
 

 يف هذا العدد:
ية املسح باألشعة السنية املرتدة                      تقن* أهمية القياسات يف مجال األشعة غري املؤيّنة      * الوقاية االشعاعية يف التعرض إىل املواد املشعة املوجودة طبيعياً         * 

 يع اإلشعاعي من األشعة السينيةتدر* انتقال النكليدات املشعة يف الهواء                * السويات اإلرشادية للجرعات اإلشعاعية يف التصوير التشخييص             * ال

 المجلد األول، اإلصدار األول 2012الربع الثاني 

 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان املصادر املشعة
 2017 -حزيران  -العدد الثاني  -السنة السادسة 

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

تعّرب األشعة غري املؤيّنة عن مجيع أشكال احلقول الكهرطيسية اليت متتلك طاقة كموميـة أقـل 
ا ال متتلك الطاقة الكافية لتحويل الـذرات  من العتبة الالزمة إلحداث التأين يف املادة أي ا
أو اجلزيئات إىل أيونات. حتتل األشعة غري املؤيّنة منطقة واسـعـة مـن الـطـيـف الـكـهـرطـيـسـي 

نـانـومـرت الـطـول املـوجـي املـوافـق لـطـاقـة  100≥ متتد من األشعة الضوئية فوق البنفـسـجـيـة (
تأين املاء) وصوًال إىل الرتددات املنخفضة واحلقول الكهربائيـة واملـغـنـطـيـسـيـة السـاكـنـة؛ كـمـا 

تشـــري بـــعـــض املـــراجـــع إىل اعـــتـــبـــار 
األمـــواج فـــوق الصـــوتـــيـــة والصـــوتـــيـــة 
وحتــت الصــوتــيــة مــن ضــمــن قــائــمــة 
ـــايل،  ـــت ـــال اإلشـــعـــاع غـــري املـــؤيّـــن. وب
ختــتــلــف أســالــيــب الــقــيــاس وأدواتــه 
وأهــدافــه بــني جمــاالت األشــعــة غــري 
املــؤيّــنــة كــنــتــيــجــة الخــتــالف اخلــواص 
الفيزيـائـيـة هلـذه األشـعـة بـني مـنـطـقـة 
وأخـرى مـن الــطـيـف الـكــهـرطـيـســي؛  
كمـا تـتـنـوع املـقـايـيـس ضـمـن اجملـال 
الــطــيــفــي الــواحــد مــن حــيــث بــنــيــتــهــا 
ومبدأ عملـهـا. فـعـلـى سـبـيـل املـثـال، 
ختــتــلــف الــقــيــاســات الضــوئــيــة عــن 

الــقــيــاســات يف جمــال احلــقــول الــكــهــرطــيــســيــة مــن حــيــث مــبــادئ الــقــيــاس واملــقــاديــر املــقــاســة 
ـا،  ا ومن حيث أدوات القياس وطرائق العمل، وضـمـن جمـال األشـعـة الضـوئـيـة ذا وواحدا
يوجد فوارق عملية هامة بني مقاييس األشعة فوق البنفسجية وتـلـك املسـتـخـدمـة يف اجملـال 

 املرئي.
تنقسم القياسات يف جمال األشعة غري املؤيّنة إىل وفق منوذجني أساسـيـني. أوًال، الـقـيـاسـات 
امليدانية ، على سبيل املثال، قياسات األشعة فـوق الـبـنـفـسـجـيـة الشـمـسـيـة وأثـرهـا احلـيـوي، 
واملسـح الــكــهــرطـيــســي يف جــوار حمــطــات اهلــاتـف اخلــلــوي ويف جـوال خــطــوط نـقــل الــطــاقــة 
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الكهربائية وقياسات الضجيج الصويت يف املدن واملرافق العامة كاملـطـارات وحمـطـات الـقـطـار 
دف  واملرتو وغريها. وثانياً، القياسات املخربية، واليت تنقسم بدورها إىل: قياسات معيارية 
إىل معايرة التجهيزات واملقاييس، وقياسات حبثيـة تـتـمـحـور تـفـاعـل األشـعـة غـري املـؤيّـنـة مـع 
املادة احلية ودراسة األثر الصحي، باإلضافة إىل دراسة األثر الكيميائي والكهرطـيـسـي عـلـى 
املواد والتجهيزات اإللكرتونية. تظهر أمهية القياسات يف خمتلف جماالت األشعة غري املؤيّنـة، 
من حيث ارتباطها بالصحة الـعـامـة 
وعــالقــتــهــا املــبــاشــرة بــوضــح حــدود 
التعرض وقواعد االسـتـخـدام اآلمـن 
ملـــخـــتـــلـــف مصـــادر اإلشـــعـــاع غـــري 
املؤّين اليت تضـمـن السـالمـة الـعـامـة 
والوقاية املـنـاسـبـة لـإلنسـان والـبـيـئـة. 
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن اهلـيـئـات 
الدولية وأمهها اهليئة الدولية لـلـوقـايـة 

مــــــن األشــــــعــــــة غــــــري املــــــؤيّــــــنـــــــة              
 )ICNIRP ومــنــظـــمــة الصــحـــة (

) تـــعـــتـــمـــد يف WHOالـــعـــاملـــيـــة (
إصدارها للكتـيـبـات اإلرشـاديـة ويف 
ــتــعــرض وقــواعــد  وضــعــهــا حلــدود ال
األمان على أعمال حبثية وقياسات ميدانية ودراسات وبائية وإحصائية جتريها خمتلف مـراكـز 
تم بقياس اإلشـعـاع غـري املـؤيّـن ودراسـة أثـره عـلـى املـادة  البحث العلمي حول العامل واليت 
احلية والصحة العامة. مهما يكن، لكي تكون القياسات ذات أمهية ومردود عاٍل، فإنه مـن 
الضروري أن يتوفر نظام قياس مرجعي مثبت ودقيق وفق سلسلة مرجعية موثوقة. كما جيـب 
أن جتـرى مـعـايـرة دوريـة لـكـل مـن املصـادر واملـقـايـيـس اإلشـعـاعـيـة يف جمـاالت األشـعـة غـري 
املؤيّنة، كما هو احلال بالنسبة لتلك يف جمال األشعة املـؤيّـنـة، وخـاصـًة عـنـدمـا يـتـعـلـق األمـر 

 بالصحة العامة ومحاية اإلنسان والبيئة احمليطة.
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من القواعد التنظيمية العامة للوقـايـة اإلشـعـاعـيـة وأمـان مصـادر األشـعـة   64نصت المادة 
 ) على مايلي: 2007لعام  134وأمنها يف سورية (قرار رئيس جملس الوزراء رقم 

أ. على من يقوم بأنشطة قد تؤدي إىل تعزيز صنعي لرتكيز العناصر املشعة املوجودة طـبـيـعـيـاً 
 التقيد مبا يلي:

 تقدير التعرضات العادية والكامنة النامجة. .1
 اختاذ مجيع التدابري املعقولة خلفض التعرضات النامجة إىل أدىن حد ممكن. .2
اختاذ التدابري الفنية واإلدارية املمكنة لتقليل تولد مـعـدات أو خمـلـفـات مـلـوثـة بـالـنـورم  .3

 إىل أدىن حد ممكن.
ب. ختضع األنشطة اليت تؤدي إىل تعزيز صنعي لرتكيز العناصر املشعة املوجودة طبيـعـيـًا إىل 
أحكام هذه القواعد إذا تبني نتيجة تقدير التعرضات احملتملة النامجـة عـن هـذه ألـنـشـطـة 

) مـن الــفـقــرة (أ) أعـاله وجــوده احــتــمــال تــعــرض اجلــمــهــور إىل جــرعــات 1وفـق الــبـنــد (
 تتجاوز قيد جرعة اجلمهور ضمن أي سيناريو تعرض معقول.

 أحكام عامة: 65المادة 
 أعاله التقيد مبا يلي: 64أ. على من يقوم بأنشطة تتدرج ضمن الفقرة (ب) من املادة 

ب. وضع إجراءات التعامل السلـيـم مـع املـعـدات أو املـخـلـفـات املـلـوثـة بـالـنـورم وفـقـًا هلـذه 
 القواعد، وجيب على األخص مراعاة ما يلي:

جيب وضع نظام إلدارة النورم وبرنـامـج وقـايـة إشـعـاعـيـة وفـق الـفـقـرة (ب) مـن املـادة  .1
 وتسمية مسؤول وقاية إشعاعية. 28

خيضع التعامل بـاملـعـدات واملـخـلـفـات املـلـوثـة بـالـنـورم بـأي شـكـل مـن األشـكـال إىل  .2
 األحكام املتعلقة باملمارسات.

 تنقل املعدات واملخلفات امللوثة إشعاعياً وفق قواعد النقل اآلمن للمواد املشعة. .3
ت. وقاية العاملني املعرضني مهنيـًا نـتـيـجـة تـعـامـلـهـم املـبـاشـر بـاملـعـدات واملـخـلـفـات املـلـوثـة 
بالنورم وفق قواعد الوقاية يف التعرض املهين، ووقاية باقي العاملـني الـذيـن ال يـتـعـامـلـون 
مباشرة باملعدات واملخلفـات املـلـوثـة بـالـنـورم واجلـمـهـور وفـق قـواعـد الـوقـايـة يف تـعـرض 

 اجلمهور.
 إطالق النورم في البيئة: 66المادة 

أ. على من يقوم بأنشطة قد تؤدي إىل تعزبز صنعي لرتكيز العناصر املشعة املوجودة طـبـيـعـيـاً 
ا إىل أدىن ما ميكن.  اختاذ مجيع التدابري الالزمة تلوث البيئة 

ب. يف حال عدم وجود احتـمـال لـتـجـاوز قـيـد جـرعـة اجلـمـهـور املـذكـور يف املـلـحـق الـثـاين 
ضمن أي سيناريو معقول فيـجـوز إطـالق املـواد املـلـوثـة بـالـنـورم يف الـبـيـئـة بشـكـل غـري 
مشروط. أما يف حال اإلطالق املتكرر فيجب مراعاة احتمـال تـزايـد اجلـرعـة الـرتاكـمـيـة 

 اليت ال جيوز أن تتجاوز القيد املذكور ضمن أي سيناريو تعرض معقول.
 

 تخزين المعدات والمخلفات الملوثة بالنورم: 67المادة 
أ. جيوز ختزين املعدات واملخلفات امللوثة بالنورم لفرتة مؤقتة ال تـتـجـاوز عشـر سـنـوات بـعـد 

 احلصول على موافقة اهليئة.
 ب. على من يقوم بتخزين معدات أو خملفات ملوثة بالنورم:

 تصنيف أماكن التخزين كأماكن مراقبة. .2
 موافاة اهليئة سنوياً بتقرير يبني جرد املعدات واملخلفات امللوثة. .3

ت. جيب خالل مرحلة التخزين البحث عن أسلوب التخلـص الـنـهـائـي مـن هـذه املـعـدات 
واملخلفات واحلصول على موافقة اهليئة علـيـه. وجيـوز لـلـهـيـئـة املـوافـقـة عـلـى متـديـد فـرتة 

 التخزين بعد تقدمي ما يربر عدم إمكان التخلص منها خالل تلك الفرتة.
 إعادة استخدام المعدات أو المخلفات الملوثة بالنورم: 68المادة 

أ. جيوز استخدام املعدات أو املخلفات املـلـوثـة بـالـنـورم شـريـطـة أال يـؤدي ذلـك إىل جـرعـة 
 تزيد على قيد جرعة اجلمهور يف أي سيناريو تعرض معقول.

ب. جيب عند االقتضاء إزالة تلوث املعدات إىل احلد الذي يضمن عدم جتـاوز قـيـد جـرعـة 
 اجلمهور.

 ت. تعامل املخلفات النامجة عن إزالة التلوث كنفايات مشعة.
 معالجة البيئة الملوثة بالنورم: 69المادة 

أ. على من يقوم بأنشطة تؤدي إىل تلوث البيئة بـالـنـورم مبسـتـويـات تـزيـد عـلـى احلـدود الـيت 
تضعها اهليئة اختاذ التدابري الالزمة ملعاجلة البيئة امللوثة وفقاً للتعليمات الصادرة، وعـلـيـه 

 مراعاة ما يلي:
ـا إىل األحـكـام  ب. يف حال جنمت عن معاجلة البيئة امللوثة نفايـات مشـعـة فـتـخـضـع إدار

 اليت تنطبق على املمارسات.
 ت. مراقبة البيئة املعاجلة لفرتة ال تقل عن عشر سنوات أو وفق ما تقرره اهليئة.

ث. إذا انطوى أسلوب التخلص النهائي من املعدات أو املـخـلـفـات املـلـوثـة بـالـنـورم املـوافـق 
عليه من قبل اهليئة على اإلبقاء على، أو إحـداث، مـواقـع أو مـطـامـر نـورم حيـتـمـل أن 

 تكون عرضة لنفاذ اجلمهور إليها على املدى البعيد، فيجب اختاذ ما يلي:
وضع عالمات حتذيرية واضحة ووافية باللغة الـعـربـيـة يف هـذه املـواقـع وبشـكـل مـقـاوم  .1

 للعوامل اجلوية والعوامل األخرى ومبا يضمن بقاءها واضحة على املدى البعيد.
تسجيلها أصوًال لدى البلديات املختصة وإدارة املساحة العسكرية والسجل العـقـاري  .2

يف املنطقة املعنية حبيث يضمن إعالم مجيع املعنني بوجود هذه املواقع ومينع مسـتـقـبـًال 
أي استغالل هلذه املواقع قد يؤدي إىل تعرض األشخاص أو تلوث البيـئـة بـالـنـورم مبـا 

 يتجاوز قيد جرعة اجلمهور.
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منذ أحداث احلادي عشر من أيلول تنفق حكومات الدول يف خمتلف أحنـاء الـعـامل مـاليـني 
الدوالرات سنوياً على حتسني اإلجراءات األمنية يف املـطـارات والـنـقـاط احلـدوديـة واجلـمـارك 
من أجل مكافحة التهريب وختفيض احـتـمـال وقـوع أعـمـال ختـريـبـيـة يف املسـتـقـبـل إىل احلـد 

 األدىن.
ومن أحدث التقنيات اليت جرى تطويرها يف هذا اجملـال مـن أجـل الـكـشـف واملـراقـبـة تـقـنـيـة 

تــعــمــل هــذه  backscatter X-ray scanners.املســح بــاألشــعــة الســيــنــيــة املــرتــدة 
التجهيزات على فحص جسم االنسان والبضائع والعربات من أجل الكشف عن األسلحة 
ريب البشر احملتملة وذلك باحلصول على صورة مـفـصـلـة  واملتفجرات وكذلك الكشف عن 

 للغاية باستخدام األشعة السينية. 
ال ميكننا باستـخـدام أجـهـزة األشـعـة السـيـنـيـة الـقـدميـة والـكـواشـف املـعـدنـيـة، الـكـشـف عـن 
املتفجرات البالستيكية واملخدرات غري املشروعة واألسلحة غري املعدنية املصـنـوعـة مـن مـواد 
خزفية أو غـريهـا. وقـد أثـارت هـذه الـتـقـنـيـة اهـتـمـام الـعـديـد مـن احلـقـوقـيـني واملـهـتـمـني مـن 
اجلماعات اخلصوصية واليت تقول بأن الصور هـي انـتـهـاك احلـقـوق الشـخـصـيـة لـلـمـواطـنـني. 

 ويتساءل آخرون عما إذا كانت هذه التقنية تعرض صحة اإلنسان للخطر. 
اليت تسلط حنو األجسام   50kVتستخدم هذه التقنية األشعة السينية منخفضة الطاقة ~

وترد عنها حنو كـاشـف خـاص قـريـب مـن اجلسـم حـيـث يـلـتـقـط الـكـاشـف األشـعـة املـرتـدة 
) ومث جتـري مـعـاجلـة الـبـيـانـات حـاسـوبـيـا لـتـظـهـر  Compton scatters(اشعة كومبتون 

 النتيجة على الشاشات املرفقة بنظام الكشف.
ومبدأ الفـحـص بـاألشـعـة السـيـنـيـة املـرتـدة هـو أن ذرات املـادة املـخـتـلـفـة تـعـكـس أو متـتـص 

 األشعة السينية بشكل خمتلف. 

ان مقدار اجلرعة اإلشعاعية اليت يتعرض هلا األفراد خالل هذا االجراء مـنـخـفـض جـدا وقـد 
دلت الدراسات على أن اجلرعة اإلشعاعية لعملية املسـح الـواحـدة تـعـادل جـزء مـن األلـف 

من اجلرعة اليت يتلقاها االنسان خالل إجراء صورة صدر باألشعة السينية وبتعبري آخر فـإن 
فـحـص يف املـطـارات تـعـادل اجلـرعـة الـيت  1000مقـدار اجلـرعـة الـيت يـتـلـقـاه الـفـرد خـالل 

يتلقاها خالل صورة صدر واحدة يف العيادة الطبية. ويوضح الشكل التايل االخـتـالف بـني 
 تقنية التصوير الطيب يف العيادات الطبية وتقنية املسح اإلشعاعي يف املطارات 

 
Transmission x-rays vs. backscatter x-rays 

 
 اجلرعة االشعاعية الناجتة عن املسح اإلشعاعي يف املطارات

 

A = Transmission x-ray as 
in medical imaging I-X = Incident x-rays 

B = Backscatter x-ray as in 
airport full-body scanners T-X = Transmitted x-rays 

D = Detectors B-X = Backscatter x-rays 

  تقنية املسح باألشعة السنية املرتدة

 صورة ملتقطة بتقنية األشعة السينية المرتدة
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 انتقال النكليدات املشعة يف الهواء
تعد املفاعالت النووية ومنشآت إعادة معاجلة الوقود النووي املستهلك مسؤولة عـن إطـالق 
املـواد املشـعــة يف الـبــيـئــيـة بشـكــل روتــيـين أو عــرضـي (حـادث). تـنــتـقــل الــنـكــلـيــدات املشــعــة 
املطروحة يف اجلو كغاز أو حالالت أو جسيمات دقيقة باجتاه الريـح مـنـتـشـرة بـظـاهـرة املـزج 

)، ومــن مث تســقــط عــلــى ســطــح األرض بــفــعــل Atmospheric Mixingاجلــوي (
عمليات الرتسيب (رطب أو جاف). يتعرض الناس خارجيا لدى مرور الغمـامـة املشـعـة يف 
أماكن تواجدهم وداخليا عن طريق االستنشاق. وبعد مرور الغمامة املشعة، يستمر تـعـرض 

 الناس من خالل ثالثة مسالك وهي:
 التعرض اخلارجي من النكليدات املشعة املتوضعة على األرض. .1
 التعرض الداخلي نتيجة استنشاق العوالق امللوثة النامجة عن إعادة تعلق الرتبة .2
 التعرض الداخلي من خالل استهالك األغذية امللوثة .3

فعندما تطرح النكليدات املشعة يف املياه السطحية، فإن جزءا منها ميتص مـن الـطـور املـائـي 
عــلــى الــعــوالــق املــائــيــة أو يــرســب يف قــاع الــبــحــرية أو الــنــهــر أو الــبــحــر. وبــاســتــمــرار انــتــشــار 
النكليدات املشـعـة يف الـطـور املـائـي فـإنـه حيـدث اسـتـمـرار يف الـتـبـادل بـني الـطـوريـن املـائـي 
ــار والــبــحــريات  والصــلــب ويــؤدي ذلــك إىل تــرســب الــرســوبــيــات املشــعــة عــلــى ضــفــاف األ
وبالتايل تعرض خارجي لعموم الناس. وعالوة على ذلك، يؤدي وجود النكلـيـدات يف مـيـاه 
الشرب والطعام إىل تعرض داخلي عـن طـريـق اسـتـهـالك األغـذيـة املـلـوثـة، يف حـني تـتـلـوث 
أيضا الرتبة بالنكليدات املشعة نتيجة غسل أكوام النفايات احلاوية عليها أو غسـل املـطـامـر 

 السطحية للنفايات فتنتقل إىل املياه السطحية أو اجلوفية.
تطلق النكليدات املشعة على شكل غازات ومواد عالقة يف اهلواء وتنقل بواسطة الـريـاح إىل 
موقع التعرض. تعتمد تراكيز النكليدات املشعة اليت ترتسب على سطح األرض على الـنـقـل 
اجلوي واالنتشار وعملـيـات الـرتـسـيـب الـيت تـؤثـر يف انـتـقـال الـنـكـلـيـدات املشـعـة مـن نـقـطـة 
ـا الـغـمـامـة  اإلطالق إىل موقع التعرض.  تشـمـل الـعـمـلـيـات اجلـويـة الـيت ختضـع هلـا تـتـأثـر 

) وارتـفـاع depletion) والـنـضـوب (dispersionاملشعة ثالثة مراحل وهـي الـتـشـتـت (
 ). Release heightاإلطالق (

فعندما تنقل الغمامة املشعـة مـن املصـدر، تشـتـت الـدوامـات ضـمـن الـغـمـامـة االنـبـعـاثـات. 
تدعى عادة التأثريات املشرتكة لالنتشار واالنتقال بتشتت الغمامة املشعة. وعـنـدمـا تـتـحـرك 

-200الغمامة بفعل الرياح، يستمر التشتت باجتاه الرياح حىت ارتـفـاع املـزج، عـمـومـًا بـني 
مرت فوق سطح األرض، ضمن طبقة املـزج هـذه، ولـكـن ميـكـن الـتـمـيـيـز بـني اجلـزء  2000

األعلى من طبقة املزج واألدىن بنـقـصـان نسـبـة االضـطـراب. هـذا ويـوجـد هـنـاك نـوعـني مـن 
) االضــطــراب املــيــكــانــيــكــي بســبــب Mixing layerاالضــطــرابــات ضــمــن طــبــقــة املــزج (

تأثريات سطح األرض واالضطراب احلراري بسـبـب تسـخـني وتـربيـد سـطـح األرض. تـنـجـم 
االضطرابات امليكانيكية من مقاومـة االحـتـكـاك لسـطـح األرض يـزداد االضـطـراب بشـكـل 
متناسب مع سرعة الرياح ووعورة السطح ضمن طبقة املزج، متيل سرعة الـريـاح إىل االزديـاد 
مع االرتفاع بسبب اخنفاض مـقـاومـة االحـتـكـاك بـني اهلـواء وسـطـح األرض. فـفـي املـنـاطـق 
السكنية، تزداد سرعة الرياح مع االرتـفـاع مبـعـدل أقـل مـن تـلـك املـنـاطـق األقـل وعـورة مـثـل 

 الريف أو املناطق املفتوحة.
يعتمد االضطراب احلـراري عـلـى اسـتـقـرار اجلـو ضـمـن طـبـقـة املـزج، حـيـث تـكـون الشـروط 
اجلوية ضمن طبقة املزج غري مستقرة ومستقرة أو معتدلة تبعاً للـشـروط الـيت تسـبـب اإلعـاقـة 

أو ليس هلا أي تأثري على حركة اهلواء من موقع آلخر، وبافرتاض أن كتلة اهلواء تتحرك فإمـا 
أن ترتفع أو تسقط وتعتمد احلـركـة اإلضـافـيـة عـلـى درجـة حـرارة الـكـتـلـة بـاملـقـارنـة مـع اجلـو 
احمليط الذي تتحرك عربه.  أما إذا كانت الكتلة اهلوائية األولية أسخن من اجلو احمليط فـهـي 
تستمر باالرتفاع، ولكن إذا كانت اهلوائية أبرد من اجلو احمليط فتصبح أكثر كثافـة مـن اجلـو 
احمليط وبالتايل تستمر لتستقر إىل األسفل ويف كال احلالتني، حيدث انـتـقـال لـلـكـتـلـة اهلـوائـيـة 
وما حتويها (الشروط غري املستقرة). أما إذا كانت حرارة الكتلة اهلوائية األوليـة درجـة احلـرارة 

buoyancyنفسها اجلو احمليط، إما أن تعزز حركة اهلواء أو حتيط بالقوى املسببة للـطـفـو 

 (الشروط املستقرة).
يوجد العديد من شروط استقرار اجلو املختلفة اليت تؤثر بشكل كبري يف تشتت االنبعاثات، 
وعلى سبيل املثال، ففـي الشـروط حتـت املسـتـقـرة وعـنـدمـا تـكـون الـريـاح شـديـدة ويف اجتـاه 
ثابت، ميكن أن تبقى غمامة االنبعاثات من املدخنة بشكل ضـيـق يف اجتـاه الـريـاح وتـتـسـع 
شاقولياً ومبسافة طويلة، من جهة أخرى، ميكن أن تؤدي الشروط غري املسـتـقـرة إىل غـمـامـة 
حلقية وميكن أن تلمس االنبعاثات املنطـلـقـة مـن املـدخـنـة األرض نسـبـيـًا وقـريـبـة مـن نـقـطـة 

 اإلطالق.
تشمـل آلـيـات اإلزالـة الـيت تُـنـقـص تـراكـيـز االنـبـعـاثـات ضـمـن الـغـمـامـة، الـرتـسـيـب الـرطـب 
والرتسيب اجلاف والتفكيـك اإلشـعـاعـي والـتـغـري الـكـيـمـيـائـي. وتشـمـل عـمـلـيـات الـرتـسـيـب 
الرطب الرتسيب مع مياه املطر أو الغـسـل مبـيـاه املـطـر. أمـا الـرتـسـيـب مـع مـيـاه املـطـر فـهـي 
عملية حتدث ضمن الغيوم. تتفاعل االنبعاثات يف عمليات تشكل الرتسيب وجيري إزالـتـهـا 
من الغيوم باملطر، يف حني حتدث عملية الغسل حتت طبقة الغيوم، حيث تالمـس األمـطـار 
املتساقطة االنبعاثات حاملة إياها إىل سطح األرض. أما عمليات الرتسيب اجلاف فتشمـل 
إزالة االنبعاثات بسبب اجلاذبية، أو متاسها مع سطح األرض أو األبنية. ومن جهة أخـرى، 
تتفكك النكليدات املشـعـة أثـنـاء انـتـقـاهلـا تـعـتـمـد كـفـاءة عـمـلـيـة اإلزالـة عـلـى عـمـر نصـف 
النكليد املشع وزمن االنتقال. وكما تؤثر األشكال الكيميائية للـنـظـائـر املشـعـة يف مـعـدالت 
ا من الغمامة. تشمل العوامل اليت جيب أن تؤخـذ يف االعـتـبـار فـيـمـا  ترسيبها وبالتايل نضو
لو كان انتقال النظري املشع على هيئة غاز أم دقائق. وإذا كان الشكل األخري هو املسـيـطـر 

 يتأثر االنتقال حبجم الدقائق وكثافتها.
ملزيد من املعلومات، ميكن العودة إىل كتاب "النشاط اإلشعاعي البيئي" للدكـتـوريـن إبـراهـيـم 
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السويات اإلرشادية للجرعات اإلشعاعية 
  يف التصوير التشخييص

تعد التعرضات اإلشعاعية الطبية مصدراً مهماً من مصادر اإلشعاع الصنعيـة والـيت تشـكـل 
% من اجلرعة اإلشعاعية الكلية اليت يتعرض هلا اإلنسان مـن مصـادر اإلشـعـاع 40حوايل 

املختلفة. وحيث أنـه ال يـوجـد حـدود لـلـجـرعـات اإلشـعـاعـيـة املـقـدمـة لـلـمـرضـى يف إطـار 
الــتــشــخــيــص أو املــعــاجلــة الــطــبــيــة فــقــد مت وضــع ســويــات إرشــاديــة ملــخــتــلــف اإلجــراءات 
التشخيصية باألشعة للداللة عـلـى قـيـم اجلـرعـات اإلشـعـاعـيـة الـفـعـالـة الـوسـطـيـة لـلـمـرضـى 
الناجتة عنها. ومن أجل سهولة فهم وتقدير قيم هذه اجلرعات فقد مت حساب مـا يـعـادهلـا 
من اجلرعة املكتسبة من التعرض لإلشعاع الطبيعي أو ما يدعى اخللفية الطبـيـعـيـة. وتصـدر 
قيم هذه السويات اإلرشادية عن املنظمات الدولية اخلاصة بالوقاية اإلشعاعية كـمـا ميـكـن 
أن يتم تقديرها على املستوى الوطين أيضاً. وفيـمـا يـلـي قـائـمـة بـقـيـم السـويـات اإلرشـاديـة 

 ACRللطب اإلشعاعي للتصوير اإلشعاعي التشخيصي وفقاً للجمعية األمريكية 
 

 التدريع اإلشعاعي من األشعة السينية

تعتمد بشكل رئيسي معظم الدراسات املتعلق بتدريع غـرف األشـعـة السـنـيـة وأشـعـة غـامـا 
الصــادر عــن اجملـلــس الــوطــين  49م.أ.ف عـلــى الــتــقـريــر رقــم  10ذوات الــطـاقــة مــا دون 

 NCRP) والذي عدل بالتقريرين (NCRP 49, 1979للوقاية من األشعة وقياسها (

). حيـث يـؤخـذ الـتـدريـع، بشـكـل عـام، مـن NCRP 151, 2005) و(2004 ,147
أجل الوقاية من أشعة أكس ضمن منحيني: األول تدريع املنبـع والـثـاين تـدريـع املـنـشـأة أو 
غرفة التشعيع. أما تدريع املنبع، فهو مصمم ومصنع من قبل الشركة الصانعة للـمـنـبـع وهـو 

. وهــنــاك حــدود وضــعــت مــن قــبــل Xعــبــارة عــن حــاويــة رصــاصــيــة حتــوي أنــبــوب أشــعــة 
ـا مـن تـدريـع أنـابـيـب الـتـشـعـيـع (ونـعـين بـاألشـعـة  املنظمات الدولية لتعرض املسموح تسـر

 املتسربة: هي كل األشعة الناجتة عن املنبع ما عدا احلزمة األساسية املستعملة).
أما تدريع املنشأة أو غرفة التشعيع فهو مصمم لـلـحـمـايـة مـن األشـعـة الـرئـيـسـيـة، املـتـسـربـة 
واملتشتتة. وهي حتوي كل من أنبوب األشعة مع تدريعة واحمليط الذي يـتـوضـع فـيـه اهلـدف 
املشعع. ويف احلقيقة يصمم هـذا الـتـدريـع مـن أجـل محـايـة األشـخـاص املـتـواجـديـن خـارج 

 منطقة التشعيع. ويتحدد هذا التدريع مبا يلي:
أعلى قيمة لـلـكـيـلـوفـولـط املسـتـخـدمـة  .1

 يف األنبوب.
 ) للحزمة.mAأعلى تيار ( .2
) ويعرب عـنـه عـادة Wضغط العمل ( .3

 بـ ميلي أمبري دقيقة باألسبوع.
) وهـو اجلـزء Uمعامـل االسـتـخـدام ( .4

 مباشرة باالجتاه املطلوب.من ضغط العمل والذي تكون فيه احلزمة موجهة 
) وهـو مـعـامـل يضـرب بـه T ) (The occupancyمعامل التواجد أو االنشغال ( .5

معامل ضغط العمل لتصحيح درجة التواجد يف املـنـطـقـة املـدروسـة. فـأعـلـى قـيـمـة لـه 
 هي الواحد من أجل غرف التصوير واملعاجلة.

 من أجل تصميم تدريع املنشأة يقسم هذا التدريع إىل صنفني:
) وهــي اجلــدران الــيت تــواجــه احلــزمــة املــبــاشــرة Primaryتــدريــع أســاســي (أو أويل  .1

 للجهاز، 
) فـيـصـمـم لـلـوقـايـة مـن األشـعـة املـتـسـربـة مـن أنـبـوب Secondaryتدريع ثانوي ( .2

األشعة أو املصدر واملتشتتة وهي كل األشعة املنعكسة من حزمـة األشـعـة الـرئـيـسـيـة 
 نتيجة وجود املريض أو األوساط املادية اليت تعربها هذه احلزمة.


