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

نصت القواعد التنظيمية العامة للـوقـايـة اإلشـعـاعـيـة وأمـان املصـادر األشـعـة وأمـنـهـا املـرافـقـة 
فـيـمـا خيـص الـوقـايـة  3/8/2005/ تـاريـخ 64املنفـذة ألحـكـام املـرسـوم الـتـشـريـعـي رقـم /

 االشعاعية يف تعرض اجلمهور على:
 : إطالق مواد مشعة في البيئة61المادة 

مينع إطالق املواد املشعة النامجة عن ممارسـات أو مصـادر مـرخصـة يف الـبـيـئـة مبـا فـيـهـا  أ)
النفايات املشعة إال إذا كان االطالق ضمن احلدود اليت تعتمدها اهليئة أو اليت حتددها 

 يف الرتخيص، وعلى أن يكون اإلطالق بأسلوب متحكم به مرخص من اهليئة.
 مينع اطالق مواد مشعة غري قابلة لالحنالل يف املاء اىل شبكة الصرف الصحي العامة. ب)
على املستثمر القـيـام بـاملـراقـبـة الـبـيـئـيـة خـالل تشـغـيـل  ت)

املــنــشــآت أو املصــادر الــيت حبــوزتــه وفــقــًا لــلــتــعــلــيــمــات 
 الصادرة عن اهليئة.

عــلــى املســتــثــمــر إبــالغ اهلــيــئــة بــأي إطــالق يــتــجــاوز  ث)
ا.  احلدود املسموح 

ــمــادة  ــمــواد 62ال ــاه الشــرب وال ــي ــلــوث م : حــدود ت
 الغذائية والسلع

ال جيوز عرض مياه الشرب أو أية مـادة غـذائـيـة أو سـلـعـة 
لالستهالك يف األراضي السورية أو تداوهلـا إذا وجـد فـيـهـا 
تلوث إشعاعي مبواد مشعـة يـتـجـاوز احلـدود املـعـتـمـدة مـن 

 قبل اهليئة.
 : المنتجات االستهالكية63المادة 

ال جيوز إدخال املنتجات االستهالكية احلاوية عـلـى  أ.
 مواد مشعة اىل القطر إال يف احلاالت التالية:

 1الصفحة 

 .4اذا كان التعرض الناتج عنها مستثىن من القواعد مبوجب املادة  )1(
أو كـانـت  5إذا كانت هذه املنتجات مستوفية ملتـطـلـبـات اإلعـفـاء احملـددة يف املـادة  )2(

 معفاة بشكل آخر من قبل اهليئة.
 اذا وافقت اهليئة على استخدام هذه املنتجات من قبل اجلمهور. )3(

على من يقوم بإدخال منتجات استهالكية قد تسبب تعرض اجلمهور، بغرض بيعهـا  ب.
أو توزيعها، أن يرفق مع طلب الرتخيص املقدم اىل اهليئة ما يفيد مـوافـقـة بـلـد املـنـشـأ 

 على بيع أو توزيع هذه املنتجات للجمهور فيه.
ال يسمح بإدخال منتجات اسـتـهـالكـيـة حـاويـة عـلـى مـواد مشـعـة بـغـرض بـيـعـهـا او  ت.

 توزيعها يف القطر ما مل يستوف ما يلي:
وجود عالمات ومعلومات واضحة وثابتة على املنتـج  )1(

 االستهالكي وغالفه باللغة العربية تبني:
.أن املنتج حيوي مواد مشعة 
 أن بيع املنتـج أو تـوزيـعـه إىل اجلـمـهـور حـاصـل عـلـى

 موافقة اهليئة.
إرفاق املعـلـومـات والـتـعـلـيـمـات األسـاسـيـة مـع املـنـتـج  )2(

بــالــلــغــة الــعــربــيــة والــيت تــبــني الــنــظــائــر املشــعــة املــوجــودة فــيــه 
ونشاطها االشـعـاعـي ومـعـدالت اجلـرعـة االشـعـاعـيـة خـالل 
االستخدام العادي والصيانة، واالحتيـاطـات الـالزم اختـاذهـا 
خالل التعامل به بأي شكل من األشكـال (تـركـيـب املـنـتـج 

 واستخدامه وصيانته والتخلص منه...).
 

 الوقاية االشعاعية يف تعرض الجمهور



 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان المصادر المشعة

  90الجرعات اإلشعاعية الناجمة عن التلوث السطحي بالسرتونسيوم

 2الصفحة 

ا من نظري مشع آلخر وغالباً  تستخدم يف اجملال الطيب مواد مشعة مفتوحة ختتلف بإصدارا
) I-123و (I-131ما تكون ذات أعمار نصف قصرية، حيث يستخدم اليود املشع 

لتشخيص ومعاجلة الغدة الدرقية وضمورها وزيادة إفرازها وكما يستخدم التكنسيوم    
(Tc-99)  يف تصوير القلب والنضح الرئوي واألوعية الدموية والكثري من االستخدامات

) لتشخيص Ga-67) والفاليوم (Kr-81األخرى، باإلضافة إىل استخدام الكريبتون (
الذي  (Y-90)) لتصوير الغدة الدرقية وااليرتيوم Se-75ومعاجلة األورام، والسيلينيوم (
 .لتصوير العظام 90جيري حتضريه من السرتونسيوم

تعد خمابر إنتاج املواد الصيدالنية والطبية املشعة ألغراض املعاجلة والتشخيص، وأماكن 
استعماهلا من املناطق املعرضة للتلوث اإلشعاعي، ومهما كانت نشاطية هذه املواد 
ا سوف يشكل خطراً  منخفضة أو مرتفعة فإن التماس املباشر للعاملني معها يف حال تسر

 اشعاعياً السيما عند تعرض اجلهاز التنفسي هلذه املواد. 
) عنصرًا مشعًا يتشكل نتيجة االنشطار النووي لليورانيوم Sr-90(  90يعد السرتونسيوم

والبلوتونيوم ويُعزى وجوده يف البيئة إىل اختبارات األسلحة النووية اجلوية، وحوادث 
كمقفي أثر يف البحوث الطبية   90مفاعالت االنشطار النووية. يستخدم السرتونسيوم

 والزراعية باإلضافة إىل استخدامه يف توليد الطاقة عن طريق البطاريات الذرية. 
(عمر النصف  90سنة) إىل عنصر االيرتيوم 29(عمر النصف  90يتفكك السرتونسيوم

كيلو   546% وبطاقة عظمى تقدر بـ 100ساعة) مصدرًا جسيمات بيتا بنسبة  64
إىل  90كيلو إلكرتون فولت، وبدوره يتفكك االيرتيوم  195إلكرتون فولت وطاقة وسطية 

ميغا  2.283) املستقر مصدرًا جسيمات بيتا بطاقة عظمى وقدرها Zr-90الزركونيوم (
 ميغا إلكرتون فولت. 0.93الكرتون فولت، وطاقة وسطية 

إىل اجلسم عرب الطرق التنفسية واهلضمية وغالبًا ما يتم اندخاله  90يدخل السرتونسيوم
ا، حيث يتوضع يف  بنسبة كبرية عن طريق استهالك الطعام واملاء وله سلوكية الكالسيوم ذا
العظام والنسج املولدة للدم (نقي العظم) مسببًا أمراض السرطان واللوكيميا وسرطان 

%، يف حني ُيطرح الباقي، 30إىل  20األنف والرئة. ُميتص السرتونسيوم يف اجلسم بنسبة 
% من الكمية املمتصة يف العظام حيث يتفكك مع الزمن أو يطرح 99وتتوضع ما يقارب 

 .مع البول خالل عمليات األيض إىل خارج اجلسم

حتسب اجلرعة اإلشعاعية الفعالة للتعرض اخلارجي النامجة عن األرض امللوثة تلوثًا ثابتًا أو 
غري ثابت خالل فرتات خمتلفة (شهر واحد، شهرين) وخالل مدة زمنية طويلة نوعًا ما 
ذه الفرتات الزمنية، وتتضمن هذه  (مخسني سنة) من خالل معامالت حتويل ثابتة خاصة 
اجلرعة التعرض اخلارجي واجلرعة املودعة النامجة عن التعرض الداخلي (عن طريق التنفس) 

ميكن تقدير ، ومبعرفة تركيز املواد املشعة املرتسبة على األرض (التلوث السطحي) .معاً 
 اجلرعة الفعالة من العالقة التالية:

 

 :حيث
t :E) اجلرعة الفعالة بامليلي سيفرتmSvالنامجة عن البقاء على أرض ملوثة ملدة زمنية (t 

t) تقدر مبدة شهر، شهرين أو مخسني عام وهي مرتبطة باملعامل :ground, tCF.( 

groundC: 2الرتكيز الوسطي للنكليدات املشعة على األرض مقدراً بـ كيلو بكرل/م  

ground, tCF:  معامل حتويل يعرب عن اجلرعة اخلارجية واجلرعة الداخلية (اليت تسببها املعلقات عن
طريق التنفس) نتيجة البقاء على أرض ملوثة تلوثًا ثابتًا وغري ثابت خالل فرتة 

  2زمنية حمددة، ويقدر بامليلي سيفرت لكل كيلو بكرل/م

ويف حال تواجد أكثر من نظري مشع على السطوح امللوثة فإن اجلرعة الفعالة متثل جمموع 
اجلرعات الفعالة لكافة النظائر املتواجدة. حيث توجد معامالت حتويل تعطي اجلرعة 

) النامجة عن واحدة التلوث السطحي مقدراً بـ كيلو بكرل/mSvالفعالة بامليلي سيفرت (
 لكل نظري بشكٍل مستقل.  2م

ائي يف  ًا للكالسيوم حيث يتوضع بشكل  يسلك السرتونسيوم يف اجلسم سلوكًا مشا
 bTالعظام مما يؤدي إىل حدوث سرطان نقي العظام كونه يتمتع بعمري نصف بيولوجي 

سنة) طويلني نسبياً. ويقدر عمر النصف الفعال  29(  rTسنة) وفيزيائي  49.32(
 عملياً من خالل العالقة 

ويدخل السرتونسيوم إىل اجلسم عن طريق التنفس واالبتالع أو اجلروح، فمثًال يدخل عرب 
التنفس ويرتكز يف العضو اهلدف من اجلسم مبعامل نسيج مرجح خيتلف من عضو آلخر 

 وعليه فإن جرعة نسج الرئة اليت تعطي اجلرعة السنوية هي: 0.12ويقدر للرئة بـ 
 ميلي سيفرت 167=  0.12ميلي سيفرت /  20

حتسب  tgroundCF ,تدخل اجلرعة الداخلية الناجتة عن التنفس ضمن املعامل ( )، الذي ُ
 من خالله اجلرعة الفعالة عند املكوث على أرض ملوثة ملدد زمنية حمددة. 

إن تناول كمية متوازنة من األغذية احلاوية على الكالسيوم والربوتني وفيتامني (د) بإمكانه 
أن خيفف كثرياً من امتصاص السرتونسيوم يف اجلسم. ويفضل تناول الكالسيوم على شكل 
ا تعمل على زيادة طرح السرتونسيوم يف البول. هذا ومن املفيد  أقراص أو حقن وريدية كو

) اليت Calcium rhodizonateغرام من مادة ( 1يف حال تلوث اجلروح إضافة 
تقوم برتسيب السرتونسيوم وجعله غري منحل ومنع امتصاصه إىل داخل اجلسم، وجيب أن 

دقيقة بعد االبتالع. وكما يستعمل  15تكون املعاجلة سريعة وذلك خالل فرتة أقل من 
ملح الكتات السرتونسيوم يف حال التلوث الداخلي حيث يعطى على شكل أقراص      

  .ميلي غرام) 600ميلي غرام) يومياً لعدة أسابيع أو على شكل حقن وريدية ( 300(



 3الصفحة 
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 3الصفحة 

تعد األشعة فوق البنفسجية ضارة للمتعضيات احليوية حيث أن هلا القدرة على حتريض 
نانومرت) هي اجلزء الرئيسي  UVA  )315-400تفاعالت كيميائية حيوية. إن األشعة 

% قيست عند سطح البحر عند خط 97من األشعة فوق البنفسجية الشمسية (حوايل 
 UVAدرجة مشاًال). وبسبب وجود نسبة عالية من األشعة فوق البنفسجية  52العرض 

الطبيعية، إضافًة إىل االخرتاق الكبري هلذه األشعة لنسيج اجللد البشري  UVيف األشعة 
نانومرت)، وقد بينت النشرات العلمية أن  UVB  )285-315باملقارنة مع األشعة 

وتسرطن  DNAدوراً هامًا يف نقصان مناعة اجلسم وحىت يف ختريب الـ  UVAلألشعة 
اجللد البشري، ويف إحداث جتاعيد اجللد وتقرنه وشيخوخته املبكرة. إن للكاشف اهلالمي 

تطبيقات واسعة يف قياس جرعة األشعة السينية وأشعة غاما  FXGاملتلون باإلشعاع 
وقياس اجلرعة ثالثية األبعاد، غري أن التجارب أثبتت أن هلذا الكاشف تطبيق هام يف 

. يف احلقيقة، تطبق العديد من املركبات UVAقياس جرعة األشعة فوق البنفسجية 
وذلك بفضل فعاليتها الكيميائية. لقد مت  UVAالكيميائية يف قياس جرعة األشعة 

التحقق جتريبيًا من أن مادة اهلالم املتلون 
متتلك سلوكًا خاصاً  FXGباإلشعاع 

؛ وقد وجد UVAعند تعرضها لألشعة 
 UVAأن العالقة بني جرعة األشعة 

وتغري امتصاص الضوء املرئي تتبع معادلة 
من الدرجة الثانية وبدقة مناسبة. إن 
أمهية تطبيق هذا النوع من الكواشف 

تشعيع متاثل   تكمن يف قدرته على كشف سويات منخفضة من األشعة وعند معدالت
الشمسية الطبيعية؛ إضافًة إىل أن التغري اللوين احلاصل يف مادة  UVAسويات األشعة 

حيدث يف اجملال املرئي أي أنه من املمكن ختمني  UVAاهلالم نتيجة التعرض لألشعة 
اجلرعة بالعني اجملردة. مت تقصي خواص االمتصاص الضوئي للهالم واخلطية والتفاعل 
اية التعريض والثباتية الزمنية واإلشعاعية عند سويات خمتلفة ملعدل اجلرعة.  املتحرض بعد 

والتغري يف االمتصاصية الضوئية مستقلة UVAوقد تبني أن العالقة بني جرعة األشعة  
الشمسية  UVAوالذي يتضمن سوية األشعة  UVAعن معدل التعرض لألشعة 

% 90أكثر من  FXGالعظمى املقاسة عند مستوى سطح البحر. متتص مادة اهلالم 
سم من مادة الكاشف  2سم، وحنتاج إىل مساكة  1يف مساكة  UVAمن األشعة 

العتبار حدوث االمتصاص الكلي. إن معامل اخلطية، وعند حدود متدرجة تتضمن 
الشمسية الطبيعية، قريب جدًا من الواحد وباختالف إحصائي  UVAمستوى األشعة 

اية 2أقل من  %. يستمر التفاعل املتحرض يف الظالم ملدة أربع دقائق تقريبًا بعد 
، وهذا ما جيب أخذه بعني االعتبار ألنه يزيد يف قيمة االرتياب UVAالتشعيع باألشعة 

املرافق لنتيجة القياس. من جهة أخرى، ميتلك الكاشف اهلالمي ثباتية زمنية جيدة حىت 
؛ ويبقى امتصاص اهلالم يف اجملال الطيفي UVAحتت تأثري تعرض شديد لألشعة 

 ثابتاً حىت بعد جرعات عالية. UVAلألشعة 

بواسطة  UVAقياس جرعة األشعة 
 الكاشف الهالمي املتلون باإلشعاع

جيب على مسؤويل الوقاية اإلشعاعية يف املخابر مراعاة األمور التاليـة للتقليـل مـن 
احتماالت حصول التلوث اإلشعاعي، والتأكيد على مجيع العاملني يف املخابر للتقيـد التام 

 ا:
استخدام مالبس خمربية خاصة (مالبس عمل) يف املخابر اإلشـعاعية وعـدم  .1

 إخراجها من املخابر.
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 4الصفحة  4الصفحة 

ضغة أو اجلنني من خالل مادة ُمشعة انتقلت اىل األم عن طريق 
ُ
من املمكن أن تتعرض امل

الغذاء او املياه (تعرض داخلي) أو مباشرة من خالل التعرُّض اخلارجي. ومبا أن اجلنني 
حممي يف الرحم، فإن جرعته اإلشعاعية متيل ألن تكون أقل من جرعة األم يف كثري من 
حاالت التعرُّض االشعاعي. ومع ذلك تكون املضغة أو اجلنني حساسة لإلشعاع والعواقب 
الصحية، ومن املمكن أن تكون حادة حىت عند جرعات إشعاعية أقل من تلك اليت تؤثر 
على األم. وميكن أن تشمل هذه العواقب تأخر النمو والتشوهات وإختالل وظائف املخ 
والسرطان وتطوير الثدييات يف الرحم تقع تقريبًا يف ثالث مراحل. ومن املعروف أن 
اإلشعاع قد يقتل اجلنني يف الرحم يف املرحلة األوىل اليت تستمر من احلمل حىت نقطة 
استقراره يف جدار الرحم حيث يشمل أول أسبوعني من احلمل عند البشر، ومن الصعب 
جدًا دراسة ما حيدث يف هذه املرحلة. ومع ذلك، فإن املعلومات املتوفرة عن التجارب 
على احليوانات تؤكد األثر املميت على اجلنني يف وقت مبكر من جرعات إشعاعية فوق 
عتبات معينة خالل املرحلة التالية، واليت تستمر من األسبوع الثاين حىت األسبوع الثامن يف 
البشر. أما اخلطر الرئيسي هو أن اإلشعاع سوف يؤدي باألعضاء النامية لتصبح مشوهة، 
ورمبا يسبب الوفاة عند ميعاد الوالدة. وأظهرت التجارب على احليوانات أن األعضاء (مثل 
العيون واملخ والعمود الفقري) بشكل خاص هي أكثر األعضاء عرضة للتشوه فقط يف 
حالة التشعع عند حلظة منوهم ويبدو أن التلف األعظم حيدث يف اجلهاز العصيب املركزي 
بعد األسبوع الثامن، عند بدء املرحلة الثالثة واألخرية من احلمل. وقد متَّ إحراز تقدم كبري 

اإلشعاع على املخ لألطفال يف فهم آثار 
بعد. فعلى سبيل املثال، كان الذين مل يولدوا 
من الناجني من القصف الذرِّي فقط لثالثني طفًال 
طفًال تعرضوا  1600جمموعة (اليابان) من 
غراي لديهم إعاقة  1جرعة قبل الوالدة اىل 
زال هناك جدل حول ما إذا  عقلية بالغة. وما 
لإلشعاع يسبب السرطان يف كان تعرُّض األجنة 
الحقة. وقد فشلت التجارب مرحلة حياتية 
إظهار أي عالقة خاصة. على احليوانات من 

وحاولت اللجنة العلمية أن تقوم بتقدير املخاطر الكلية على األطفال الذين مل يولدوا بعد 
لعدد من اآلثار اإلشعاعية (املوت والتشوه واإلعاقة العقلية والسرطان). ومن مسارات 
تعرض اجلنني لإلشعاع املؤين، التعرض الداخلي عن طريق تناول األمهات املستحضرات 
دف املعاجلة او التشخيص او عن طريق استهالك أغذية ملوثة، أو  الصيدالنية االشعاعية 

 عن طريق التعرض اخلارجي من خالل تعرض األمهات لألشعة السينية او أشعة غاما.

 اآلثار االشعاعية عىل الجنني

يف إطار اجلهود املستمرة اليت تبذهلا هيئة الطاقة الذرية السورية لرفع سوية الوقاية اإلشعاعية 
يف التطبيقات العملية كافة، عقدت الدورة التدريبية الوطنية حول الوقاية اإلشعاعية يف 

أيار اجلاري بإشراف  10حىت  8التعرضات الطبية التشخيصية والعالجية يف الفرتة من 
 قسم الوقاية واألمان وحبضور عدد من املشاركني من خمتلف القطاعات الطبية يف سوريا،

 تضمن برنامج الدورة عدداً من احملاضرات العلمية التخصصية يف اجملاالت التالية:
 مقدمة عامة عن املصادر اإلشعاعية يف الطب والواحدات وتفاعل اإلشعاع مع املادة .1
 التأثريات البيولوجية لإلشعاع .2
 مبادىء الوقاية اإلشعاعية يف التعرض الطيب .3
 املتطلبات الرقابية والرتاخيص ملصادر اإلشعاع يف املنشآت الطبية .4
 برنامج املراقبة الفردية للعاملني  .5
 الوقاية اإلشعاعية يف التصوير اإلشعاعي التشخيصي البسيط والتدخلي .6
 الوقاية اإلشعاعية يف الطب النووي .7
 الوقاية اإلشعاعية يف املعاجلة الشعاعية الداخلية واخلارجية .8
 إدارة ومعاجلة النفايات املشعة يف الطب النووي .9

 دور مسؤول الوقاية اإلشعاعية يف تعزيز السالمة واألمان من أخطار اإلشعاع .10
مت الرتكيز خالهلا على متطلبات الوقاية اإلشعاعية يف التعرض الطيب ومبا يضمن وقاية 
املرضى والعاملني وعموم الناس من أخطار األشعة املختلفة. وقد أجاب السادة احملاضرون 
على كافة استفسارات املتدربني حول النقاط املطروحة وخباصة فيما يتعلق بسبل حتقيق 

 الوقاية اإلشعاعية من الناحية العملية.
ويف ختام الدورة مت إجراء مناقشة عامة متىن خالهلا املشاركون أن تستمر اهليئة يف إجراء 

 الدورات التدريبية التثقيفية الدورية يف جمال الوقاية اإلشعاعية لألطباء والفنيني الشعاعيني.
هذا ويقوم قسم الوقاية واألمان بإجراء العديد من الدورات التدريبية املختلفة دوريًا وميكن 
االطالع على برامج هذه الدورات بزيارة صفحة املركز التدرييب يف هيئة الطاقة الذرية على 

 /http://www.aec.org.sy/nsttcالعنوان اإللكرتوين التايل: 

الدورة التدريبية الوطنية حول الوقاية 
اإلشعاعية يف التعرضات الطبية التشخيصية 


