؽليزىا هبا خاص نصف عمر ذلا مشعة نويدة

  :   ci كرمزه  الكورم - 
 كىذا ،الثانية يف اضلاللو بليوف37 الكورم ؽلثلك  ،اإلشعاعية الفاعلية شدة لقياس التقليدية الوحدة كىو
 الراديـو دلكتشفي زبليدا الكورم تسمية كجاءت ،الراديـو من كاحد جلراـ االضلالؿ معدؿ يقارب الرقم

 للفاعلية التقليدية الوحدة ؽلثل الكورم أف من الرغمعلى ك , كورم كبيَت مارم كعلا 1898 العاـ يف
  . البيكرؿ كىي اجلديدة الدكلية ابلوحدة استبدالو 1975 العاـ منذ  رمغل فإنو طويل لوقت اإلشعاعية

 عاـ كبشكل, مؤينا إشعاعيا ابعثا ينحل لعنصر نظَت عن عبارة ادلشع النظَت: ادلشعة النظائر - 
 . ادلشعة النويدات دلصطلح كمرادؼ ادلصطلح يستخدـ

 كتشمل, مشعة نظائرىا كل تكوف اليت الكيميائية العناصر ىعل ادلصطلح ىذا يطلق: مشعة عناصر -
 الراديـو كمنها,(43) التكنيشيـو عنصر عدا فيما 83 ىعل الذرم عددىا يزيد اليت العناصر كل

 . اليورانيـو بعد ما كعناصر كاليورانيـو كالثور يـو  كالرادكف
 اصطناعية كيةنو  لتحوالت نتيجة ادلشعة النويدات عن الناتج النشاط: االصطناعي اإلشعاعي النشاط -
 فتكوف ألفا أبشعة لومنيـواأل رجم طريق عن 1934 العاـ يف ككورم جوليو الزكجاف اكتشفو كقد,

 . ادلشع الفوسفور بذلك
 الطبيعة يف ادلوجودة ادلشعة النويدات عن الناتج اإلشعاعي النشاط : الطبيعي اإلشعاعي النشاط -

  .الطبيعية اإلشعاعية السالسل كذل يضم) خارجي أتثَت أم دكف تلقائيا ػلدث كالذم
 : هبا ادلسموح القصول اجلرعة -
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 جسدية إصابة بو تلحق فأ دكف حياتو فًتة خالؿ إنساف ذلا يتعرض اليت ادلؤينة اإلشعاعات جرعة ىي
 . اإلشعاع من للوقاية الدكلية اذليئة توصيات ىعل مبٍت اجلرعة كمية كربديد ،ظاىرة

 أنواع من نوع أم يسببها اليت الصلبة كادلواد كالغازات السوائل صخوا يف التلف: اإلشعاع ضرر -
  . االشعاع

 مصحواب الكتلة يف متقاربتُت سريعتُت شظيتُت إىل الذرة نواة انقساـ ىو: النوكم االنشطار -
 أك تلقائيا يكوف أف إما كاالنشطار, اخلاصية هبذه الثقيلة النول كتنفرد , جاما كأشعة سريعة بنيوتركانت

  . التفاعل ىذا يف الطاقة  من كبَت قدر كيتحرر ،مستحثا
 : النوكم اإلشعاع اتريخ -

 نظائر على للحصوؿ التجارب بعضب يقـو 1934 عاـ (Enrico Fermi) فَتمي العامل كاف
 يف األخَت العنصر) اليورانيـو عنصر إىل كصل كعندما ،ابلنيوتركانت النول قذؼ طريق عن العناصر
  الوقت ذلك يف مالدكر  اجلدكؿ

 ،بيتا جسيمات إبطالؽ تقـو ،مستقرة غَت نواة كجود إىل سيؤدم ابلنيوتركانت العنصر قذؼ أف توقع
 ػلصل مل الدكرم،كلكنو اجلدكؿ يف جديد عنصر كإنتاج 93 إىل 92 من الذرم العدد ازدايد كابلتايل

 .التفاعل نواتج على التّعرؼ يستطع كمل توقعو ما على
 أدلاين كيميائي عامل قاـ حيث، 1938 العاـ إىل 1935 العاـ من كالدراسات اثاألحب كاستمرت

                                                                          إدانوداؾ يسمى
(IdaNoddack) نواتُت إىل انشطرت اليورانيـو نواة أف كأكضح ،التفاعل نواتج على ابلتعرؼ 

 "النوكم االنشطار كيكوف كبذؿ .العامل ىذا افًتضو ما صحة الدراسات أكدت كقد .ةالكتل متوسطتُت
 "نوكم تفاعل نتيجة الطاقة من ىائلة كميات الكتلة،كإنتاج متوسطتُت نواتُت إىل ثقيلة نواة انقساـ

 235 يوارانيومػ 235كتلي \92ذرم/ اليورانيم مثل الثقيلة النواة تقذؼ االنشطار كإلحداث
 .شحنة ربمل ال ألهنا ،القذائف أفضل تعد اليت النيوتركانت مثل نسبيان  خفيفة جبسيمات

    :كالنبات كاحليواف اإلنساف ىعل ادلؤثرة اإلشعاع مصادر
 :                                                   الذرم لإلشعاع الطبيعية ادلصادر
 : ىي األرض على رئيسية مصادر ةثالث كلو . طويل بزمن األرض خلق قبل موجود الذرم اإلشعاع
 :(Cosmicrays)الكونية األشعة
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 عن يصدر ما كمنها ،البعيد الكوين الفضاء يف النجمية احلوادث عن انتج األشعة ذلذه الرئيسي ادلصدر
 جرعة مولدة ، سنة11 كل مرتُت أك مرة ربدث اليت الشمسية التوىجات خالؿ خاصة الشمس
 ك الربكتوانت من %87 من الكونية األشعة ىذه كتتكوف . لألرض الغازم الغالؼ إىل كبَتة إشعاعية
 %1 كحوايل 26 ك 4 بُت ما الذرم العدد ذات النول من %1 كحوايل ، ألفا جسيمات من 11%

 كبَتة قدرة ذلا فإف لذلك ؛ الكونية األشعة بو سبتاز ما كىذا جدان  عالية طاقة ذات اإللكًتكانت من
 كأشعة سريعة إلكًتكانت بذلك مولدة اجلوم الغالؼ ذرات نول مع تتفاعل أهنا كما . االخًتاؽ على
 األرض سطح على شدهتا كلكن الكونية األشعة ذبنب أحد يستطيع كال. كميزكانت كنيوتركانت جاما
 .خرإىل آ مكاف من تتباين

 Nature radioactivity in The -:األرضية القشرة يف الطبيعي اإلشعاعي النشاط - 
earth Sheff 

 -87 الركبيدـك)ك (  -0 -4 البواتسيـو ) ىي األرضية القشرة صخور يف ادلشعة العناصر أىم من إف
 ما كىناؾ ( 232 - يـو الثور)ك (238 - اليورانيـو )ربلل من ادلتولدة ادلشعة العناصر كسلسلتا ( 

 القشرة صخور يف األساسية شعةادل للعناصر النصف كأعمار . ادلشعة النظائر من األربعُت يقارب
 ( 40 - للبواتسيـو ) النصف فعمر ، خلقها منذ اآلف إىل األرض يف بقيت ذلذا ، جدان  طويلة األرضية

 كىذه سنة مليوف ألف أربعُت على يزيد (87 - الركبيدـك ) النصف كعمر سنة مليوف ألف على يزيد
 .جاما ةكأشع كألفا بيتا كجسيمات ذرمال اإلشعاع من سلتلفة أنواعان  تبعث ادلشعة النظائر

 ال حيث ، األماكن معظم يف جدان  متقارب األرضية القشرة يف الطبيعي اإلشعاعي النشاط كمستول
 فيها يزداد األرض على أماكن ىناؾ أف إال . عامة بصفة كآخر مكاف عن يذكر اختالؼ يوجد

 القشرة صخور يف طبيعيان  ادلشعة العناصر من عالية تركيزات كجود نتيجة كبَت بشكل الطبيعي اإلشعاع
 .األرضية
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  :اإلنسان جسم داخل الطبيعي النشاط 
 إىل يصل الذم كادلاء كالغذاء يتنفسو الذم اذلواء من كل طريق عن الداخل من اإلنساف جسم يشع
 إلنسافا جسم داخل إىل تصل اليت الطبيعية اإلشعاعية للجرعة الرئيسي ادلصدر ىو فاذلواء ، جوفو

 اليورانيـو » لنظَت التلقائي التحلل عن كادلتولد األرض جو يف ادلوجود الرادكف غاز األساسي كمصدرىا
 . األرض قشرة صخور يف طبيعيان  ادلوجود « 238 -

 ىو النبات يف ادلشعة ادلواد لتلك الرئيسي كادلاء ،اإلنساف يتناكلو الذم الغذاء من كال فإف ككذلك
 بعض أف كما . بنائها يف فتدخل الطبيعية ادلواد من غَتىا مع ادلواد تلك النبااتت منها سبتص اليت الًتبة
 داخل إىل ادلشعة ادلواد كتصل ، ادلشعة ادلواد تلك من آاثران  ػلوم النبات على يتساقط الذم الغبار
 ادلواد دخلكت النبااتت على تتغذم اليت احليواانت حلـو أك النبااتت تناكلو طريق عن اإلنساف جسم
 أجسامنا تكوف لذلك . منها جدان  قليلة آاثر على ادلياه ربتول حيث نشربو الذم ادلاء مع أيضان  ادلشعة
 -14  كالكربوف ( 40-البواتسيـو مثل فيها ادلشعة العناصر بعض لوجود نظران  الداخل من قليالن  مشعة

   .فاإلنسا جسم دخوذلا قبل معقدة طرقان  عادة ادلشعة ادلواد كتسلك
 من تنطلق اليت الكونية اإلشعاعات تسرب دكف األرضية الكرة غالؼ تعترب اليت األكزكف طبقة كربوؿ

 كتتسبب, كالنيوتركانت الضوئية كالنيوتركانت الربكتوانت من الغالب يف تتكوف كاليت ،الشمس تفاعالت
 مصدرا غلعلها شلا اتصادفه اليت النوايت أتيُت يف العالية الطاقة ذات كخصوصا اإلشعاعات تلك

 .لألشعة للتعرض
 : قسمُت إيل تنقسم لإلشعاع التعرض مصادر إف
 :طبيعية مصادر  -

 ذات للمواد التلقائي االنشطار أك االضمحالؿ من ادلنطلقة األشعة ككذلك, الكونية األشعة كتشمل
 تنواي مثل األرض قشرة يف اإلشعاعي النشاط مصادر ككذلك, الطبيعي اإلشعاعي النشاط

 ككذلكTh232يـو كالثور u238 اليورانيـو لسالسل ادلشعة الطبيعية كالعناصرK40البواتسيـو
 إىل تلك ادلشعة السالسل من ادلشعة الدقائق انبعاث كيؤدل,الربكانية الصخور يف ادلوجودة السيليكات

 .اجلو تلويث يف يتسبب شلا , الثوركف ك الرادكف :مثل مشعة عناصر انبعاث
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 : صناعيةال مصادر
 ،كمعاجلتها ادلشعة اخلامات تنقية الكهركنوكية،كمن الطاقة توليد من الناذبة ادلشعة ادلواد كتشمل

 لعمليات كنتيجة , كحوذلا النوكية  ادلفاعالت داخل كمن, ،كزبزينها كاستخدامها كهتيئتها، ،كطحنها
 بسبب التلوث كيكوف,شعاعياإل التلوث إىل كمركباهتا ادلفاعالت زليط يتعرض كالتشغيل االنشطار

 كاذليدركجُت رجوفكاأل كالكربيت  كالنيًتكجُت كالكربوف كالزينوف الكربتوف مثل مشعة غازات انبعاث
 ،كادلصحات ادلستشفيات كذلك، النوكية التجارب عن ينتج الذم الذرم الغبار أك,كاليود الثالثي

 . األمراض بعض كعالج تشخيص يف ادلشعة النظائر تستخدـ اليت كالعالج التشخيص ،كمعامل
 ككثافة ادلشع ادلصدر معرفة خالؿ كمن (ابجلرعة) تسمي إشعاع من اإلنساف لو يتعرض ما نسبة إف  

 . ادلمتصة اجلرع مقدار حساب ؽلكن االمتصاص معدؿ كمن ,اإلشعاعي دفقو
 :اإلشعاع قياس وحدات -
 .االمتصاص جرعة) تصةادلم اإلشعاعية الطاقة كمية قياس كحدة : (Rad) الراد -1
 .السينية لألشعة أساسا كيستخدـ الصادرة األشعةان قياس كحدة : Roentgen® الركنتجن -2
 1010 × 3,7 = الواحد كالكيورم الصادرة لألشعة ان قياس يعترب :CURIE (Ci) لكيورما -3

  .الثانية يف اضلالؿ
 .ادلمتص إلشعاعل (احليوم) البيولوجي التأثَت قياس كحدة : (REM) الرمي -4
 األشعة امتصاص عن الناتج التأثَت قياس كحدات أحدث من : SIEVERT (.Sv) السيفرت -5

                                                                                   رمي 100 = السيفرت
 One Seivert =100 REMمت1953سنة كيف ’(نالركصل) بوحدة اجلرع قياس ابتدأ لقد 

 اجلرع تعٍت أيضا كىي ،كالريب الرمي استعماؿ أعقبها مث,(الراد) ىي جديدة قياس كحدة استخداـ
 ىي جديدة كحدة استخدمت1974سنة كيف,(راد)كاحد قيمة يعادؿ دبا مؤين إشعاع ألم ادلمتصة

 أخرل حدةك  كتستعمل, اإلشعاعية للفاعلية (البكرؿ) ك ادلمتصة للجرع ابلنسبة(الغرام)
 الطاقة عن عبارة كىي, (الراد) بوحدة تقدر ادلمتصة اجلرع إف, رمي ملي(0.1) تعادؿ كىي(السفَت)ىي

 .لألشعة ادلتعرضة ادلادة من إجراـ ىعل كالوقعة ميكركجوؿ10أك ارج100 دلقدار ادلساكية ادلمتصة
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  :كأخطاره اإلشعاعي التلوث
 أك، كاحمليطات البحار مياه أك ،اجلوم اذلواء سواء ،لبيئةا يطاؿ الذم التلوث ىو اإلشعاعي التلوث

 الطاقة توليد زلطات من ادلشعة كالعناصر النوكية اجلسيمات انتشار نتيجة كػلدث ،األهنار مياه أك الًتبة
 ػلدث النوكية للجسيمات االنتشار كىذا ،النوكية األسلحة إنتاج يف أك ،النوكم الوقود على تعتمد اليت

 تلك مثل يف الشديدة األمنية االحتياطات من الرغمعلى ك  ،األماكن تلك من النوكم تسربلل نتيجة
 احلادث ذلك مثل جسيمة كوارث كقوع إىل تؤدم ما كثَتا كالتقنية البشرية األخطاء إال أف، ادلواقع
          .                   ابلغة أبضرار البيئة أصاب الذم تشرنوبيل يف النوكم للمفاعل كقع الذم

 حيث,انجازاكي حُت بعد كحلقتها، ىَتكشيما كىي، الياابف شهدهتا نوكية كارثة أكرب ننسى ال كذلك
 ىعل ألقيت اليت القنبلة عن ذلا سبييزا ( الصغَت الولد)ابسم ىَتكشيما ىعل ألقيت اليت القنبلة ألقيت

  ).  البدين الرجل)ابسم زاكيانجا ىعل ألقيت اليت القنبلة كلقبت, فقط أايـ ثالثة بعد انجازاكي
   

 جثتهم كاحًتقت ، ساكنيها رؤكس فوؽ ادلباين من اآلالؼ عشرات دمار يف القنابل  ىذه كتسببت     
  اذلائل االنفجار ىذا عن كنتج, رىيبة حلظات يف حتفهم إنساف ألف150 حوايل ىكالق, زلتوايهتا مع

 دمرت ،القاتلة كاإلشعاعات ،العاتية اذلوجاء ،كالرايح ،ادلئوية الدرجات ابآلؼ تقدر حرارة القنابل ذلذه
 العدد ىذا ضحيتها يركح بشرية مذحبة أسرع تعترب كبذلك ،طريقها يف عليو مرت شيء كل كىدمت

 . اإلنساين التاريخ امتداد ىعل البشر من
 
 : النووي لإلشعاع التعرض عن النامجة اآلاثر -

 كبَتة أضرار إىل يؤدم احلية،شلا الكائنات أنسجة يف كيميائية تغَتات النوكية لألشعة التعرض يسبب
 تعرضو عند للشخص الضرر أك اإلصابة مقدار يظهر كال .  التغَتات تلك درجة كتزداد .للجسم

 لبعض ادلبكرة اآلاثر تتأخر كقد .احلضانة فًتة أك الكموف بدكر تعرؼ ،الزمن من فًتة بعد إال لإلشعاع
 .عنو تنتج اليت اإلصابة نوع  اإلشعاع كمصدر نوع كػلدد .سنوات إىل عياإلشعا التعرض أنواع
 كتستند .متنوعة سرطانية أمراض ظهػور سػبب النوكم لإلشعاع التعرض فأب اليـو ادلؤكػد من ابت لقد

 فيها يتعرض اليت احلاالت دراسػة من اإلنساف علػى النػوكم اإلشعاع أتثَت عن ادلستقاة ادلعلومات معظم
 أثناء حدثت اليت النوكية التفجَتات نتائج دراسة خالؿ كمن عالية إشعاعية جرعة إىل األشخاص ضعب



  6102يناير  اخلامس العدد  دميية البحوث األكاجملة 
 

54 

 

 ؽلكن ،احليواانت على ابلتيتجرل التجار إىل كانكازاكي،إضافة ىَتكشيما مدينيت يف الثانية العادلية احلرب
 :يلي كما لإلشعاع اإلنساف تعرض عن الناذبة ادلخاطر بعض سرد

 :السرطان مرض -
 كيعتمد ،السرطانية األمراض أنواع دبختلف اإلصابة لو يسبب قد النوكم لإلشعاع اإلنساف تعرض إف

 غريبة تبدك أهنا كلو إضافية كمعلومة .لإلشعاع تتعرض اليت كادلنطقة اإلشعاعية اجلرعة مقدار على ذلك
 تلك لتفتيت ذلكك  النوكم اإلشعاع يستعمل السرطاف حدة من للتخفيف ادلستعملة الطرؽ أبرز من

 .ادلتسرطنة الكتلة
 :العني عدسة عتمة -

 خاص بشكل كالنيوتركانت ،عاـ بشكل النوكم لإلشعاع جدان  احلساسة ادلناطق من العُت عدسة تعترب
 حدكث عن عبارة ىي اليت ،ابلعتمة العُت عدسة إلصابة كافية النيوتركانت من إشعاعية جرعة فإك ،

 .اإلبصار على القدرة فقداف إىل دميؤ  قد العُت عدسة يف دائم تلف
  :العقم -

 إىل يؤدم اإلشعاع من معينة جرعات إىل التناسلية األعضاء تعرض إف إىل يشَت ما األدلة من ىناؾ
 .ابلعقم اإلنساف إصابة

 :الوفاة -
 أف إال ،اإلنساف صحة على كبَتان  أتثَتا دبفردىا تشكل ال كاطئة إشعاعية جرعات إىل التعرض فإ

 ضد اجلسم مناعة تضعف ،سنوات مدل كعلى ،طويلة لفًتة الواطئة اجلرعات تلك إىل رضالتع
 .الوفاة إىل كتقود األخرل األمراض

 
 اجلسم جلزيئات ادلكونة للبذرات أتينا ػلدث النوكية اإلشعاعات إىل حي كائن أم يتعرض فعندما
  . خلطراب اإلنساف حياة ةمهدد األنسجة ىذه دمار إىل يؤدل شلا ،البشرل
 الناذبة الطاقة ككمية ،نوعها: منها ،عوامل عدة على اإلشعاعات ىذه من الناذبة اخلطورة درجة كتعتمد

 على غالبان  كيظهر ،اجلسدم األثر .البيولوجية اآلاثر من نوعاف اإلشعاعات التعرض،كذلذه كزمن منها
 ابدلياه العيوف كإصابة ،كالدـ ،اجللد سرطاف: مثل اخلطَتة األمراض ببعض يصاب حيث اإلنساف
 على اثرهآ كتظهر ،الوراثي األثر ىو لإلشعاعات الثاين كاألثر. اإلخصاب على القدرة كنقص ،البيضاء



  6102يناير  اخلامس العدد  دميية البحوث األكاجملة 
 

55 

 

 ىَتكشيما على النوكية القنبلتُت إلقاء بعد الياابنيُت على بوضوح ذلك كيظهر .ادلتعاقبة األجياؿ
 .1945 سبتمرب كصلازاكىفي

 اخلطَتة ابألمراض أحفادىم كإصابة، كتشوىات حبركؽ كإصابتهم السكاف نم اآلالؼ كفاة إىل أدل شلا
 تصيب ال حىت للتشخيص كوسيلة السينية لألشعة احلامل ةأادلر  تعرض عدـ مراعاة كغلب . القاتلة
 اإلنساف يتجاكزه الأ غلب الذم النوكية لإلشعاعات ادلأموف األقصى كاحلد . العقلي ابلتخلف الطفل

 األشعة من كاحد رنتجن تعادؿ يكى ،ادلمتص اإلشعاع قياس كحدة كالرمي، الواحد ليـوا ىف رمي 5 ىو
 مصادر من الكثَت اىل اإلنساف كيتعرض Roentgen Equivalent Man تعٍت يكى، السينية

 .اليومية احلياة يف اإلشعاع
 كتعرضو ،اخلارجي الفضاء من الصادرة الكونية لألشعة اإلنساف تعرض الصدد ىذا يف ننسى كال

 الزراعة ك الصناعة ك الطب رلاالت ىف سواء، ادلشعة النظائر مع تعاملو خالؿ الضارة لإلشعاعات
 مثل ادلشعة العناصر منها يستخرج اليت ادلناجم ىف كالعاملُت النوكية ادلفاعالت ىف العاملُت كتعرض،

 . كاليورانيـو يـوالراد
 التجارب إجراء من النوكم مالناد دكؿ ىف ػلدث ما مالنوك  للتلوث ادلسببة الرئيسية العوامل كمن

 أدت كقد ،ذلا التدمَتية القوة لزايدة الذرية األسلحة تطوير هبدؼ، األخَتة العادلية احلرب بعد كخاصة،
 الرايح كربمل ،التجارب إجراء مناطق ىف ادلشع مالذر  الغبار من كبَتة كميات انتشار ىلإ التجارب

 137 السيزيـو:مثل ادلشعة النظائر بعض على مػلتو  كالذم، العليا اجلو طبقات ىلإ ادلشع الغبار ىذا
 شعاعىاإل نشاطها يستمر كاليت ،النظائر من كغَتىا 131 ،كاليود 14 ،كالكربوف، 90 سًتكنشيـوكاأل
 ك اذلواء تلوث حيث، التجارب موقع عن البعيدة ادلناطق من كثَت فوؽ ليتساقط الزمن من طويلة فًتة
 ،كاحليواانت كالطيور كالنبااتت احلشرات إىل تنتقل حيث الغذائية السلسلة دكرة كتتخلل ،كالغذاء ادلاء

 ،الزمن من طويلة فًتة ذلا شعاعىاإل النشاط يستمر ادلشعة النظائر غلبأك  ،اإلنساف إىل تصل كأخَتان 
  .البيئة عناصر كافة على التلوث إضرار من ضاعفي الذم األمر

 كربدث, خالذلا سبر اليت األكساط أتين يف تسبب ادلشعة ادلواد عن الصادرة  النوكية اإلشعاعات مجيعك 
 كاألنسجة اخلالاي سبتصو الذم اإلشعاع نوع حسب، متفاكتة كحيوية كيميائية تغَتات احلية األجساـ يف
 أف ؽلكن ادلؤينة لإلشعاعات اإلنساف جسم تعرض عن الناذبة ادلخاطر  فإ. احلي الكائن جسم يف

 : نوعُت إىل تقسم
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  . جسدية خماطر -1
  . وراثية خماطر -2

 األمراض ىذه ضمن كمن, اخلبيثة األكراـ وءنش ىعل ادلساعدة العوامل من ادلؤينة اإلشعاعات تعترب
  :التالية األمراض اخلبيثة

 إىل يؤدم شلا ،كالتنفسي اذلضمي اجلهاز كخالاي الشوكي النخاع كخالاي خادل خالاي يف تلف ػلدث -أ
 كسرطاف ،الدرقية الغدة كسرطاف، الرئة كسرطاف ،الدـ سرطاف: بينها من، خطَتة بسرطاانت اإلصابة
 . لأخر  خبيثة كأكراـ، العُت عدسة بعتمة كاإلصابة ،العظاـ

 بتشوىات مصابوف أمهاهتم بطوف يف النوكم عاعلإلش تعرضوا الذين األطفاؿ مندان عد أف لوحظ -ب
 ملحوظ دبقدار الطبيعي ادلعدؿ عن يقل رؤكسهم زليط أف كما, عقلي بضعف ككذلك، كعاىات

  . كجنسية كراثية تغَتات ذلم يسبب كىذا" الطبيعي ادلعدؿ ضعاؼأ ثالثة من أكثر"
 كلدكا قد ةصييتشخ ةطبي ألغراض أمهاهتم بطوف يف لإلشعاع تعرضوا الذين األطفاؿ أف لوحظ لقد -ج

 .(%2.0) هذكه حلاالت الطبيعية ادلئوية النسبة تبلغ حيث ة،ملون بعيوف
 أك اجلسم أك العضو ؽلتصها اليت اجلرعة مقدار ىعل تتوقف اإلنساف حياة ىعل اخلطورة درجة  -د

 تسبب رثأك أك سيفرت مللي 5 مقدارىا مكافئة جرعة فمثال ،اجلسم داخل احلية اخلالاي أك النسيج
 )مقدارىا مفاجئة جرعة إىل اجلسم يف األعضاء من عضو تعرض كإذا, قليلة أسابيع أك أايـ يف الوفاة
 . العضو ىذا أنسجة جلميع ككلي مباشر ىدـ ػلدث نوإف( سيفرت مللي100
 ناعةم تقلل السرطاانت أنواع كسلتلف ،اجلينات يف الوراثية التشوىات يف تتمثل األجل طويلة اآلاثر
 . ادلبكرة ابلشيخوخة كإصابتو، ادلصاب الشخص عمر يف كاطلفاض, ادلعدية األمراض مقاكمة يف اجلسم

  : اإلشعاع أنواع -
 :علا لإلشعاع أساسياف نوعاف يوجد

 
 ،الكونية كاألشعة، جاما كأشعة ،إكس أشعة :مثل (Ionizing Radiation) مؤين إشعاع -1

 .   كألفا بيتا كجسيمات
 الكهركمغناطيسية اإلشعاعات :مثل (Non- Ionizing Radiation) مؤين غَت إشعاع -2
 القصَتة ادلوجية األطواؿ ذات احلرارية كادلوجات، الرادار كموجات ،كالتليفزيوف، الراديو موجات كمنها،
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  .العادم كالضوء ،البنفسجية فوؽ كاألشعة ،احلمراء دكف كادلوجات (ميكرككيف)
 Ionizing Radiation                       ادلؤين اإلشعاع /أكالن 

 اإلشعاع يف كذلك ،اإلنساف يصنعها اليت اإلشعاعات يف ادلؤين اإلشعاع من رئيسية أنواع ثالثة توجد
 كأشعة ، (Beta Particles) بيتا دقائق ، (Alpha Particles) ألفا دقائق كىي ،الطبيعي

  (Gamma Rays)  .جاما
 Alpha Particles                                         ألفا دقائق  -أ

 مت لو كلكن، اإلنساف جسم بواسطة أك، الورؽ من قطعة بواسطة ألفا أشعة مسار إيقاؼ ؽلكن
 فإهنا، بو جرح كجود نتيجة، اجلسم ىلإ كدخوذلا بلعها أك ألفا دقائق منها تشع اليت ادلادة أخبرة استنشاؽ

  .جدا مؤذية تكوف
 Beta Particles                                               بيتا ئقدقا  -ب
 من قطعة بواسطة األشعة ىذه سرايف إيقاؼ كؽلكن ،الورؽ قطعة بواسطة بيتا دقائق إيقاؼ ؽلكن ال

   .اجلسم اخًتقت إذا ان جسيم لأذ تسبب كقد ، اخلشب
  Gamma Rays                                              جاما أشعة  -ج
 كؽلكن .بيتا كأشعة ألفا أشعة من بكثَت أكرب ، جدا عالية اخًتاؽ قوة كذلا، اإلشعاعات أنواع أخطر من

 ضمن من إكس أشعة كتقع ( ادلسلحة اخلرسانة ) الكونكريت من حاجز بواسطة سرايهنا إيقاؼ
  .اجام أشعة من االخًتاؽ ىعل قدرة أقل كلكنها جاما أشعة تقسيمات

 
 يتعرض الذم اإلشعاع لمستو  ىعل تعتمد لإلشعاع الصحية األضرار :ادلؤين لإلشعاع الصحية األضرار

 كالتحوالت السرطاف حدكث احتماالت من كيزيد، اجلسم خالاي ىعل اإلشعاع كيؤثر ، اإلنساف لو
 اإلشعاع من كبَتة كمية إىل اإلنساف يتعرض ما حالة كيف ، األطفاؿ إىل تنتقل قد اليت األخرل اجلينية

   .ةللوفا تؤدم قد
 Alpha Particles                                         ألفا جسيمات/ أكالن 
 .ادلشع العنصر من خركجها دبجرد طاقتها تفقد هناإ حيث جدان  ضعيفة ألفا جلسيمات االخًتاؽ قوة

 ىذه امتصاص كيتم ،البسيط رادلسا خالؿ األنسجة يف ان صحيان كضرر  لأذ تسبب أف ادلمكن كمن
 كلكن اجلسم خارج ضرر ذات ألفا جسيمات تعترب ال كلذلك اإلنساف جلد من اخلارجي ابجلزء األشعة
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 أشعة منها زبرج اليت ادلشعة ادلادة ابتالع) بلعها أك استنشاقها مت إذا ان كبَت  ان ضرر  تسبب أف ادلمكن من
  (. ألفا
 Beta Particles                                        بيتا جسيمات /اثنيان 
 اجللد اخًتاؽ ؽلكنها بيتا دقائق كبعض .ألفا ألشعة النفاذ قوة من أكرب بيتا لدقائق كالنفاذ االخًتاؽ قوة

 ،بيتا أشعة منها تنبعث اليت ادلادة بلع أك أخبرة استنشاؽ مت إذا اخلطورة شديدة كىي ،بو تلف كإحداث
 .اخلشب أك األدلونيـو من بسيطة برقائق انبعاثها إيقاؼ كؽلكن

 Gamma Ray                                          جاما أشعة/ اثلثان  
 األنسجة بواسطة امتصاصها أك اإلنساف جسم اخًتاؽ بسهولة كؽلكنها جدان  عالية اخًتاؽ قوة ذات

 أك الكونكريت بواسطة انبعاثها إيقاؼ ؽلكن،ك اإلنساف ىعل عاليا إشعاعيا خطرا تشكل كلذلك
 .الرصاص

 
  : طبيعيا   ادلشعة ادلواد من ادلنبعثة األشعة أنواع

       الراديـو مصدر بوضع كذلك ادلشعة العناصر من ادلنبعثة اإلشعاعات خواص بدراسة فورد رذر قاـ
 على احلصوؿ من ؽلكننا القطر صغَت اسطواين ثقب ذات الرصاص من حافظة داخل ( مشعة مادة )

 بعد احلزمة أف فالحظ كمحلل قول مغناطيسي رلاؿ ابستخداـ كذلك اإلشعاعات من قةضي حزمة
 :      أقساـ ثالثة إىل تنقسم جملاؿ اخًتاقها

 مكونة أهنا على اضلرافها اذباه كيدؿ ، ادلغناطيسي اجملاؿ على العمودم االذباه يف أحدىا تنحرؼ -1
 اجلسيمات ىذه ثقل على االضلراؼ مقدار يدؿ كما . موجبة بشحنة مشحونة، جسيمات من

 اليت اجلسيمات ىذه أف إثبات من فورد رذر سبكن قوم كهريب كرلاؿ قوم مغناطيسي رلاؿ كابستعماؿ
 نواة عن عبارة كىي . اإللكًتكف شحنة ضعف تساكم موجبة بشحنة مشحونة لفاأ جسيمات مسيت

 كتنطلق األجساـ يف نفاذان  اإلشعاعات أنوع أقل ألفا جسيمات أف فورد رذر اثبت ككذلك اذليليـو ذرة
 أتيُت على قدرة كذلا . الكهركمغناطيسية األمواج سرعة من، 100/1 إىل10/1  بُت ما تًتاكح بسرعة

                                         .الغازات
 اضلرافها اذباه كيدؿ ادلغناطيسي اجملاؿ على العمودم االذباه يف كذلك تنحرؼ كىي :بيتا أشعة -2

 جسيمات أهنا على االضلراؼ مقدار يدؿ كما ، سالبة بشحنة مشحونة جسيمات من مكونة أهنا على
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 ذات إلكًتكانت الواقع يف كىي . ألفا جسيمات من األجساـ يف نفاذان  أكثر كىي الشحنة سالبة خفيفة
 قدرة ذلا أف كما ، الضوء سرعة من 998. من يقارب ما إىل األحياف بعض يف تصل فائقة سرعات

 جاما أشعة كتتميز : جاما أشعة 3 - .      ألفا جسيمات من أقل بدرجة كلكن الغازات أتيُت على
 جدان  صغَت موجتها كطوؿ ، شحنة أك كزف ذلا كليس موجيو طبعة ذات فهي السينية األشعة دبيزات
 اإلشعاعات من بغَتىا قورنت ما إذا النفاذية شديدة كىي 10 -10 إىل 8 -10 . بُت يًتاكح

 . السينية األشعة حىت أك الطبيعية
 كؽلكن . بيتا أك ألفا جسيمات أتيُت من أقل بدرجة كلكن الغازات أتيُت على القدرة جاما كألشعة

 النفاذية قوة تتناسب حيث كألفا بيتا أشعة من كل تفوؽ اليت نفاذيتها قوة إىل ومرجع ذلك فإ :القوؿ
 . أتينها قوة مع عكسيان  الثالثة لإلشعاعات

 شكل ىعل ،كاألخرل بيتا اك ألفا أشعة مثل (كتلو لو) جسيمي بعضها اإلشعاعات أف التجارب أثبتت
 يف زبتلف لإلشعاع الثالثة األظلاط إف(كهركمغناطيسية أشعة)جاما أشعة: مثل ( كتلة ذلا ليس)فوتوان

  . كغَتىا راديـوكال اليورانيـو مثل عناصر من تلقائيا تنبعث كأهنا كخواصها طبيعتها
 سلتلفة كأطواؿ ترددات ذات الكهركمغناطيسية األشعة من كاسعا لمد الكهركمغناطيسي الطيف كيضم

 سرعة كذلا الفراغ خالؿ سبر أف ؽلكنها اليت الطاقة أنواع من نوعا الكهركمغناطيسية األشعة ىذه ،كتعترب
 ،بنفسجية الفوؽ كاألشعة، أكس أشعة،ماجا أشعة، ادلرئي الضوء أشعة: األشعة ىذه أمثلة كمن. الضوء

 . كغَتىا احلمراء ربت كاألشعة
 :ادلشعة النفاايت

 ادلسموح دلستوايت ا تفوؽ إشعاعية تركيزات ذات مشعة بنويدات ملوثة أك زلتوية مادة أم هبا يقصد
 ذلا ليس أنو ،كماأخرل رقابية جهة أم أك كالتقنية للعلـو العزيز عبد ادللك مدينة قبل من كاحملددة، هبا

 . متوقع استعماؿ
 من الذم الغرض زبدـ تقسيمات عدة ادلشعة للنفاايت فإف اذلبداف كحبسب :ادلشعة النفاايت تقسيم
 : اإلشعاعي ادلستول حسب (،غازية – سائلة  - صلبة) النوع حسب : يلي دلا كفقان  توريدىا مت أجلو
 كمنخفضة ( بيكريل جيجا من أقل إىل بيكريل يجام  ،متوسػػػػػػطة (أعلى أك بيكريل جيجا ) عالية

 .  بيكريل ميجا من أقل ) ادلستول
 . بنوتركانت مشعات أك – جاما  - بيتا  - لفاأ مشعات : اإلشعاع نوع حسب
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 يقل عادة كحجمها ،استخدامها تمي اليت كالسوائل احملاليل بقااي: كتشمل ،السائلة ادلشعة النفاايت كمن
  .                                      كيورل ميكرك 1 من أقل إلشعاعا ككمية 3سم 1 عن

 خالؿ من اجلسم كيتخلص، يوميا لًتين عادة حجمها يبلغ كاليت، كبراز بوؿ من ادلكونة ادلريض إفرازات
 ادلعدة زلتوايتü . األكىل الثالثة األايـ خالؿ ادلشعة اجلرعة من % 50 من البيولوجية اإلفرازات ىذه

 حوايل احملتوايت ىذه حجم كيبلغ ،ادلشعة اجلرعة تناكؿ من األكؿ اليـو يف ػلدث الذم ئيالق من الناتج
 نظافة يف استخدمت اليت  ادلياه كمياتü . ميكرككيورل بضعة حوايل اإلشعاع ككمية 3سم 100
 غسيل ياهم . ادليكرككيورل من جزء اإلشعاع كمية فيها كتبلغ، استخدمت اليت كاألدكات األجهزة

 . ادلشعة ابدلادة ادللوثة كاألغطية ادلفركشات
 

 : وتشمل الصلبة ادلشعة النفاايت
 بضعة تتجاكز ال إشعاعات كمية على مكربتو  ادللوثة كاللفائف ادلشعة للمواد الفارغة العبوات 

 لنويداتا من قليل قدر على مكربتو  كاألطباؽ كاألكواب احملاقن مثل ادلستخدمة األدكات  مميكرككيور 
 ،كالورؽ ،كالشاش،  القطن :مثل، التنظيف أعماؿ يف ادلستخدمة األشياء الداخلي سطحها على ادلشعة
 .ادليكرككيورل من ان جزء تتجاكز ال إشعاعات على ربتول ،القماش كقطع

 اخلاصة ،كادلفركشات ،كاألغطية ،كادلناشف ،الفوقية كاألحذية ،كادلعاطف ،كالكمامات ،القفازات 
 كىذه ادلستنفذة التكنشيـو مولدات. مشعة نظائر فيها ادلستخدـ التجارب حيواانت جثث. يضابدلر 

 اإلشعاعي نصفو كعمر التشخيص يف ادلستخدمة جاما كأشعة ادلشع التكنشيـو استحالب بعد تنتج
  . ساعات ستة
 ظَتا،لبعضهان عشرين إىل تصل سلتلفة لنويدات متباينة كميات على ػلتول أنو التحاليل أثبتت كقد
 ابعتبارىا ادلستنفذة ادلولدات مع نتعامل كهبذا السنُت من اآلالؼ مئات إىل يصل إشعاعي نصف عمر

  . مشعة نفاايت
 كالراديـو ،كاألريػديـو 137  - ،السيزيـو 60  - كوابلت :مثل العالج يف ادلستخدمة ادلغلقة ادلصادر

 . 222 كالرادكف 266 الراديـو: مثل ادلياه طاتحمل الرملية ابدلرشحات العالقة ادلشعة ادلصادر .
 :  كادلعاجلة احلماية كطرؽ النوكية ابدلخلفات البيئة تلوث  -
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 : ادلشعة ابدلواد البيئة تلوث -أ
 سواء ،النوكية للطاقة ادلختلفة االستخدامات جراء يوميا ادلشعة النوكية النفاايت من ىائلة كميات تتولد
 . العسكرية أك ةالسلمي لألغراض ذلك كاف

 ابدلواد البيئة لتلوث ادلصادر أىم من تعترب ،خاص بشكل كاالنشطارية، ادلختلفة النوكية التفاعالت فإ
 تنتج اليت تلك خاصة, اإلشعاعية النشاطية عالية نويدات من النوكية التفاعالت تنتجو دلا نظرا، ادلشعة

 شلا عالية إشعاعية نشاطية ذات كىي ،النوكم راالنشطا شظااي ىتسم كاليت، االنشطارية التفاعالت من
 مكثفة دراسات جراءإ ىعل النوكية الكيمياء علماء دأب لذا، حوذلا من احلياتية للبيئة قاتال خطرا غلعلها

 نتيجة أساسا تتولد كاليت ادلشعة النوكية النفاايت من األطناف من اآلالؼ عشرات من للتخلص
 .ادلختلفة لألغراض النوكية عالتادلفا يف النوكم الوقود استخداـ
 ىتبق الذم األمٍت لكادلد كنوعو عنها الصادر اإلشعاع شدة حسب ادلشعة النوكية النفاايت كصنفت

 جدا عاؿ   إشعاعي نشاط ذات نوكية نفاايت فهناؾ, النصف بعمر يعرؼ ما أم مشعة ادلواد ىذه فيو
 ىعل النفاايت ىذه ربتوم عندما طورهتاخ كتزداد الكورم، كحدة من  اآلالؼ كمئات بعشرات يقدر

 الصادر اإلشعاع نوع أف. السنوات كباليُت دباليُت تقدر جدا طويلة نصف أعمار ذلا مشعة نويدات
 جاما أشعة تطلق نويدات ىعل احملتوية النفاايت فمثال, أيضا خطورهتا من يزيد ادلشعة النويدات عن

 أشعة لقدرة كذلك, كبيتا ألفا أشعة تطلق اليت تلك من البيئة ىكعل العاملُت ىعل خطورة أكثر تكوف
 يف ادلسلحة اخلرسانة من أمتار عدة اخًتاؽ ىكعل اذلواء يف جدا طويلة مسافات إىل االنتقاؿ ىعل جاما

 . ذلك ىعل كبيتا ألفا أشعة تعجز الذم الوقت
 

  : ادلشعة للمخلفات البيئية األخطار -ب
 تلوث إىل ادلشعة للنفاايت احملكـو غَت التخلص ؤدلة يياعشعاإل للمخلفات البيئية األخطار حوؿ
 : يلي كما ،سواء حد على كالنبات كاحليواف لإلنساف األخطار كيسبب ،الطبيعية كادلوارد البيئة

 :ادلائية ادلسطحات تلوث 1  
  : الشرب دبياه متعلقة أخطار – أ

 ادلواد كتنتقل مشعة جلرعات كاحليواف لإلنساف اذلضمي اجلهاز يعرض ادللوثة الشرب مياه استخداـ
 . اإلشعاع إىل مكوانتو ك الدـ كتعرض اجلسم، كأعضاء أجهزة إىل الدـ بواسطة ادلشعة
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 كالعظاـ ،كالكلى، الكبد :مثل احلساسة اجلسم أعضاء يف ادلشعة النويدات تركيز يتم أك كيتجمع 
 كخواصها ادلشعة العناصر نوع حسب عةمش جلرعات التناسلية األعضاء يعرض ككذا ،الدرقية كالغدة،

   .كالكيميائية الطبيعية
 التعرض ذلك إىل إضافة . مشعة دبواد ملوثة مياه يف طهيها أك غسلها عند األطعمة تلوث كذلك

 الًتسيب أحواض أك ادلياه مرشحات يف ادلشعة  العناصر لتواجد نتيجة خارجية إشعاعية جلرعات
  .عسرة مياه تستخدـ اليت الغالايت داخل ترسيبها عند أك األيوين ابلتبادؿ ادلياه تنقية دبحطات كالًتكيق

 اجلداكؿ دبياه ادلوجودة  ادلشعة للمواد التعرض : الرم يف ادللوثة ادلياه ابستخداـ متعلقة أخطار – ب
 ،ادلشعة العناصر امتصاص من النبااتت جذكر ؽلكن جفافها عند ادلًتسبة ادلشعة كالنويدات كالقنوات
 إىل كيؤدل احليواف أك لإلنساف كطعاـ استخدامو عند كخاصة لإلشعاع مصدرا نفسو النبات كيصبح
 طريق عن ادلشعة النويدات انتشار كذلك . كالبيض ،كاللحـو، األلباف: مثل ،احليوانية ادلنتجات تلوث
 أك النبااتت حلرؽ جةنتي اذلواء تلوث أف إىل إضافة . ادللوثة ادلياه على سبر كاليت كاحلشرات الطيور

 . كخطره التلوث تعميم يف يتسبب ردبا ادللوثة احملاصيل
 العناصر بًتكيز الدقيقة ادلائية كالكائنات الطحالب تقـو : الغذائية ابلسلسلة متعلقة أخطار – ج

 ىذه طعامو يف يتناكؿ الذم اإلنساف مث ،األمساؾ مث، احلشرات كيرقات القواقع إىل  تنتقل مث ،ادلشعة
 الذم اإلنساف مث ،كالطيور كاحلشرات ادلائية النبااتت إىل ادلشعة النويدات كتنتقل .  ادللوثة األمساؾ

 . كطعامو ادللوثة الطيور يستخدـ
 

 : ادلشعة ابدلخلفات الرتبة تلوث. 2
 وادابدل ابدلوقع احمليط كاذلواء  الًتبة تلوث : ادلشعة ادلخلفات من التخلص موقع عند انذبة أخطار  - أ

 عند ادلشعة للعناصر ادلباشر التعرض إىل إضافة منو ابلقرب كجدت إف ادلائية ادلسطحات ككذا ادلشعة
 الالزمة،كتسرب العلمية االحتياطات ازباذ دكف األرض سطح من ابلقرب ادلشعة ادلخلفات دفن

 . األرض سطح إىل ادلشعة كاألخبرة الغازات
 .)اآلابر (اجلوفية ادلياه تلوث : األرض ابطن إىل عةادلش ادلخلفات تسرب عن انذبة أخطار -ب
 . كيميائيا معها ادلتوافقة غَت األخرل كادلواد ادلشعة ادلخلفات بُت الكيميائية التفاعالت 

  : إشعاعيان  ادللوثة الرماؿ من للتخلص الصحيحة الطرؽ كحوؿ
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 إلزالة كذلك ،العامل يف ياهادل ربلية زلطات أغلب يف تستخدـ الرملية ادلرشحات أف اذلبداف يضيف
 ىيك  رقيقة طبقة لتكوف تتجمع كاليت، كادلنجنيز احلديد اعنصر  فيها يًتكز كاليت اجلوفية، ادلياه من العوالق
 ربت الراديـو تركز كبعد. اجلوفية ادلياه من الراديـو لتكثف كادلنجنيز احلديد أكاسيد تركز بدكرىا

 يتطلب شلا يـو بعد يـو تزيد الشدية قليلة إشعاعية خلفية تتكوف طويلة لسنوات الرملية ادلرشحات
 . احملطات ىذه دلثل جيدة مراقبة

   : النووية النفاايت من التخلص  -
 صلبة( سلتلفة فيزايئية حاالت يف كادلفاعالت النوكية االنفجارات عن الناذبة النوكية النفاايت تكوف

 برؾ يف زبزينها طريق عن يتم ادلشعة النفاايت ىذه طنشا من للتخلص األكىل اخلطوة )غازية, سائلة,
 كما, لعايلا اإلشعاعي نشاطها من جزءا تفقد حىت عديدة لسنوات مشددة رقابة كربت ابدلاء مغمورة

 كذلك, ربتويو الزالت يتال اإلشعاع كمية لتقليص معقدة كيميائية عمليات عدة النفاايت ىعل لذبر 
 داخل كتركيزىا ادلشعة النويدات من عالية نسبة استخالص ىعل قادرة ةمناسب يونيةأ مبادالت ابستخداـ

 شلكن حجم قلأ ىلإ كفيزايئية كيميائية طرؽ ابستخداـ أيضا حجمها تقليص غلرم مث األيوين ادلبادؿ
 مسيك جبدار زلاطة اخلرسانة من أخرل قوالب داخل توضع صغَتة قوالب شكل ىعل بصبها كذلك،

 عدة عمقها يًتكاح قد اليت العميقة اخلرسانة آابر إىل عناية بكل نقلها يتم حيث، الفوالذ من
 . األرض ابطن يف كيلومًتات

 تصل أعماؽ ربت اخلراسانية العبوات بطمر فيتم كاحمليطات البحار قيعاف يف النوكية النفاايت زبزين أما
 يف أخد إذا مقبوؿ حد ىلإ سلاطرىا لتقليص كافيا العمق ىذا كيعترب البحرم الطُت من مًت500  إىل

 العلماء كيدرس, كيلومًتات عدة إىل عمقها يصل كاليت القيعاف ىذه يغطي الذم االستقرار االعتبار
 ضلو متجهة صواريخ ابستخداـ ،طركد يف النوكية النفاايت من األطناف أالؼ إرساؿ  إمكانية اليـو

 . سلاطرىا من تخلصكال األرض عن البعيد اخلارجي الفضاء يف إضاعتها أك الشمس
  -:منو التخلص طرؽ

 الطاقة توليد يف أكاف ،سواء كاإلشعاع النوكية للطاقة اإلنساف استغالؿ يف ادلضطرد النمو كاكب
 كالتقنيات العلـو يف كبَتان  تطوران  كالطب، كالصناعة ،كالزراعة أخرل حيوية رلاالت يف أـ الكهرابئية

 ىذه على ادلًتتبة كاآلاثر النواتج يف التحّكم إبمكاف كثَتين إقناع يف يفلح مل النمو ىذا أف ،إال النوكية
 . التقنيات
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 استخداـ عن ادلتولدة ادلشّعة كالنفاايت ادلخلفات على كالسيطرة التحّكم على اإلنساف قدرة إف 
 ؿالدك  من كثَت يف العاـ الرأم لدل الشكوؾ تثَت التزاؿ اليت ادلواضيع تلك إحدل ىي ادلشعة ادلصادر

 العقبات كإحدل ذاتو الوقت يف تقف أهنا النوكية،كما للطاقة  اإلنساف استغالؿ جدكل حوؿ
 على بعيد حد إىل النوكية الصناعة مستقبل يعتمد .النوكية للطاقة األمثل االستغالؿ كجو يف يةاألساس

 النفاايت كربييد جلةدلعا ادلالئمة التقنيات كتوفّر بوجود العاـ الرأم إقناع على الصناعة ىذه قدرة مدل
   .ادلشعة

 توليد ،من صناعية عملية أية يف احلاؿ ىو ،كما الطاقة لتوليد أسلوب أم ؼللو يكاد ال ادلعامة مع
 األساليب تلك أف إالّ  السلبية، آاثرىا من كالبيئة اإلنساف حلماية ادلالئمة الطرؽ إغلاد غلب نفاايت
 سبيل فعلى الزمن، مركر مع ادلتوّلدة النفاايت محج حيث من ،السيما أخرل إىل حالة من زبتلف
 الفحم من طن (1000) إىل يوميان  ػلتاج الكهرابئية الطاقة من ميجاكات ألف توليد فإف ادلثاؿ

 من أطناف كمخسة الكربيت، أكسيد اثين من طن (300) انطالؽ العملية ىذه عن كينتج احلجرم،
 كالرصاص، الزئبق ،كالزرنيخ،ك الكادميـو لور،كالك :مثل أخرل عناصر على ػلتوم الذم الرماد

 قول زلطة يف نفسها الكهرابئية الطاقة توليد عن ينتج ادلقابل ادلشعة،كيف العناصر بعض إىل ابإلضافة
 النفاايت مصادر تتنوع :ادلشعة النفاايت مصادر .العاـ يف النفاايت من مكعب مًت (500) نوكية

  :يلي ما ادلصادر تلك ،كمن النفاايت تلك عنها تنجم اليت نيعيةالتص العمليات لنوع كفقان  ادلشعة
 .النوكية القول زلطات  -1
 .النوكم الوقود دكرة كمراحل عمليات مجيع  -2
 . كالثوريـو اليورانيـو :مثل النوكية، اخلامات استخراج -3
 .ةكالزراع كالتعدين الصناعة كيف العلمي البحث يف ادلشعة النظائر استخداـ -4
 .كالعالج التشخيص فيها دبا النوكم الطب -5
 عنها يتوّلد ادلصادر هبذه ادلرتبطة األنشطة مجيع أف من الرغم كعلى .ادلشعة كادلصادر العقاقَت إنتاج -6

 األنشطة مجيع توجد حُت ففي أخرل، إىل دكلة من ؼلتلف األنشطة ىذه حجم أف إالّ  نفاايت،
 الثالثة األنشطة معظم أك مجيع من انمية دكلة زبلو ال تكاد نوكية،ال الصناعية الدكؿ يف ادلذكورة
 من األكرب اجلانب تشّكل اليت الرئيسة ادلشعة النظائر بعض (1) اجلدكؿ كيوضح ، األخَتة

   .ادلشعة النفاايت
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 إىل يعتمد ذلك إف ،حيث ادلشعة للنفاايت موّحد دكيل تصنيف ىناؾ ليس ادلشعة النفاايت تصنيف
 ادلشعة،كما النفاايت لتعريف كأساس استخدمت اليت ادلعايَت كعلى دكلة، كل أنظمة على كبَت حد

 اليت العوامل كمن .كنوعها األنشطة كحجم الدكلة تلك يف النوكية الصناعة تطور مدل على يعتمد
 :يلي ما ادلشعة النفاايت تصنيف يف تدخل

 .النفاايت يف كتركيزىا ادلشعة النويدات نوع -1
 .ادلشعة للنويدات النصفي لعمرا -2
  .كالغازية كالصالبة السيولة حيث من للنفاايت الفيزايئية احلالة -3
 .كاحلفظ ادلعاجلة طرؽ -4
 .اجملاكرة البيئات يف االنتشار احتماؿ -5
  .               النفاايت مصدر -6

 األقصى احلد على ادلشعة للنفاايت تصنيفو يف األمريكي القانوف ،يعتمد ادلثاؿ سبيل كعلى          
  :يلي ما إىل ادلشعة النفاايت تصّنف لذلك ادلاء،كتبعان  أك اذلواء يف ادلشع النظَت لًتكيز بو  ادلسموح

  نواتج ،كمجيع النوكية األسلحة تصنيع نواتج بعض ،كتشمل عاؿ   إشعاعي مستول ذات نفاايت)أ( 
 .ادلستنزؼ ،النوكم الوقود :مثل، النوكية القول زلطات كسللفات النوكم، الوقود دكرة
، بعد ما نفاايت)ب (  على الذرم عددىا يزيد كاليت ألفا جلسيمات الباعثة النويدات كتشمل اليورانيـو

 كجم،ك  - بيكرؿ 610 × 7،3 على تركزيها كيزيد أعواـ، مخسة على النصفي عمرىا ،كيزيد92
 .النوكية األسلحة إنتاج عمليات أثناء رئيس بشكل النفاايت من النوع ىذا ينتج

 ضمن تقع ال اليت األخرل النفاايت أنواع مجيع تقريبان  ،كتشمل منخفض مستول ذات نفاايت)ج(
 :مثل ، مشعان  مصدران  تضمنت عملية أية يف استخدمت اليت ادلواد مجيع ذلك ،مثاؿ السابقُت التصنيفُت

   . مشعة مواد على ربتوم اليت ئلكالسوا التنظيف، ،كاحلقن،كأدكات ،كالقفازات ادلالبس
 للنفاايت الفيزايئية كاحلالة للنويدات النصفي العمر احلسباف يف األخذ عدـ التصنيف ىذا عيوب كمن

 جلأ فقد لذا ؛كبَتان  اعتمادان  النفاايت تلك كمعاجلة حفظ طرؽ عليها تعتمد اليت األمور من كىي ادلشعة،
 يف آخذة ادلشعة، النفاايت تصنيف إىل اإلشعاع من ابحلماية عنيةادل الدكلية كادلنظمات الدكؿ من عديد

 ادلشعة النفاايت فإف ذلك ضوء كعلى منها، كالتخّلص كمعاجلتها حلفظها ادلقًتحة الطرؽ احلسباف
   : يلي ما إىل تصّنف
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، إشعاعي مستول ذات نفاايت  دلستنزؼا أك ادلعاًف النوكم الوقود عن الناذبة ادلشعة النفاايت كىي عاؿ 
  L . دائمة مطامَت يف حفظها كينبغي ،طويلة نصفية أعمار ذات أبهنا ،كتتميز
 .ادلشعة النظائر بعض استخداـ أك إنتاج عمليات عن كتنتج متوسط، إشعاعي مستول ذات نفاايت

 األنشطة على اعتمادان  ادلتوسط اإلشعاعي ادلستول ذات السائلة النفاايت تصنيف ؽلكن أنو حُت كيف
 حيث الصلبة، ادلشعة النفاايت حالة يف تعقيدان  أكثر األمر أف إالّ  معاجلتها، كطرؽ للنفاايت عاعيةاإلش
 للمادة النصفي كالعمر الصادر اإلشعاع نوع السابقة العوامل جانب إىل احلسباف يف األخذ غلب

ّيتها  كألغراض ادلثاؿ بيلس ،فعلى احلفظ عند مراعاهتا غلب اليت العوامل إىل ابإلضافة اإلشعاعية، كمسم
 نشاطها يزيد اليت تلك ىي ادلستول ادلتوسطة السائلة ادلشعة النفاايت فإف النفاايت من التخّلص

   . ادلكعب ادلًت يف بيكرؿ جيجا 7،3 عن اإلشعاعي
 التصنيفُت ضمن تدخل ال اليت النفاايت مجيع ،كتشمل منخفض إشعاعي مستول ذات نفاايت

 عن يزيد ما إىل األحياف بعض يف تصل ادلشعة،حيث النفاايت من ألكربا اجلزء السابقُت،كتشّكل
 الطب يف ادلشعة كادلصادر النظائر استخداـ من أساس بشكل كتنتج النفاايت، إمجايل من 70%
   .الصناعية كالتطبيقات العلمي كالبحث
 كادلتوسط،يف ادلنخفض اإلشعاعي ادلستول ذات السائلة النفاايت تصنيف (2) رقم اجلدكؿ كيوضح

 ادلنخفض اإلشعاعي ادلستول ذات الصلبة ادلشعة النفاايت تصنيف (3) رقم اجلدكؿ يوضح حُت
 يكوف يكاد ذلا اإلشعاعي النشاط نطاؽ أف إىل ،فنظران  الغازية ادلشعة ابلنفاايت يتعلق ما أما .كادلتوسط

 النفاايت حالة يف الذكر السابقة تالتصنيفا اعتماد ؽلكن ال ،فإنو معاجلتها طرؽ قلة ،كابلتايل زلدكدان 
 كجم،كيوضح كحدة لكل الكلي اإلشعاعي النشاط مستول حسب التصنيف يتم الغازية،حيث ادلشعة

  .  الغازية ادلشعة النفاايت تصنيف (4) رقم اجلدكؿ
                                                                                  

  :ادلشعة اايتالنف مصادر
 تلك النفاايت،كمن تلك عنها تنجم اليت التصنيعية العمليات لنوع كفقا ادلشعة النفاايت مصادر تتنوع  

  :يلي ما ادلصادر
  .النوكية القول زلطات -1
  .النوكم الوقود دكرة كمراحل عمليات مجيع -2
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 .كالثوريـو ،اليورانيـو :مثل النوكية، اخلامات استخراج -3
 .كالزراعة كالتعدين الصناعة كيف العلمي البحث يف ادلشعة النظائر خداـاست -4
   . كالعالج التشخيص فيها دبا النوكم الطب -5
 عنها يتوّلد ادلصادر هبذه ادلرتبطة األنشطة مجيع أف من الرغم كعلى .ادلشعة كادلصادر العقاقَت إنتاج -6

 األنشطة مجيع توجد حُت ففي أخرل، إىل دكلة من ؼلتلف األنشطة ىذه حجم أف ،إالّ  نفاايت
 الثالثة األنشطة معظم أك مجيع من انمية دكلة زبلو ال ،تكاد النوكية الصناعية الدكؿ يف ادلذكورة
  .ادلشعة النفاايت من األكرب اجلانب تشّكل اليت الرئيسة ادلشعة النظائر بعض األخَتة،

   :يلي ما الطرؽ ىذه ،كمن التكاليف ظةابى فهي التجربة طور يف يزاؿ ال منها الكثَت فإ
 .مستقرة جيولوجية تكوينات كيف سلتلفة أعماؽ يف دائمة مطامَت يف الدفن )أ(

 أك انشطارية أكمفاعالت معجالت يف جبسيمات النفاايت قذؼ خالؿ من الذرم الًتكيب تغيَت )ب(
  .اندماجية

 .مدادلتج احمليط ربت بعيدة أعماؽ يف اجلليد ربت الدفن )ج(
 .اخلارجي الفضاء يف الطرح )د(
  .احمليطات قاع ربت الدفن )ق(
 ابىتماـ ربظى اليت الطريقة ىو يزاؿ ال مستقرة جيولوجية تكوينات يف الدفن أف ذكره اجلدير كمن

 نوع :مثل ، عديدة عوامل احلسباف يف األخذ الطريقة ىذه تبٍت عند احلاضر،كغلب الوقت يف كثَتين
 ،ابإلضافة منها القريبة أك ادلنطقة يف ادلوجودة ادلائية ،كالتكوينات ادلنطقة يف زالزؿال ،كنشاط الصخور

 العوامل أتثَت مدل على كللتدليل .ادلدافن ىذه مثل كجود العامل الرأم كتقّبل النفسية العوامل إىل
 ادلتحدة الايتالو  يف يوجد ال أنو ىنا ابلذكر ،غلدر اجملاؿ ىذا مثل يف العاـ الرأم كأتثَت النفسية

 (60) يف مؤقتة بصورة  ربفظ تزاؿ ال للنفاايت،حيث دائمة مدافن أم احلاضر الوقت يف األمريكية
 يف طن ألف (40) من أكثر إىل الرقم ىذا يصل أف كيتوقع النوكية، للقول زلطات مواقع سبثل موقعان 

 .ـ2010 عاـ
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 اإلشعاعي أثرىا من التخلُّص ؽلكن :كادلنخفض ادلتوسط اإلشعاعي ادلستول ذات النفاايت  -2 
  :يلي ،حسبما صلبة أـ سائلة أكانت سواء حالتها، حسب

 مستول دكلة كل يف اإلشعاع من ابحلماية ادلختصة اجلهة عادة ربدد :السائلة ادلشعة النفاايت -أ
 شبكة يف إبلقائها السماح قبل السائلة ادلشعة النفاايت إليها تصل أف غلب الذم ،اإلشعاعي النشاط
 :التجميع :التالية كادلراحل ابخلطوات السائلة ادلشعة النفاايت إدارة عملية كسبر ، العامة الصحي الصرؼ
 من أعلى كلكنو منخفض إشعاعي مستول ذات السائلة ادلشّعة النفاايت كوف حالة يف بو كيعمل

 أكعية يف ذبميعها مت يى ،فإف العامة الصحي الصرؼ شبكة يف إللقائو ادلختصة اجلهة من بو ادلسموح
 ذلك بعد عالقة،كيتم عضوية مواد كجود حالة يف زجاجية أكعية أك سلتلفة، أحجاـ ذات البالستيك من

 من النفاايت تصريف يتم فإنو بو ادلسموح ادلستول إىل كصولو ،كعند اإلشعاع دلستول الدكرم القياس
 متصلة خزاانت يف حفظها يتم جدان  كبَتان  النفاايت حجم يكوف كعندما .الصحي الصرؼ شبكة خالؿ
 ادلستول مراقبة آخر،كتتم خزاف إىل النفاايت ربويل يتم اخلزاانت أحد ؽلتلئ ببعض،كعندما بعضها

 عمر ذات نويدات على السائلة النفاايت احتواء حالة يف :ادلعاجلة .السابقة اخلزاانت يف اإلشعاعي
 شيوعان  األكثر ىي الكيميائية منها،كادلعاجلة ّلصالتخ قبل معاجلتها يستدعي ذلك فإف طويل، نصفي

 بكلفتها الطرؽ ىذه كتتميز األيوين، كالتبادؿ، كالتبخَت، الًتسيب: مثل ادلياه، معاجلة يف ،كتستخدـ
 يتعلق ما يف :الصلبة ادلشعة النفاايت (ب) .ادلشعة النويدات من كبَت عدد معاجلة كإمكاف القليلة

 للتجميع مركز ربديد يتم حيث :كالفصل التجميع :التالية ابدلراحل سبر فإهناالصلبة، ادلشعة ابلنفاايت
 كمن  عدمو، من لالحًتاؽ قابليتها حيث من كتصنيفها فرزىا يتم مث الصلبة،كمن النفاايت إليو ذبلب
 نشطة تزاؿ ال اليت تلك فرز يتم ،كما كالتخّلص ادلعاجلة لتسهيل احلجم،كذلك النكماش قابليتها حيث

 :يلي ما كتشمل :ادلعاجلة .غَتىا من عاعيان إش
 :ادلؤقتة ادلعاجلة

 حىت حفظها ؽلكن قصَت،كاليت نصفي عمر ذات نويدات تشمل اليت النفاايت حالة يف كذلك    
 .نشطة غَت مادة العتبارىا ادلختصة اجلهة قمَبل من بو ادلسموح احلد إىل اإلشعاعي نشاطها كصوؿ

lال ذلك أف إال احلفظ، سهولة إىل ،كابلتايل ادلواد ىذه حجم يف يدشد زبفيض إىل كيؤدم :احلرؽ 
 اليت الصلبة للمواد ابلنسبة شيوعان  الطرؽ أكثر كيعد :الدفنl .الكلي اإلشعاعي احملتول من ؼلفض
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 دلثل جيدة السطح من قريبة مغلقة مدافن يف الدفن عادية،كيتم نفاايت إىل ربويلها أك اعتبارىا يصعب
 .احملطات ىذه
  :ادلعامل يف السالمة إجراءات -ب
 التعامل يتم اليت ادلشعة ادلواد سلاطر من كدراية علم ىعل ادلعمل يف العاملُت مجيع يكوف أف غلب -1

 .معها
 .ادلعمل يف التجميل أدكات استعماؿ كذلك كالتدخُت كالشرب األكل ؽلنع -2
  .مشعة مواد ىعل احملتوية السوائل مع ملالتعا حالة يف ابلفم ادلاصة استخداـ ابات منعا ؽلنع -3
 .ادلشعة ابدلواد اخلاصة ادلربدات أك الثالجات يف غذائية مواد أية زبزين عدـ -4
 .لذلك ادلخصصة ادلالقط استخداـ كيتم ابأليدم ادلشعة ادلواد تناكؿ عدـ غلب -5
  .العمل انتهاء بعد كالصابوف ابدلاء األيدم غسيل غلب -6
 Films Badgesابدلعمل العاملُت قبل من اإلشعاع عن الكشف كسائل خداـاست غلب -7
 CAUTION RADIO) ادلعمل مدخل ىعل ادلناسبة التحذير الفتات تثبيت غلب -8

ACTIVE MATERIAL) . 
 غلب الساعة، يف مللَتمي 5 الشخص ذلا يتعرض الذم اإلشعاع مستوم فيها يبلغ اليت ادلناطق يف -9

  (Radiation Area) .عليها ادلناسبة التحذيرية فتاتالال كضع يتم أف
 ادلناسبة التحذيرية الالفتات كضع غلب ادلشعة ادلواد لتخزين تستخدـ اليت احلاكايت يعمج -10

 .عليها
 – القفازات : اإلشعاع سلاطر من للحماية الالزمة الشخصية الوقاية معدات استخداـ ضركرة -11

 .البالطي – النظارات
 يف جركح أية كجود حالة يف اإلشعاع منطقة داخل ابدلعمل شخص ألم السماح ـعد -12

 .جسمو
 .ذلا ادلخصصة احلاكايت داخل ادلختلفة ادلعامل بُت ادلشعة ادلواد نقل يتم -13

 :اإلشعاع من الوقاية طرؽ

 الوقاية يةأعل على كيدأالت غلب كذلذا؛كمتشعبة كثَتة اإلشعاع يسببها اليت التأثَتات فأ الحظنا لقد
 الناس سالمة تضمن خاصة شركط ككفق ،كبَتين كحذر بيقظة ادلختلفة اإلشعاع مصادر مع كالتعامل،
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 حىت اخًتاؽ تستطيع كال ،قصَت مدل ذات الفا جسيمات فأ  بنا مر كقد .اإلشعاع رلاؿ يف العاملُت
 عندا التالية الوقائية كاإلجراءات التدابَت ازباذ غلب تقدـ ما أساس كعلى، للجسم اخلارجي السطح
 : اإلشعاع مصادر مع لتعامل

 ادلختلفة كادلعجالت السينية األشعة أجهزة مثل مؤينة إشعاعات تطلق أجهزة كجود عند -1
 .كادلولدات

 .السائلة ادلواد مع التعامل عند العمل يف التأين -2
 .منها االنتهاء بعد مفتوحة اإلشعاع مصادر ترؾ عدـ -3
 ادلصادر فيها توجد اليت األماكن إىل الدخوؿ عند اإلشعاع مستول كقياس ربديد هزةأج استعماؿ -4

 .ادلشعة
 .نوكية زلطات بناء يف متخصصة شركة من االستفادة -5
 .بعد عن النوكية ادلفاعالت مراقبة يف متخصصة أبراج بناء -6
 .النوكية ادلفاعالت فيها يوضع جزيرة: مثل ،السكاف عن ةبعيد أماكن يف ىاؤ بنا -7
 .كمرادىا التفاعالت كمتابعة ،دكرم بشكل الصيانة -8
 .النوكية احملطات يف التفاعل سريعة ادلواد استعماؿ عدـ -9

 صديقة كتكوف، منها يستفاد طاقة إىل بتحويلو النوكم اإلشعاع خركج عن ما بطريقة القياـ -10
 .للبيئة

 كازباذ، النوكم اإلشعاع خركج ندع ما فرصة لًتؾ األرض ربت احملطة من جزء بناء -11
 .اآلمنة ادلالبس كتوفَت ادلفاجئ لإلخالء ادلناسبة اإلجراءات

 
 : اخلالصة

 كاآلاثر ،ادلشعة ادلواد من ادلنبعثة النوكية اإلشعاعات عن النامجة األضرار دراسة البحث ىذا استهدؼ -
 كطرؽ  كأخطاره، كمصادره ،اإلشعاع اعأنو  ىعل التعرؼ ككذلك, كاحليواف كالنبات لإلنساف تسببها اليت

 كطرؽ, النوكية ابدلخلفات البيئي احمليط ذلا يتعرض اليت ةيالبيئ األخطار أىم ىعل كالتعرؼ منها، الوقاية 
 . ذلا كادلعاجلة احلماية

  .منها التخلص كطرؽ, ادلشعة النوكية النفاايت مصادر كأىم, ادلشعة النوكية النفاايت دراسة -
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