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نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان املصادر املشعة
السنة اخلامسة—العدد الرابع  -كانون أول 6102

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

نصت املادة " 31تربير املمارسات" من القواعد التنظيمية القواعد التنظيمية العامة للوقاية
اإلشعاعية وأمان مصادر األشعة وأمنها والصادرة بقرار السيد رئيس جملس الوزراء رقم
 311لعام  7002مبا يلي:
أ .ال جيوز القيام أبية ممارسة ما مل تكن مربرة ،مبعىن
ان تكون هلا فائدة تكفي لتربير الضرر اإلشعاعي
الذي قد حتدثه ،مع أخذ العوامل االقتصادية
واالجتماعية بعني االعتبار.
ب.على املستثمر تطبيق مبدأ التربير عند إدخال أي
ممارسة جديدة أو حتديث أية ممارسة قائمة ،حبيث
تتم املفاضلة بني مجيع اخليارات املمكنة ألخذ
نسبة الضرر إىل املنفعة لكل من تلك اخليارات
بعني االعتبار.

 .1األغذية واملشروابت ومستحضرات التجميل
وأية سلعة او منتج آخر خيصص
لالستعماالت البشرية سواء عن طريق الفم تو
االستنشاق او اجللد او االستعمال املوضعي
او غريها.
 .2ألعاب األطفال واحللي وأدوات الزينة الشخصية.

 .3السلع واملنتجات اليت ال حيقق استخدام اإلشعاع او املواد املشعة فيها أية فائدة
إضافية ال ميكن حتقيقها ابلبدائل األخرى.
وكما نصت املادة " 31استمثال الوقاية
اإلشعاعية" على ما يلي:
أ .على املستثمر استمثال الوقاية اإلشعاعية ،مما
يعين احملافظة على مقدار اجلرعة الفردية ،وعدد
األشخاص املتعرضني ،واحتمال حدوث التعرض،
عند أدىن حد ميكن التوصل إليه بشكل معقول
(مبدأ أالرا) ،مع أخذ العوامل االقتصادية
واالجتماعية بعني االعتبار.

ب.على املستثمر استمثال الوقاية اإلشعاعية يف
مجيع املراحل بدءاً من تصميم املمارسة
والتجهيزات واملصادر واملنشآت مروراً إبجراءات
التشغيل ...وانتهاء ابلتخلص من النفاايت املشعة
وإخراج املنشآت من اخلدمة.
 يراعى عند استمثال الوقاية اإلشعاعية تطبيق
قيود جرعة وفقاً للتعليمات الصادرة عن اهليئة.
أما املادة " 31حدود اجلرعة" فقد نصت على:

أ .على املستثمر تقييد التعرض العادي لألفراد
حبيث ال تتجاوز اجلرعة الفعالة الكلية أو اجلرعة
املكافئة الكلية ألي عضو أو نسيج متعرض والنامجة عن تراكب التعرضات املمكنة من
ممارسات مرخصة حدود اجلرعة املذكورة يف امللحق الثاين.
الصفحة 1

نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان المصادر المشعة

.1

ما هي النظائر املشعة؟

حيتوي كل عنصر ذري عدد حمدد من الربوتوانت والنيوتروانت اليت حيتاجها ابلضبط يف
مركزه (نواته) من أجل أن يكون مستقراً (أن يبقى يف شكله العنصري) .النظائر املشعة
هي العناصر الذرية اليت ال متلك النسبة الصحيحة من عدد الربوتوانت ابلنسبة لعدد
النيوتروانت كي تبقى يف احلالة املستقرة .مع وجود عدد غري متوازن من الربوتوانت
والنيوتروانت ،تطلق الذرة طاقة يف حماولة للوصول إىل حالة االستقرار.
على سبيل املثال ،متلك ذرة الكربون املستقرة ستة بروتوانت وستة نيوتروانت .يف حني
متلك نظريهتا غري املستقرة (النشطة إشعاعياً) الكربون 31-ستة بروتوانت ومثانية
نيوتروانت .يسمى الكربون  31ومجيع العناصر األخرى غري املستقرة ابلنظائر املشعة.
التفكك اإلشعاعي هو السعي حنو االستقرار ،وخالل التفكك يصدر عن الذرة طاقة على
شكل إشعاع .ميكن تتبع هذا اإلشعاع وقياسه ،مما جيعل النظائر املشعة مفيدة جداً يف
الصناعة والزراعة والطب.

ما هو مصدر النظائر املشعة؟ وكيف يتم انتاجها؟
.2
يوجد عملياً نظائر مشعة طبيعية وصنعية .ومن أجل التطبيقات الطبية ،يتم فقط استخدام
النظائر املشعة الصنعية اليت جيري إنتاجها يف املفاعالت النووية أو السيكلرتون وذلك ألهنا
سهلة اإلنتاج وهلا اخلصائص الالزمة الستخدمها يف التصوير اإلشعاعي ،إضافة لكون
عمر النصف هلا أقل بكثري من أعمار نصف مثيالهتا من النظائر املشعة الطبيعية .
يعرف عمر النصف للمادة املشعة أبنه الزمن الالزم لكي يتفكك نصف عدد ذرات النظري
املشع وابلتايل ينخفض نشاطه اإلشعاعية إىل النصف ،وابلتايل ميكن أن خيربان كم من
الوقت ستبقى النظائر املشعةُّ .
تعد النظائر املشعة طويلة عمر النصف أكثر استقراراً
وابلتايل أقل نشاطاً إشعاعياً .ميتد عمر النصف للنظائر املشعة املستخدمة يف الطب من
بضعة دقائق إىل عدة أايم.
على سبيل املثال ،يبلغ عمر النصف للروبيديوم ،27-الذي يستخدم يف تصوير تروية
عضلة القلب 3.71 ،دقيقة .يف حني يبلغ عمر النصف لليود ،313-املستخدم يف
تشخيص وعالج الغدة الدرقية ،مثانية أايم .على العموم ،يوجد حوايل  3200نظرياً
مشعاً يستخدم قرابة  10نظرياً منها يف الطب.

كيف يتم استخدام النظائر املشعة يف الطب؟
.3
تصدر بعض النظائر املشعة أشعة ألفا أو بيتا وتستخدم هذه لعالج بعض األمراض مثل
السرطان ،يف حني تصدر نظائر مشعة أخرى أشعة غاما أو بوزيرتوانت ،تستخدم يف
التشخيص اإلشعاعي ابستعمال الكامريات واملاسحات الطبية املتطورة للحصول على
صور تشرحيية ووظيفية داخل اجلسم.
وللنظائر املشعة استخدامات سريرية عديدة يف املستشفيات ،فهي تستخدم لعالج أمراض
الغدة الدرقية والتهاب املفاصل ،للتخفيف من آالم املفاصل واألمل الذي يصاحب سرطان
العظام ،وعالج أورام الكبد .أما يف املعاجلة اإلشعاعية الداخلية تستخدم النظائر املشعة
لعالج سرطاانت الربوستات والثدي والعني والدماغ .تعد النظائر املشعة فعالة أيضاً
لتشخيص مرض الشراين التاجي وموت العضلة القلبية.
يعد التكنيسيوم 99-واليود 313-من أكثر النظائر املشعة املستخدمة يف الطب .يتم
الصفحة 2

استخدام أشعة غاما الصادرة عن التكنيسيومm 99-بشكل أساسي من أجل تصوير
اهليكل العظمي وعضلة القلب ،ولكن ميكن استخدامها أيضاً لتصوير الدماغ ،والغدة
الدرقية والرئتني (الرتوية والتهوية) ،والكبد ،والطحال ،والكلى (بنية ومعدل ترشيح)،
واملرارة ،وخناع العظام ،والغدد اللعابية والدمعية والعديد من الدراسات الطبية املتخصصة
األخرى .يستخدم اليود 313-على نطاق واسع لعالج فرط الغدة الدرقية وسرطان الغدة
الدرقية وتصوير الغدة الدرقية .يعد اليود 313-مصدراً جلسيمات بيتا مما جيعله مفيداً يف
املعاجلة .وتستخدم النظائر املشعة أيضاً إلجراء البحوث الطبية كدراسة األداء الطبيعي
وغري الطبيعي ألنظمة اجلسم كما تساعد النظائر يف أحباث تطوير األدوية.

ملاذا نستخدم النظائر املشعة يف الطب؟ ما هو الشيء املميز فيها؟
.4
تعد النظائر املشعة مميزة ألن بعض األعضاء يف اجلسم تستجيب بشكل مميز حبسب املادة
املستخدمة .على سبيل املثال ،متتص الغدة الدرقية اليود أكثر من أي مادة كيميائية
أخرى ،ولذلك يتم استخدام اليود 313-على نطاق واسع لعالج سرطان الغدة الدرقية
وتصوير الغدة الدرقية .وابملثل ،يتم اختيار بعض املواد الكيميائية املشعة اليت ميكن
استقالهبا من قبل بعض األعضاء األخرى مثل الكبد والكلى والدماغ .ولكن ،حتتاج
معظم النظائر املشعة إىل الربط (الوسم) مع مواد كيميائية أخرى (جزيئات نشطة بيولوجياً)
للوصول إىل العضو املطلوب .على سبيل املثال ،غالباً ما يتم وسم التكنيسيوم 99-على
مركب  -methoxyisobutylisonitrile 1للوصول اىل أنسجة القلب
لتشخيص اضطراابت العضلة القلبية .تدعى هذه الرتكيبات من النظائر املشعة املوسومة
مع مركبات كيميائية ابلصيدالنيات املشعة ،واليت يتم استنشاقها أو بلعها أو حقنها
ملساعدة األطباء على قياس حجم األعضاء وأدائها ،وحتديد الشذوذ ،واستهداف املعاجلة
ملنطقة معينة.
تعد النظائر املشعة مميزة ألن استخدامها يوفر على املرضى واألطباء على حد سواء عناء
استخدام التقنيات اجلراحية ،واليت من املمكن أن تكون أكثر خطورة بكثري واليت كانت
تستخدم يف املاضي .تسمح النظائر املشعة بتوفري العالج جلميع األجزاء املنظورة وغري
املنظورة من املناطق املصابة يف اجلسم.
هل تشكل النظائر املشعة خطراً على املرضى؟
.5
بشكل عام ،تصبح النظائر املشعة املعطاة للمرضى الذين خيضعون للتشخيص أو العالج
مستقرة (غري مشعة) يف غضون دقائق أو ساعات اعتماداً على عمر نصفها أو يتم
التخلص منها بسرعة من اجلسم.
خيتار األطباء النظائر املشعة اليت متلك عمر النصف والطاقة املناسبني من أجل احلصول
على أفضل تشخيص أو معاجلة من دون التسبب ابلضرر للنسج السليمة .على سبيل
املثال ،يبلغ عمر النصف للتكنيسيوم 99-ست ساعات ويصدر فوتوانت أشعة غاما
طاقتها  keV 310واليت تعد منخفضة وال تكفي لتسبب األذى للمرضى .يكون
األطباء حذرين أيضاً حول كمية النظائر املشعة اليت يعطوهنا للمرضى وذلك من أجل
التقليل من اجلرعة اإلشعاعية مع ضمان احلصول على صور ذات نوعية مقبولة .وتستخدم
النظائر املشعة قصرية عمر النصف من أجل تقليل اجلرعة اإلشعاعية (الصغرية أصالً) اليت
يتلقاها املرضى من جراء استخدام الصيدالنيات املشعة.
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.6

هل تشكل النظائر املشعة داخل املريض خطراً على اجلمهور؟

.7

مع أنه يتم تنبيه الطاقم الطيب ابحلفاظ على مسافة عن املرضى ،فلماذا

يتبع الطاقم الطيب قواعد صارمة ويتم تدريبه بشكل جيد لضمان أن يبقى أولئك املرضى
الذين يتم إعطاءهم جرعات عالجية من النظائر املشعة (وهذه تستخدم فقط ملعاجلة
السرطان وأمناط أخرى من املعاجلة ،وال تستخدم أبداً يف التشخيص) معزولني يف غرفهم
داخل املستشفى حىت يتم تقليل تعرض العاملني واجلمهور الناتج عن املرضى ليصل إىل
مستوى آمن .جيب أن حيافظ املمرضون واألطباء واحلمالون ،املكلفون برعاية املرضى،
على مسافة آمنة خالل أي تعامل مع املرضى وارتداء مقاييس اجلرعات الشخصية اخلاصة
هبم واليت ميكن أن متثل داللة على اجلرعة اإلشعاعية اليت يتلقوهنا خالل العمل وذلك
لضمان أال تتجاوز هذه اجلرعة احلدود املسموحة واليت هي أقل بكثري من عتبة األمان.
مبجرد أن تتفكك النظائر املشعة إىل مستوى يكون فيه التعرض منخفضاً بدرجة كافية،
ميكن للمرضى العودة إىل حياهتم الطبيعية وممارسة أعماهلم االعتيادية.

يسمح إبجراء مثل هذه املعاجلة ابستخدام النظائر املشعة؟

تسمى اإلجراءات التصويرية اليت تسمح برؤية األوعية الدموية ابستخدام األشعة السينية
ابألجنيوغرايف ( )Angiographyواليت ميكن أن تستخدم مثالً ملشاهدة األوعية
الدموية الدماغية أو الشرايني واألوردة الكلوية .ولكن يبقى االستخدام األكثر شيوعاً هو
التصوير الوعائي القليب والذي يسمح مبشاهدة احلجرات القلبية الداخلية واألوعية الدموية
املغذية للقلب أو تلك الواردة أو الصادرة عنه .وابلرغم من تطور تقنيات تصويرية أخرى
كالتصوير ابألمواج فوق الصوتية ،والطب النووي ،وتصوير األوعية الدموية ابلرنني
املغنطيسي والتصوير املقطعي احملوسب متعدد الشرائح ،فإن تصوير األوعية اإلشعاعي
يقدم أفضل صورة تشرحيية لبنية جهاز الدوران يف اجلسم ،ويسمح ابلتدخل العالجي بعد
حتديد املشكلة مباشرة.
يستخدم يف التصوير الوعائي االشعاعي مادة ظليلة لزايدة تباين الصورة اإلشعاعية ،حيث
يتم حقنها وريدايً عند تصوير األوعية يف األطراف ،يف حني حتقن ضمن القثطرة عند
تصوير األوعية الدموية القلبية .يتم اقتباس جمموعة من الصور اإلشعاعية أثناء حقن املادة
الظليلة ضمن الوعاء الدموي املراد تصويره وبسرعة عالية وبشكل متزامن مع مستقبل
الصورة اإلشعاعية وجهاز ضبط التعرض اآليل.
جرى تطوير طريقة التصوير الوعائي اإلشعاعي ابلطرح الرقمي DSA (Digital
)Subtraction Angiographyلزايدة تباين صور األوعية الدموية اإلشعاعية
حيث حتفظ صور األوعية اإلشعاعية بصورة رقمية ومن مث تعاد معاجلتها ابستخدام

احلاسوب .تستخدم يف عملية الطرح صوراتن للمسقط ذاته ،إحدامها مقتبسة أثناء مرور
املادة الظليلة ،حيث يقوم احلاسوب بعد ذلك حبذف البىن الثابتة من هذه الصورة واليت
تكون مشرتكة ما بني الصورتني مبقياً فقط على صورة إشعاعية ذات تباين حمسن لألوعية.
حلت هذه التقنية حالياً مكان التصوير اإلشعاعي الوعائي التقليدي وخاصة عند تصوير
األوعية الدموية الدماغية.
على الرغم من احنسار استخدام التصوير اإلشعاعي لألوعية ألغراض التشخيص وحدها
بسبب ظهور تقنيات تصويرية أخرى ،إال أن استخدامه كطريقة تدخلية عالجية مستمر
يف االزدايد .ويعرف التصوير اإلشعاعي التدخلي ابإلجراء غري اجلراحي ملعاجلة أو إصالح
إصاابت األوعية الدموية بشكل مباشر وموضعي ،وعادة ما يكون أثناء تشخيصها
إشعاعياً .وتستخدم أنواع من القثاطر لتطبيق خمتلف طرق العالج حيث يقوم الطبيب
املختص بتقييم احلالة املرضية من الصورة اإلشعاعية وتطبيق العالج املناسب هلا .ومن أكثر
التطبيقات شيوعاً :توسيع الشرايني بواسطة البالون ( Percutaneous
)Translumminal Angioplastyوالتخثري ابلقثطرة ( Transcatheter
)Embolizationومعاجلة تصلب األوردة ( Sclerotic Therapy).يوضح
الشكل املرفق مثاالً جلهاز تصوير اإلشعاعي تدخلية نقال وصورة شعاعية تظهر الشرايني
الدموية أثناء حقن املادة الظليلة فيها.

يف الواقع ،يستفيد املرضى من خصائص األشعة يف معاجلة السرطان .أولئك املرضى الذين
حيتاجون هذه املعاجلة يكون إجراؤها هلم مربراً .كل هذا يتعلق بـ "التربير" ،وهو مفهوم
أساسي يف الطب النووي .التربير يعين أن الفائدة املستمدة من استخدام األشعة جيب أن
تفوق الضرر احملتمل للمريض .وابلنسبة ملرضى السرطان ،ميكن الستعمال النظائر املشعة
قصرية عمر النصف خالل املعاجلة أن يشفيهم من السرطان أو أن يطيل أمد حياهتم .ويتم
تدريب العاملني يف جمال الرعاية الصحية على املمارسات السريرية الالزمة إلدارة التعرض
اإلشعاعي على النحو األمثل وذلك كوهنم يقدمون الدعم للمرضى الذين خيضعون
للمعاجلة اإلشعاعية .لذلك غالباً ما تكون هذه املعاجلة مربرة يف نظر كل من املريض
والطبيب يف آن معاً.

الصفحة 3

نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان المصادر المشعة

نصت املادة  1من املرسوم التشريعي رقم  11لعام  7001على أنه ال جيوز إطالق مواد
مشعة يف البيئة أو التصرف ابلنفاايت املشعة أبي شكل من األشكال إال وفق القواعد
والتعليمات واإلرشادات الصادرة يف اجلمهورية العربية السورية .وأشارت املادة  77أنه
يعاقب من خيالف أحكام املادة  1ابحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وابلغرامة من
مئة ألف إىل ثالثة ماليني لرية سورية أو إبحدى هاتني العقوبتني؛ وقد تشدد العقوبة إىل
االعتقال من ثالث إىل مخس سنوات والغرامة من مليون إىل ثالثة ماليني لرية سورية إذا
سبَّب املصدر املشع ضرراً جسيماً للشخص أو للبيئة أو للممتلكات.
واحتوى الفصل الرابع عشر ،من قرار رئيس جملس الوزراء رقم  311لعام  ،7002على
قواعد التصرف اآلمن ابلنفاايت املشعة.
على العموم ،تعتمد طرائق معاجلة النفاايت املشعة يف الطب النووي على حالتها الفيزايئية:
صلبة أم سائلة أم غازية.

أوالً :النفاايت الصلبة :إن إدارة النفاايت املشعة الصلبة جيري عادة يف أماكن
تشكلها ،وجيب عزل النفاايت املشعة عن النفاايت العادية خلفض كمية النفاايت املشعة
وهذه اخلطوة أساسية يف إدارة النفاايت املشعة.
جيب توفري حاوايت مالئمة جلمع النفاايت املشعة املتشكلة وأن يكتب ابلدهان على هذه
احلاوايت إشارات وعبارات تدل هلى هويتها وبلون ملفت للنظر (ابللون األصفر) وأن
توضع عليها إشارة واضحة للتحذير من اإلشعاع وذلك لتمييزها عن تلك املستخدمة
جلمع النفاايت غري املشعة .أما املواد امللوثة واملراد إعادة استعماهلا فيجب أن ختزن يف
حاوايت مالئمة يوجد على سطحها ملصقات تشري إىل ذلك ريثما تتفكك إىل مستوى
مقبول من النشاط اإلشعاعي ( عاد ًة ،اخللفية الطبيعية).
ميكن تصنيف النفاايت املشعة الصلبة إىل جمموعتني:
 )3النفاايت القابلة لالحرتاق والقابلة الكبس :تستخدم يف خمابر النظائر املشعة واملخابر
احلارة يف املراكز الطبية من أجل مجع النفاايت املشعة القابلة لالحرتاق والقابلة للكبس
حاوايت خاصة ذات غطاء ميكن فتحه بواسطة القدم .جيب أن تبطن هذه احلاوايت
أبكياس بالستيكية متينة وكتيمة خالية من الثقوب جيري سحبها من احلاوية وربطها
إبحكام بعد االمتالء .من جهة اثنية ،جيب األخذ يف احلسبان املشاكل الكيميائية
والصحية/البيئية املرتبطة بعمليات حرق النفاايت اخلاوية على املواد البالستيكية.
 )7النفاايت غري القابلة لالحرتاق وغري القابلة الكبس :يستخدم من أجل مجع النفاايت
الطبية املشعة غري القابلة لالحرتاق وغري القابلة للكبس مثال األدوات الزجاجية املكسرة
والقطع املعدنية وما شابه ذلك حاوايت قوية غري قابلة لالخرتاق (صفائح معدنية أو
بالستيك مقسى).
طرائق معاجلة النفاايت املشعة الصلبة:

احلجر والتفككك :حتتوي النفاايت املشعة الصلبة الناجتة عن النشاطات اليت جترى من
قبل أفراد وتستخدم فيها املواد املشعة على كميات صغرية من النكليدات املشعة قصرية
العمر مثل اليود  371و اليود  .313ميكن أن ختزين هذه النفاايت يف مكان معزول
وبعيد عن تواجد الناس لفرتة من الزمن كافية لكي تتفكك وتصل إىل احلدود اليت تعترب
عندها النفاايت غري مشعة ويتم التخلص منها كباقي النفاايت الطبية غري املشعةُّ .
يعد

الصفحة 4

التخزين واحلجر على النفاايت املشعة احلاوية على تركيز نشاط إشعاعي (0.3-
) 3mCi/m1ملدة زمنية قدرها عشر أعمار النصف كافية من أجل ختفيض النشاط
اإلشعاعي إىل نسبة  3/3000من النشاط اإلشعاعي األويل.
احلرق :ختفض عملية احلرق حجم النفاايت بشكل كبري .ولكن حمتوى النشاط اإلشعاعي
للنفاايت سوف يتواجد يف الرماد املتبقي وذلك اعتماداً على املواصفات الفيزايئية
والكيميائية ملكوانت هذه النفاايت .جيب أن تكون منشأة احلرق حتت رقابة اهليئة الرقابية
(مكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي) .حيث تقوم هذه اهليئة إبجراء تفتيش دوري على
هذه املنشأة من أجل التحقق من تلبيتها ملتطلبات الوقاية اإلشعاعية.
الدفن ( الطمر)ُّ :
تعد عملية الطمر الصحي للنفاايت الطبية املشعة الصلبة واحلاوية على
نشاط إشعاعي منخفض (قريب من سوية اخللفية الطبيعية) من أكثر الطرائق املستخدمة
شيوعاً هبدف التخلص من هذه النفاايت .جيب أن تكون منطقة الطمر املستخدمة
للتخلص من النفاايت املشعة الطبية الصلبة معزولة وحماطة بسور ملنع الدخول إليها من
قبل احليواانت واألشخاص غري املخولني.

اثنياً :النفاايت السائلة :تعاجل النفاايت املشعة السائلة الناجتة عن استخدام املواد املشعة
يف الطب النووي وفق طريقة احلجر والتفكك؛ حيث جيري جتميع النفاايت الطبية املشعة
السائلة الناجتة عن منشآت الطب النووي واملشايف يف خزاانت ترقيد ذات مرحلتني ومن مث
تصرف إىل شبكة اجملاري العامة بعد أن يصل تركيز النشاط اإلشعاعي إىل احلدود املسموح
هبا إلطالقها يف البيئة .جيب أن تكون اخلزاانت مصنعة من مواد حبيث تكون مقاومة
للتأثري الكيميائي الناجم عن السوائل اليت ختزن هبا .وجيب أن تسحب عينات من السوائل
قبل تصريفها إىل شبكة اجملاري من أجل التحليل اإلشعاعي والتحقق من وصول السوية
إىل القيمة املسموح هبا .أما يف املخابر الصغرية ،فيجب أن جتمع النفاايت املشعة السائلة
يف كالوانت من البويل إيتيلني وختزن لفرتة كافية مث تصرف.
وتعامل مفرزات املرضى وعينات الدم والبول املأخوذة من املرضى احملقونني ابملواد املشعة
ابلطريقة ذاهتا حيث حتفظ يف اخلزاانت املشار إليها أعاله مع السوائل األخرى وتصرف
معها.
جيب التحقق قبل التصريف من أن املواد املشعة اليت تضخ إىل شبكة اجملاري العامة منحلة
كلياً وموزعة بشكل متجانس؛ فإذا كانت السوائل حتتوي جزيئات صلبة معلقة أو رواسب
عزل األجسام الصلبة على حدة وختزن
فيجب عندئذ إخضاعها للفلرتة قبل تصريفها؛ وت َ
ريثما يتفكك حمتواها من املواد املشعة.
اثلثاً :النفاايت املشعة الغازيةُّ :
تعد إطالقات املواد املشعة يف البيئة على هيئة أخبرة
وغازات مشكلة رئيسة نظراً إلمكانية تلقي الناس املوجودين يف حميط املنشآت الطبية
جلرعات اشعاعية عن طريق استنشاق هذه الغازات .جيب أن تستعمل فالتر مناسبة من
أجل التقاط واستخالص اليود املشع اخلارج مع الغازات األخرى إىل البيئة ،مث تعامل
الفالتر املستخدمة معاملة النفاايت املشعة الصلبة.
بشكل عام ،جيب على إدارة املنشأة اليت تعاجل النفاايت املشعة فتح سجالت ابلتصريفات
واإلطالقات البيئية اليت جتريها واالحتفاظ هبا لكي يتم االطالع عليها دورايً من قبل اهليئة
الرقابية.
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يعد التلوث الكهرطيسي من أهم مظاهر التلوث يف العصر احلديث وقد تزايد مستواه
خالل العقود املاضية نتيجة التطور اهلائل يف علوم االتصاالت الالسلكية واخللوية إضافة
إىل وسائط اإلعالم ونقل املعلومات .وال يؤثر هذا التلوث على اإلنسان والكائنات احلية
األخرى فحسب وإمنا يؤثر أيضاً على أداء األدوات الكهرابئية والعناصر اإللكرتونية
الدقيقة اليت تدخل يف كل جماالت الصناعة .يدور التوافق الكهرطيسي حول ظاهرتني
أساسيتني ،األوىل تتعلق ابإلنبعاث الكهرطيسي العشوائي الصادر عن أي مصدر كان
والذي من املمكن أن يسبب آاثراً غري مرغوب هبا ،والثانية ترتبط بقابلية التأثر
الكهرطيسي واليت تعرب عن قابلية املعدات اإللكرتونية ،ضمن بيئة كهرطيسية معينة ،للتأثر
وتردي األداء أو حىت التوقف عن العمل نتيجة التداخل الكهرطيسي (للتوضيح ،هذه
الظاهرة هي نقيض احلصانة الكهرطيسية للتجهيزات اإللكرتونية واليت تعرب عن قدرهتا على
العمل بشكل صحيح ضمن بيئة كهرطيسية غري مالئمة) .ويضاف إىل ما سبق ،ظاهرة
"االقرتان" بني ما يصدر عن العنصر اإللكرتوين وما هو منتشر يف احمليط من حقول
كهرطيسية والذي يؤثر غالباً يف األداء .دفعت هذه الظواهر الباحثني واملنتجني إىل تطوير
اختبار تقين ،مسي إختبار التوافق الكهرطيسي ( Electromagnetic
 ،)Compatibility Testيهدف إىل وضع اآلاثر اجلانبية للتلوث الكهرطيسي
حتت السيطرة وأيضاً إىل ختفيض التشويش ودعم احلصانة الكهرطيسية للمعدات
اإللكرتونية؛ وابلتايل ،أتمني متطلبات السوق وتفادي خسائر رجوع املنتجات إىل منتجها
بسبب سوء األداء .وأصبح اختبار التوافق الكهرطيسي مطلباً أساسياً يف خمتلف اجملاالت
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الصناعية والتطبيقات التقنية كصناعة التجهيزات الطبية ،وصناعة السيارات والقطارات
والسفن والطائرات واملراكب الفضائية ويف الصناعات الثقيلة واحلربية وغريها.
ولتحقيق اختبارات التوافق الكهرطيسي ال بد من توفر منظومة خلية األمواج املستعرضة (
) )Transverse Electromagnetic Cell (TEM Cellواليت أتخذ
أشكاالً وأحجاماً خمتلفة حبسب اهلدف منها وذلك يف حالة دراسة التجهيزات الصغرية
واملتوسطة ،أو توفر املخترب املناسب ووسائط توليد اإلشارات الكهرطيسية والقياس يف
حالة دراسة التجهيزات الضخمة .إن منظومة خلية األمواج الكهرطيسية املستعرضة هي
عبارة عن نظام جترييب عملي يسمح بتوليد احلقول الكهرطيسية ضمن حجرية مناسبة
يكون فيها احلقل معلوم اخلواص ومعزول عن مجيع التأثريات اخلارجية .فيمكن توليد موجة
كهرطيسية مستوية ذات سوية إشعاعية حمددة تنتشر بشكل متجانس ضمن اخللية؛ وهذا
يسمح إبجراء تشعيع عينات خمتلفة الكرتونية أو حيوية ودراسة التأثريات املتبادلة بني
احلقول الكهرطيسية املطبقة والعينات املختربة .ومن جهة أخرى ،هلذه اخللية تطبيق هام يف
جمال كشف وحتليل احلقول الكهرطيسية املتولدة عن أي مصدر ميكن وضعه داخل اخللية
وذلك ضمن جماهلا الرتددي .تغطي خلية األمواج الكهرطيسية املستعرضة طيفاً ترددايً
واسعاً يرتبط جماله ابلبنية اهلندسية للخلية وبنوعية مولدات ومضخمات اإلشارة املطبقة.
إن اختبار التجهيزات الضخمة كالسيارات والقاطرات وغريها يتطلب توفر بيئة مناسبة
حتقق شروط العمل التجرييب إضافةً إىل جتهيزات توليد اإلشارة الكهرطيسية (مولدات
إشارة وهوائيات إرسال مناسبة) ومستلزمات املراقبة واختبار التجهيزات املدروسة.
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