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

يعطي التصوير اإلشعاعي للثدي صورة ذات تبايٍن عاٍل ألنسجة الثدي تسهم يف 
الكشف املبكر عن سرطان الثدي. وختضع مجيع النساء بعد سن معني إىل الربامج 
الوطنية للكشف املبكر عن سرطان الثدي. ففي أمريكا مثًال، توصي اجلمعية 

 35األمريكية للسرطان بإجراء تصوير إشعاعي للثدي للنساء ذوات األعمار بني 
 40سنة كصورة مرجعية أو دوريًا مرة كل سنة أو سنتني للنساء بني سن  40و
تساعد هذه الربامج  . سنة مث إجراء تصوير واحد سنويًا بعد سن اخلمسني 50و

يف الكشف املبكر عن إصابة الثدي بآفات سرطانية وبالتايل تقدم املعاجلة املناسبة 
للمريض والتخفيض من آثارها السيئة. وتتميز أجهزة تصوير الثدي اإلشعاعية 
بتكيفها مع شكل نسيج العضو املصور (الثدي) وكثافته من حيث استخدام أشعة 
سينية ذات طاقات منخفضة واحلاجة إىل صورة ذات تباين جيد، ومتتاز أجهزة 
ا على إمكانية حتسني مظهر الصورة  ا التقليدية بقدر املاموغرايف الرقمية عن مثيال
اإلشعاعية الناجتة باإلضافة إىل إمكانية نقل الصورة وحفظها إلكرتونياً. كما 
يستخدم التصوير اإلشعاعي للثدي للتوضيع الصحيح لإلبر أثناء أخذ اخلزعات 

 منه من أجل حتليلها نسيجياً.
 ويتكون نظام تصوير الثدي من جمموعة من األجزاء األساسية التالية:

أنبوب األشعة السينية: وهو العنصر الرئيسي يف املنظومة واملسؤول عن توليد  .1
حزمة األشعة السينية املستخدمة يف عملية التصوير، ويستخدم مصعد من 
مادة املولبيديوم وذلك ألسباب تتعلق بطاقة فوتونات األشعة السينية املطلوبة، 

 .keV 20حيث إن طاقة األشعة املميزة الصادرة عن هذا العنصر هي حوايل 
: وهي صفائح أسطوانية الشكل أو Collimatorحمددات الساحة اإلشعاعية  .2

خمروطية مبطنة بالرصاص، تستخدم يف توهني األشعة السينية غري املتجهة حنو 
منطقة اهلدف، أي أّن وظيفتها توجيه احلزمة اإلشعاعية وحتديد حجمها 

 وشكلها.
 1الصفحة 

: وظيفته تثبيت الثدي وضغطه بني صفيحتني، وذلك Compressالضاغط  .3
للحصول على صورة واضحة خالية من تأثري حركة الثدي، وختفيض مقدار 

 التعرض اإلشعاعي للثدي بتقليل ُمسكه.
: متتص الفوتونات Anti Scatter Gridشبكة حجب األشعة املتبعثرة  .4

 املتبعثرة عن الثدي واليت تزيد من ضجيج الصورة الناجتة.
مستقبل الصورة: وظيفته حتويل التباين الناشئ عن عبور حزمة األشعة السينية  .5

خالل بنية الثدي إىل تباين مرئي يف الصورة املظهرة؛ أي إنتاج الصورة بالشكل 
النهائي. ويتألف مستقبل الصورة يف األنظمة التقليدية من الفلم احلساس 

 للضوء مع شاشة التعزيز ومن الكاشف الرقمي يف األجهزة الرقمية.
 Automatic Exposure Controlجهاز التحكم اآليل بالتعرض  .6

(AEC) يوضع كاشف خاص حتت كاشف األشعة الرقمي. وظيفته :
) للحصول على mAs-kVاالختيار األمثل ملعامالت التصوير اإلشعاعي (

أفضل صورة إشعاعية ممكنة وذلك من خالل تعرض أويل مبستوى منخفض 
 املناسبة للتعريض. kVحتسب منه قيم 

مّلي غراي عند  3وتقدر اجلرعة اإلشعاعية الوسطية اإلرشادية لغدة الثدي الناجتة بـ 
مّلي غراي بدون استخدامها من أجل ثدي  1استخدام الشبكة املانعة التبعثر بـ 

  ذي بنية شحمية وغدية متماثلة.

 التصوير اإلشعاعي للثدي



 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان المصادر المشعة

  التشخيص الطبي بالتصوير الهجني

 2الصفحة 

انتشرت حديثًا طرائق تصوير طبية تعتمد يف عملها على دمج نوعني من الطرائق 
دف احلصول على معلومات متكاملة من صورتني ومسيت  التشخيصية وذلك 

). بالطبع، إن الدمج Hybrid Imagingالتقنية اجلديدة بالتصوير اهلجني (
سيكون بني طريقتني خمتلفتني، فمثًال ميكن دمج طريقة ُتظهر التوصيف التشرحيي 
جلسم املريض بطريقة أخرى تظهر احلالة الوظيفية لألعضاء مثل: التصوير املقطعي 

)، والتصوير املقطعي PET/CTباإلصدار البوزيرتوين مع املقطعي احملوسب (
)، والتصوير املقطعي SPECT/CTأحادي الفوتون مع املقطعي احملوسب (

)، والتصوير املقطعي MR/PETباإلصدار البوزيرتوين مع الرنني املغنطيسي (
 )...إخل.MR/SPECTأحادي الفوتون مع الرنني املغنطيسي (

ومن فوائد التصوير اهلجني أنه يزيد الدقة يف تشخيص األمراض، وهو         
خطوة مهمة باجتاه الطب اإلفرادي        

)Individualized Medicine حيث (
تكون املعلومات واإلجراءات مناسبة حلالة  
كل مريض على حدة، وهو يفيد أيضًا يف 
إحكام املراقبة خالل اإلجراءات التدخلية، 
ويقلل يف بعض احلاالت من كمية 
التعرض اإلشعاعي، وذلك باستعمال 
طريقة تصوير إشعاعية بقدٍر بسيط ومن 
مث ُتستعمل طريقة تصوير ال إشعاعية  

 كالتصوير باألمواج فوق الصوتية مثًال.

إن أبلغ قيمة تشخيصية ميكن أن حتتويها 
الصور الطبية هي اإلجابة عن التساؤلني 
التاليني: ماذا حيدث بالضبط؟ وأين 

 حيدث يف اجلسم بدقة؟.

 Anatomic imagingمن جهة أوىل، تقدِّم تقنيات التصوير التشرحيي (

technologies  ،مثل التصوير بالرنني املغنطسي والتصوير املقطعي احملوسب ،(
وصفًا واضحًا للخصائص املورفولوجية للمريض مثل حجم األعضاء وشكلها أو 
وجود كتل مشكوك بأمرها موجودة يف مكان ما، ولكن دون إعطاء معلومات عن 
اخلصائص الوظيفية هلذه األنسجة؛ فمثًال: ظهور كتلة مريبة يف صورة تشرحيية 
للثدي األيسر ملريضة، ولكن ال يوجد معلومات أكيدة فيما إذا كانت هذه الكتلة 
ورمًا خبيثًا أم جمرد تليُّف! ومن جهة ثانية، َتستعمل بعض تقنيات التصوير 

) موادَّ صيدالنية موسومة Functional imaging technologiesالوظيفي (
بنظائر مشعة، مثل التصوير املقطعي باإلصدار البوزيرتوين والتصوير املقطعي 
دف احلصول على معلومات وظيفية عن نشاط اخلاليا  أحادي الفوتون، وذلك 

يف املنطقة املصوَّرة، ولكنها ال تعطي تفاصيل تشرحيية دقيقة عن متوضع هذا 
النشاط الوظيفي؛ فمثًال: ظهور بقعة مضيئة ضمن عضلة ال يعطي معلومات 
أكيدة فيما إذا كان هناك انتقال خبيث إىل العضلة أم إىل العظم القريب من 
العضلة! بالنتيجة، حيتاج الطبيب يف بعض احلاالت احلرجة إىل كال املعلومتني، 

 التشرحيية والوظيفية، لكي يقرر التشخيص النهائي والدقيق للمريض.

 Imageتقليدياً، حيصل الطبيب على صورة واحدة نتيجة دمج صورتني (

fusion ا للمريض نفسه وبزمنني )، حيث تقدِّم كل طريقة تصوير صورة خاصة 
خمتلفني، ويقوم طبيب األشعة مبقارنة الصورتني بصريًا جنبًا إىل جنب. إن هذه 
الطريقة اليدوية هي مصدر لكثري من األخطاء بسبب صعوبة إجراء املطابقة بني 
صورتني من نظامني خمتلفني وخاصة عندما تكون احلالة معقدة. من جهة أخرى، 
إن اختالف متوضع املريض على السرير 
لكل صورة و/أو تغري أماكن األعضاء 
الداخلية أثناء التصوير جيعالن عملية 
املطابقة صعبًة حىت من أجل صورتني 

 متتاليتني من نظام تصوير واحد!

وقد سامهت أنظمة التصوير اهلجني 
احلديثة يف استبعاد املشاكل النامجة عن 
تصوير املريض يف زمنني خمتلفني 
وخففت من التشوهات النامجة عن 
متوضع املريض على السرير يف كل جهاز 
تصوير بشكل خمتلف عن جهاز 
التصوير اآلخر. ومعأن هذه األجهزة 
ا  غالية الثمن ومكلفة للمريض، إال أ
مسحت باحلصول على املعلومات التشخيصية املطلوبة بإجراء اختبار واحد حيث 
يكون املريض مستلقيًا بدون حراك على السرير الذي ينتقل به من تقنية تصوير 
ألخرى. وتقوم برجميات وخوارزميات خاصة مبعاجلة الصور الناجتة وتسجيلها 
وإجراء عملية دمج الصور الناجتة من كال التقنيتني، وجيري ذلك بشكل آيل أو 
بشكل نصف آيل حيث يكون تدخل طبيب األشعة مطلوبًا يف بعض احلاالت 

 إلجراء املطابقة بشكل أفضل.

 PET/CTُتظهر الصورة املرفقة مقطعًا جبهيًا ملريض جرى تصويره على جهاز 
وتبدو البنية التشرحيية واضحة يف الصورة على اليسار وهي صورة املقطعي 
احملوسب، ويظهر ومضان قريب من الرئة اليمىن يف صورة التصوير املقطعي 
باإلصدار البوزيرتوين (الصورة يف الوسط)؛ وبعد معاجلة الصور ودجمهما تبّني 

  الصورة على اليمني مكان وجود اآلفة بشكل واضح.
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 األحكام العامة للوقاية اإلشعاعية يف التعرض الطبي

 : األحكام العامة49المادة 
ال جيوز إجراء تعرض إشعاعي طيب ألي مريض سـواء بـغـرض الـتـشـخـيـص أو  أ. 

العالج إال بناء علـى طـلـب مـن 
 طبيب ممارس.

ال جيـوز حتـديـد شـروط الـتـعـرض  ب. 
الطيب إال من قبل طبيب خمـتـص 
يف جمـــال األشـــعـــة أو املـــعـــاجلـــة 
اإلشعاعية أو الـطـب الـنـووي أو 
من قبل الذين جتيز هلم الـقـوانـني 

 واألنظمة النافذة ذلك.
ال جيوز إجراء التعرض الطيب إال  ج. 

مـــن قـــبـــل األطـــبـــاء والـــفـــنـــيـــني 
اإلشــعــاعــيــني اجملــاز هلــم بــذلــك 
وفق الـقـوانـني واألنـظـمـة الـنـافـذة 
وطبقًا ملـا حيـدده طـبـيـب خمـتـص 

 وفق الفقرة (ب) أعاله.
عــــــلــــــى األطــــــبــــــاء والــــــفــــــنــــــني  د. 

اإلشــعــاعــيــني االلــتــزام مبــتــطــلــبــات 
الوقاية اإلشعاعية وأمان املصادر 
وأمنها، سواء عند حتديد شـروط 
الـتـعـرض الـطـيب املــطـلـوب أو يف 

 أثناء إجرائه.
بالنسبة للمعاجلة اإلشعاعية عـن  ه. 

بعد أو بالتماس جيب أن يـكـون 
تطبيق أحكام الـقـواعـد املـتـعـلـقـة 
بــــاملــــعــــايــــرة وقــــيــــاس اجلــــرعــــات 

 وضمان اجلودة من قبل فيزيائي ذي تأهيل مناسب، أو حتت إشرافه.
 : تبرير التعرض الطبي50المادة 

أو  49على األطباء الذين يطلبون تعـرضـًا طـبـيـًا وفـق الـفـقـرة ( أ) مـن املـادة  أ. 
الذين يقومون بتحديد شروط تعرض طيب وفق الفـقـرة (ب) مـنـهـا ضـمـان أن 
يكون هذا الـتـعـرض الـطـيب مـربرًا عـن طـريـق مـقـارنـة الـفـوائـد الـتـشـخـيـصـيـة أو 
العالجية اليت حيققها بالضرر اإلشعاعي الذي قد حيدثه، على أن تؤخذ بـعـني 
االعتبار فوائد وخماطر التقنيات البـديـلـة املـتـاحـة الـيت ال تـنـطـوي عـلـى تـعـرض 

 طيب.

 تعد التعرضات التالية غري مربرة: ب. 
أي فحص إشعـاعـي جيـري ألغـراض غـري مـهـنـيـة أو قـانـونـيـة أو ألغـراض  .1

التأمني الصحي دون وجود عالقة أو حاجة له بتشخيص سريري، مـا مل 
يتوقع منه توفري معلومات مفـيـدة عـن 
صحة الفرد املـتـعـرض، أو مـا مل يـربر 
ذلـــك الـــذيـــن يـــطـــلـــبـــون هـــذا الـــنـــوع 
بالذات من الـفـحـص وبـالـتـشـاور مـع 

 اجلهات املعنية.
ـــــــــفـــــــــحـــــــــص اإلشـــــــــعـــــــــاعـــــــــي  .2 ال

للمجموعات السكانية الذي ينـطـوي 
على تعرض طيب، ما مل تكن الـفـوائـد 
املتوقعة لـألفـراد الـذيـن يـتـم فـحـصـهـم 
أو لــلــســكــان كــكــل كــافــيــة لــتــعــويــض 
الضــــرر اإلشــــعــــاعــــي الــــذي ميــــكــــن 
حــــدوثــــه، مبــــا فــــيــــهــــا الــــتــــكــــالــــيــــف 

 االقتصادية واالجتماعية.
يعد تعريض األشخاص لإلشعاع  .3

يف الــبــحــوث الــطــبــيــة غــري مــربر مــامل 
يتفق مـع األحـكـام الـواردة يف إعـالن 

وتعديـالتـه، ويـتـبـع  1964هلسنكي 
املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق هذا 
اإلعـــــالن والـــــيت أعـــــدهـــــا جمـــــلــــــس 
املــنــظــمــات الــدولــيــة لــلــعــلــوم الــطــبــيــة 
ومنظمـة الصـحـة الـعـاملـيـة، ومبـا يـتـفـق 

 مع القوانني واألنظمة النافذة.
 

 : استمثال التعرضات الطبية التشخيصية51المادة 
على املستثمر استمثال التعرضات الطبية التشخيصية لـلـمـرضـى حبـيـث تـكـون  أ. 

عند أدىن حـد ميـكـن الـتـوصـل إلـيـه بشـكـل مـعـقـول وتـكـفـي لـلـحـصـول عـلـى 
 املعلومات التشخيصية املطلوبة.

على املستثمر ضمـان تـزويـد املـرضـى خـالل إجـراء تـعـرض طـيب هلـم مبـعـدات  ب. 
الوقاية الالزمة واختـاذ اإلجـراءات الضـروريـة لـتـقـلـيـل تـعـرض األعضـاء وأمـاكـن 

 اجلسم غري املستهدفة بالتعرض الطيب مباشرة.
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 إزالة التلوث اإلشعاعي البيئي
تــؤدي الــنــشــاطــات الــنــوويــة واحلــوادث اإلشــعــاعــيــة املــخــتــلــفــة إىل ارتــفــاع مســتــويــات 
النكليدات الطبيعية والصنعية يف األوساط البيئية املخـتـلـفـة (الـرتبـة، املـيـاه،....). إذ 
خيتلف التوزع الكمي واجلغرايف للمناطق يف دول العامل تبعاً ملصدر التـلـوث والسـقـط 
اجلوي الناجم إما عن اختبارات األسلحة النووية أو حوادث حمطات الطاقـة الـنـوويـة  
كحادثة تشرنوبل وفوكوشيما واليت تعدت احلدود اإلقليمية، كمـا وتـنـتـج عـن بـعـض 
الصناعات مثل صناعة النفط والغاز والصناعة الفسفاتية واستخراج املعادن تـلـوثـات 
باملواد املشعة الطبيعية واليت تعد أقـل خـطـورة. بـاإلضـافـة إىل ذلـك، تسـتـخـدم مـواد  
كيميائـيـة خـطـرة يف دورة الـوقـود الـنـووي وكـمـيـات كـبـرية مـن نـفـايـات مشـعـة أثـنـاء 

بلداً يف العامل. حديثاً، يوجد ماليني  30عمليات االستخراج يف املناجم بأكثر من 
 من األطنان املرتسبة من النفايات اخلطرة املرتافقة مع هذه النشاطات. 

يف املاضي، جرى التخلص من النفايات املشعة ذات النـشـاطـيـة الـعـالـيـة يف خـنـادق 
غري خمطط هلا، أو يف حفر أو يف أنـابـيـب نـظـام املـيـاه اجلـوفـيـة، ومـنـاجـم الـيـورانـيـوم 
ار واجلداول، سّببت هـذه األنشـطـة أذًى ال بـأس بـه يف الـبـيـئـة. يـعـود  املنشأة واأل
انتشار التلوث إىل غياب وجود القوانني البيئية الفعالة يف فرتة إنشاء هـذه املشـاريـع. 
ويؤدي وجود مستويات مركزة من املواد النشطة إشعاعياً إىل خمـاوف تـتـعـلـق بـاآلثـار 
السلبية احملتملة علـى الـبـيـئـة والصـحـة، واألوضـاع االجـتـمـاعـيـة واالقـتـصـاديـة لـلـبـشـر 
وخاصة يف اجملتمعات احمللية القريبة من مناطق هذه النـشـاطـات بـدءًا مـن اسـتـخـراج 
اليورانيوم اخلام وحىت تصنيع املكونات النووية والوقود النووي والتخلص الـنـهـائـي مـن 

 النفايات. 
تعد املعاجلة البيئية مهمة شـامـلـة، ولـكـن بشـكـل أو بـآخـر تـنـطـوي حتـت مسـؤولـيـة 
السلطات احلكومية، وهذا يشمل البلدان املتطورة والـنـامـيـة عـلـى حـد سـواء. مـثـًال، 

منجم إلنتاج الـيـورانـيـوم ولـكـن  4000تشمل املناطق امللوثة يف الواليات األمريكية 
لعوائق يف امليزانية هناك أولوية فقط ملـعـاجلـة الـقـلـيـل مـنـهـا. وغـالـبـًا مـا تـوجـد املـواقـع 
امللوثة، مثل املناجم املهجورة، يف البـلـدان الـنـامـيـة والـيت ال ميـكـن مـعـاجلـتـهـا بسـبـب 
عوائق اقتصادية كبرية متنع القيام باملعاجلة أو التحكم بالنشاطات أوًال باإلضـافـة إىل 

 عدم وجود خربة حملية ومصادر تنظيمية وبشرية كافية لتنفيذ هذه املشاريع. 
ومن جهة أخرى، جيب أالّ تكون مـعـايـري املـعـاجلـة حمصـورة فـقـط يف حتـقـيـق سـالمـة 
اإلنسان والبيئة من املخاطر اإلشعاعـيـة وغـري اإلشـعـاعـيـة إمنـا احلصـول عـلـى أفضـل 

 الفوائد من مشروع املعاجلة ضمن املوارد املتوافرة. 
ال تعين املعاجلة إعادة املوقع إىل وضعه قبل التلوث فمقاييس السالمة األسـاسـيـة يف 
تنفيذ أعمال املعاجلة ال تعين ختفيض مستويات التلوث إىل حدها الطبـيـعـي، ولـكـن 
تقوم احلالة املثلى لعملية املعاجلة على معاجلة مركزة خلفض اآلثـار إىل حـدهـا األدىن 

 واملقبول وليس بالضرورة إحياء كامل الشروط السابقة. 
ـا اإلجـراءات الـيت تـتـبـع لـتـخـفـيـف الـتـعـرض اإلشـعـاعـي  وهلذا تـعـَرف "املـعـاجلـة" بـأ
الناجم عن التلوث. وتتضمن املعاجلة إدارة التلوث سواء بإزالته أو تثبيته أو معـاجلـتـه 

أو مراقبته. وتطبق املعاجلة يف حاليت امللوثات اإلشعاعية وغـري اإلشـعـاعـيـة والـيت مـن 
احملتمل أن يكون هلا تأثري مؤذ على الصحة والبيئة. ولـيـس مـن الضـروري أن تـكـون 
املعاجلة إزالة كاملة لـلـتـلـوث أي إعـادة املـوقـع إىل حـالـتـه الـطـبـيـعـيـة. وتـعـرف احلـالـة 

للموقع بأنه املعيار احملدد مسبقاً قبل إجراء املعاجلة، للـحـالـة  (End State)النهائية 
ا عملية املعاجلة منتهية وكافية خلفض اخلطورة إىل درجة مقبولة.   اليت ستكون 

 تتضمن املعاجلة الكاملة أربعة نشاطات رئيسة وهي: 
.حتديد مميزات وخصائص املوقع األولية واختيار معايري املعاجلة 
 حتديد خيارات املعـاجلـة وأمـثـلـتـهـا واملـوافـقـة عـلـى خـطـة املـعـاجلـة مـن اجلـهـات

 التنظيمية.
.تنفيذ خطة املعاجلة 
.إدارة املوقع بعد املعاجلة 

بـاإلشـراف  2012و 1996قامت هيئة الطاقة الـذريـة السـوريـة يف الـفـرتة مـا بـني 
على عمليات معاجلة الرتبة امللوثة باملواد املشعة الطبيعية يف حقـول الـنـفـط السـوريـة. 
ومشلت األعمال حتديد الرتبة امللوثة باملواد املشعة الطبيعية وإزالة التـلـوث اإلشـعـاعـي 
بناًء على نتائج املسح اإلشعاعي الغماوي األويل وحجم الرتبة امللوثة بـاملـواد املشـعـة 
الطبيعية حسب املعيار السوري للتخلص واإلزالة، حيث جرى إعـداد خـطـة لـإلزالـة 
وسلمت إىل مكتب التنظيم النووي واإلشعاعي يف اهليئة. حتـوي هـذه اخلـطـة نـتـائـج 
املسح الغماوي ووصفاً خمتصراً حلالة املنطقة امللوثة ومقرتح التـخـلـص واإلزالـة إضـافـة 
إىل إجراءات أعمال اإلزالة وبرامج املراقبـة بـعـد االنـتـهـاء مـن أعـمـال اإلزالـة وإعـادة 
التأهيل. أما املعيار املستخدم الختيار طريقة اإلزالـة واملـعـاجلـة والـتـخـلـص مـن الـرتبـة 

بـكـرل/غ) فـيـعـتـمـد عـلـى عـدة عـوامـل  5.2امللوثة ذات النشاط املرتفع (أعلى من 
منهـا حـجـم الـرتبـة املـلـوثـة املـراد الـتـخـلـص مـنـهـا وحـجـم مـوقـع اخلـزن أو الـتـخـلـص 
وتوافره، تكلفة املرت املكعب من الرتبة امللوثة فيما لـو احـتـاج األمـر إىل خمـزن إضـايف 
أو سعة ختلص إضافية واألعمال املدنية لنقل النفاية من موقع آلخـر ومـوافـقـة اهلـيـئـة 
التنظيمية وغريها من العوامل، وبعد أن متت دراسة العوامل السابـقـة، جـرى اعـتـمـاد 
االختيار التايل مـن قـبـل املـخـتـصـني بـتـجـريـف الـرتبـة املـلـوثـة املـوجـودة يف الـبـحـريات 
والقنوات حىت وصلت حد التلوث إىل حد اإلزالـة املسـمـوح بـه ونـقـل الـرتبـة املـلـوثـة 

بكرل/غ) إىل حفر جتميع هلـذه الـنـفـايـة.  5.2فيها أعلى من  226(تراكيز الراديوم
أُنِشئت حفر التجميع بتوسيع حبرية تـبـخـري أو اثـنـتـني يف كـل حـقـل. فـرشـت احلـفـر 

مـم/ 910أسفل املادة املشعة وفوقها بطبقة كتيمة من الطفلية نفوذيتها من مـرتـبـة 
ثانية، ومن مث طمرت برتبة نظيفـة جـرى رصـهـا بـعـد ذلـك. جـرى تشـكـيـل الـطـبـقـة 

طبيعي بنسبة وزنية  (Clay)الكتيمة مبزج الوحل من حبريات جتميع الوحل مع طفل 
. (Lime)وحل باإلضافة إىل كميات حمددة من كـربـونـات الـكـالسـيـوم  1طفل/ 4

جرى نشر املزيج وكبسه. استعمل الوحل كـمـادة مـثـبـتـة لـلـرتبـة املـلـوثـة. جـرى وضـع 
يف املـيـاه اجلـوفـيـة   226برنامج ملراقبة غاز الرادون يف اهلـواء والـرتبـة وتـراكـيـز الـراديـوم

 كجزء من خطة إزالة التلوث.
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كما مشلت إجراءات الوقاية اإلشعاعية أثناء عـمـلـيـة املـعـاجلـة الـتـحـكـم بـغـبـار الـرتبـة 
امللوثة احملمولة بالرياح برش املياه خالل أعمال كشـط وحتـمـيـل ورمـي الـرتبـة املـلـوثـة.  
كما جرى غسل املعدات خالل أعمال اإلزالة لتقليل جتمع التلوث عـلـيـهـا آخـذيـن 

يف احلسبان موقع وقوف العاملني يف االجتاه املـعـاكـس 
الجتاه الرياح، أما إجراءات مراقبة دخـول الـعـمـال إىل 
املــوقــع وخــروجــهــم فــكــانــت بــإشــراف مســؤول الــوقــايــة 
اإلشعاعية يف حني كـانـت إجـراءات األعـمـال املـدنـيـة 
بـــإدارة مـــهـــنـــدس مـــدين. وقـــد جـــرى إبـــقـــاء الـــعـــمـــال 
واملشرفني يف اجلهة املخالـفـة لـلـريـاح مـع ارتـداء ألـبـسـة 
الوقاية الفردية واملؤلفة من أفرول وحذاء سالمة وقـبـعـة 

وارتــداء   FFP3وقــفــازات إضــافــة إىل أقــنــعــة مــن نــوع 
كافة السائقني أجهزة الوقاية الفردية مـع إبـقـاء أبـواب 

م موصدة على تشغيـل مـكـيـف هـواء الـعـربـة. كـمـا كـان مـن الضـروري إجـراء  عربا
قيـاسـات الـتـلـوث اإلشـعـاعـي بشـكـل دوري وهلـذا تـطـلـب وجـود فـين بشـكـل دائـم 
إلجراء هذه القياسات. كما مجعت عيـنـات تـربـة سـطـحـيـة وُحـلـلّـت لـتـعـيـني نشـاط 

. وباإلضافة إىل ذلك، أجريت املسوحات اإلشعاعـيـة لـكـافـة املـنـاطـق 226الراديوم 

املعاجلة من قبل مشرف الوقاية اإلشعاعية. وبعد االنتهاء من أعمال اإلزالة ، جـرى 
غسـل املـعــدات والـعــربــات بــاســتـعــمــال وحــدات نـفــث مــائــيـة كــهـربــائــيـة مــيـكــانــيـكــيــة 
وفحصـت مـن أجـل الـتـلـوث لـلـتـأكـد مـن خـلـوهـا مـن الـرتبـة املـلـوثـة. مجـعـت كـافـة 
األجهـزة الـفـرديـة املـلـوثـة والـنـفـايـات األخـرى يف 

 أكياس بالستيكية للتخلص منها.
حــفــظــت كــافــة الــتــقــاريــر ألهــداف الــتــفــتــيــش يف 
حــني أرســـل مـــكــتـــب الـــتــنـــظــيـــم الـــنــووي فــريـــق 
التفتيش مـن مـرة ألخـرى ملـراقـبـة شـروط تـطـبـيـق 
ـائـي  الرخصة وبعد ذلك نـفـذ مسـح إشـعـاعـي 
للمناطق اليت جرت مـعـاجلـتـهـا ومـن مث الـتـحـقـق 
مــن األعــمــال الــيت أجــريــت حســب مــتــطــلــبــات 
الـرخصـة. بــاإلضـافـة إىل ذلـك، مجـعــت عـيـنــات 
ــدف الــتــحــلــيــل وذلــك مــن عــدة آبــار مــراقــبــة حــفــرت حــول مــنــاطــق احلــفــر  مــيــاه 
باإلضافة إىل آبار زراعية موجودة يف املنطقة. وبشكل عام، احتوت معظم العـيـنـات 

) Ra228Ra, 226Ra, 224احملللة على تراكيز منخفضة نسـبـيـًا مـن نـظـائـر الـراديـوم (
 وأقل من احلد األدىن لكشف أنظمة التعداد.

 2017 -آذار   -العدد األول  -السنة السادسة 

) هي نظام توليد طاقة كهربائية يستمدُّ طاقته nuclear batteryالبطارية النووية (
من تفكك النوى املشعة. تتفوَّق البطارية النووية كثرياً على غريها يف االستخدامات 

ملغ من املادة الفعالة يف  1املديدة واجلديدة يف الفضاء واملناطق النائية، حيث يولِّد 
ملغ من املادة الفعالة يف  1، يف حني يولِّد mW.hr  0.3بطارية الليثيوم الكيميائية 

. تُبنيِّ هذه املقارنة أن mW.hr  3000النووية  210بطارية حتتوي على البولونيوم
استطاعة البطارية النووية أعلى بأربع مراتب منها من الكيميائية. تتألف البطارية 
النووية من قسمني رئيسني مها: كتلة نظري مشع ونظام لتحويل طاقة اإلشعاع إىل  
كهرباء، وُتسمى كتلة النظري املشع اصطالحًا الوقود. يُبنيِّ اجلدول التايل أهم 
النظائر املشعة املسَتْخَدمة يف البطاريات النووية وأهم مزاياها، إذ يالحظ أن 

 أعلى استطاعة نوعية وكثافة استطاعة مقارنة ببقية النظائر.  Po210للـ

ا قديرة ومدَجمة وموثوقة،  متتاز البطارية النووية عن باقي أنظمة توليد الكهرباء بأ
وميكن إنتاجها واستعماهلا ضمن حد أدىن من املخاطر على املشغل والبيئة. يُعدُّ 
اختيار النظري املشع املناسب (الوقود) أساسيًا للبطاريات النووية الفضائية، إذ جيب 
أن ميتاز بعمر نصف طويل وإشعاع نَفوذ ضعيف وكثافة طاقة وطاقة نوعية عاليتني 
وصيغة ثابتة مع درجة انصهار عالية، وجيب أن يكون إنتاج الوقود ممكنًا وبكلفة 

 معقولة، وأن يكون استعماله آمناً يف الظروف العادية والطارئة.
 

 بطارية نووية ُحتوِّل طاقة إشعاع بيتا إىل كهرباء باستخدام أنصاف النواقل.

 البطاريات النووية
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