
یز الرادون في المنازل ة المسح الوطني لتر   أهم

 ون.لذلك، وألغراض املسح الذي يهدف إىل تقييم املخاطر، فإنه يكفي عند إجراء املسح الوطين، استعمال القياس طويل األمد لرتكيز غاز الراد

ئية-أُثبت مؤخراً  أن التعـرض لـفـرتات طـويـلـة ولـعـدة سـنـوات لـغـاز  –من خالل العديد من الدراسات الو
ـدف احلـّد مـن تـعـرض الـنـاس لـغـاز  الرادون ونواتج تفككه يف املنازل يزيد خطر اإلصابة بسرطـان الـرئـة. 
الرادون يف األماكن املغلقة واملخاطر املقابلة له، فقد أوصت اللوائـح الـدولـيـة بـتـنـفـيـذ بـرامـج وطـنـيـة شـامـلـة 
ت املـرجـعـيـة (اسـتـبـدل حـديـثـًا مـفـهـوم مسـتـوى الـعـمـل  لقياس غاز الرادون يف املنازل واملقـارنـة مـع املسـتـو
(التدخل) مبفهوم املستوى املرجعي، وهـو مسـتـوى مـن اجلـرعـة أو اخلـطـر حـيـث يـكـون مـن غـري املـنـاسـب 
ه جيب تطبيق الوقاية املثلى. يف حني أنه من أجل املفهوم السابـق مـن  السماح حبدوث التعرض فوقه، وأد
ت أعلى من مستوى العمل) حبيث يوصى بتطـبـيـق  مستوى العمل، تطبق اإلجراءات فقط يف حالة مستو

 اإلجراءات املناسبة للحّد من تركيز الرادون. 
ثـري الـقـيـم املـخـتـلـفـة املـمـكـنـة هلـذا  ومن أجل االختيار األمثل للمستوى املرجعي الوطين، من املهم مـعـرفـة 
املستوى، على سبيل املثال العدد التقـديـري لـلـمـنـازل الـيت حتـوي تـركـيـزًا لـلـرادون أعـلـى مـن هـذا املسـتـوى. 
مج رادون وطـين شـامـل يـهـدف  لتايل، فُيعدُّ املسح الوطين املمثل للسكان، إحدى اخلطوات األوىل لرب و

 إىل احلّد من خماطر التعرض للرادون.
وعلى الرغم من أن جرعة الرئتني النامجة عن التعرض للرادون يف املنازل تعود بشكل رئيـسـي إىل مـنـتـجـات 

لـتـايل فـإن قـيـاسـات تـركـ جلرعة من تركيز منـتـجـات تـفـكـكـه، و الـرادون تـكـون يـز تفكك الرادون أكثر من غاز الرادون نفسه، فإن تركيز الرادون هو األكثر صلة 
نـوات عـديـدة، ذ سـمناسبة لتقييم خطر اإلصابة بسرطان الرئة. ومبا أن التقنيات البسيطة وغري املكلفـة لـلـقـيـاس طـويـل األمـد لـرتكـيـز الـرادون أصـبـحـت مـتـاحـة مـنـ
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 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان املصادر املشعة
 نشرة إعالمية فصلية تصدر عن قسم  الوقاية واألمان يف هيئة الطاقة الذرية السورية

  (2014).هذا الكتاب من منشورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو طبعة جديدة من معايري األمان األساسية الدولية
ت الطبعة األوىل بشكل واسع. ويتضمن هذا الكتاب 1996منذ نشر الطبعة السابقة يف عام  ، جرى تنقيح حمتو

للغة  ر الضارة لإلشعاع املؤين وسالمة مصادر اإلشعاع. الكتاب املطبوع متاح  متطلبات حلماية الناس والبيئة من اآل
اإلجنليزية فقط، ويتضمن القرص املضغوط املرفق مع الكتاب األساسي ترمجات النص إىل اللغات العربية والصينية 

ت الكتاب: ) حاالت  3) املتطلبات العامة للحماية والسالمة؛ 2) مقدمة؛ 1والفرنسية والروسية واإلسبانية. حمتو
) حاالت التعرض املوجودة؛ اجلدول األول: اإلعفاء  5) حاالت التعرض حلاالت الطوارئ؛ 4التعرض املخططة؛

ئات املصادر املختومة الستخدامها يف املمارسات الشائعة؛ اجلدول الثالث: حدود اجلرعة : فوالتخليص؛ اجلدول الثاين
معايري الستخدامها يف االستعداد (التأهب) حلاالت الطوارئ واالستجابة هلا؛   :حلاالت التعرض املخططة؛ اجلدول الرابع

املعايري العامة الختاذ إجراءات وقائية وإجراءات املواجهة األخرى يف حاالت التعرض حلاالت الطوارئ للحّد من  :ضم
ر العشوائية  .خطر اآل

لوقاية اإلشعاعية،  كن حتميله وميمن املناسب جدًا للمهتمني يف الوقاية اإلشعاعية االطالع على هذا الكتيب وقراءة كل ما هو جديد من توصيات خاصة 
ً من موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على العنوان التايل:   جما

http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1578_web-57265295.pdf 
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ة  ة اإلشعاع ة في الوقا ة الدول تاب معاییر األمان األساس لمحة حول 



  PETالتصویر المقطعي باإلصدار البوزیتروني 

 2الصفحة 

 نشرة الوقایة اإلشعاعیة وأمان المصادر المشعة

  يعد الـتـصـويـر الـبـوزيـرتوين                       
دف إىل إظهـار صـور ثـالثـيـة األبـعـاد لـبـعـض أعضـاء اجلسـم                                                                     تقنية تصوير تشخيصية  
الستقصاء وجود ورم سرطاين أو نقيالت سرطانية فيها وذلك عن طريق القياس الثالثـي                                                                         
األبعاد للفعالية احليوية للعضو املراد فحصه بواسطة اإلصدارات البـوزيـرتونـيـة الـنـاجتـة عـن                                                                               
ملريض سلفاا واملرتكزة يف العضو املدروس. يتم حـقـن املـريـض                               ً                                         تفكك مادة مشعة حمقونة 
مبادة معروفة اخلواص والفعالية البيـولـوجـيـة ضـمـن اجلسـم عـلـى أن تـكـون مـوسـومـة بـذرة                                                                         

ت والذي يفىن كل منها علـى شـكـل فـوتـونـني                                                     18-مشعة مثل الفلور                مصدرة للبوزيرتو
يسمح الكشف عن مسـار هـذيـن الـفـوتـونـني                                    keV 511متعاكسني يف االجتاه بطاقة                       

لتايل نسـبـة تـركـيـز املـادة ضـمـن                                                  PETبواسطة جممع كامريا                   بتحديد مكان صدورمها و
ت                    ُ                                                   العضو الصادرة عنه. تتعرض هذه املعلومات الكمية على شكل صورة تعكس مستو
ا نسبة تركيز املادة يف مـنـطـقـة الـعـضـو. متـكـن هـذه الـتـقـنـيـة مـن مشـاهـدة الـفـعـالـيـة                                                                            ألوا
          ً لــتــايل الـكــشــف عــن بــعــض األمــراض الـيت حتــدث خــلـالال يف الــعــمــل                                                    احلـيــويــة لــلـخــال و
الوظيفي للخال وإمكانية الكشف املبكر عنها حىت قـبـل حـدوث الـتـغـريات الـتـشـرحيـيـة                                                                      

ا.                     لألعضاء املصابة 
جيري هذا التصوير عادة يف مراكز الطب النووي، حيث حيقن املريض مبادة ذات فـعـالـيـة                                                                         

) احملـمـل عـلـى            F-18إشعاعية منخفضة عرب الدم اليت غالباا مـا تـكـون الـفـلـور املشـع (                               ً                       
ـــعـــطـــي                      ـــصـــاراا                ً        18F-flurodéoxyglucoseجـــزيء مـــن الســـكـــر لـــي أو اخـــت

F18-FDG                                                       واليت تتثبت على األعضاء املستهـلـكـة لـلـسـكـر يف اجلسـم كـالـدمـاغ–  
عضلة القلب واألنسجة السرطانية. ميكن التقاط األشعة الصـادرة عـن هـذه املـادة عـلـى                                                                         

مـلـم عـلـى شـكـل               1شكل بوزترون يتفاىن مع إلكرتون مـن الـوسـط بـعـد مسـافـة حـوايل                                                     
              ّ .   PET) مـتــعــاكسـني يف االجتـاه بــواسـطــة كــامــريا                                KeV 511فـوتــوينين غــامــا بــطــاقـة (    

ت السـاقـطـة بـنـفـس                                                                     ملـريـض الـفـوتـو تستقبل الكواشف املوضوعة ضمن احللقة احمليـطـة 
ت املتعاكسـة االجتـاه. ومـن مث                                                                          الوقت مما يسمح مبعرفة املستقيم لكل إصدار من الفوتو
تقوم خوارزمية حـاسـوبـيـة بـبـنـاء صـورة ثـنـائـيـة أو ثـالثـيـة األبـعـاد لـلـجـسـم املصـور وذلـك                                                                          

العــتــمــاد عــلــى أمــاكــن ورود                        
ت. تــــكــــون الــــدقــــة                       ــــفــــوتــــو ال

  7إىل      4املكانيـة لـلـصـورة مـن                   
مـــلـــم. وميـــكـــن حتســـني جـــودة                    
الصـــورة الـــنـــاجتـــة عـــرب تـــطـــبـــيـــق                        
مــفــهــوم تصــحــيــح الــتــخــامــدات                       
ت                      (بســــبـــــب مـــــرور الـــــفـــــوتـــــو
ألنسجة خمتلفة قبل وصوهلا إىل                          
ـــيـــاا الـ                    ً       الـــكـــامـــريا). يـــدمـــج حـــال

PET         ــ إلعــطــاء        CTمــع الـ
لنسبـة                                                            صورة ذات دقة أكرب.                    يتطلب هذا التصوير قبل إجرائه التأكد من عدم وجود محل 

ي جهد عضلي قبل الفـحـص (لـعـدم حتـفـيـز خـال الـعـضـالت عـلـى                                                                     للنساء وعدم القيام 
االستهالك الزائد للسكر) وكذلك إعالم الطبيـب يف حـال اإلصـابـة بـداء السـكـري إضـافـة                                                                        

أشـهـر)         4إىل ترك فرتة زمنية مناسبة بعد العمليات اجلراحية (شهرين) واملعاجلة اإلشعاعيـة (                                                                       
 أسابيع). وجيري الفحص على مرحلتني:                                 3واملعاجلة الكيميائية (                    

ملادة املشعة املـمـددة مبـحـلـول مـلـحـي                                           ً                                املرحلة األوىل: ميدد املريض على سرير وحيقن وريد 
حاا وبدون حركة ملدة ساعة تقريباا.                   ً                          ً      وجيب أن يبقى مر

فراغ املثانة قبل أن ميدد على طاولة اجلهاز ليتم تصويره خـالل                                                                                     املرحلة الثانية: يقوم املريض 
دقيقة وحبيث يكون جزء بسيط من اجلسم فقط ضمن حلقة الـكـواشـف الـيت ال                                                               20-40

 تصدر أي ضجيج.             
إلصدار البوزيرتوين حبـوايل                                                                 ،   mSv 10تقدر جرعة املريض اإلشعاعية الناجتة عن التصوير 

واليت ختـتـلـف قـيـمـتـهـا                    FDGمن مادة           MBq/Kg 5-3حيث حيقن املريض مبا يعادل                      
سـاعـة تـكـون املـادة املشـعـة قـد طـرحـت عـن                                    12حبسب عمر املريض ووزنه. وبعـد حـوايل                                

 دقيقة.        110طريق البول نظراا لعمر النصف القصري للمادة والذي يبلغ                ً                                    

الــــتــــعــــرض؛ وأنــــه قــــد ظــــهــــر الــــورم لــــدى 
األشخاص املصابني يف أغلب األحـيـان يف 
اجلــانــب املــوافــق جلــهــة االســتــخــدام األكــثــر 

 شيوعاً للهاتف اخللوي.
قرر املـركـز الـدويل ألحبـاث السـرطـان  

 )CIRC وضــع األمــواج الـكــهـرطــيـســيــة (
املستخدمة يف جمال اهلاتف اخلـلـوي ضـمـن 

) وهــي تشــمــل كــافــة 2Bتصــنــيــف الــفــئــة (
املــعــامــالت الــيت مــن املــمــكــن أن تــكـــون 
نــتــظــار تــعــديــالت  مســرطــنــة لــإلنســان. و

جديدة، فقد وضع اإلنسان وبشكل خاص األطفال حتت اختبار مهّم وطويل األمد حياول 
معرفة األثر الصحي لألمواج املكروية املستخدمة يف تقنيات اهلاتف اخللوي. وإىل أن تظـهـر 
نـتـائـج هـذا االخـتـبـار، سـيـكـون مـن األفضـل جتـنـب االسـتـخـدام املـفـرط لـلـهـواتـف اخلـلـويــة 
سـتـخـدام  وبشكل خاص من قبل األطفال، واستعمال مساعة األذن السلكية الـيت تسـمـح 
اهلاتف اخلـلـوي دون وضـعـه مبـحـاذاة الـرأس، وأيضـاً، جتـنـب اسـتـخـدام اهلـاتـف اخلـلـوي يف 

 السيارة أو يف مناطق التغطية الضعيفة.

بضعة عقود مرت على وضع تقنيات اهلاتف اخللوي يف خدمة عموم الناس؛ ومنذ ذلك 
احلني واإلنسان يتعرض بشـكـل مـتـزايـد لـألمـواج املـكـرويـة الـيت تـبـثـهـا أجـهـزة وشـبـكـات 
اهلاتف اخللوي. فحالياً، أكثر من مخسة مليارات هـاتـف خـلـوي واملـاليـني مـن حمـطـات 
اإلرسال اخلاصة بشبكات اهلاتف اخللوي تنتشر حول العامل وتضيـف إىل بـيـئـة اإلنسـان 

 نوعاً جديداً من التلوث الكهرطيسي. 
ر احلـيـويـة  قـش خـالهلـا الـبـاحـثـون واملـهـتـمـون اآل أقيمت حول العـامل مـؤمتـرات عـديـدة 
والصحية للهاتف اخللوي، وصدرت عن هذه االجتماعات العديد مـن الـتـوصـيـات الـيت 
ختبارات شاملة تشرف عـلـيـهـا جـهـات حبـثـيـة مسـتـقـلـة مـن  أكدت على ضرورة القيام 
أجل دراسة احتمال حدوث األورام نتيجة استخدام اهلاتف اخللوي. لـقـد بـيـنـت بـعـض 
دة تصل  النشرات العلمية والرمسية، استناداً إىل عدد من الدراسات اإلحصائية، وجود ز

% يف حاالت أورام الرأس واملخ، وبشكل خاص لـدى األطـفـال، وذلـك 50إىل حوايل 
نـتـشـار أجـهـزة 2009و 1999خالل الفرتة بني العامني  . ولقد ربـط الـعـلـمـاء ذلـك 

اهلاتف اخللوي بني األطفال حتت سن البلوغ. مـن جـهـة أخـرى، مل تسـتـطـع الـدراسـات 
العلمية إثبات وجود رابط سبيب بني استخدام اهلاتف اخلـلـوي واخلـطـر املـتـزايـد لـإلـصـابـة 
ورام الرأس. ولـكـن بـيـنـت الـنـتـائـج اإلحصـائـيـة أن األشـخـاص األكـثـر تـعـرضـًا ألمـواج 
ورام الـرأس والـدمـاغ مـن األشـخـاص قـلـيـلـي  اهلاتف اخللوي هم أكثر عـرضـًة لـإلـصـابـة 

  الھاتف الخلوي، صحة اإلنسان تحت اختبار طویل األمد
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  In Vivo Dosimetryقیاس الجرعة اإلشعاعیة داخل جسم اإلنسان 
 واحلرارة واملسافة ومعدل اجلرعة والالجتانس يف النسج احلية.  

من خالل التقنيات املستخدمة يف قياس اجلرعة 
اإلشعاعية داخل اجلسم، ميكننا متييز صنفني أساسيني 

 من هذه الكواشف:
ئية: يعتمد مبدأ عمل هذه  الكواشف الكهر
تج عن  ئي  الكواشف على ظاهرة تولد تيار كهر
تفاعل اإلشعاع مع مادة الكاشف، كما هو احلال 
على سبيل املثال يف الديودات اليت حيدث فيها تغري 

ئي، والرتانزستورات              يف شدة التيار الكهر
)MOSFET .اليت حيصل فيها تغريات يف فرق الكمون نتيجة تعرضها لإلشعاع ( 
) كواشف التألق: تعمل هذه الكواشف من خالل تفاعلها مع اإلشعاع الذي يولد 2

ت ضوئية ذات طول موجة مميز ملادة الكشف املستخدمة فيها. من أهم الكواشف  فوتو
وكواشف  TLDاليت تعمل على ظاهرة التألق على سبيل املثال كواشف التألق احلراري 

لضوء   واأللياف البصرية. OSLالتألق املستحث 

نه إجراء قياسات للجرعة  يُعرف قياس اجلرعة اإلشعاعية داخل جسم اإلنسان 
ستخدام كواشف إشعاعية موضوعة يف أماكن  اإلشعاعية على املريض أثناء املعاجلة 

 يسهل الوصول إليها مثل اجللد (احلالة املثلى أن يتم قياس اجلرعة يف العضو املعاجل).
يهدف قياس اجلرعة اإلشعاعية داخل اجلسم إىل كشف مصادر األخطاء وعدم 
الوثوقية وتصحيحها، وتقييم النوعية العامة لتقنية العالج املستخدمة يف مراكز املعاجلة، 
وقياس اجلرعة اإلشعاعية من أجل احلاالت اليت يكون فيها حساب اجلرعة غري دقيق 
أو يف حال كانت شروط املعاجلة خمتلفة عن تلك أثناء التخطيط واحلساب، وقياس 

 اجلرعة اإلشعاعية يف بعض النقاط احلساسة: مثل األعضاء احلساسة.
يشكل قياس اجلرعة اإلشعاعية داخل اجلسم مرحلة مهّمة وأساسية من مراحل ضبط 

عن طريق قياس اجلرعة عند نقطة دخول جودة املعاجلة؛ ويتم هذا القياس حاليًا 
األشعة إىل اجلسم وعند نقطة خروجها منه مما يسمح بتخمني اجلرعة املمتصة داخل 
اجلسم. وهنا ال بد من احلديث عن مفهوم جرعة منتصف العمق اليت تعرب عن اجلرعة 
املقيسة على عمق يساوي نصف مساكة جسم اإلنسان املعاجل وفقًا للمحور املار من 

ضية بسيطة مركز الورم.  ويتم حتديد قيمة جرعة منتصف العمق من خالل عالقة ر
خذ  تتمثل جبداء القيمة الوسطى جلرعيت الدخول واخلروج مضروبة مبعامل تصحيح 
يف احلسبان خمتلف معامالت املعاجلة واليت تشمل طاقة حزمة األشعة وأبعاد احلقل 

               ّ دف املراقبة اإلشعاعية الفردية إىل تقدير اجلرعة اإلشعاعية اليت يتعررض هلا العاملون                                                             
دف إىل                                                       ًّ               ا دوليياا. كما  يف جمال األشعة، لضمان عدم جتاوزها حدود اجلرعة املوصى 
التأكد من سالمة نظام ومكان العمل وإنذار األشخاص واجلهات املعنية. يف حاالت                                                                     
حدوث خلل ما. تستخدم عدة أنواع من مقاييس اجلرعة الفردية ولكن أشهرها املراقبة                                                                           

) ومقاييس التألق                  TLD) ومقاييس التألق احلراري (                         Film badgeألفالم (       
). تستخدم هيئة الطاقة الذرية السورية األفالم ومقاييس التألق                                                           OSLحلث الضوئي (            

 احلراري ملراقبة العاملني يف جمال األشعة.                                  
دج).                                             أوال: كواشف املستحلبات التصويرية (الفلم 

ستخدام أفالم املستحلبات التصويريية نظراا خلاصييتها                      ّ                                 ّ      ً      ّ     ميكن تقدير اجلرعة الفرديية 
        ّ شارة متناسبة خطيياا مع اجلرعة اإلشعاعيية املسججلة على      ّ          ّ                             ًّ                 ّ       املتمثثلة يف إمكانيية احتفاظها 
ستخدام األجهزة املناسبة وتتضمن معاجلة األفالم                                                                          الكاشف، واستخراج تلك اإلشارة 
كيميائياا لتحويل اجلرعة املسجلة على الفلم إىل أخيلة). ومتر عملية استخراج املعلومة        ً                                                                     

دج مبرحلتني مها:                         من الفلم 
أ. التحميض: وتتضمن معاجلة األفالم كيميائياا لتحويل اجلرعة املسجلة على الفلم إىل                                       ً                                   

 أخيلة مرئية.            
ب. قراءة الكثافات الضوئية: يتم يف هذه املرحلة تقدير درجة اسوداد الفلم، واملتناسبة                                                                                
                                                 ِّ  ُ ستخدام مقياس خاص (مقياس الكثافة الضوئية).                    مع قيمة اجلرعة اليت ععرررض هلا، 
واملقياس من حيث املبدأ يعتمد على إظهار نسبة الشدة الضوئية العيارية رقميياا عند                                                                      ًّ      
املرشحات املختلفة دون وجود الفلم إىل الشدة الضوئية بوجوده. حتفظ األرقام الناجتة                                                                           
عن هذه املرحلة ضمن سجل قراءة الكثافات الضوئية الستخدامها فيما بعد يف                                                                   

 حساب اجلرعة.           
 ):TLDنيا: كواشف التألق احلراري (

التألق احلراري هو اإلصدار الضوئي املنبثق عن العازل أو نصف الناقل نتيجة تسخينه 
ً والذي يتبع امتصاص كمية من طاقة نتيجة التعرض  أو هو اإلصدار احملثوث حرار
لألشعة. وميكن من التعريف السابق استنتاج الشروط الثالثة األساسية لقدح التألق 

 احلراري وهي:
لقية. قلة :إذ إن املواد الناقلة ال تبدي خواص   أ. أن تكون املادة عازلة أو نصف 

ج. القدح احلراري للتألق: ال ميكن حدوث التألق 
 احلراري إال بتسخني مادة التألق.

جيب أن يتم اختيار مادة التألق احلراري املناسبة 
لتطبيق  لقياس اجلرعة بناًء على معرفة دقيقة 
املطلوب، كأن يكون مناسبًا لقياس اجلرعة الفردية 
أو للمراقبة البيئية أو من أجل التطبيقات الطبية 

األخرى. وبشكل عام، يتم تقييم أداء مقياس اجلرعة عن طريق اختبار جمموعة من 
اخلصائص مثل اخلطية وجمال قياس اجلرعة واالستجابة الطاقية وثبات املعلومات املختزنة 
إضافة إىل جتانس اجملموعة وغريها. تقوم املراقبة الفردية على تقدير وحتديد اجلرعات 

 ICRPاإلشعاعية اليت يتعرض هلا األفراد، واهلدف هو االلتزام حبّد اجلرعة املوصى به يف 
للعمال املعرضني مهنيًا أما حّد اجلرعة املوصى به فهو القيمة العظمى للجرعة  IAEAو 

 املكافئة واليت ال يتوقع أن تسبب ضرراً  للعامل طيلة فرتة عمله.
لتسخني بعد تعرضها لألشعة   ً ت اجلرعة من مقاييس التألق احلراري حرار تستخلص بيا
ستخدام أجهزة قراءة خاصة. ويعتمد مبدأ قراءة الكاشف على  لفرتة زمنية معينة و
ت األسر املختلفة من حوامل  إخضاع الكواشف لعملية معاجلة حرارية معقدة إلفراغ سو
لصدور نتيجة حوادث إعادة االلتحام. يتم  ت الضوئية  خذ الفوتو الشحنة احلرة. 
ت الضوئية مبضاعفات فوتونية ضوئية حمولة اإلشارة الضوئية إىل إشارة   التقاط الفوتو

ئية يتم متثيلها على شكل منحنيات كثافة تسمى منحنيات التألق.  كهر
دج (ذا اللون األزرق) بوضعه املغلق حبالة االسـتـخـدام وبـوضـعـه  يظهر الشكل التايل الفلم 

 Fomaاملــفــتــوح إلظــهــار املــرشــحــات الــيت بــداخــلــه. ويــظــهــر أيضــًا الــفــيــلــم، صــنــع شــركــة 
لـعـامـل عـلـى  التشيكية، والذي يـوضـع بـداخـل احلـامـل األزرق بـعـد طـبـاعـة الـرقـم اخلـاص 

األمـريـكـيـة والـبـطـاقـة   Harshawالفلم. وعلى اليسار مـقـيـاس الـتـألـق احلـراري مـن شـركـة 
لـق حـراري مـن  املعدنية اليت توضع بداخل احلامل األسود ويوجد بـداخـل الـبـطـاقـة رقـاقـتـا 

  .LiFمادة 

  أنواع مقاییس الجرعة اإلشعاعیة المستخدمة في المراقبة الفردیة
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من الـفـحـم احلـجـري الـقـاسـي مل على الرغم من وجود الكثري من وسائل توليد الطاقة، فإن حرق الفحم ما يزال مستخدماً يف العديد من دول العامل العظمى. يصل إنتاج العا
ت املتـحـدة األمـريـكـيـة واهلـنـد أكـثـر مـن ثـلـثـي إ 3.5-3.7إىل حوايل  اج نـتـغيغا طن مع احتمال تزايد استهالك الفحم احلجري يف املستقبل. وتنتج كل من الصني والوال

ئية ما قدره  ئـيـة بـواسـطـة الـفـحـم  705العامل من الفحم احلجري يف حني يبلغ عدد احملطات اليت حترق الفحم احلجري لتوليد الطاقة الكهر حمطة. يُعدُّ توليد الـطـاقـة الـكـهـر
ر هذه الصناعة من االستكشاف واستخراج الفحم احلجري إىل معاجلته ونقله لتوليد ئية إىل التخـلـص ال احلجري أكثر صناعات الطاقة تلويثاً للبيئة. وتشاهد آ طاقة الكهر

ت السامة يف اهلواء ويف املياه ويف الرتبة.  من نواتج الفحم احملرتق. تطلق هذه األنشطة كميات هائلة من امللو
سـيـوم 232والثوريوم  238حيتوي الوقود األحفوري كالفحم احلجري على النكليدات املشعة الطبيعية من سلسليت اليورانيوم  . يـعـتـمـد تـركـيـز الـنـكـلـيـدات املشـعـة 40والـبـو

ت الصلبة والسائلة النامجة عن عمليات االستخراج على حمتوى توضعات الفحم احلجري اجليولوجـيـة مـن الـ يـدات املشـعـة الـطـبـيـعـيـة، نـكـلـالطبيعية يف الفحم احلجري والنفا
م كـوقـود ولـلـتـحـري عـن حـركـيـة تـخـدوكما يعتمد تركيز النكليدات املشعة الطبيعية يف الرماد واملتبقيات نتيجة حرق الفحم احلجري على تراكيز هذه النكليدات يف اخلام املسـ
ترّكز النكليدات املشعة الطـبـيـعـيـة يف  فيةالنكليدات املشعة الطبيعية أثناء دورة حياة الفحم احلجري (من املنجم إىل االستهالك)، من املهم معرفة تركيز هذه املواد وتوزعها وكي

ت الصلبة واملائية والرماد واخلبث واملتبقيات األخرى. يصل تركيز اليورانيوم  بكريل/كغ.  400يف الفحم احلجري إىل قرابة  238الفحم احلجري والنفا
اج كميات كبرية مـن تخر جيري استخراج الفحم احلجري من مناجم مفتوحة أو من مناجم حتت سطحية كما هو احلال يف الصني وأوروبة والربازيل، وينجم عن عمليات االس

ت الصلبة وحجوم كبرية من مياه التصريف واليت حتوي تراكيز مركزة من املواد املشعة الطبيعية وعلى وجه اخلصوص الـراديـوم الـذي يـكـون مـنـحـًال يف املـيـاه ذات  226النفا
 بكريل/ل.  20إىل  228بكريل/ل وتراكيز الراديوم  390امللوحة املرتفعة، إذ ميكن أن يصل تركيزه إىل 

يف الرماد املتطاير ويف العوالق اهلوائية املنطلقة عرب مداخن حمطات توليد الـطـاقـة  210والبولونيوم 210حيرتق الفحم احلجري فترتاكم النكليدات املشعة الطيارة مثل الرصاص
ئية اليت تعمل على الوقود األحفوري للبيئة اجملاورة أثناء التشغيل ت حمطات توليد الطاقة الكهر ئية. ومن أجل مقارنة انبعا روتيين مع املفـاعـالت الـنـوويـة، نـورد يف ال الكهر

ه مقارنة بني جرعة عموم الناس النامجة عن استخدام حمطة نووية وأخرى تعمل على الفـحـم احلـجـري، إذ يـالحـظ ارتـفـاع قـيـمـة اجلـرعـ إلشـعـاعـيـة الـنـامجـة عـن ة ااجلدول أد
صدارات املفاعالت النووية للبيئة احمليطة. ت اجلرعة اإلشعاعـيـة الـنـامجـة عـن  عودإصدارات حمطات الطاقة العاملة على الفحم احلجري، ويعود هذا الفرق إىل التحكم الدقيق 

ئية العاملة على الفحم احلجري إىل وجود تراكيز مرتفعة نسبياً من النكليدات املشعة الطبيعية التابعة لسلسلة ال  . 238انيوم يور حمطات الطاقة الكهر

الفحم اء  ة الناتجة عن تولید الكهر ع لیدات المشعة الطب   الن
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