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 1الصفحة 

 * دور وواجبات مسؤول الوقاية اإلشعاعية  * تقييم التلوث االشعاعي يف املناطق الحرضية يف هذا العدد:  

  EBT2الشمسية بواسطة األفالم املتلونة باإلشعاع   UVA* قياس جرعة األشعة  * املخاطر الصحية الناجمة عن التلوث اإلشعاعي   

  * املؤمتر الدويل لألمان اإلشعاعي: تحسني الوقاية من اإلشعاع عملياً   

ر اإلشــعاعية املتوقعــة للمرافــق   ُــ                                                                            تتــستعمل منــاذج تقييــم األثــر البيــئي اإلشــعاعي لتقييــم اآل
ــة مــن خماطــر                                                                           ــة اجلمهــور والبيئ ــة ألغــراض محاي ــة واالشــعاعية علــى البيئ واألنــشطة النووي
اإلشــعاع. ويــشمل هــذا تقــدير اإلطــالق الفعلــي واحملتمــل للنكليــدات املــشعة يف البيئــة.                                                                         
تعد هذه النماذج أدوات أساسية السـتعماهلا يف الرقابـة التنظيميـة للتـصريفات املخطـط                                                                             
هلــا يف البيئــة؛ تقييــم اجلرعــات يف حــاالت التعــرض القائمــة، مبــا يف ذلــك التنبــؤ بفعاليــة                                                                            
التـــدابري املـــضادة (اإلجـــراءات الوقائيـــة، مبـــا يف ذلـــك اإلجـــراءات العالجيـــة)؛ وختطيـــط                                                                        
ـــا تتـــستعمل                                                                ُـــ        التـــدابري الواجـــب اختاذهـــا يف حالـــة اإلطـــالق العرضـــي أو املتعمـــد. كمـــا أ
للتنبــؤ بتــأثري اإلطالقــات الــيت قــد حتــدث يف املــستقبل البعيــد، علــى ســبيل املثــال مــن                                                                       
ت املـشعة حتـت األرض. مـن املهـم التحقـق، إىل أقـصى حـد                                                                      مرافق التخلص من النفا
ممكن، من موثوقيـة تنبـؤات مثـل هـذه النمـاذج مـن خـالل املقارنـة مـع القيـم املقاسـة يف                                                                           
البيئـــة أو مـــع تنبـــؤات النمـــاذج األخـــرى. ولتلبيـــة هـــذه االحتياجـــات، أنـــشأت الوكالـــة                                                                           
ت،                           ً                                                      الدوليــة للطاقــة الذريــة عــدددا مــن بــرامج التحقــق مــن النمــاذج الدوليــة وجتميــع البيــا
والــيت تعمــل منــذ الثمانينيــات. وقــد ســامهت هــذه الربامــج يف التحــسني العــام للنمــاذج                                                                         
ت وقــدرات واضــعي النمــاذج يف الــدول األعــضاء. علــى ســبيل املثــال، مت                                                                          وتبــادل البيــا
مج الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة الثـاين للنمذجـة البيئيـة لألمـان اإلشـعاعي (                                                                                  تفعيل بر

EMRAS II            مــج علــى                            2011إىل عــام              2009) مــن عــام . وقــد ركــز هــذا الرب
ر اإلشـــعاعية علـــى                                                                        حتـــسني منـــاذج النقـــل البيـــئي وتطويـــر أســـاليب مرجعيـــة لتقـــدير اآل
ت، النامجــة عــن النكليــدات املــشعة يف البيئــة.                                                                           ت واحليــوا البــشر، وكــذلك علــى النبــا
ــة مواضـــيع: األســاليب املرجعيـــة                                                                      تناولــت تــسعة فـــرق عمــل جوانـــب خمتلفــة تغطـــي ثالث
لتقييم اجلرعة البشرية، واألساليب املرجعية لتقييـم جرعـات الكائنـات احليـة، واألسـاليب                                                                               

 لتقييم حاالت الطوارئ.                      
سـم "                                                            ")    WG9مت إنشاء جمموعـة عمـل املنـاطق احلـضرية (املـشار إليهـا فيمـا يلـي 

فيمــا بعــد ملناقــشة أدوات النمذجــة الدوليــة وتوثيقهــا الســتعماهلا يف املنــاطق احلــضرية                                                                         

ـــة اإلطـــالق العرضـــي أو املتعمـــد ضـــمن هـــذا املوضـــوع.  كـــان اهلـــدف مـــن                                                             يف حال
WG9                                                                  هــو اختبــار وحتــسني القــدرة التنبؤيــة للنمــاذج املــستعملة يف تقييــم التلــوث

اإلشـــعاعي يف املنـــاطق احلـــضرية، مبـــا يف ذلـــك تـــشتت الغمامـــة املـــشعة والرتســـيب،                                                               
ت علـــى املـــدى القـــصري والطويـــل عقـــب عمليـــات الرتســـيب،                                                                وإعـــادة توزيـــع امللـــو
وفعاليــة اإلجــراءات املــضادة احملتملــة (اإلجــراءات الوقائيــة، مبــا يف ذلــك اإلجــراءات                                                                      

 العالجية) أو لتقليل التعرض البشري واجلرعات اخلارجية والداخلية املقابلة.                                                                   
ملنـاطق احلـضرية (جمموعـة العمـل                                                                      يصف التقريـر التـفين عمـل جمموعـة العمـل املعنيـة 

)، اليت مت إنشاؤها ملناقشة وتوثيق أدوات النمذجة الدوليـة لالسـتعمال يف البيئـات                                                                         9
 احلضرية يف حالة اإلطالق العرضي أو املتعمد.                                     

علــى العمــل الــذي أجنزتــه جمموعــة عمــل اإلصــالح احلــضري                                              9اعتمــد فريــق العمــل                  
مــج        ّ   2007إىل      2003الـــسابق، والـــذي اســـتمر مــن                          EMRAS Iلرب . طـــوور    

ثالثة متارين، واليت مت تصميمها لتسهيل املقارنـة بـني تنبـؤات النمـاذج                                                               9فريق العمل            
املستعملة يف تقييم التـأثريات اإلشـعاعية يف املنـاطق احلـضرية.  متـت مناقـشة أسـباب                                                                      
التــشابه واالختــالف بــني تنبــؤات النمــاذج مــن حيــث منهجيــة النمذجــة والعمليــات                                                                   
املتــضمنة يف النمــاذج واالفرتاضــات وقيــم البــارامرتات املــستعملة يف النمــاذج مــن قبــل                                                                       

 خمتلف املشاركني.               
كان مترين النمذجة األول عبارة عن مترين قـصري املـدى للتـشتت يف الغـالف اجلـوي                                                                  
ت مــن عــدة   ُــ                                                 ً                   ســم "التمــرين قــصري املــدى")، اســتناددا إىل بيــا (ييــشار إليــه فيمــا يلــي 

) يف منطقـة           SÚROاختبارات ميدانية أجراها املعهد الوطين للوقاية من اإلشعاع (                                                       
بعـــــة للمعهـــــد الـــــوطين للطاقـــــة النوويـــــة، الوقايـــــة الكيميائيـــــة والبيولوجيـــــة                                                                                                اختبـــــار 

 )SÚJCHBO                                                   لقــــرب مــــن بــــراغ يف مجهوريــــة التــــشيك.  أثنــــاء ) يف كامينــــا، 
التمــرين، متــت مقارنــة تنبــؤات النمــوذج بقياســات تلــوث الــسطح، وتركــيزات النــشاط                                                                       

لزمن يف اهلواء، ومعدالت اجلرعات، حىت                                            مرترتا يف اجتاه الريح. مت   ً                    50املتكامل 

 تقييم التلوث االشعاعي يف املناطق الحرضية



 

 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان المصادر المشعة

 2الصفحة 

ت بــني تنبــؤات النمــاذج ملــسافات تــصل إىل                                                  مــرت يف اجتــاه             2000اســتعمال املقــار
الـــريح واختبـــارات ميدانيـــة. يف هـــذه االختبـــارات امليدانيـــة، مت إطـــالق النكليـــدات                                                                     

) يف صـورة سـائلة عـن طريـق تفـجري كميـة                                  99m-املشعة قصرية العمـر (التكنيـشيوم                            
صغرية من املتفجرات يف حقـل مفتـوح (أرض مـستوية) ويف حقـل مفتـوح مـع بعـض                                                               

هياكـــل للمحاكـــاة، والـــيت شـــكلت "عقبـــات" أمـــام تدفـــق                                             
 اهلواء.      

مشلــــت القياســــات الــــيت مت إجراؤهــــا معــــدالت اجلرعــــات،                                          
وتلـــوث الـــسطح، وتركـــيزات النـــشاط يف اهلـــواء، وتوزيعـــات                                                
حجم اجلسيمات، والتوزيعات مع الـزمن جلزيئـات الغبـار يف                                                  
اهلواء، ولقطات الكامريا احلرارية. مت اختيار منطقة االختبار                                                       
ح املـستقر يف ظـل شـروط األرصـاد اجلويـة                                                بسبب اجتـاه الـر

 النموذجية.            
مت النظــــــر يف أربعــــــة اختبــــــارات ميدانيــــــة فرديــــــة يف متريــــــن                                               
                                   ُ النمذجــة.  ططلــب مــن املــشاركني تقــدمي تنبــؤات عــن تلــوث           
الــــسطح ومعــــدالت اجلرعــــات كدالــــة للمــــسافة وتركـــــيزات                                            
النشاط يف اهلواء كدالة لالرتفاع والبعـد عـن موقـع التفـجري.                                                     
مت تزويد املشاركني جبميع القياسات املتاحة ألول اختبارين،                                                    
لنــــسبة                                                للــــسماح مبعــــايرة النمــــاذج، إذا رغبــــت يف ذلــــك. 

لالختبارين الثالث والرابع، ططلب من املشاركني تقـدمي تنبـؤات منوذجيـة قبـل الوصـول                            ُ                                            
اية النمذجة.                              إىل قياسات نقاط 

ت للتمرين قصري املدى. متثل النماذج ثالثـة أنـواع رئيـسة                                                                        قدم مثانية مشاركني حسا
من املناهج احلسابية لنمذجة تشتت الغالف اجلوي وقد مت تطويرها جملموعة متنوعـة                                                                     
من األغراض. كانت النتائج بشكل عام أقرب إىل بعضها البعض والقيـم املقاسـة يف                                                                      

ح املستقرة وعندما ال توجد عوائق يف اجتاه الريح.                                                           ظل شروط الر
كــان متــرين النمذجــة الثــاين عبــارة عــن متــرين مقارنــة لتــشتت جــوي متوســط املــدى                                                                  
سم "مترين متوسط املدى")، اسـتناددا إىل حـادث افرتاضـي يف  ُ                                                 ً                    (ييشار إليه فيما يلي 

كيلـومرترتا       ً      70حمطة طاقة نووية أدى إىل ترسب يف املناطق احلضرية ملـسافة تـصل إىل                                                         
يف اجتــاه الــريح. افــرتض الــسيناريو إطالققــا ملــدة ســاعة واحــدة مــن متــزق أنبــوب مولــد                                  ًــ                                   
البخـــار، بنـــاءء علـــى ســـيناريو حـــادث مت تطويـــره بواســـطة معهـــد الوقايـــة اإلشـــعاعية            ً                                                         

)، واسـتعمل املعلومـات اجلغرافيـة واألرصـاد اجلويـة الفعليـة                                                    IRSNواألمان النووي (               
حملطة طاقة نووية يف وسط إسبانيا. أخذ التمـرين يف احلـسبان جممـوعتني مـن ظـروف                                                                   

ح                          D) وحمايدة (الفئة                   Eاالستقرار اجلوي، مستقرة (الفئة                             )، واستعمال حقـول الـر
أمتـــار فـــوق ســـطح األرض.  كـــان مـــن املـــفرتض أن يتـــم إطـــالق                                                 10علـــى ارتفـــاع            

مـــرترتا.  مت اعتبـــار   ً               50النويـــدات املـــشعة يف صـــورة غازيـــة عنـــد ارتفـــاع إطـــالق يبلـــغ                                                  
الرتســـيب اجلـــاف فقـــط. وعلـــى الـــرغم مـــن أنـــه ســـيتم إطـــالق جمموعـــة متنوعـــة مـــن                                                              

النكليـــدات املـــشعة يف ظـــل هـــذه الـــشروط، ألغـــراض النمذجـــة، مت النظـــر فقـــط يف                                                               
. مت تـــوفري معـــدالت االطـــالق املعتمـــدة علـــى الوقـــت                                        131واليـــود          137الـــسيزيوم        

                               ُ سـاعات وتقـدمي تقـديرات                       10للمشاركني. ططلـب مـن املـشاركني إجـراء حماكـاة ملـدة           
ايـــة الـــفرتة، وتركـــيزات النـــشاط املتكامـــل للوقـــت يف اهلـــواء،                                                                    للنـــشاط املرتســـب يف 
وتركيزات النشاط املعتمدة على الوقت يف اهلواء يف مواقع                                                   
ـ                         ـ      ً ــ خمتـــارة. كـــان هـــذا متريننـــا منوذجييـــا للمقارنـــة البينيـــة جلميـــع                   ً ــ
ت لتمريـــن                                            نقـــاط النهايـــة. قـــدم مخـــسة مـــشاركني حـــسا
متوسط املدى. متثل النماذج نوعني رئيـسيني مـن املناهـج                                               
احلسابية لنمذجة التـشتت اجلـوي؛ اسـتعمل أحـد األنـواع                                               
معلومـــــات اإلدخـــــال املعتمـــــدة علـــــى الوقـــــت، يف حـــــني                                        
اســـتعمل النـــوع اآلخـــر إمجـــايل اإلصـــدارات كمـــدخالت.                                         
اســــتعملت النمــــاذج جمموعــــة متنوعــــة مــــن القيــــم لبعــــض                                            
ـــــيت مت                                           ـــــة ال ـــــت ظـــــروف األرصـــــاد اجلوي ـــــارامرتات. كان الب
افرتاضــها مهمــة يف حتديــد مــا إذا كانــت الغمامــة املتوقعــة                                                 

 تتقاطع أو تتخطى املدينة الرئيسة يف منطقة االختبار.                                               
علــــى الــــرغم مــــن اختــــالف املــــسارات املتوقعــــة للغمامــــات                                               
ــــؤات النمــــوذج، إال أن األوقــــات املتوقعــــة                                                  ــــني تنب املــــشعة ب
لوصـول الغمامــة يف مواقــع حمــددة (أي الوقــت املتــاح لتنفيــذ                                                     

 اإلخالء يف حالة وجود موقف حقيقي) كانت أكثر اتساققا.                                               ً    
سـم "متـرين اإلجـراءات املـضادة")  ّ                                                                         رككز مترين النمذجة الثالث (املشار إليه فيما يلـي 
ثـريات تنفيـذ خمتلـف اإلجـراءات                                                                     ت داخـل منطقـة حـضرية و على التنبؤ بنقل امللـو

لـت                                              يف     239أو البلوتونيـوم                60املضادة. بدأ هـذا التمـرين برتكـيز مـفرتض مـن الكو
) الــيت توفــرت عنهــا معلومــات                                                                     اهلــواء، يف أجــزاء مــن مدينــة (ســيول، مجهوريــة كــور

 جغرافية ومباين مفصلة.                      
ططلب من املشاركني توقع الرتسـيب لعـدة أنـواع مـن الظـروف اجلويـة األوليـة (جـاف،  ُ                                                                  
أمطار خفيفة، أمطار غزيرة)، لفصول خمتلفة (الـصيف والـشتاء)، ولكـل مـن منطقـة                                                                       
األعمــال (منطقــة فعاليــات اقتــصادية مــع املبــاين واملنــاطق املرصــوفة) ومنطقــة املنــتزه.                                                                         
تضمنت نقاط النهاية اإلضافية للمقارنة بني النماذج كثافات التلوث كدالة للوقت،                                                                           
ومعـدالت اجلرعـة، واجلرعـات ألفـراد حمـددين (حمـددة هلـذا التمـرين مـن حيـث املوقــع                                                                  
وخـــصائص التعـــرض)، وفعاليـــة اإلجـــراءات املـــضادة املختـــارة، مـــن حيـــث خفـــض                                                             

 اجلرعة.      
ت لتمـرين اإلجـراءات املـضادة. اسـتعملت ثالثـة منـاذج                                                                 قدم مخـسة مـشاركني حـسا
تركيز النشاط يف اهلواء كنقطة انطالق، واليت مت توفريهـا يف وصـف سـيناريو التمـرين.                                                                        

METROاستعمل النموذجان اآلخران الرتسيب على العشب، كما تنبـأ منـوذج                                                         

-K                          .جملموعة معينة من الشروط 
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ة بـــشكل عـــام ولكـــن                                                                   ـــة املتوقعـــة بـــني النمـــاذج متـــشا كانـــت كثافـــة التلـــوث األولي
معدالت االخنفاض املتوقعة يف كثافات التلوث اختلفـت بـني النمـاذج. كانـت كثافـة                                                                    
التلوث املتوقعة ونقاط النهايـة الالحقـة تعتمـد بـشكل كبـري علـى الظـروف اجلويـة يف                                                                       
وقـــت الرتســـيب (خاصـــة الظـــروف الرطبـــة مقابـــل الظـــروف اجلافـــة) ولكنهـــا مل تكـــن                                                                 

 تعتمد بشكل كبري على املومسية.                          
لوحظت اختالفات مهمـة يف األسـطح الـيت تـساهم يف معـدالت اجلرعـات اخلارجيـة                                                             
بــني منطقــة األعمــال ومنطقــة املنــتزه. بــشكل عــام، تعتمــد الفعاليــة املتوقعــة لتعديــل                                                                        
ســـطح مـــعني، مـــن حيـــث تقليـــل اجلرعـــة اخلارجيـــة، علـــى املـــسامهة املتوقعـــة لذلـــك                                                              

 السطح يف معدل اجلرعة اخلارجية واجلرعة.                                  
تعتمد الفعالية املتوقعة يف تقليـل اجلرعـات الداخليـة علـى مـا إذا كـان النمـوذج ينظـر                                                                            
فقط إىل جرعـات االستنـشاق مـن الغيمـة األوليـة أو جرعـات االستنـشاق فقـط مـن                                                                 
ايـــة النمذجـــة                                                                         إعـــادة تعليـــق املـــادة امللوثـــة. كانـــت كثافـــة التلـــوث املتوقعـــة ونقـــاط 
الالحقة يف هذا التمرين تعتمد بشكل كبري على الظـروف اجلويـة يف وقـت الرتسـيب                                                                   
(خاصة الظروف الرطبة مقابل الظروف اجلافـة) ولكنهـا مل تكـن تعتمـد بـشكل كبـري                                                                     
الختالفــات يف                                                                     علــى املومسيــة (الــصيف مقابــل الــشتاء). كمــا هــو متوقــع، مت التنبــؤ 

)   1األسطح اليت تساهم يف معدالت اجلرعة اخلارجية بني منطقـة األعمـال (املنطقـة                                                               
) بـني النمـاذج اخلمـسة املـستعملة يف التمـرين، والـيت أثـرت                                                  2ومنطقة املنتزه (املنطقـة                       

 الحققا على اجلرعات اخلارجية وجرعات االستنشاق اليت مت توقعها.  ً                                                   
بــشكل عــام، تعتمــد الفعاليــة املتوقعــة للتــدابري املــضادة، مــن حيــث ختفيــض اجلرعــة                                                                    
اخلارجية الرتاكمية، على املسامهة املتوقعة لسطح معني يف معـدالت اجلرعـة اخلارجيـة                                                                     
واجلرعـة اخلارجيـة الرتاكميـة.  أظهـر التمــرين أن اإلجـراءات املـضادة ميكـن أن تكــون                                                                       
مفيــدة يف تقليــل جرعــات االستنــشاق، خاصــةة للنكليــدات املــشعة، مثــل البلوتونيــوم                                  ً                                   

 ، اليت ميكن أن تؤدي إىل جرعات استنشاق عالية.                                         239
أوجــه التــشابه واالختــالف بــني                           9لكــل مــن متــارين االختبــار، أوضــح فريــق العمــل                                       

تنبؤات النمـوذج، وبـني تنبـؤات النمـوذج والقياسـات. تعكـس االختالفـات يف نتائـج                                                                     
النموذج االختالفات يف غـرض النمـوذج، ومـصاحل املقيـمني، وأنـواع منذجـة التـشتت                                                                  
ت املدرجـــــــة يف النمـــــــاذج، وتفـــــــسري معلومـــــــات اإلدخـــــــال،                                                            املـــــــستعملة، واملكـــــــو

 واالفرتاضات، واختيار قيم البارامرتات.                                  
لفهــم أوجــه التــشابه واالختــالف يف النتــائج، مــن الــضروري فهــم منهجيــة النمذجــة                                                                    
ثريات االفرتاضات املختلفة وقيم البارامرتات املستعملة يف نتائج النمـوذج.                                                                            الفردية و
توفر مقارنة ومناقشة التنبؤات من عدة مناذج فرصـة لفهـم النمـاذج ونتائجهـا بـشكل                                                                          
أفـــضل ولتـــوفري حتـــسني شـــامل يف النمـــاذج املـــستعلة يف تقييـــم التعـــرض يف املناطـــق                                                                
احلــضرية. يــشري جمــال النتــائج لكــل مــن التمــارين إىل مــستوى االرتيــاب يف تنبــؤات                                                                   

 النموذج اليت ميكن توقعها.                       
وأخـريا، هــدف التقريــر التــقين إىل تزويــد الـدول األعـضاء بوصــف تــقين للعمــل الــذي                                                                    

قامــت بــه اجملموعــة التاســعة الختبــار وحتــسني القــدرة التنبؤيــة للنمــاذج املــستعملة يف                                                                       
تقييـم التلــوث اإلشــعاعي يف املنــاطق احلــضرية واملأهولــة. تــضمن ذلــك تقييــم أحــداث                                                                     
ت على املدى القصري والطويل بعـد أحـداث                                                                       التشتت والرتسيب، وإعادة توزيع امللو
الرتســـيب، وفعاليـــة اإلجـــراءات املـــضادة احملتملـــة (اإلجـــراءات الوقائيـــة، مبـــا يف ذلـــك                                                                     
 اإلجراءات العالجية) لتقليل التعرض البشري واجلرعات اخلارجية والداخلية املقابلة.                                                                         

ملعلومـات التقنيـة الـيت ميكـن أن تتـستعمل مـن قبـل                                                            ُـ              يزود هذا التقرير الدول األعضاء 
ا علــى النمذجــة أثنــاء تنفيــذ دراســات تقييــم                                                                        ا الوطنيــة لتطويــر وحتــسني قــدر ســلطا
األثـــر اإلشـــعاعي البيـــئي للمرافـــق واألنـــشطة، مـــن أجـــل دعمهـــا يف تلبيـــة املتطلبـــات                                                                    

، الوقايـــة مـــن              3اجلـــزء        GSRاخلاصـــة بسلـــسلة معـــايري األمـــان التابعـــة للوكالـــة رقـــم                                              
اإلشعاع وأمان املصادر اإلشـعاعية: معـايري األمـان األساسـية الدوليـة.  وعـالوة علـى                                                                       
ذلـك، تــدعم التقــارير التقنيــة تطبيـق سلـسلة منـشورات سلــسلة معــايري األمــان التابعــة                                                                          
للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، والـــيت تقـــدم توصـــيات حـــول كيفيـــة تلبيـــة متطلبـــات                                                                         

GSR        فيمـــا يتعلـــق بــــ                 3اجلـــزءREIA                                اســـتعمال لتقييـــم اجلرعـــات يف حـــاالت .
التعــرض احلاليــة والتنبــؤ بفاعليــة التــدابري املــضادة (اإلجــراءات الوقائيــة، مبــا يف ذلــك                                                                           

، تقييم األثر البيئي اإلشـعاعي احملتمـل للمرافـق                                           GSG-10اإلجراءات العالجية رقم                    
-GSG، الوقايــة مــن اإلشــعاع للجمهــور والبيئــة؛ رقــم                                          GSG-8واألنــشطة؛ رقــم            

ألنشطة أو األحداث السابقة.                                                                     15  ، اسرتاتيجية وعملية املعاجلة للمناطق املتأثرة 
وأهـــدافها ونطـــاق                      9مـــن التقريـــر وصـــفاا موجـــزاا خللفيـــة جمموعـــة العمـــل                 ً      ً                        1يقـــدم القـــسم              

متـارين النمذجـة الثالثـة الـيت مت إجراؤهـا، مبـا يف                                                4إىل          2أنشطتها.  تصف األقسام مـن                           
ذلــك وصــف الــسيناريوهات والنمــاذج املــستعملة يف كــل متــرين ونتــائج النمذجــة ومناقــشة                                                                           

 االختالفات بني النماذج بني القيم النموذجية والقيم املقاسة.                                                       
  3متـرين التـشتت اجلـوي قـصري املـدى، والقـسم                                     2على وجه التحديد، يغطي القسم                             

ت والتدابري                             4مترين التشتت اجلوي متوسط املدى، ويصف القسم                                          عملية نقل امللو
 املضادة.       

يقـدم امللحـق األول وصــف الـسيناريو والتوثيــق لتمـرين التـشتت اجلــوي قـصري املــدى،                                                                     
ويصف امللحق الثاين كل من النماذج اليت يتم تشغيلها هلذا الـسيناريو. يقـدم امللحـق                                                                          
الثالــث وصــف الــسيناريو والتوثيــق لتمــرين التــشتت اجلــوي متوســط املــدى، ويــصف                                                                   

 امللحق الرابع كل من النماذج اليت يتم تشغيلها هلذا السيناريو.                                                         
ت ومتــرين اإلجــراءات                                                                     يقــدم امللحــق اخلــامس وصــف الــسيناريو والتوثيــق لنقــل امللــو
الوقائيــة، يف حــني يــصف امللحــق الــسادس كــل مــن النمــاذج الــيت يتــم تــشغيلها هلــذا                                                                   

 السيناريو.          
ت ومتاريـــن                                                                   يقـــدم امللحـــق الـــسابع جـــداول لتنبـــؤات النمـــوذج مـــن أجـــل نقـــل امللـــو
اإلجراءات الوقائيـة لكـل منـوذج مـن النمـاذج الـيت مت اختبارهـا. جـرى اسـتعمال هـذه                                                                       

وميكــن اســتعماهلا ملزيــد مــن                         4النتــائج اجملدولــة يف إنتــاج النتــائج املوضــحة يف القــسم                                               
 التقييم لنتائج النموذج يف املستقبل.                                 
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حيدث التعرض اإلشعاعي الداخلي عند استنشاق أو ابتالع النكليدات املشعة 
أو دخوهلا إىل جمرى الدم (عن طريق احلقن أو االمتصاص من خالل اجلروح أو 
اجللد السليم)، يتخلص اجلسم من النكليدات املشعة اليت تعمل كمصادر 
ئي أو اطراحها من اجلسم أو نتيجة تلقي  لإلشعاع إما عن طريق تفككها الفيز
نوع من العالج. إن اهلدف األساسي من تقييم اجلرعات اإلشعاعية الداخلية 
هو التحقق من عدم تلقي العمال جلزء كبري من حد اجلرعة سواًء عن طريق 
العمل الروتيين، أو عن طريق حادث وذلك للوقاية من اإلشعاع. يتطلب تقدير 
ر الصحية النامجة  اجلرعة لتقييم املخاطر الصحية اعتبارات خمتلفة. تعتمد اآل
عن التعرض الداخلي لإلشعاع املؤين على اجلرعة اليت تلقاها اجلسم ويعتمد نوع 
الضرر الذي حيتمل أن ينتج عن اجلرعة املمتصة على نوع اإلشعاع وعلى درجة 
حساسية األنسجة أو األعضاء املختلفة. ميكن أن منيز بني نوعني من التأثريات، 

ختالف جرعة اإلشعاع: ما أو احتمال حدوثهما   حيث ختتلف شد
قد حتدث عند أي تعرضات إشعاعية، حىت من املمكن  التأثريات العشوائية:

حدوثها عند التعرض جلرعات إشعاعية منخفضة. وتشمل التأثريات السرطانية 
واجلينية، والتأثريات غري السرطانية مثل أمراض القلب واألوعية الدموية، والذي 

يزيد من احتمال حدوثها مع 
ا ال تعتمد  اجلرعة، ولكن شد
على اجلرعة. ويزداد احتمال 
أن تنجح اخلال التالفة يف 
إصالح نفسها يف حالة 
اخنفاض اجلرعة اليت تلقاها 
اإلنسان أو تعرضه هلا على 
مدى فرتة زمنية طويلة 
(اخنفاض معدل اجلرعة). 
ولكن هناك احتمال أن 
ر طويلة األجل  حتدث آ
أيضًا إذا كانت هناك أخطاء 
يف عملية إصالح اخلال 

التالفة فتحولت تلك اخلال إىل خال مشعة ال تزال قادرة على االنقسام، وقد 
لسرطان بعد مرور سنوات أو عقود.  يؤدي هذا التحول إىل إصابة اإلنسان 
لضرورة أن حتدث مثل هذه التأثريات على الرغم من أن حدوثها  وليس 
ً مع اجلرعة اإلشعاعية. ويشكل األطفال واملرهقون الفئة األكثر  يتناسب طرد

م أكثر حساسية للتعرض اإلشعاعي بكثري من البالغني.  عرضة للخطر أل
 

حتدث عند التعرضات اإلشعاعية العالية جداً، وبعد جرعة  التأثريات احلتمية:

عتبية حمددة وموثقة لكل عضو يف جسم اإلنسان تظهر فوقها اآلفات، مثل 
دة اجلرعة. وميكن  ا مع ز ثريات اجللد، وما إىل ذلك واليت تزداد شد العقم، و
لإلشعاع إذا تعدى حدودًا معينة أن ُيضعف وظائف األنسجة و/أو األعضاء 
ر حادة مثل امحرار اجللد وفقدان الشعر واحلروق اإلشعاعية  وأن يؤدي إىل آ
ومتالزمة اإلشعاع احلادة. وكلما زادت كمية اجلرعات وارتفع معدل اجلرعات 
ر. على سبيل املثال فإن اجلرعة احلدية ملتالزمة اإلشعاع احلادة  زادت حدة اآل

ميلي سيفرت)، وتكون اجلرعات اجملزأة مبعدل  1000سيفرت ( 1هي حوايل 
 جرعات منخفضة أقل ضرراً من اجلرعات احلادة.

ُيطلب من اخلرباء املختصني يف قياس اجلرعات اإلشعاعية الداخلية تقدمي 
تقييمات للجرعات بغرض تقييم املخاطر الصحية يف ثالث ظروف رئيسة 

 خمتلفة:
لصحة.1 ر ضارة   . عند إصابة عامل بسوية جرعة داخلية قد ينتج عنها آ
. عندما ُيصاب عامل مبرض قد يكون سببه التعرض املهين لإلشعاع وُيطالب 2

 لتعويض.
ئية.3  . للتقدير الكمي يف الدراسات الو

 
قياس اجلرعات الداخلية بعد 
جم عن  اندخال إشعاعي 

 حادث:
تقدير اجلرعة الداخلية هو 
اخلطوة األوىل يف تقييم املخاطر 
الصحية مباشرة بعد حدوث 
جم عن حادث   اندخال 
كبري. إن األهداف الرئيسة 
لتقييم اجلرعة وتقييم املخاطر 

 الصحية يف هذه احلالة هي:
ت الالزمة لدعم  - توفري البيا

حلاجة إىل  األحكام املتعلقة 
إجراء عالجي، ومن املمكن يف بعض احلاالت إعطاء العالج قبل إجراء 
أي تقييم للجرعة (نذكر على سبيل املثال، إعطاء أقراص اليود املستقرة يف 

ليود املشع، أو  يف حال  DTPAحالة االشتباه يف وجود تلوث كبري 
لبلوتونيوم و /أو األمريسيوم)، كما جيب إجراء تقييم سريع  تلوث اجلرح 

 للجرعة من أجل تربير استمرار العالج.
 حتديد وتنفيذ أنسب مراقبة طبية بعد التعرض اإلشعاعي -
 التواصل مع العامل بشأن املخاطر الصحية النامجة عن التعرض. -
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 قياس اجلرعات اإلشعاعية الداخلية حلاالت التعويض:
Internal Dosimetry for Compensation Cases 

ً عندما ُيصاب العامل مبرض معني ميكن اعتباره  قد يكون تقييم اجلرعة مطلو
دة  جتاً عن التعرض املهين لإلشعاع املؤين (مثل السرطان). جرى التأكد من ز
لتعرض لإلشعاع على أساس املالحظات  لسرطان املرتبطة  خماطر اإلصابة 
ي حال من األحوال  ئية يف اجملموعات املعرضة. ومع ذلك ال ميكن وال  الو
جتًا عن التعرض املبكر لإلشعاع، كما ال ميكن  ً معينًا كان  إثبات أن سرطا
متييز السرطان املستحث عن السرطان الناجم عن عوامل أخرى. إن أنظمة 
تعويضات األمراض املهنية أنظمة خاصة بكل بلد. حيث يكون التعويض 
مباشرة يف احلاالت اليت يكون فيها السرطان مدرجًا يف قوائم األمراض املهنية 
ويكون التعرض مستوفيًا للمعايري املقررة يف الدولة املعنية. جيب يف حالة عدم 
إتباع مثل هذه األساليب القائمة على القوائم حتديد األصل املهين لسرطان 
معني على أساس فردي. يلزم يف هذه احلالة تقييم اجلرعة من أجل حساب 

، واليت  probability   of   causation (PC)احتمالية السبب 
تستعمل بعد ذلك لتحديد العالقة بني مستوى التعرض امللحوظ وتطور املرض. 
جرى تطوير مفهوم احتمالية السبب لتقدير احتمال نشوء سرطان ما من جرعة 

 .معينة مع األخذ يف احلسبان مقدار اجلرعة والعمر عند التعرض وعوامل أخرى
 

ئية:   قياس اجلرعات الداخلية للدراسات الو
Internal Dosimetry for Epidemiological Studies 

ثري التلوث اإلشعاعي  ئية اليت تُقيم  ُيطلب تقدير اجلرعة أيضًا للدراسات الو
لتعرض املهين  الداخلي على الصحة. قد تكون هذه الدراسات متعلقة 
(بشكل أساسي النكليدات املشعة املصدرة أللفا)، والتعرض الطيب (على سبيل 
لطب النووي)، والتعرض لغاز الرادون يف املنزل، أو التعرض  املثال بعد العالج 
الناجم عن حادث نتيجة تلوث البيئة (على سبيل املثال، املناطق احمليطة 
بتشرنوبيل أو فوكوشيما). يُعد تقييم اجلرعة الداخلية املوثوق به إلزاميا وذلك 

 لتقدير العالقة بني اجلرعة واالستجابة بشكل صحيح يف هذه الدراسات. 
ُتستعمل اجلرعة الفعالة للتقدير األويل للمخاطر الصحية النامجة عن التأثريات 

(اللجنة الدولية للوقاية  ICRPالعشوائية للتعرض اإلشعاعي الداخلي. عرفت 
ا جمموع اجلرعات املكافئة يف النسج  من اإلشعاع) كمية اجلرعة الفعالة 

. على WTواألعضاء الرئيسة، وكل منها ُمثّقل مبعامل تثقيل النسج املناسب 
الرغم من أن اجلرعة الفعالة ليست كافية لتقييم املخاطر الصحية بدقة، والسيما 
لسرطان، ولكن ميكن استعماهلا لتقدمي تقدير أويل ملدى حجم  خطر اإلصابة 

على أن اجلرعات الفعالة توفر مقياسًا للضرر  ICRPهذا اخلطر. تؤكد
اإلشعاعي ألغراض الوقاية فقط، وهي ال توفر جرعة نوعية للفرد كما ال ميكن 

ئية. يقدر منشور  خطر الوفاة  ICRP 60استعماهلا يف التقييمات الو
لنسبة للعمال البالغني  %4لسرطان على مدى احلياة بنسبة  لكل سيفرت 

املعرضني لتعرض منخفض أو متوسط و/أو معدل جرعة منخفض (يف حالة 
خطر الوفاة على  2006لعام  UNSCEARالتعرض املزمن). يٌقدر تقرير 

لكل سيفرت  %7.2-4.3مدى احلياة بسبب السرطان الصلب بنسبة 
 UNSCEARلكل سيفرت  %0.6-1ومعدل وفاة بسرطان الدم بنسبة  

العدد الزائد للوفيات بسبب السرطان  BEIR VII. يٌقدر تقرير 2008
 6.3للرجال و 1000لكل   4.1ليكون  0.1GYالصلب بعد التعرض 

لكل  0.7للنساء، والعدد الزائد للوفيات بسبب سرطان الدم هو  1000لكل 
. ميكن على (NRC 2006)امرأة 1000لكل  0.5للرجال و 1000

دة الوفيات النامجة عن السرطان  ت، كتقدير أويل استعمال ز أساس هذه البيا
لكل سيفرت بعد التعرض الناجم عن حادث لتقييم خماطر اإلصابة  %5بنسبة 

لسرطان على مستوى العامل عندما تتجاوز اجلرعة حدود اجلرعة بشكل كبري. 
بالغ نتيجة التقييم األويل للعامل  ومع ذلك ينبغي توخي احلذر عند اختاذ قرار 

 .ً  عتبار أن إجراء تقييماً أكثر دقة قد خيتلف اختالفاً جوهر
لتقييم املخاطر العشوائية يف أعضاء خمتلفة بشكل أكثر دقة، جيب أن ُتستعمل 
اجلرعات املمتصة لألعضاء أو األنسجة جنبًا إىل جنب مع البارامرتات احلركية 
ت عن الفعالية البيولوجية لإلشعاع املؤين  احليوية األكثر مالئمة، وبيا

 ومعامالت اخلطورة لتقييم احلاالت الفردية واحلكم عليها. 
على أن اجلرعة الفعالة غري مناسبة لتقييم  ICRP 103ينص منشور 

تفاعالت األنسجة، وبعبارة أخرى، لتقييم التأثريات احلتمية. قد تؤدي حاالت 
إلضافة إىل التأثريات العشوائية،  ثريات حتمية  التعرض جلرعة عالية إىل 
ويعتمد تقييم خماطر هذه التأثريات احلتمية على اجلرعات املمتصة، كل منها 

لفعالية البيولوجية النسبية املناسبة (  Relative   Biologicalمرجح 

Effectiveness (RBE)(  على النحو احملدد من قبل منشورICRP 

لغراي 103 : هلذه األغراض جيب تقييم اجلرعات مبصطلح اجلرعة املمتصة 
(GY) ويف حال وجود إشعاعات ذات االنتقال اخلطي املرتفع للطاقة ،
LET  ت أو جسيمات ألفا)، جيب على اخلرباء (على سبيل املثال، النيوترو

تقييم خطورة التأثريات احلتمية على أساس اجلرعة املمتصة يف العضو /األنسجة، 
مع مراعاة انتشار اجلرعات اليت تلقاها اجلسم والنامجة عن التلوث اإلشعاعي 

 الداخلي.
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 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان المصادر المشعة
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 املسؤوليات عن الوقاية واألمان                           
يتحمل الشخص أو املؤسسة املسؤولة عن املـنـشـأة والـنـشـاط اإلشـعـاعـي أو الـنـووي                                                                   
واليت ميكن أن تؤدي إىل خماطر إشعـاعـيـة املسـؤولـيـة الـرئـيـسـيـة عـن الـوقـايـة واألمـان.                                                                       

 وتتحمل أطراف أخرى مسؤوليات حمددة عن الوقاية واألمان. من هؤالء:                                                           
                                                   موردي املصادر ومزودي املعدات/الربامج/املنتجات االستهالكية 
                      مسؤويل الوقاية اإلشعاعية 
                    إحالة املمارسني الطبيني 
                ئيني الطبيني  الفيز
                  فنيو األشعة الطبيون 
             اخلرباء املؤهلون 
        العاملون 
            جلان األخالقيات 

يف مسائل الـوقـايـة اإلشـعـاعـيـة                            تقنياا     ً هو شخص مؤهل             فمسؤول الوقاية اإلشعاعية                         
مـعـني مـن قـبـل املسـجـل أو املـرخـص لـه أو                                 ذات الصلة بنوع مـعـني مـن املـمـارسـة،                                

 صاحب العمل، لإلشراف على تطبيق املتطلبات الرقابية.                                               
 تسمية مسؤول الوقاية اإلشعاعية                            

يتحمل الشخص أو املنظمة املسـؤولـة عـن أي مـنـشـأة أو نشـاط يـؤدي إىل خمـاطـر                                                                
إشعاعية، املسؤولية الرئيسية عن الوقـايـة واألمـان، وال ميـكـن تـفـويـض ذلـك، حـيـث                                                                     
     ً ب العمل واملسجلون واملرخصون بتـعـيـني، حسـب االقـتـضـاء، مسـؤوالال عـن                                                            يقوم أر

 الوقاية اإلشعاعية وفقاا للمعايري اليت حتددها السلطة الرقابية.                     ً                                   
                ً ولذلك ، يلعب مسؤول الوقـايـة اإلشـعـاعـيـة دوراا حـيـو يف مسـاعـدة صـاحـب                                        ً     

 العمل أو صاحب الرتخيص من خالل:                            
                                               اإلشراف على التطبيق العملي ملتطلبات األمان األساسية 
                                        مج املراقبة اإلشعاعية املهنية  اإلشراف على بر

يـعـتـمـد اخـتـيـار                  عند اختيار مسؤول الوقاية اإلشعاعية حيـث                                     النهج املتدرج              وييعتمد  ُ      
الشخص املناسب ليكون مسؤول الوقاية اإلشعاعية على مدى تعـقـيـد اسـتـعـمـاالت                                                                  
األشعة يف املنشأة، على سبيل املثال: يف املنشآت الطبية اليت تستخدم األشعة، من                                                                      
احملتمل أن يكون هناك جمموعة من األشخاص الذين لديهم خلفية عامة يف الـوقـايـة                                                                     
اإلشعاعية والذين قد يكونوا مناسبني لتعيينهم كمسؤويل وقاية إشعاعية عـلـى سـبـيـل                                                                         
ئيون الطبيون، وستعتمـد واجـبـات مسـؤول الـوقـايـة اإلشـعـاعـيـة بشـكـل                                                                          املثال، الفيز
كبري على نوع العمل يف املنشأة، وتوافر خـربة األمـان اإلشـعـاعـي ضـمـن املـمـارسـة.                                                                     
كما سيعتمد املستوى التعليمي ملسؤول الوقاية اإلشعاعية على املهارات واملتطلـبـات                                                                         
الفنية للوظيفة وكذلك علـى احـتـيـاجـات الـوقـايـة اإلشـعـاعـيـة: كـحـد أدىن، مسـتـوى                                                                    

 التعليم الثانوي الذي يتضمن خلفية علمية أو تقنية.                                                
 دور مسؤول الوقاية اإلشعاعية                          

 يدعم املرخص له يف اإلشراف على:                           
                                        التطبيق العملي للمتطلبات األمان األساسية 
                    مج املراقبة املهنية  بر

 : له الدور الرئيسي يف اهليكل التنظيمي                                 
                                                      الربط بني املنشأة واملرخص له واخلبري املؤهل والسلطة الرقابية 
                          دور حمدد يف التطبيقات الطبية 
                                       يساعد يف التعامل مع املنظمات الرمسية األخرى 

يعترب مسؤول الوقاية اإلشعاعية الشخص األساسي يف اهليكل التنظـيـمـي لـلـمـنـشـأة،                                                                    
                                                       ً  ولكي يكون فعاالال على اإلدارة أن تتأكد من أن لدى مسؤول الوقاية اإلشعاعية:             

              السلطة الكافية 
     الوقت 
                                   املوارد الالزمة لتنفيذ املهام الضرورية 

جيــب حتــديــد دور مســؤول الــوقــايــة اإلشــعــاعــيــة بــوضــوح ضــمــن اهلــيــكــل الــتــنــظــيــمــي                                                             
للمؤسسة والواجبات املرتبطة به موصفـة كـتـابـيـاا بـوضـوح. لـذلـك سـيـحـتـاج مسـؤول                                         ً                           
لعمليات اليت تتم يف املنشأة، والبنية التحتية التنظيـمـيـة                                                                                 الوقاية اإلشعاعية إىل اإلملام 

 وإجراءات العمل.               
 اخلبري املؤهل ومسؤول الوقاية اإلشعاعية                                  

جيب هنا التميز بني اخلبري املؤهل ومسؤول الـوقـايـة اإلشـعـاعـيـة: فـاخلـبـري املـؤهـل هـو                                                                     
الفرد الذي يتم االعرتاف به، مبوجب الشهادات الصـادرة عـن السـلـطـات املـنـاسـبـة،                                                                     
ء الـطـبـيـة،                                                                 على أن لديه خـربة يف جمـال ختصـص مـعـني، عـلـى سـبـيـل املـثـال: الـفـيـز
الوقاية اإلشعاعية، الصحة املهنية، أمان احلرائق، إدارة اجلودة أو أي ختصـص مـعـني                                                                        

 يف اهلندسة أو األمان.                  
جيـب حتـديـد واسـتـشـارة األفـراد                         “فبحسب تعليمات الوكالة الدولية لـلـطـاقـة الـذريـة:                                              

ب الـعـمـل واملسـجـلـني                                                                   ذوي اخلربة يف جمال الوقاية اإلشـعـاعـيـة واألمـان مـن قـبـل أر
لتشريعات واللوائح الوطنية                                                         .واملرخص هلم بشأن التقيد السليم 

يقدم اخلبري املؤهل استشارات وخدمات يف الوقاية اإلشعـاعـيـة وأمـن وأمـان املصـادر                                                                      
ألشـعـة املـؤيـنـة، ولـكـنـه ال يـتـحـمـل                                                                  املشعة ملن يـطـلـبـهـا مـن اجلـهـات الـيت تـتـعـامـل 
ا إال فيـمـا يـنـص عـلـيـه االتـفـاق بـيـنـه وبـني اجلـهـة طـالـبـة                                                                        مسؤولية تنفيذها والعمل 
االستشارة أو اخلدمة. ويكون دور اخلبري املؤهل تقدمي املشورة أو اخلدمة وخاصة يف                                                                      

 اجملاالت التالية، حسب احلال:                        
               .تصميم املنشأة 
                                                                       .مج مج الوقاية اإلشعاعية للمنشأة أو النشاط واملراجعة الدورية للرب  وضع بر
               .تصنيف املناطق 
                                       .ملنشأة أو النشاط  إعداد القواعد اخلاصة 
                             .حتديد معدات الوقاية الشخصية 
                       .ت التدريع اإلشعاعية  حسا
                                            .آليات تقدير اجلرعة اإلشعاعية من مصادر األشعة 
                                                         .ر التعديل على التصميم األصلي للمنشأة  إجراء تقييم مسبق آل
                                            .اختيار واختبار وصيانة مقاييس املسح اإلشعاعي 
                                           .وضع خطط الطوارئ االشعاعية للمنشأة أو النشاط 

ألشـعـة املـؤيـنـة والـيت تسـمـي خـبـريا مـؤهـال يف الـوقـايـة                                                                  علـى اجلـهـات الـيت تـتـعـامـل 
اإلشعاعية لديها، الفصل الواضح يف املسؤوليـات والصـالحـيـات بـيـنـه وبـني مسـؤول                                                                   

 الوقاية اإلشعاعية.                 
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ميكن تنفيذ هـذه الـوظـائـف مـن قـبـل مـوظـف داخـل املـنـشـأة، أو بـواسـطـة خـبـري                                                              :مالحظة     
يف بعض املمارسات، كما هو احلال يف اجملال الطيب، حيث يتم تنفيذ املهام من                                                                   -خارجي       

لـتـعـرض                                                                         ئي طيب، طاملا لديه / لـديـهـا االخـتـصـاص املـنـاسـب يف األمـور املـتـعـلـقـة  قبل فيز
 املهين وتعرض اجلمهور.                  

عادة ما يكون الفرد الذي له دور خبري مؤهل خمتلفاا عن مسؤول الوقايـة اإلشـعـاعـيـة، حـىت                                              ً                               
 ولو تطابق األمر مع الشخصني يف بعض احلاالت.                                     

 واجبات مسؤول الوقاية اإلشعاعية (يف مجيع املمارسات)                                              
ا                                                      ،   مسؤول الوقاية اإلشـعـاعـيـة                      هناك جمموعة من "الواجبات األساسية" اليت ميكن أن يقوم 

ا، مثل:                                        بغض النظر عن املمارسة اليت يعمل 
                                                             اإلشراف على العمل لضمان االمتثال للقواعد احمللية واللوائح الوطنية 
                                                         تزويد العمال اجلدد مبقدمة مناسبة عن القواعد واإلجراءات احمللية 
                                     تنفيذ أو اإلشراف على مراقبة مكان العمل 
                                         ملراقبة الفردية  اإلشراف على الرتتيبات اخلاصة 
                   االحتفاظ بسجالت املصدر 
                                        التأكد من احملافظة على املعدات وأنظمة األمان 
                                                                           التأكد من أن املعدات / الرتكيبات اجلديدة قد اختربت بشكل صحيح وجرى التحقق من

 صحتها قبل االستعمال                    
                                                                ستمرار  التأكد من أن إجراءات العمل وقد وضعت ويتم إتباعها وحتديثها 
                             املعلومات وتدريب العمال املعرضني 
                                        مراجعة خطط الطوارئ وضمان تنفيذ التدريبات 
                                     مج املراقبة الصحية  اإلشراف على تنفيذ بر

                     التواصل مع اخلبري املؤهل 
ئي الطيب مقابل مسؤول الوقاية اإلشعاعية                                            الفيز

ء الطيب أن يقوم بدور مسؤول الوقاية اإلشعاعية، الذي تقع مسـؤولـيـاتـه                                                                           ميكن للفيز
فبشكل رئيسي يف الوقايـة اإلشـعـاعـيـة املـهـنـيـة ووقـايـة اجلـمـهـور. إال أنـه لـيـس لـدى                                                                     
مسؤول الوقاية اإلشعاعية أي مسؤوليات أو أدوار مباشرة فيما يتعلق بوقاية املـريـض                                                                            
ئـي طـيب، مـا مل                                                                      من اإلشعاع. فال ميكن لـمسؤول الـوقـايـة اإلشـعـاعـيـة أداء دور فـيـز
لتعرض الطيب.                                                                        ء الطبية، فيما يتعلق  ا يف الفيز  يكن لديه أو لديها خربة معرتف 

 احتياجات التدريب ملسؤول الوقاية اإلشعاعية                                       
                                                                 ً   أ كان الشخص الذي يتم اختياره من قبل اإلدارة ليكون مسؤول عـن الـوقـايـة

لـفـعــل                                                               اإلشـعـاعـيــة، فـإنــه سـيـحــتـاج إىل الـتـدريــب املـنـاســب، مـا مل يـكـن لـديـه 
 . RPOاملستوى املناسب من الكفاءة للقيام بواجبات                                         

                      خيتلف التدريب اخلاص بـRPO                  ً     ً     ً      اختالفاا كبرياا تبعاا للتطبيق اإلشعاعي 
                                                                  يعتمد العمق الذي يتنـاولـه كـل مـوضـوع عـلـى املـمـارسـة احملـددة الـيت يـتـم فـيـهـا

لتطبيق.                                                     تدريب الشخص، وحجم املخاطر الكامنة املرتبطة 
                                                             ،حيتاج مسؤويل الوقاية اإلشعاعية أن يكون لديهـم خصـائـص شـخـصـيـة حمـددة

مثل مهارات التواصل ومهارات القيادة ومهارات حتليلية ومهارات التـواصـل بـني                                                                      
اإلنسان واآللة ومهارات إدارة املهام املتعددة، واليت ميكن حتفيزها أثناء التدريـب                                                                         

 من خالل التمارين العملية.                        
                                                            جيب أن حيتوي كل تدريب على قدر معني من املـعـلـومـات األسـاسـيـة املشـرتكـة

 حول الوقاية واألمان.                   
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 EBT2الشمسية بواسطة األفالم املتلونة باإلشعاع  UVAقياس جرعة األشعة 

ـــا الطيفيـــة تعـــد ضـــارة  لألشـــعة فـــوق البنفـــسجية فوائـــد كثـــرية، ولكنهـــا مبعظـــم جماال
للكائنــات احليــة حيــث أن هلــا القــدرة علــى حتــريض تفــاعالت كيميائيــة حيويــة. إن 

% مــن األشــعة 97نــومرت) تــشكل حــوايل  UVA       )315-400األشــعة 
فــوق البنفــسجية الشمــسية وفــق قياســات أجريــت علــى مــستوى ســطح البحــر عنــد 

درجــــة مشــــاًال. وبــــسبب وجــــود نــــسبة عاليــــة مــــن األشــــعة فــــوق  52خــــط العــــرض 
ا علــى  UVAالبنفـسجية  يف األشـعة فـوق البنفــسجية الشمــسية، إضــافًة إىل قــدر

ملقارنـــة مـــع األطيـــاف فـــوق البنفـــسجية  اخـــرتاق النـــسيج احلثـــوث جللـــد اإلنـــسان 
دورًا هامـــًا يف نقـــصان  UVAاألخـــرى، فقـــد بينـــت املراجـــع العلميـــة أن لألشـــعة 

املناعــــة ويف إحــــداث جتاعيــــد اجللــــد وتقرنــــه وشــــيخوخته املبكــــرة وأيــــضًا يف ختريــــب       
دة احتمال تسرطن خال اجللد.  DNAالـ   وز

إلشعاع  تطبيقات واسعة يف قياس جرعة األشعة املؤينـة  EBTإن لألفالم املتلونة 
(السينية وأشعة غامـا) وقيـاس اجلرعـة ثنائيـة البعـد؛ غـري أن التجـارب أثبتـت أن هلـذا 
النــوع مــن الكواشــف أيــضًا تطبيقــات هــام يف قيــاس جرعــة األشــعة فــوق البنفــسجية 

UVA  مــن حيــث تظهــر ســلوكًا خاصــًا عنــد تعرضــها هلــذه األشــعة. لقــد أثبتــت

 UVAالدراســات املخربيــة والقياســات امليدانيــة وجــود عالقــة بــني جرعــة األشــعة 
الصنعية أو الشمسية وتغري امتصاص الـضوء املرئـي لألفـالم تتبـع معادلـة مـن الدرجـة 
الثانية وبدقة كافية السـتعمال هـذه األفـالم كمقيـاس جلرعـة األشـعة فـوق البنفـسجية 

UVA إلشعاع متتلـك ثباتيـة  EBT2. كما أثبتت التجارب أن األفالم املتلونة 
ثـــري تعـــرض شـــديد لألشـــعة  ، وأن اســـتجابتها UVAزمنيـــة جيـــدة حـــىت حتـــت 

لعمـــل التجـــرييب أن هلـــذه األفـــالم معـــدل  ـــة ذات خطيـــة جيـــدة، كـــم تبـــني  الطيفي
منخفض يف التفاعل املتحرض يف الظـالم بـسبب بنيتهـا اخلاصـة حيـث تكـون املـادة 
الفعالة جافة ومعزولة عن اهلواء بطبقات محاية ذات شفافية عاليـة للـضوء. فكـل مـا 
ذكــر مــن مــيزات قياســية إضــافة إىل ســهولة االســتعمال واخنفــاض التكلفــة يرفــع مــن 

ا والعمل على تطويرها.  مستوى أمهية هذه الكواشف وتطبيقا
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 6091ص.ب  -سوريا  -دمشق 
 00963116112289فاكس: -00963112132580هاتف: 

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

 شارك في هذا العدد:
 

ض شويكاين د. حممد سعيد املصري  د. ر
 د. م. حيىي حلفي د. عصام أبو قاسم  
 ك. ميسون املغريب

 اإلخراج الفين: زهري شعيب       

نظمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية املؤمتر الدويل لألمان اإلشعاعي بعنـوان: حتـسني 
. 2020تشرين الثاين / نـوفمرب  20إىل  9الوقاية من اإلشعاع عملياً يف الفرتة من 

لتعــاون مــع املفوضــية األوروبيــة ومنظمــة األغذيــة  ومت تنظيــم املؤمتــر بــشكل افرتاضــي 
والزراعــة لألمــم املتحــدة ومنظمــة العمــل الدوليــة ووكالــة الطاقــة النوويــة التابعــة ملنظمــة 
مج األمـــم  التعـــاون االقتـــصادي والتنميـــة ومنظمـــة الـــصحة للبلـــدان األمريكيـــة وبـــر

 املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية. 
وتركزت أهداف هذا املؤمتر حول تقييم حالة األمان اإلشعاعي يف مجيع أحناء العامل 
على منتدى لتبادل املعلومات حول جتارب الدول األعضاء يف تطبيق نظام الوقاية 
اإلشعاعية، على النحو املنصوص عليه يف معايري األمان للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية من أجل محاية العاملني واملرضى واجلمهور والبيئة من خمتلف التعرضات 

 اإلشعاعية الناجتة عن مصادر اإلشعاع الطبيعية والصنعية. 
 وتضمن املؤمتر احملاور التالية:

 . التربير والتحسني يف التعرضات اإلشعاعية.1
ت املرجعية2  . قيود اجلرعة واملستو
 . تطبيق النهج املتدرج وخاصة يف إدارة األخطار واملخاطر.3
 التحفظ يف الوقاية من اإلشعاع - 4
 حاالت التعرض املخطط هلا -5
 حاالت التعرض يف حاالت الطوارئ -6
 . حاالت التعرض القائمة7
 . التصوير البشري غري الطيب8
 . اإلعفاء والتخليص9

 . بناء القدرات عرب التعليم والتدريب وثقافة السالمة.10
شاركت هيئة الطاقة الذرية السورية يف أعمال هذا املؤمتر من خالل تقدمي الورقتني 

 البحثيتني التاليتني:
INFLUENCES OF CRISIS IN SYRIA ONOC-
CUPATIONAL EXPOSURE MONITORING 

الدكتور  –الدكتور حممد سعيد املصري  -للسادة: األستاذ الدكتور إبراهيم عثمان
 عبد القادر بيطار

TOWARDS ESTABLISHING NATIONAL DI-
AGNOSTIC REFERENCE LEVEL FROM 
COMPUTED TOMOGRAPHY IN SYRIA  - A 
PILOT STUDY 

 للدكتور املهندس حيىي حلفي
وميكن االطالع على معلومات مفصلة حول أعمال املؤمتر واحملاضرات اليت ألقيت 

/https://www.iaea.org/eventsخالله على الشابكة من الرابط:
2020-safety-radiation-on-conference-international 

  املؤمتر الدويل لألمان اإلشعاعي: تحسني الوقاية من اإلشعاع عملياً 


