
 



2015(Radium) 

 المجلد األول، اإلصدار األول 2012الربع الثاني 

 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان املصادر املشعة
 2015الربع الثالث  –العدد الرابع عشر 

 نشرة إعالمية فصلية تصدر عن قسم  الوقاية واألمان يف هيئة الطاقة الذرية السورية

هو اختصار مشتق من عبارة للهيئة الدولية للوقاية من اإلشعاع  (ALARA)إن مبدأ أالرا 
(ICRP)  وهي  “All doses shall be kept As Low As Reasonably 

Achievable” واليت تنص على  ضرورة  ختفيض مجيع اجلرعات إىل أقل ما ميكن حتقيقه ،
بشكل معقول آخذين يف احلسبان العوامل االجتماعية واالقتصادية. وفكرة هذا املبدأ بسيطة 
ومستعملة بشكل واسع يف كل أمور احلياتية وهي حماولة الشخص الوصول إىل أفضل ما 
ميكن ضمن املعطيات املتوفرة لديه. إن اختاذ القرارات هو جزء من حياتنا اليومية حيث نضطر 
خالهلا إىل اختاذ القرارات حول خيارات خمتلفة تواجهنا بناًء على املوازنة بني احملاسن واملساوئ 
لكل من هذه اخليارات؛ وخنتار عادة الطريق األفضل ضمن اإلمكانيات املتاحة. وجتري مثل 
ننا  هذه احملاكمات يف معظم األوقات ضمن الالوعي أو بشكل سريع دون أن نعي 
نستخدمها وذلك نظرًا للمعلومات املرتاكمة لدينا من اخلربات السابقة. فمثًال: عند اختاذ 

 القرار حول عبور الشارع وكيفية عبوره، نسأل أنفسنا األسئلة التالية (رمبا دون وعي):
 هل نذهب إىل املمر املخصص لعبور املشاة ونعرب من هناك؟ -
خلطورة األعلى اليت نعرض أنفسنا هلا؟ -  أو هل نعرب من املكان املوجودين فيه قابلني 
 وإذا اخرت اخليار الثاين فهل نعرب مشياً أم عدوًا؟ -

خذ يف احلسبان :  وخالل عملية التفكري يف اختاذ القرار، من احملتمل أن 
 مدى أمهية االستعجال يف الوصول إىل املكان املقصود -
لسيارات) - لسيارات (آخذين يف احلسبان احتمال االصطدام   مدى ازدحام الشارع 
ا الشارع اعتمادًا على األوزان اليت حنملها أو األشياء  - مدى السرعة اليت ميكن أن نعرب 

 اليت من احملتمل أن تسقط منا إذا عرب بسرعة.
 وعادة نتخذ مثل هذا القرار بشكل غريزي وخالل زمن قصري جداً.

ولكن عند مواجهة أمٍر غري مألوف أو قرارات ذات أمهية أكرب، قد يكون من الضروري 
التقدير بشكٍل أكثر درايًة للمحاسن واملساوئ أو لألخطار والفوائد النامجة عن اخليارات 
املختلفة اليت ميكن اتباعها. ويبدو أن املقارنة بني احملاسن واملساوئ واختيار األفضل ضمن 
الستمثال" أو اختيار  املعطيات املتوفرة أمر شائع يف كل مناحي احلياة. وهذا ما يدعى "
احللول املثلى، ويطبق هذا املبدأ بشكل روتيين يف حقول عديدة مثل الصناعة والتجارة والطب 
واهلندسة واألمان...إخل. وجيب التأكيد على أن مبدأ "أالرا" ال يكافئ "االستمثال" بشكل 
لوقاية من اإلشعاع:  عام وإمنا يكافئ "االستمثال يف الوقاية اإلشعاعية". وتتعلق أالرا فقط 

ALARA = Optimization of Radiation Protection.  1الصفحة 

م الوقاية اإلشعاعية أنه إذا متت احملافظة على جرعة شخص ما  ت أ كان من املعتقد يف بدا
ر  دون سوية معينة فلن يكون هناك أي خطر على صحته. وأصل هذا االعتقاد مالحظة اآل
ر عند اجلرعات  احلتمية اليت حتصل عند تعرض األشخاص جلرعات عالية وعدم مالحظة أية آ
املنخفضة. وعلى هذا األساس اعتمدت أنظمة الوقاية اإلشعاعية قدميًا على احملافظة على 
ر احلتمية. ومع مرور  جرعات األفراد دون حد اجلرعة الذي مت تعريفه بناًء على عتبات اآل
ر صحية أخرى للتعرض اإلشعاعي جسمية ووراثية واليت يبدو أنه ال  الزمن تبني أن هناك آ
ر العشوائية، وافرتض  آل ر  ر. ومسيت هذه اآل ا ال تظهر هذه اآل توجد عتبة للجرعة دو
دة اجلرعة اإلشعاعية. وكما افرتض أن هذه العالقة  ر يزداد مع ز أن احتمال ظهور هذه اآل
تبقى صحيحة يف اجلرعات املنخفضة جدًا والقريبة من الصفر. إن القبول بعدم وجود سوية 
"أمان" مطلقة يف التعرض اإلشعاعي أدى إىل فكرة أن أفضل شيء ممكن فعله هو أن خنفض 
التعرض إىل أدىن حد ممكن. ولكن الوقاية اإلشعاعية مثل أية ممارسة أخرى ختضع لقانون 
"تالشي املردود" أي أن صرف مبالغ أولية على الوقاية يؤدي إىل اخنفاٍض ملموس يف مستوى 
اجلرعة، ولكن صرف مبالغ إضافية (مساوية) يؤدي إىل اخنفاض أقل كما هو مبني يف الشكل 
والذي يظهر أن املردود على شكل ختفيض يف اجلرعات ال يتناقص بشكل خطي مع كمية 

دة  املبلغ املصروف أو املستثمر يف ز
يؤدي إىل  x1-x0الوقاية. فصرف مبلغ 
ولكن صرف  s1-s0ختفيض اجلرعة مبقدار 

يؤدي إىل  x2-x1هو  x1-x0مبلغ مساٍو لـ
. فإذا كانت s1-s2هو  s1-s0أثر أقل من 

املوارد غري حمدودة لن يكون هلذا القانون أي 
دة الصرف  أمهية يف الوقاية وميكن عندها ز
إىل أن نصل إىل جرٍع صغرى حبيث ال ميكن 

ختفيضها إىل أقل من ذلك؛ ولكن يف الواقع العملي تكون املوارد عادة حمدودة. وحيث أنه ال 
ائية أو موارد غري حمدودة للصرف على الوقاية يربز إذًا السؤال: إىل أي مدى  يوجد موارد ال

 جيب أن نستمر يف ختفيض اجلرع؟
عملياً، جيب الوصول إىل حالة التوازن عن طريق املقارنة واملفاضلة بني ختفيض التعرض 
اإلشعاعي وكلفة اإلجراءات الوقائية الواجب اختاذها للوصول إىل ذلك. وبعبارة أخرى هناك 

 حاجة إىل نوع من االستمثال للوقاية اإلشعاعية. 

 مبدأ أالرا من النظرية إىل التطبيق 



 نشرة الوقایة اإلشعاعیة وأمان المصادر المشعة

ومبا أن اإلشعاع منتشر يف كل مكان، فهذا يدعو إىل طرح العديد من التساؤالت من قبل 
ً من التعرض له). ومن التساؤالت املطروحة، ما هي اإلجراءات  عامة الناس (بل اخلوف أحيا
الوقائية الواجب إتباعها لتجنب التعرض لإلشعاع أو ما هي القواعد الناظمة والتعليمات ذات 
ته  ر الصحية للتعرض اإلشعاعي وطرائق خفض سو آل هيك عن اهتمام العديد  العالقة، 
ء  يف كافة اجملاالت، ولإلجابة إىل هذه التساؤالت ال بد من االعتماد على مبادئ الفيز

 اإلشعاعية واملعطيات العلمية عندما تكون متوفرة.
ا من مكان إىل  ومبا أنه ال ميكن اهلروب من التعرض للخلفية الطبيعية واليت ختتلف مستو
ت املرتفعة منها مثل احلد من اخلطر الكامن  آخر، إال انه ميكن تفادي التعرض للمستو
الناجم عن ارتفاع تراكيز غاز الرادون املشع يف منازلنا وأماكن عملنا. ويعد تعيني غاز الرادون 
م من غاز الرادون، ولكن ليس لدينا الوقت  يف املنازل اخلطوة األوىل لوقاية األشخاص وعائال
تنا. ومن جهة أخرى، جيب أن  لتثقيف أنفسنا على أن مراقبة غاز الرادون يف منازلنا من أولو
يضع املسؤول عن العمل يف أماكن تواجد تراكيز مرتفعة من غاز الرادون (مثًال مناجم 
مج وقاية إشعاعية مناسب من أجل احلد من اخلطر اإلشعاعي الكامن يف أماكن  الفسفات) بر

إلضافة إىل االلتزام به من قبل  مج الدعم املادي واملعنوي  عملهم. وحيتاج تطبيق هذا الرب
 صاحب العمل والعاملني.

نشرت مؤخرًا منظمة الصحة العاملية دراسة حول التأثريات الصحية للتعرضات املنخفضة 
 لإلشعاع واليت تدعم منوذج اخلطية بدون عتبة وحنن نشجع قراءة هذه الدراسة على املوقع:

http://www.thelancet.com/journals/lanhae/article/PIIS2352-3026(15)
00094-0/fulltext) 

ت املنخفضة من اإلشعاع املؤين يزيد من  ن التعرض املفرط واملستمر للمستو تقرتح الدراسة 
ن اخلطر الزائد صغري  للوكيميا. وهي "عبارة خميفة" ولكن جيب التذكر دائماً  خطورة اإلصابة 
ستخدام النماذج احلالية. وهنا البد من تذكر أمرين اثنني  وهو على توافق مع مت استنتاجه 

يف كافة األعمال املرتبطة  (ALARA)ومها: األول من املهم االستمرار يف تطبيق مبدأ االرا 
نيًا االستمرار يف مراجعة األرقام املرافقة لإلشعاع واخلطورة. ولقد أشارت الدراسة  إلشعاع و
دة طفيفة" يف خطورة الوفاة من السرطان بسبب التعرض اإلشعاعي  ا إىل "ز يف منت استنتاجا

ت منخفضة.   لسو

 ملاذا الوقاية اإلشعاعية رضورية عند  التعرض لسويات منخفضة؟
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طبقت املعاجلة اإلشعاعية يف بداية األربعينات من القرن العشرين حيث استخدمت األشعة 
لت يف معاجلة األورام وقد تطورت طرائق أخرى  60-السينية وأشعة غاما الصادرة عن الكو

من أجل معاجلة  131-استخدمت فيها املصادر املشعة املفتوحة يف املعاجلة اإلشعاعية كاليود
 thyroid and parathyroid disease and cancer of theأورام الغدة الدرقية 

thyroid  نظرًا للخواص االستقالبية للغدة الدرقية وولعها يف
لتايل، يعدُّ اليود املشع املصدر الرئيس الذي  قنص اليود. و
ذا النظري  يتعرض له اجلمهور واألقارب نتيجة معاجلة املرضى 
ت حملية ميكن  دف احلصول على قاعدة بيا املشع. و
استخدامها يف تعيني مقدار التعرض اإلشعاعي للعاملني والزوار 
املرافق هلذا النوع من التعرضات، جرى قياس معدل اجلرعة 
اإلشعاعية لعينة عشوائية من املرضى تتضمن مائة واثنان 

ليود املشع ( ) مت 131وتسعون مريضًا خضعوا للمعاجلة 
توزيعهم على ثالث فئات تبعًا ملقدار اجلرعة اإلشعاعية اليت 

 131-تلقتها كل فئة وذلك عقب تلقيهم جرعة اليود
ساعة من احلقن، حيث مت القياس على  48ساعة و 24اإلشعاعية مباشرة وبعدها بساعة و

ستخدم جهاز  1مسافة  مرت من جسم املريض عند مستوى البطن (املثانة) والدرق والركبتني 
مع كاشف إشعاعي تليسكويب منوذج  GRAETZ X5مسح إشعاعي رقمي منوذج  

GRAETZ Telescope Probe DE  معاير يف املخرب الوطين للقياسات اإلشعاعية يف
هيئة الطاقة الذرية السورية كما استخدم حاجز متحرك كدرع واقي يفصل ما بني املريض 

والعامل خالل إجراء القياس وهو عبارة عن حاجز وقاية متحرك مزود بطبقة من الرصاص 
مني الوقاية اإلشعاعية للفين وختفيض اجلرعة الرتاكمية له  3بسماكة  سم. وذلك من أجل 

خالل إجراءات القياس ملعدل اجلرعة الناجتة عن املريض بعد تناوله اجلرعة اإلشعاعية. لوحظ 
أن معدل اجلرعة اإلشعاعية عند ختريج املريض متوافق مع التوصيات الدولية يف هذا اجملال. 
لوحظ أن معدالت اجلرعة اخلارجية تتناقص بسرعة 
وكنتيجة فإن الكمية األكرب من اليود املشع يتم التخلص 

 2001منها يف البول يف أول يومني بعد املعاجلة، يف عام 
تقريرًا حول  Driver and Packerأصدر كل من 

جم عن  مريض خضعوا  174تصريف نشاط إشعاعي 
ليود املشع من أجل سرطان الغدة الدرقية.  للمعاجلة 

% من النشاط احملقون مت 55وقد وجدوا أن حوايل 
% 22ساعة األوىل بعد املعاجلة و  24طرحه يف الـ 

ساعة  24% خالل الـ 6ساعة الثانية و  24خالل الـ 
الثالثة. دلت النتائج على عدم وجود فوارق كبرية يف 

-الناجتة عن املرضى عقب إعطاء جرعة اليود (µSv/hr)متوسط معدل اجلرعة اإلشعاعية 
ث ضمن الفئة الواحدة يف حني لوحظ اختالف ملموس يف متوسط  131 بني الذكور واإل

معدل اجلرعة بني الفئات الثالثة وخاصة بعد ساعة من إعطاء اجلرعة نظرًا الختالف النشاط 
ساعة على إعطاء اجلرعة فلم يالحظ وجود اختالف  48اإلشعاعي لكل فئة، أما بعد مرور 

 ملموس يف  متوسط معدل اجلرعة بني الفئات الثالث. 

 131-تقييم التعرض اإلشعاعي الناتج عن املرىض املعالجني باليود
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مي النامجة عن زلزال أرضي أضرارًا خطريًة يف حمطة الطاقة النووية  بعدما أحدثت كارثة تسو
نية "فوكوشيما دايتشي" بتاريخ آذار/مارس  ، وجد فريٌق من العلماء الكنديني هذا 2011اليا

ضية واحلاسوبية، واليت  احلادث فرصًة مناسبًة لالستفادة من تطبيقات بعض النماذج الر
دف تتبع انتقال سحابة النشاط اإلشعاعي  ُتستخدُم يف دراسة سرعة أمواج احمليط اهلادئ، 
الناجتة عن فوكوشيما عرب احمليط. وقد استطاع هؤالء الباحثون اإلجابة عن السؤال التايل: كم 
نية إىل  من الوقت يستغرق انتقال سحابة مشعة يف مياه احمليط اهلادئ من فوكوشيما اليا

 شواطئ أمريكا الشمالية؟.
سنة، وذلك وفقاً  2.1لقد كان اجلواب عن الزمن الذي تستغرقه السحابة املشعة هو حوايل  

ت املتحدة األمريكية   للدراسة واليت ُنشرت يف جملة وقائع األكادميية الوطنية للعلوم يف الوال
(Proceedings of the National Academy of Sciences) وقد قاد هذه الدراسة .

، وهو عامل أحباث يف معهد بدفورد للعلوم البحار يف كندا John Smithجون مسيث 
(Bedford Institute of Oceanography)  يف دارمتوثDartmouth  ونوفا سكوتيا ،

Nova Scotia. 
مي على احملطة النووية فوكوشيما الواقعة  ت أمواج تسو لقد كان من النتائج املؤسفة لضر

ن هي انطالق كميات كبرية من عناصر مشعة مثل السيزيوم   134على الشاطئ الشرقي لليا
ا إىل احمليط اهلادئ؛ ممّا مسح بتشكل سحابة نشاط إشعاعي متنقلة. 137والسيزيوم  ، وتسر

ولقد ّمخن الباحثون أن نسبًة مئويًة صغريًة من هذه املواد املشعة ميكن أن ُحتمل عرب تيارات 
اية املطاف إىل الساحل الغريب ألمريكا الشمالية.  احمليط اهلادئ، وتصل يف 

لنماذج احلاسوبية يف التنبؤ لتحديد الزمن الالزم لوصول تلك  لقد جلأ الباحثون إىل االستعانة 
العناصر املشعة إىل شواطئ أمريكا. ولكن من جهة أخرى، ولتعزيز وضبط النمذجة احلاسوبية، 
ت جتريبية واقعية للحصول عمليًا على زمن وصول أكيد هلذه العناصر،  استخدم العلماء بيا
ت التجريبية من خالل أخذ عينات مقتطفة من مياه احمليط  حيث مت احلصول على البيا

 John. يف هذا السياق، يقول جون مسيث 137والسيزيوم  134وحتليلها لكشف السيزيوم 

Smith:  ًلقد أودعنا وامسا "
مشعًا يف موقع حمدد جداً 
ن يف وقت  قبالة ساحل اليا
حمدد جداً". وأضاف : "أنه 
نوع من التجارب يشبه جتربة 
تقفي صبغة لونية". هذا 
النوع من التجربة يسمح لنا 

 -وبدون غموض -بتمييز 
إما التقاط اإلشارة أو 
عدمها، وعندما نلتقط إشارًة 
لضبط ماذا  فإننا نعرف 

 نقيس" .
بعد ثالثة أشهر فقط من  
مي، بدأ مسيث  كارثة تسو
خذ عينات  وفريقه البحثي 

كيلومرت قبالة ساحل كولومبيا الربيطانية على الساحل   1500من مياه احمليط على بعٍد قدره 
إىل  2011الكندي. وُأخَذت قياسات من نفس املواقع متامًا كل شهر يونيو/حزيران من عام 

َع 2013عام  ر من السيزيوم  60، حيث مجُِ لرتًا من املاء ومن مث متَّ حتليلها لتحديد وجود آ

 .137والسيزيوم  134
، مت الكشف عن عدم وجود أية 2011وكانت النتائج ما يلي : يف يونيو/حزيران من عام 

إشارة إشعاعية قادمة من كارثة فوكوشيما يف كافة مواقع التجارب احملددة. يف يونيو/حزيران عام 
، مت حتديد كميات صغرية من إشعاع فوكوشيما يف احملطة الواقعة يف أقصى الغرب، 2012

ر اإلشعاعية مل تتقدم قريبًا إىل الشاطئ. ومع ذلك، يف يونيو/حزيران عام  ولكن تلك اآل
ر يف األماكن املؤدية إىل الرصيف القاري احملاذي لكندا.2013  ، انتشرت تلك اآل

على الساحل  2013ولقد كانت كمية اإلشعاع اليت اكتشفت أخريًا حبلول يونيو/حزيران عام 
مرت مكعب؛ حيث البيكرل هو عدد  1أقل من بيكرل واحد يف  -الغريب لكندا صغريًة جدًا 

غالون من املياه. وهذه النتيجة األخرية تكون  260التفككات احلادثة يف الثانية الواحدة يف 
حوايل ألف مرة أقل من احلدود املقبولة يف مياه الشرب، احملددة وفقًا للمعايري وكالة محاية 

 البيئة األمريكية.
ت التجريبية، إىل أن كمية  وأشارت النماذج احلاسوبية اليت تطابقت إىل حد ما مع البيا

ا يف عام  يف كولومبيا الربيطانية، ولكنه لن يتجاوز  2016و  2015اإلشعاع سوف تبلغ ذرو
ت  5ابدأ  بيكرل يف املرت املكعب الواحد من املياه. ويوضح مسيث: "ال تزال تلك املستو

ت الطبيعية للنشاط اإلشعاعي يف احمليط". بسبب  137الكمّية من السيزيوم  تقع دون املستو
ت اإلشعاع يف كاليفورنيا اجلنوبية  بنية التيارات املائية يف احمليط، ومن املتوقع أن تبلغ مستو
ت  ا بعد سنوات قليلة، ولكن حبلول ذلك الوقت سيكون أصغر حىت من أعلى مستو ذرو

 اإلشعاع املتوقعة يف كندا.
، وهو عاٌمل يف كيمياء البحرية يف معهد علوم Ken Buesselerولقد أعطى كني بويسلري 

ت املتحدة األمريكية، وهو مل يشارك يف  Woods Holeاحمليطات يف وودز هول  يف الوال
ت  هذه الدراسة، أمهيًة هلذا العمل ولتلك النتائج، مصرحًا ما يلي: "حىت عندما تكون املستو
ت بصورة منتظمة لكي  ذا القدر، فِمَن املهم أن جنمع مثل تلك البيا اإلشعاعية صغريًة 
ر إشعاعية عرب مياه احمليط يف حال  نستطيع حتسني عملية التنبؤ واحملاكاة لكيفية انتقال آ
حدوث كارثة نووية أخرى 
مستقبًال". من اجلدير ذكره 
أّن بويسلري يقود جمموعة 
غري حكومية من العلماء 
تسمى "احمليطات املشعة 

 Ourلدينا" 

Radioactive Ocean ،
لتعقب وصول سحابة 
النشاط اإلشعاعي من 
ت  فوكوشيما إىل الوال
املتحدة. ولقد أشار إىل أن 
النتائج اليت حصلت عليها 
جمموعته البحثية كانت 
متطابقة مع نتائج العمل 
العلمي لـ مسيث. ويضيف 
ت  بويسلري: "ما حنن فعالً حباجة إليه لفهم ما حيدث بعد أحداث مثل كارثة فوكوشيما، هي بيا

 جتريبية واقعية على أساس منتظم كما فعله فريق مسيث". 

 3الصفحة 

 تتبع سحابة النشاط اإلشعاعي الناتجة عن فوكوشيام عرب املحيط الهادئ



 2015الربع الثالث  –العدد الرابع عشر 

 للمراسلة: 
 قسم الوقایة واألمان—ھیئة الطاقة الذریة السوریة

 6091ص.ب  -سوریا  -دمشق 
 00963116112289فاكس: -00963112132580ھاتف: 

 protection@aec.org.syبرید إلكتروني: 
 www.aec.org.syالموقع االلكتروني: 

 شارك في ھذا العدد:
 د. محمد سعید المصري

 د.م. یحیى لحفي         د. عبد القادر بیطار         
 د. عصام أبو قاسم       د. زاھر البركة

 4الصفحة  د. جمال العبد هللا

الراديوم هو أحد العناصر القلوية الرتابية ويتواجد يف الطبيعة برتكيز منخفض نسبياً. يتميز 
ة خلصائص كل من الباريوم والسرتونسيوم والكالسيوم.  الراديوم خبصائص كيميائية مشا

(عمر  223-وللراديوم ثالثة وثالثون نظريًا مجيعها مشّعة، أهم نظائر الراديوم هو الراديوم
(عمر  226-يوم) والراديوم 3.6(عمر النصف  224-يوم) والراديوم 11.4النصف 
سنة).  5.8(عمر النصف  228-سنة) والراديوم 1600النصف 

وهو يعد  238-من سلسلة تفكك اليورانيوم 226-ينتج الراديوم
من أهم النكليدات  222-ومنتجات تفككه مبا فيها الرادون

املشعة الطبيعية املسؤولة عن نسبة كبرية من اجلرعة اإلشعاعية اليت 
 يتلقاها اإلنسان من املصدرات الطبيعية.

استعمل الراديوم يف العديد من التطبيقات البحثية والصناعية حيث 
ت اخلاصة مبؤشرات  استعمل كمادة تثري التألق يف صناعة الدها
-الساعات والبوصالت وغريها، أما يف جمال الطب فإن الراديوم

يستعمل حاليًا يف تشخيص ومعاجلة بعض أمراض سرطان  223
العظام كونه يشابه كيميائيًا الكالسيوم. من جهة أخرى، يُعدُّ 

أحد أهم النكليدات املشعة املستعملة على نطاق  226-الراديوم
واسع كمقفي أثر يف العديد من الدراسات اهليدروجيولوجية من أجل تعيني مسارات املياه 

 اجلوفية وسرعتها.

ونقله من مكانه  226-يوجد العديد من الصناعات غري النووية اليت تؤدي إىل تركيز الراديوم
دة اجلرعة اإلشعاعية اليت يتعرض هلا  إىل أماكن تواجد التجمعات البشرية مما يساهم يف ز
العاملون يف هذه الصناعات وكذلك عامة الناس، ومن أهم هذه الصناعات صناعة الفسفات 

 وصناعة النفط والغاز واستخالص املعادن ومعاجلة املياه ألغراض الشرب.
لسمية اإلشعاعية  اهتمت العديد من الدراسات واألحباث العلمية 

وذلك لعدة أسباب من  226-للراديوم وبشكل خاص الراديوم
ملقارنة  -2عمر نصفه الطويل،  -1امهها:  وفرته العالية نسبيًا 

واملوجود بوفرة أعلى  -238Uمع النظائر األخرى ألنّه يتولد عن 
ُيصدر  -3من غريه من النظائر املشعة يف القشرة األرضية، 

ت  جسيمات ألفا عالية الطاقة واليت ميكن أن ُتسبب أذ
 بيولوجية.

إلضافة إىل ذلك، ُميتص الراديوم يف حاالت التعرض الداخلي يف 
لتنافس مع الكالسيوم ويرتكز بنسبة عالية منه (قرابة  األمعاء 

%) يف العظام حيث يتخلص اجلسم منها تدرجييًا يف تبقى  80
كمية من الراديوم متوضعة يف العظام مدى احلياة ويكون احتباس 
لراديوم من خالل استعمال  الراديوم يف العظام عاليًا وتراكمياً. ميكن معاجلة التلوث الداخلي 

 بعض أمالح الكالسيوم واليت متنع امتصاص الراديوم بشكل جزئي. 

  (Radium)الراديوم 

ء ساهم يف  تُعدُّ الشمس أهم مصدر طبيعي للضوء، غري أن تطور العلوم واكتشاف الكهر
تطوير أنواع خمتلفة من املصادر الضوئية الصنعية مثل املصابيح الضوئية 
ئية  ذات الوشيعة املتوهجة واملصابيح الغازية واألقواس الكهر
والليزرات مبختلف أنواعها والثنائيات الضوئية. وهلذه املنابع تطبيقات 
رة العامة واخلاصة أو يف جماالت الصناعة  خمتلفة سواء يف جمال اإل
والبحث العلمي والطب. فعلى سبيل املثال، تستخدم األشعة فوق 
البنفسجية يف الصناعة ويف جمال التعقيم وعالج األمراض اجللدية، كما 
تستخدم املنابع الليزرية يف تطبيقات طبية جراحية وعالجية هامة ويف 
الصناعات عالية الدقة. إن االستخدام اجليد للمنابع الضوئية يتطلب 
إجراء قياسات ضوئية دقيقة وهلذا تطور علم املرتولوجيا الضوئية 
بتسارع كبري خالل العقود املاضية. إن حتقيق القياسات الضوئية 
الدقيقة واملوثوقة حيتاج إىل بنية جتريبية مناسبة حتقق السلسلة املطلوبة 
إىل مراجع القياس األولية املتوفرة يف املكتب الدويل لألوزان والقياسات 

(BIPM). 

ت الكبري احلسن ابن 2015يصادف هذا العام ( ) الذكرى األلفية األوىل ألعمال عامل البصر
ت احلديث.   اهليثم الذي أوجد وحدد املفاهيم األساسية لعلم البصر
ئي  كما يصادف أيضًا الذكرى املئوية الثانية ألعمال العامل الفيز
املشهور فرينل حول نظرية املوجة الضوئية والذكرى املئوية األوىل 
على صدور النظرية النسبية للعامل الكبري أينشتاين واليت اعتمدت 
بشكل جوهري على املفاهيم احلديثة للضوء. وبناًء على ذلك، 

عام  2015قررت اجلمعية العامة يف األمم املتحدة أن يكون العام 
الضوء والتقنيات املبنية على الضوء. وهلذه املناسبة، وبرعاية مركز 
الدراسات والبحوث العلمية وهيئة الطاقة الذرية، أقيم يف دمشق 
احتفال يف يوم القياس العاملي الذي محل هذا العام عنوان 
"القياسات والضوء". شارك يف هذا االحتفال خنبة من الباحثني 
السوريني واملختصني يف جمال املرتولوجيا بشكل عام واملرتولوجيا 
قش املشاركون واقع املرتولوجيا يف  الضوئية بشكل خاص؛ حيث 

 سور وسبل تطويره.
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