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  ات المشعة في سورياالبرنامج الوطني إلدارة النفاي
  
  

  مقدمة 
  

دَ  أمشعة ناتجة عن ممارسات      موادهي  المشعة اتالنفاي ات ت ل، بغض النظر عن    َخو عملي
المواد، ال يتوقع أن يكون لها أي استخدام وهي تحتوي على مواد مشعة غير  الحالة الفيزيائية لهذه

ا     ة به ا أو ملوث ادة أو ع       مرغوب فيه د تكون ضارة سواء داخل م ى سطحها، أو في جسم    أو ق  ل
القواعد التنظيمية العامة   ، وذلك وفق ما جاء في       بشري أو على سطحه، أو في أي مكون بيئي آخر         

م    ة رق ة الذري ة الطاق رار هيئ صادرة بق ة ال عاعات المؤين ن اإلش ة م ام ١١٢/٩٩للوقاي  ١٩٩٩ لع
م       شريعي رق ام    ٦٤والمرسوم الت ة للوقا     ٢٠٠٥ لع ة العام ان     و القواعد التنظيمي ة االشعاعية و أم ي
  .١٧/١/٢٠٠٧ تاريخ ١٣٤الصادرة عن مجلس الوزراء بالقرار رقم المصادر المشعة و أمنها 

شاطات          ي ن سلمية ف راض ال ة لألغ ة الذري تخدام الطاق ة الس شعة آنتيج ات الم شكل النفاي تت
شعة    ائر الم تخدام النظ ووي واس ود الن ات دورة الوق شاطات عملي ذه الن ي ه دخل ف ة، ي ي مختلف  ف

ة         شآت النووي ك المن ذلك تفكي ة وآ ات الدفاعي صناعية والتطبيق ة وال اث العلمي ب واألبح الط
ة أو ناتجة عن التفكك                    واد مشعة طبيعي ى م واستخالص ومعالجة المواد النووية الخام الحاوية عل

  .  باإلضافة إلى مخلفات الصناعة النفطيةاإلشعاعي
شاطات  ة عن الن ات الناتج ة النفاي ر،  تختلف آمي ن مصدر ألخ اله وم ذآورة أع ة الم  المختلف

امن للخطر                   ولكنها تتشابه بأنها آلها تحتوي على مواد تصدر أشعة مؤينة وبالتالي تعتبر مصدر آ
ة         وث للبيئ سبب تل سان وت د من وضع               . على اإلن ات الب ذه المعطي ا من ه ة إلدارة    أوانطالق ة  ألي من

  . للنفايات المشعة
ة       "  النفايات المشعة على أنها       تعرف إدارة   االساس وعلى هذا  ة والفني شاطات اإلداري جميع الن

الي                        ات المشعة وبالت ل وتخزين النفاي ة ونق داول ومعالجة وتهيئ ات ت التي لها عالقة مباشرة بعملي
  " التخلص منها 

ات موضوعة                أيعتمد وضع وتأسيس إدارة      ى مصادر محددة ومتطلب ات المشعة عل ة للنفاي من
ة وهدف العمل                 مراحل عمليات  فةلكا ة بنوعي ادئ الخاصة المتعلق ا  .  إدارة النفايات إضافة للمب آم

ضمن  تراتيجيةتت دة  اإلس ة المعتم ى  الوطني د    عل شعة والي ات الم ام إدارة النفاي ة لنظ ة التحتي البني
  .العاملة والتمويل

  
  
  

  : هدف الدراسة
سا                دة في سوريا، ي ات المشعة المتول املين في       وضع برنامج تطبيقي إلدارة النفاي ة الع عد آاف

ة      ى وصف لكاف شعة، باإلضافة إل ات الم ة النفاي ة بمعالج ال المتعلق ة األعم ن متابع ل م ذا الحق ه
  .األعمال المتعلقة بمعالجة النفايات المشعة بكافة أشكالها من حيث األدوات و طرائق العمل

  
  
  
  
  

    المشعةإدارة النفايات



 ٥

ليمة تضمن            في   شعة   النفايات الم  إلدارةالهدف الرئيسي   يكمن   ة س ات بطريق التعامل مع النفاي
سان    ة   وحماية اإلن ال القادم ع تعر والبيئ األجي تطبيق  من خالل    اإلشعاعية ضهما للمخاطر  ي ة ومن
  :المبادئ التالية
 وتخفضها   الناسعموم  مخاطر تعرض   تطبيق إدارة النفايات المشعة بطريقة تحد من         .١

  .إلى الحدود المقبولة
ن ق إدارة النفيتطب .٢ د م ة تح شعة بطريق ات الم رض اي اطر تع واطنيمخ دول م  ال

  . وان ال تتعدى السويات المقبولة والمسموح بهاالمجاورة
  .حماية البيئة من التلوثق إدارة النفايات المشعة بأسلوب سليم يؤمن يتطب .٣
ة   يتطب .٤ شعة بطريق ات الم ن  ق إدارة النفاي د م ال  تح رض األجي ة تع سويات القادم لل

  .الناس في الوقت الحاضرعموم ي يتعرض لها  التاإلشعاعية
ة وضع  .٥ ة تنظيمي ة تحتي انوني وبني ار ق يس   إط الل تأس ن خ ستقلة  م ة م ة تنظيمي هيئ

  .تشرف على جميع مراحل وعمليات إدارة النفايات المشعة بعد دخولها حيز التنفيذ
  .تخفيض حجم النفايات المتشكلةبذل آل الجهود من أجل  .٦
ات ايتطب .٧ شعة ق إدارة النفاي ة بلم ة منظم الل   منهجي ن خ ذ   م ق وتنفي ام توثي نظ

  .للمخططات
  
  

  : السياسة الوطنية 
ا            تمثل   ى تحقيقه ة عل ة الذري ة الطاق إدارة النفايات المشعة واحدة من األهداف التي تعمل هيئ

ذا   . ١٩٧٦ نيسان ٥ تاريخ ١٢منذ إنشاء هيئة الطاقة الذرية السورية وفق القانون      حيث جاء في ه
 بشكل أساسي عن المواد المشعة داخل أراضي         ة أن هيئة الطاقة الذرية هي الجهة المسؤول       القانون

ة                الجمهورية العربية السورية، ولها الحق بان تضع آافة اإلجراءات الكفيلة بحماية اإلنسان و البيئ
شريعات الالزم           ذلك و أن تراقب   ةمن التعرض لمخاطر التعرض للمواد المشعة و أن تصدر الت  ل

واد              تن ا مع الم سويات االشعاعية المسموح التعامل من خالله فيذها، باإلضافة إلى وضع حدود لل
  . المشعة

م   شريعي رق وم الت م صدر المرس ام ٦٤ث م ٢٠٠٥ لع ذي رس ار وال ة  اإلط سياسة الوطني ام لل  الع
 رالنظ بغض اعتباري أو طبيعي شخص أي التعليمات التي تمنعالمتعلقة بالمواد المشعة من خالل 

  :بـ القيام جنسيته عن
  .نهائًيا أو مؤقًتا إيقافها أو المؤينة األشعة بمصادر تتعلق ممارسة بأية البدء  -١
صنيعه  أو أشعة  مصدر  تصميم   -٢ ه  أو ت تيراده  أو تجميع صديره  أو اس سليمه  أو ت سلمه  أو ت أو  ت

ه   نقل أو حيازته وأ توزيعه أو شراؤه أو بيعه أو استئجاره أو تأجيره أو استعارته أو إعارته حيازت
ة  من  إخراجه أو تفكيكه أو إصالحه أو صيانته أو استخدامه أو تشغيله أو آانت طريقة بأية  الخدم

  .اإلشكال من شكل بأي به التعامل أو منه التخلص أو أو تخزينه
  .ةالمشع المواد  نقل-٣
 .البيئة في مشعه مواد إطالق  -٤
 .اإلشكال من شكل بأي المشعة بالنفايات التصرف -٥
 ستيرادا( اإلدخال أشكال من شكل بأي السورية األراضي إلى مستهلكة مشعة مواد إدخال منع -٦

ا  بغرض ) تهريب  -دبلوماسية حقيبة في -المسافر بصحبة ا  أو تخزينه ا  التصرف  أو دفنه أي  به  ب
 .األشكال من شكل

  
  

  : الوطنية اإلستراتيجية



 ٦

ة إلدارة ا تراتيجية الوطني د اإلس ى تعتم شعة عل ات الم ة لنفاي ة للوقاي ة العام د التنظيمي القواع
م          االشعاعية وأمان المصادر المشعة وأمنها       القرار رق وزراء ب اريخ   ١٣٤الصادرة عن مجلس ال  ت

 شكل  بأي المشعة بالنفايات التصرف اعتباري أو طبيعي شخص أي والتي منعت ،١٧/١/٢٠٠٧
رخيص  بموجب ٢٠٠٥ لعام ٦٤عي رقم التشريالمرسوم  ألحكام وفًقا إال األشكال من ة   من  ت الهيئ

 .الناظمة التالية القواعدوفق 
 يترتب وما وأعماله ممارساته من المتولدة المشعة النفايات آمية على يحافظ أن المستثمر  على-١

 .ممكن حد عند أدنى بيئي أثر من عليها
 :يلي بما التقيد األشكال من شكل بأي المشعة بالنفايات تصرفال له المرخص المستثمر  على-٢

وفير - دات   ت شآت  المع ة،  والمن ا  الالزم ا  بم زة  فيه اس  أجه ة،  القي اس  المالئم ز  لقي  ترآي
 .عنها الناجمة الجرعة معدالت أو النفايات في المشعة النكليدات
ال  لتنفيذ سليمة عمل وإجراءات تدريب وبرامج مؤهلين أشخاص  توفير- ة  األعم  المتعلق
 .المشعة النفايات مع املالتع مراحل بجميع

  .إشعاعية وقاية برنامج  وضع-
 آانت  إذا ّمافي يتحققأن  نفاية أنه على مستهلك مغلق مشع مصدر تصنيف قبل المستثمر على -٣

 .المشع المصدر هذا من تستفيد أن يمكن أخرى جهات هناك
 :مستثمرال على يجب أخرى طريقة بأية عليه الحصول أو مغلق مشع مصدر شراء عند -٤

ه  المصدر  إعادة على المورّد أو المنتج مع االتفاق إلى يسعى أن - رة  خالل  إلي ة  فت  مقبول
  عليه الحصول أو توريده وقبل آتابي بشكل وذلك االستخدام بعد
تعانة                          -٥ دة، االس ات المشعة المتول ع المشع أو عدم معالجة النفاي ادة المنب ة عدم إع  يمكن في حال

  : من خالل النفايات المشعة بطرق علمية و سليمةبإدارةبالهيئة لتقوم 
  . تخزين النفايات لمدة طويلة بغية تفكك النظير المشع-  
  . معالجة النفايات المشعة-  
  .تم التخلص النهائي منهاي تهيئة النفايات المشعة المعالجة ثم تخزينها ريثما -  

  
  
  
  
  
  

  البنية االدارية
ات المشعة في اله      اتتبع دائرة    ة   لنفاي ام         يئ دير الع دآتور الم سيد ال سم الهندسة        لل ق ق عن طري

ة ومو. النووي دائرة  تق ي  بال شعة ف ات الم ة بالنفاي ال المتعلق ة األعم ركاف ع ت. القط رةق ات  دائ النفاي
ر       من  الجهة الجنوبية    المشعة في  سورية في دي ة ال ة الذري  خارج  الحجر  المرآز الثاني لهيئة الطاق

  .لدائرة النفايات المشعة التنظيميةاإلدارية والبنية ) ١(الشكل بين وي .منطقة األقسام العلمية
  



 ٧

  
  

  النفايات المشعةلدائرة البنية التنظيمية اإلدارية ) ١(الشكل 
  

ة   ي الذي األمر النفايات المشعة   دائرةفي  العاملين  تتنوع آفاءات وخبرات     ال الموآل جعل األعم
  : وهملهم متنوعة

ة عن      و :مي، هيئة بحث عل الدائرةرئيس   -١ د إدارة الهيئ تطبيق  يعتبر المسؤول المباشر بع
امج  شعةبرن ات الم ة  إدارة النفاي دات الالزم امين المع ة وت ات اإلداري زام بالمتطلب  وااللت

املين    ة للع ة الفردي عاعية والمراقب ة االش اءللوقاي م أثن ة عمله امين   تأدي ى ت ل عل و العم
ى بموضوع معالجة             آما يقوم باجراء الد    . لهم التدريب المناسب  ة التي تعن راسات العلمي
  .النفايات المشعة

ا ويعم             نويقوم : أعضاء الهيئة الفنية   -٢ اآن إنتاجه ات المشعة من أم ون باستالم النفاي في   ل
شعة و ات الم ة النفاي سية لمعالج صالة الرئي عاعية ال اء اإلش ر الكيمي شرفمخب ى  ونوي عل

أة       ات المهي شارآ   ،  مستودع خزن النفاي ا ي ة بمعالجة       الدراسات    في  ونآم ة المتعلق العلمي
 . ويشارآون الباحثين في الدراسات واألعمال العلمية.النفايات المشعة

ة المخ األعمال    في األعمال الكيميائية في    ونيساعد: أعضاء الهيئة المخبرية   -٣ ال   بري وأعم
عاعية   ات اإلش ة بالقياس ال المتعلق سية واألعم صالة الرئي ساعدة ال ى الم ي باإلضافة إل ف

 .استالم النفايات المشعة ومعالجتها
  
  
  

 بإدارةالتي لها عالقة مباشرة     والعلمية   اإلدارية والفنية    األنشطةجميع   النفايات المشعة ب   دائرةقوم  ت
ل (من خالل     على أآمل وجه      تطبيق البرنامج الوطني إلدارة النفايات المشعة       لالنفايات المشعة     نق

ستهل        ايات المشعة   معالجة وتهيئة وتخزين النف   وو فرز    ابع المشعة الم ) كةبكافة أنواعها وآذلك المن
ة                     باإلضافة إلى وضع منهجية    سان والبيئ ة اإلن ا يضمن حماي ات بم ذه النفاي تخلص اآلمن من ه  لل

  .حاضرًا ومستقبًال من مخاطرها
  

  : النفايات المشعةلدائرةالمخطط الهندسي 



 ٨

ات المشعة و              النفايات ا  دائرةالموقع العام ل  ) ٢(يبين الشكل    لمشعة المتضمن محطة معالجة النفاي
  . األبنية المساعدة و مستودعي التخزين

  
  المخطط العام لدائرة النفايات المشعة): ٢(الشكل 

  
ات المشعة    دائرةل  المخطط الهندسي     )٣ (يبين الشكل  ات          ، النفاي ى إدارة النفاي ألف مبن حيث يت
  : المشعة من

  
  مكان العمل في دائرة النفايات المشعةالمخطط الهندسي ل): ٣(الشكل 

  
 متر و سماآة الجدران  15x18أبعادها  )صالة معالجة النفايات المشعة   (صالة العمل الرئيسية   -١
وث           .  متر ٧ سم من االسمنت المسلح و باالرتفاع        ٥٠ اس آشف التل أجهزة قي مزودة في المداخل ب

عاعي  صالة مرآ) ٦ و ج٥ج(اإلش واء ال ة ه ر لتنقي صالةو فالت ى سطح ال ة عل أرضية صالة . ب



 ٩

سماآة           زين ب وث إشعاعي في العمق              ٠٫٥العمل مغطاة بطبقة من الري ع حدوث أي تل و .  سم لمن
ة         ٢ متر و سعة      ٢مجهزة أيضا بخزان معدني تحت سطح األرض بعمق          ع آاف ر مكعب لتجمي  مت

  .    ئية المرافقةالمياه الناتجة عن عمل الصالة باإلضافة إلى المخابر اإلشعاعية و الكيميا
  :على التجهيزات التالية صالة العمل وتحتوي 

  .متزاز على الرزيناتألبطريقة ا) ١-ج(وحدة معالجة النفايات المشعة السائلة  -
  .قليل حجم النفايات الصلبةتل) ٢-ج( مكبس /ضاغط  -
  .ومن ثم خزنها باإلسمنت  السائلةلتهيئة النفايات المشعة) ٣-ج(خالط إسمنتي  -
  ).٤-ج(الصلبة رز النفايات المشعة خلية ف -
 .المهيأة باالسمنترافعه شوآية يدوية لنقل براميل النفايات  -

  صورة لصالة العمل و محتوياتها) ٤(ويبين الشكل 
  

  
   صالة العمل و محتوياتها)٤(الشكل 

 
 ٦ و م٧م( سم من االسمنت المسلح    ٣٠و القياسات بسماآة جدران مخابر الكيمياء اإلشعاعية    -٢
  :وهي .  )٥و م

ويحتوي على التجهيزات ) ٦-م(مخبر لتحضير العينات الكيميائية اإلشعاعية  -١
  :التالية 
ة   و   ير العينات الكيميائية اإلشعاعية   لتحضساحبة غاز    - سخان   وأدوات زجاجي

  .pH و ناقليهمقياس  وآهربائي
  .مخبريهمواد  -
ويحتوي على ) ٧-م) (المخبر الحار(واد والمنابع المشعة مخبر التعامل مع الم -٢

  :التجهيزات التالية 
  .لتحضير العينات الكيميائية اإلشعاعيةساحبة غاز   -
  ).المنابع العيارية(درع رصاصي لحفظ المواد المشعة  -
  . المشعةع الموادأدوات زجاجية ومواد مخبرية للتعامل م -
  :حتوي على التجهيزات التالية وي) ٥-م(مخبر القياسات اإلشعاعية  -٣
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  .  nanoassistمن نوع  بلورة يود الصوديوم للتحليل اإلشعاعي -
ازان   - وث  الكشف لجه ل اإلشعاعيتل دوي متنق وع   ي  Contamat FHTن

111M  α/β+γ .  
 .FH 40 G-L (ESM) نوع جهاز قياس الجرعة اإلشعاعية يدوي متنقل -
  .يائية التابعة لمحطة معالجة النفايات المشعةالمخابر اإلشعاعية و الكيم) ٥(ويبين الشكل 

  

  
  المخابر اإلشعاعية و الكيميائية التابعة لمحطة معالجة النفايات المشعة) ٥(الشكل 

  
 .و حمام إزالة التلوث) ١خ( صالة تبديل الثياب و تشمل خزن الثياب -٣
غرفة ) ٨م( مستودع عدة و صيانة خاص بالمحطة و) ٤ م– ١م(مكاتب : الجزء اإلداري -٤

  ).١،٢،٣-د(، حمامات ومغاسل خاصة )١-ت(، وخدمات عامة )١-غ(خدمات آهربائية 
  :   مستودعات تخزين النفايات المشعة المعالجة والمهيأة-٥

ستودع مسقط هندسي أفقي لل     ) ٦(آما يبين الشكل     ات المشعة      المخصصين ل   ينم تخزين النفاي
  .وآذلك المنابع المشعة المستهلكةي صالة العمل فالمعالجة 

  

  



 ١١

  تخزين النفايات المشعةمسقط هندسي أفقي لمستودعات ) ٦(الشكل 
  

ه                   فلتي طول ستودعين بطريق إس ين صالة العمل و الم ر و عرضه       ٥٠يتم الربط ب ر   ٧ مت  مت
  .مخصص لنقل النفايات المشعة المعالجة و هناك طريق فرعي

شكل  ن ال ين م و مب ا ه ي  ٥ آم ستودع ه ل م اد آ ان أبع سماآة 30x10 ف ر ب ن ٣٠ مت م م  س
ستهلكة        .  أمتار٥االسمنت المسلح و ارتفاع     ابع المشعة الم ستودعين مخصص لخزن المن احد الم

ر و قطر   ٨ سم و اثنان بعمق ١٠٥ سم و قطر ٢١٠ أبار، ثمانية أبار بعمق  ١٠ضمن    سم  ٨٠ مت
زودة بغطاء إسمنتي       ) ١٠ و   ٩( سماآة   و هذه اآلبار م و .  سم من االسمنت المسلح    ٥٠ متحرك ب

ار       .  يبين سماآة الجدران اإلسمنتية و عمق اآلبار     A-Aالمقطع   ابع المشعة في اآلب تم وضع المن ي
ر من سلة في                ٣ضمن سلل معدنية بحيث ال يتجاوز وزن السلة الواحدة            طن، و يمكن وضع أآث

ار     . البئر الواحد   ا اآلب نفس التصميم      ١٠ و   ٩أم ة في              فهي ب سابقة و لكن مختلف ار ال  الهندسي لآلب
  .)٧( الشكل العمق و مخصصة لمنابع مشعة عالية النشاط اإلشعاعي آما في

  

  
  من الخارج و الداخلالنفايات المشعة  مستودعات تخزين ):٧(الشكل 

  
  

I-   النفايات المشعة في سوريا  
شاط اإلشعاعي   المشعة منخفضة ومتوسطة   آمية صغيرة من النفايات    تنتج ة   الن  في الجمهوري

ا أو                        العربية السورية  ة يجب التطرق لمعالجته شكل أزم ا ي ستمر مم د م ا في تزاي ، غير أن حجمه
  .وضع تصور إلدارتها بشكل امن 

اك مرآز الطب                      ات فهن ذه النفاي د ه ى تولي وهناك العديد من النشاطات المتنوعة التي تؤدي إل
ووي  ة  (MNM)الن شعة المفتوح ابع الم سي للمن ستخدم الرئي سواء،   الم ى ال ة عل ذي و المغلق وال

ة     ة الذري ة الطاق ي هيئ شعة ف ائر الم اج النظ رة إنت ن دائ ا م ستلزماته جزئي زود بم اج . ي رة إنت دائ
ة        النظائر المشعة التي تولد النفايات المشعة المختلفة السائلة والصلبة وأحيانا نفايات مشعة بيولوجي

ة ) جثث جرذان( ينتيج شطتها ف ي ألن واد صيدالنية  الدراسات واألبحاث الت اج م ى انت ؤدي ال ت
ة                       معلمة بنظائر مشعة    ة الطاق ة األخرى في هيئ ات الناتجة عن المخابر البحثي ى النفاي ، إضافة إل

ة والم      شفيات   الذرية وعن العيادات الطبي واد المشعة و             ست شاطها الم ستخدم في ن في القطر التي ت
شرة ف   ال صناعية المنت شرآات ال ل ال ن قب شعة م ابع الم تخدام المن ن اس ة ع ات الناتج ي القطر نفاي

  .العربي السوري
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از   نفط و الغ ناعة ال تج ص ا تن شعة  آم ات الم ن النفاي رة م ات آبي ة آمي ة الطبيعي وخاص
NORM/TENORM               زور والتي تعمل  الناتجة عن محطة إزالة الرواسب الحرشفية في دير ال

ستخدمة في استخراج       على تنظي  واد          ف األنابيب الم ذه الم نفط من ه ل ال ر المشع      .  ونق ر النظي يعتب
ات      226Raاألساسي الناتج عن الصناعة النفطية الراديوم     ات المشعة في حاوي ذه النفاي   و تخزن ه

  .Bq/g 1200 ليتر و يقدر النشاط اإلشعاعي لهذه النفايات بـ ٢٠٠بولي إيتيلينية سعة 
ى نظائر مشعة          آميات هائلة من     ناعة الفوسفاتية   و ينتج عن الص    سوم الحاوي عل الفوسفوجيب

وم  ز الرادي ط ترآي غ متوس والي 226Raيبل ا ح زل 400Bq/g فيه اليب لع ذت أس د اتخ  وق
ى              ا ووصولها إل شار النظائر المشعة خارجه ع انت د تمن شكل جي ة ب الفوسفوجيبسوم في حفر محمي

  .اإلنسان والبيئة
  
I -نظائر المشعة في الجمهورية العربية السورية تطبيقات ال -١  

 :تستخدم النظائر المشعة في التطبيقات التالية
  التطبيقات الطبية -١

ووي بأن   ب الن رف الط ي       هيع شعة ف واد الم تخدام الم ا اس تم فيه ي ي ة الت روع الطبي د الف  أح
ة  االت المرضية المختلف ة الح شخيص ومعالج شخيص.ت ًا الت شكل حالي زء ال، وي ذا  الج سي له رئي

زة         آلفاتهذا التخصص مزايا تشخيصية     ر  المجال الطبي حيث يوف     تصيب مختلف أعضاء و أجه
  .تقليدية ال توفرها الطرائق ال،معالجة بعض اآلفات الورمية و غير الورميةباإلضافة إلى  ،الجسم

شخيص أو العال                      ات الت ا لغاي ك إم ووي ذل واد المشعة في الطب الن د من الم  ج،تستعمل العدي
ا من الممارسات          . مغلقةأو مفتوحة إما  مواد  على هيئة  ا في غيره ووي آم وفي مراآز الطب الن

ة اإلشعاعية                           دأ الوقاي ادة المشعة وفق مب اتج عن استخدام الم ى الضرر الن دة عل رجيح الفائ . يتم ت
ل   وتزداد الفوائد إذا ما تم التعامل مع هذه المواد ضمن أسس ومرجعيات الوقاية اإلشعاعية                مما يقل

اس                وم الن املين والمرضى وعم ا آل من الع ة   . األخطار التي يمكن أن يتعرض له حيث أن الوقاي
دخال            ة اإلن ذلك تخفيض آمي ر الخارجي لإلشعاع، آ ل األث  اإلشعاعية في الطب النووي تعني تقلي

  .بالنسبة للعاملين والوصول إلى أقل ما يمكن من األضرار ) intake(للمادة المشعة 
ا من               عن   الكشف   يمكن ووي والتقاطه ستخدمة في إجراءات الطب الن آافة المواد المشعة الم

امير(خارج الجسم باستخدام آواشف خاصة  ا آ اميرا– االغام وزيترون آ  حيث من خالل ). الب
 الحصول على صور تعطي بيانات ومعلومات سريرية عن العضو             يمكنالغاما آاميرا والحاسب    

  .آلية آشف النظائر المشعة) ٨(ويوضح الشكل ، تهمنطقة المراد دراسالأو 

  
  آلية آشف النظائر المشعة في الطب النووي): ٨(الشكل 
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ة في       تستخدم النظائر المشعة في سوريا على نطاق واسع في التط             ات الطبي اة   ست مبيق شفى المواس
ووي( شفى و ) الطب الن امعي و مست د الج شفى األس سكري و مست شرين الع ت افيشستبعض المت

  .الخاصة
  :ومن أهم النظائر المستخدمة في الطب النووي

   131I, 125Iاليود المشع    -١
ووي            ستعمل في الطب الن ثمن    .يعتبر أول نظير مشع م ره النصفي     و رخيص ال سبيا    عم صغير ن

درق وسرطان       .يعطى عن طريق الفم واماوغيطلق أشعة بيتا  و شاط ال رط ن يستعمل في معالجة ف
  .ستخدم آذلك في التشخيصالغدة الدرقية وي

 (89Sr)  ٨٩-آلورايد السترنشيوم -٢
شرة                   ة منت ة انتقالي دي،  (يستعمل في إزالة األلم المعند على المعالجة بالمسكنات عن آفات عظمي الث

م  ٨ وبمجال أعظمي      β-يتفكك بإصدار      ،)بروستات ل        و  مل وم  ٥٠(عمر النصف طوي شعيع   ) ي  ت
ة  رة طويل ل   .لفت سمية أق أثيرات ال رى أو    الت م األخ سكين األل ق ت ن طرائ شعيع    م تعمال الت اس

  .الخارجي
 201Tl  الثاليوم المشع -٣
ن ديع ر م ذا النظي ة  ه شعة المعدني ائر الم ووي   النظ ي الطب الن ستخدمة ف سية   . الم ه الرئي طاقات

تج من خالل المسرع     . ساعة ٧٣عمر النصف ،Kev 81,69المستعملة في التصوير ستعمل  .ين  ي
سيج العضلي القلبي        التقييم ال في   وظيفي للعضلة القلبية والذي يعكس مباشرة سالمة جريان الدم للن

  .وحيوية النسيج العضلي القلبي والغشاء الخلوي
 67Ga الغاليوم -٤

ه     و ساعة ٧٨عمر النصف  ينتج بالمسرع ،  من النظائر المشعة الحديثة   يمثل واحد    ات فوتونات طاق
ستخدمة في التصوير    ستعمل في   . Kev 300 , 185 , 93الم ة    ي شخيص الحاالت االلتهابي : ت

ة                     ( سة الرئوي ة عن المتكي ة الناجم سارآوئيد، ذات الرئ ة، الخراجات، ال ادة والمزمن االلتهابات الح
اريني  ي .(AIDS)لك ن األورام وف د م صوير العدي ة، أورام  : (ت رطان الرئ ات، س اللمفوم

د،الميالنوما شخيص األورام ، )الكب افة لت ثإض ي  ي، حي د ف ة،    في تجابة للمعالج دى االس د م  تحدي
  .والتمييز ما بين النسيج الورمي الفعال والتليف الناجم عن المعالجة

   111In االنديوم -٥
صف  ذات  من النظائر المشعة المعدنيةيعد  ر الن صغير  عم وم٢،٨ ( ال الل   ، ) ي ن خ تج م ين

سرع  صوير  والم ي الت ستعملة ف سية الم ه الرئي ستعمل . KeV ٢٤٥، ١٧١طاقات ال  ي ي مج ف
  .تشخيص األورام وااللتهابات المختلفة بحسب المرآب الموسوم به

 99mTc التكنيشيوم -٦
دة   أشعة مصدر .لك العديد من الخصائص المثالية من حيث استخدامهتيم ة وحي ساوي غاما بطاق   ت

Kev 140   رة وفرة آبي اميرا     ، ب ا آ از الغام ة لجه ة ال يوجد إصدار جسيمات مراف    .مثالي عمر   .ق
ثمن  و  ساعات٦النصف  د        ورخيص ال ستمرة من خالل مول وفر بصورة م  .99mTc - 99Mo مت

  .  99m Tcالعديد من المرآبات القابلة للوسم بالـ آما يدخل في 
  60Co الكوبالت -٧
  .لمعالجة األورامالمنابع المشعة المغلقة هنا النظير في ستخدم ي
  
  
  
  
   التطبيقات الصناعية- ٢
شعة  ستخدم ات ابع الم ة لمن صناعية    المغلق ات ال ي التطبيق ي    ف سوائل ف ستوى ال اس م راجلقي  أب

دة    و آذلك في تحديد السماآات و العيوب التصنيعية          اإلضافات أوالتفاعالت   ل في شرآات عدي  مث
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ة،           صناعة الخزفي سكر، ال خ .......شرآة اإلطارات، شرآة الزجاج، معامل ال ين في         ،ال ا هو مب  آم
دول  شعة  .  )١(الج ابع الم ذه المن اد ه تخداموتع د اس ى  هابع تهالك إل ة االس ى مرحل  ووصولها إل

 المصدر األساسي الذي قام بتزويدها للجهة المستثمرة بحسب العقد المبرم بين المصدر والمستثمر            
واد المشعة       واإلجراءاتوفق القوانين    اك عدد            ، الناظمة للتعامل مع الم ى أن هن  ويجب اإلشارة إل

ة          من المنابع  ات معالجة وتهيئ  المشعة ال يوجد عقود إلرجاعها إلى المصدر الرئيسي تتطلب عملي
  . المشعةاياتف دائرة النفيللتخلص منها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   معلومات عن المنابع المشعة المغلقة المستخدمة في الصناعة)١(و الجدول 
 مالحظات عنشاط المنب عمر النصف النظير المشع التطبيق

ات  التطبيق
عاعية  اإلش

192 Ir  
60Co  

74 d  
5.3 y 

0.1-5TBq  
0.1-5TBq 

  
دات    ون وح ا تك ادة م ع



 ١٥

 محمولة (Cs, 170Tm 137) الصناعية
  

 دراسة اآلبار
241Am/Be  

137Cs  
(252Cf) 

433 y  
30 y 

1-800GBq  
1-100GBq 

  
 وحدات محمولة

  
  

 آواشف

 
241Am/Be  

137Cs  
(252Cf, 226Ra/Be  

239Pu  

 
433 y  

 
30 y 

 
0.1-2GBq  

 
400 MBq 

3GBq 

  
  

اس    ة لقي دات محمول وح
 الكثافة

ة       137Cs 30 y  0.1-40 GBq مقاييس آثافة اس آثاف وحدات ثابتة لقي
 توضعات الفحم

ة   اييس آثاف مق
 وثخانة

137Cs  
241Am 

30 y  
433 y 

0.1-20 GBq  
0.1-10GBq 

ة       اس آثاف وحدات ثابتة لقي
 المواد في حجم ثابت

  
اييس  مق

 وىمست

137Cs  
60Co  

(241Am) 

30 y  
5.3 y 

0.1-2GBq  
0.1-10GBq 

اس     ة لقي دات ثابت مع
ي    واد ف ستوى الم م

 الخزانات
  

 مقاييس سماآة
85Kr  
90Sr  

(14C, 147Pm, 241Am) 

10.8 y  
29.1 y 

0.1-50GBq  
0.1-4GBq 

اس   ة لقي دات ثابت وح
ورق أو   ماآة ال س

 البالستيك
  

ات  مانع
 الصواعق

241Am  
210Po  

(226Ra, 60Co) 

433 year  
128 days 

1-4 GBq  
1-4GBq 

  
 وحدات ثابتة أو متحرآة

  63Ni آواشف
3H 

96 y  
12.3 y 

200-500MBq  
1-7.4 MBq 

 معدات ثابتة أو محمولة

  
 منابع تحليل

55Fe  
105Cd  

(238Pu, 241Am, 60Co) 

2.7 y  
463 d 

0.1-5GBq  
1-8GBq 

  
دات    ون وح ا تك ًا م غالب

 محمولة
  منابع التشعيع

  شعيعمنابع الت
60Co  

137Cs  
  

5.3 y  
30 y 

 

0.1-400PBq  
0.1-400PBq 

  600TBqوحدات ثابتة 
600TBq وحدات ثابتة  

 وحدات ثابتة 60Co 5.3 y 1-100TBq منابع معايرة
  

 آواشف دخانية
241Am  

226Ra  
(239Pu) 

433 y 0.02-3MBq ثابتة أو سهلة الحمل 

اييس  مق
ي   ستوى ف الم

 األفران

60Co  5.3 y 2GBq ثابتة 

  
  
  
  
  
  

II-  المشعة النفاياتإلدارةالمراحل التكنولوجية   
شعة        ات الم ال إلدارة للنفاي امج فع ر برن شعة عب ات الم ة النفاي تم مراقب شكل  و. ت ح ال ) ٩(يوض

د من      ال يصف الطرق     الذي البرنامج ا بطرق         أنضرورية للتأآ تخلص منه تم ال ات المشعة ي  النفاي
  .آمنة وسليمة
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 :المصطلحات التاليةالمشعة على بإدارة النفايات المتعلقة تعتمد الخطوات 

  .جمع النفايات المشعة حسب أنواعها و أشكالها: Collectionمع النفايات المشعة ج -١
  .نقل النفايات المشعة إلى محطة المعالجة: Transport نقل النفايات المشعة -٢
 . النفايات المشعةالتعرف على أشكال ومحتوى وآميات: Characterizationالتوصيف  -٣
ساعد األخصائي          : Classificationالتصنيف   -٤ تقسيم النفايات المشعة الناتجة إلى مجموعات ت

  .في عمليات المعالجة والتهيئة والتخلص
ت  -٥ زن المؤق ون   : Temporary Storageالخ ى تك شعة حت ات الم ع النفاي ن لتجمي ان آم مك

  . أو التصريفمالئمة للمعالجة أو التهيئة
ع ضمن حدود      : Direct Disposalالتصريف المباشر  -٦ يتم تصريف النفايات المشعة التي تق

  .التصريف المباشر
ي -٧ زين التفكك ك  : Decay Storageالتخ ة للتفك ة آافي رة زمني شعة لفت ات الم زن النفاي خ

  .اإلشعاعي لتصبح ضمن حدود التصريف إلى البيئة
  .لية المعالجةمعمال المساعدة في عاأل: Pretreatment المعالجة التمهيدية -٨
  . النفايات إلى اصغر ما يمكنحجماألعمال التي تقلل : Treatmentالمعالجة  -٩
ل والتخزين              : Conditioningالتهيئة   -١٠ ات النق م لعملي ى شكل ثابت ومالئ ات إل ل النفاي تحوي

  .والتخلص
ة       : Disposalالتخلص   -١١ اآن معزول سطح     مخازن س    (وضع النفايات في أم  )طحية و تحت ال

  .يضمن أبعاد الخطر عن الناس والبيئة
  

  
  الخطوات المتبعة في إدارة النفايات المشعة في سوريا) ٩(الشكل
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II- جمع النفايات المشعة -١.  

ة     ا الفيزيائي ات وحالته ة النفاي شعة بكمي ات الم ع النفاي ة جم ق عملي ة (وتتعل ائلة، رطب لبة، س ) ص
شاطها اإلشعاعي  ستوى ن ا وبم ة(وطبيعته ائي ) عضوية، ال عضوية، بيولوجي وبالترآيب الكيمي

ا                    . والنظائري لهذه النفايات   د فرزه شكلها بع ور ت ات المشعة مباشرة ف ة جمع النفاي و تجري عملي
ة للحرق            ر قابل ة للحرق أو غي ات جمع     . بحسب الحالة الفيزيائية إلى نفايات قابل تم تبطين حاوي وي

لبيولوجية بأآياس من البالستيك منعا لتالمس النفايات المشعة مع سطح           النفايات المشعة الصلبة وا   
تيكية خاصة أو توضع               ات بالس ا تجمع في حاوي سائلة فأنه ات المشعة ال ا النفاي حاويات الجمع أم

ستا   ن ال ات م ل خزان صدأ نداخ اوم لل تيل المق ي    . لس س سائلة ف شعة ال ات الم ع وضع النفاي و يمن
وع من               حاويات جمع النفايات المش    عة الصلبة أو النفايات المشعة البيولوجية حيث يخصص لكل ن

  .أنواع النفايات المشعة حاويات خاصة لجمعه بها بمعزل عن األنواع األخرى
ة              ك الحاوي تثناء تل فيما يخص المنابع المشعة المستهلكة المغلقة فأنها تجمع في حاويات مدرعة باس

ات المشعة           و تخض  . على نظائر مشعة قصيرة عمر النصف          ستخدمة لجمع النفاي ات الم ع الحاوي
ا               ا من الخدوش والثقوب آم د من خلوه ة للتأآ ة والخارجي لعملية فحص فيزيائية لجدرانها الداخلي
يجب إجراء عمليات طالء لها من فترة إلى أخرى وتوضع عليها شارات تحذير من وجود خطر                    

  .إشعاعي
شعة تخصيص م ات الم تج النفاي اتق من ى ع ع عل ه يق شعة وإحاطت ات الم ع النفاي زوٍل لجم اٍن مع ك

ة       ه آمي سجل في جل خاص ي تح س ذلك ف ة وآ عاعية الناتج ة اإلش دة الجرع ن ش ف م ائل تخف بوس
  :النفايات المشعة التي تنتج لديه إضافة إلى

  .طبيعة النفايات المشعة وحجمها .١
  .نوع النظير المشع أو النظائر الموجودة في النفايات المشعة .٢
 .شعاعي للنفايات المشعةالنشاط اإل .٣
 .شدة الجرعة على سطح حاويات جمع النفايات المشعة .٤
 .شدة الجرعة على مسافة متر واحد من النفايات المشعة .٥

ن     صفها ع ر ن د عم ي ال يزي شعة الت ات الم ا يخص النفاي تج  15و فيم دى من ظ ل ا تحف ا فإنه  يوم
نخفض    ى ي ا حت ا تفككي ا تخزين وم  بتخزينه شعة ويق ات الم دود  النفاي ى الح عاعي إل شاطها اإلش  ن

المسموح بها والموضوعة من قبل الهيئات الحكومية المختصة ومن ثم يتم التخلص منها على أنها               
ا من                 . نفايات غير مشعة   تم تقطيعه رة أو ي ات آبي و توضع النفايات المشعة آبيرة الحجم في حاوي

  . أجل تصغير حجومها
ستخدمة لجمع              ينصح بإجراء االختبارات لكشف التلوث ا      اس الم ات أو األآي ى الحاوي سطحي عل ل

ى الكيس                    ة اللطخة ويوضع عل النفايات المشعة في حال وجوده بعد إحكام إغالقها باستخدام طريق
  ). عملية الوسم(أو الحاوية لصاقة تدون عليها جميع المعلومات المتعلقة بمحتوياته 

ز وم   ف مراآ ن مختل شعة م ات الم ع النفاي ة جم تم عملي سورية  وت ة ال ة العربي سات الجمهوري ؤس
دير                          ات المشعة ب ر النفاي راد مخب ة الجمع بإشراف أحد أف بشكل عام من قبل شخص مخول بعملي

ا تجمع من                  . الحجر ا فإنه وفيما يخص النفايات المشعة التي تتطلب معالجة قبل التخلص الدائم منه
ل المخ  ن قب ل م م تنق ن ث ا وم ات وتخزن مرحلي دي النفاي ل مول ى محطة قب ل إل ة النق صين بعملي ت

  .المعالجة المرآزية بدير الحجر من أجل المعالجة من قبل عناصر مخبر النفايات المشعة
  
II- نقل النفايات المشعة -٢.  

تالم و تم اس صين   ي ل المخت ن قب شعة م ات الم ل النفاي ات  نق ل النفاي ث تنق ل خاصة  بحي ائط نق وس
عاعصممت ل ة إلش ؤمن الوقاي املين فيةت ال و للع ذا المج ان لي ه ايير األم ي مع ي تلب ودة ف الموج

  .  لنقل النفايات المشعةفي الهيئةالمتبعة إجراءات الوقاية و األمان 
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تم و  ة          ي ة المليئ طح الحاوي ى س ة عل دة الجرع ات وش عاعي للنفاي شاط اإلش د الن ا تحدي ل نقله قب
ستهلكة بحيث ال              ة الم ة     بالنفايات المشعة أو المنابع المشعة المغلق ا أن   . 2mSv/hتتجاوز القيم آم

  .28μSv/hشدة الجرعة في حجرة القيادة يجب أال تتجاوز القيمة 
ذي             تم إجراء  ي محطة المعالجة    إلىالنفايات  بعد وصول   و ات وال ذه النفاي ى ه دائي عل  الفحص االبت

ضمن  شعة،      (يت ات الم وزن للنفاي ات ال ات، عملي ة، فحص الحاوي ة للنفاي ائق المرافق فحص الوث
ات                         ال ى سطح الحاوي اس شدة الجرعة عل ات والتي تتضمن قي ذه النفاي ى ه قياسات اإلشعاعية عل

الج           ). وعلى مسافة متر واحد من حاويات النفايات المشعة        رز و  تع ات وتف بعدئذ تصنف هذه النفاي
  .حسب نتائج الفحص اإلشعاعي ثم تخزن إما تخزين مؤقت أو تخزين طويل األمد

  
II- ات المشعةتسجيل النفاي -٣.  

ات    ة المعلوم ا آاف دون فيه ث ي دة حي ة معتم جالت خاص ي س شعة ف ات الم سجيل النفاي تم ت ي
  .  الضرورية والالزمة عنها تمهيدًا لمعرفة اجراءات المعالجة الالحقة

  
II- فرز النفايات المشعة -٤.  

  :تتم عملية فرز النفايات المشعة بالشكل اآلتي
حاوية على مصدرات ألفا لوحدها وبمعزل عن          توضع النفايات المشعة الصلبة ال     .١

  .مصدرات بيتا وغاما
شاط إشعاعي              .٢ ى ن ة عل ر   تفرز النفايات المشعة الصلبة الحاوي دون    آبي لوحدها وت

 .هذه المعلومة على سطح الحاويات الجامعة لهذا لنوع من النفايات المشعة
ى نظائر مشعة قصيرة عمر                  .٣ ة عل صلبة الحاوي  النصف   تفرز النفايات المشعة ال

 .يمعزل عن تلك الحاوية على نظائر مشعة طويلة عمر النصف
 .يمنع منعا باتا وضع النفايات المشعة الجافة مع النفايات المشعة الرطبة .٤
ى                 .٥ ى بالضغط عل تح من األعل صلبة تف تخصص حاويات لجمع النفايات المشعة ال

 .دواسة تقع في أسفل الحاوية باستخدام القدم
 

ا                تتم عملية فرز النف    ة مم ات المعالجة والتهيئ سهيل عملي ايات المشعة بالسرعة القصوى من أجل ت
ذه                    يؤدي إلى تقليل حجومها، ومن ثم تصنف وتقسم إلى مجموعات حسب الخواص اإلشعاعية له

ات قصيرة                   (النفايات المشعة    ات مشعة قصيرة العمر النصفي جدا، نفاي المحتوى النظائري، نفاي
ات طوي  صفي، نفاي ر الن صفي العم ر الن ة العم ة   ) ل ة الفيزيائي سب الحال ذلك ح شعة  (وآ ات م نفاي

وحسب الخواص   ) عضوية، ال عضوية  (وحسب الخواص الكيميائية   ) صلبة، نفايات مشعة سائلة   
ستهلكة لوحدها وبمعزل عن                  )سامة، خطرة بيولوجيا  (البيولوجية   ابع المشعة الم رز المن تم ف ، و ي

ومن الجدير ذآره أن عمليات     . ورتها على اإلنسان والبيئة   بقية النفايات المشعة وبحسب درجة خط     
وفير                      ر في ت ى حد آبي سهم وإل ا ي شكلها مم اآن ت فرز النفايات المشعة يمكن أن تتم مباشرة في أم

  .الوقت والجهد في محطة دير الحجر المرآزية من خالل عدم اللجوء إلى الفرز في المحطة
  
II- تصنيف النفايات المشعة -٥.  

شورة في           تصنيف النفايات المشعة على     يعتمد   ة و المن شورا معايير التصنيف العالمي ة   من ت الوآال
ة    المعاييرحيث تتضمن هذه الدولية للطاقة الذرية،     ة الفيزيائي  تصنيف النفايات المشعة حسب الحال

ائي والنظ  ب الكيمي عاعي والترآي شاط اإلش ستهلكة يوالن شعة الم ابع الم ى المن افة إل ري باإلض
   .نفايات المشعة الناتجة عن الصناعة النفطيةوال

   :وتصنف النفايات المشعة وفق حالتها إلى
   .غازية وسائلة ومواد صلبة: حسب الحالة الفيزيائية -اوًال
  : النفايات الغازية -١
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دد، و صنيف مح ى ت ة إل ات الغازي ع يكونال تخضع النفاي ًا م ان مرتبط صنيفها في بعض األحي  ت
  .وفقًا لمكان تشكلهامنظومة التهوية 

ة مجموعات          ى ثالث وحسب توصيات الوآالة الدولية للطاقة الذرية تقسم النفايات المشعة الغازية إل
  :)٢(آما هو موضح في الجدول 

  
  تصنيف النفايات المشعة الغازية): ٢(الجدول 

ات مشعة صلبة        ات المشعة المو      . وتعامل الفالتر آنفاي جودة في   و يوجد في محطة معالجة النفاي
ة نظام                        شات العام د من المن الهيئة نظام تهوية وفالتر تحتجز النظائر المشعة، آما يوجد في العدي

  .تهوية لحجز الغبار  المحمل بالنظائر المشعة
  
  : النفايات السائلة -٢

ة                   تصنف النفايات السائلة حسب نشاطها اإلشعاعي إلى خمس مجموعات حدودها تختلف من دول
  :)٣( تبيانها في الجدول يمكن. إلى أخرى

  
  تصنيف النفايات المشعة السائلة): ٣(الجدول 

  
  : وتقسم النفايات المشعة السائلة حسب الترآيب الكيميائي وترآيز األمالح إلى 

ة  - ر مالح وائل غي ظ      :  س واض حف اه أح اعالت و ومي ي المف ى ف د األول اه دارة التبري ل مي وتمث
شعة          ات الم ة النفاي اء معالج ة أثن رة المكثف ن األبخ ة ع اه الناتج ستهلك و المي ود الم ضبان الوق ق

  . في محطة تشعيع األغذية في الهيئة60Coباإلضافة إلى مياه حوض حفظ منابع التشعيع 
  ).في المخابر والمنشآت النووية( مياه الغسيل عمومًا وتمثل:  سوائل قليلة الملوحة -
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ة                :  سوائل مالحة    - اه إزال شاردية ومي ادالت ال ل الناتجة عن المب ات المخابر والمحالي وتمثل مخلف
  .التلوث اإلشعاعي 

  : وتقسم النفايات المشعة السائلة حسب قابليتها لالحتراق إلى
ة       - ر محترق ل الحمضية و    :  سوائل غي وث اإلشعاعي وسوائل             \المحالي ة التل اه إزال ة ومي أو القلوي

ي   د ف ستخدمة للتبري ل الم شاردية والمحالي ادالت ال سيل المب اه غ ر ومي واتج التبخي ابر ون المخ
  .المفاعالت 

راق   - ة لالحت وائل قابل ين      :  س ضوية و الكيروس الت الع ة المح شحيم و آاف وت الت ة زي آاف
  .اليورانيوم المستخدم في دارة الوقود النووي وفصل 

ع                 تم تجمي ة حيث ي ى نظام الوآال ة عل سائلة في الهيئ ات المشعة ال ويعتمد نظام تصنيف النفاي
ر عضوية   (النفايات المشعة السائلة من المخابر المنتجة لها في حاويات خاصة          مع  ) عضوية وغي

  .ةتدوين نوعية النظائر المشعة المحتواة في السائل وترآيز النظائر المشعة المستخدم
  
   النفايات الصلبة -٣

ذه                   ا ه مبدأ تصنيف النفايات المشعة الصلبة هو شدة الجرعة على سطح الحاوية إلي توجد فيه
وهناك بالتالي عدة مساوئ وخاصة أنها ال تسمح بإجراء قياسات لجميع المواد المصدرة              . النفايات

السطح فقد وضعت الوآالة    وحسب شدة الجرعة على     . لإلشعاع وتتعلق نتائج القياس بنوع الحاوية     
 )٥(الدولية للطاقة الذرية تصنيفًا لهذه النفايات وقسمتها إلى ثالثة مجموعات موضحة في الجدول              

  .من اجل مصدارت أشعة غاما وبيتا ومجموعة رابعة لمصدارت ألفا

  
  تصنيف النفايات المشعة الصلبة): ٥(الجدول 

  
صن    ى ت صلبة باإلضافة إل ات ال ا تصنف النفاي ى مواصفاتها  آم سطح، إل ى ال دة الجرعة عل يف ش

  :الفيزيائية مثل 
ستخدمة        :  نفايات صلبة قابلة لالحتراق    - آجثث حيوانات التجارب و علف الحيوانات والمالبس الم

ية و        ة و القماش تكية و المطاطي ة البالس ة الفردي ائل الوقاي شعة ووس واد الم ع الم ل م اء التعام أثن
  .لتهوية والمواد الملوثة بالمواد المشعة وغير الصالحة لالستخدامالورق و األخشاب و فالتر ا

راق   - ة لالحت ر قابل ات غي وات و      :  نفاي اء و العب واد البن سيراميك و م اج و ال ادن و الزج آالمع
  .الحاويات المستهلكة و قطع المخابر الملوثة بالمواد المشعة

مًا آبيرًا بحيث يمكن آبسها لتقليل حجمها       وتمثل النفايات التي تشغل حج    :  نفايات قابلة لالنضغاط   -
  مثل الحاويات و العبوات و األدوات المخبرية و الصناعية الصغيرة الملوثة بالمواد المشعة 

ضغاط  - ة لالن ر قابل ات غي ن     :  نفاي ا ع د أبعاده ي تزي دات الت اء و المع واد البن ل م  * ٩٠٠وتمث
النفايات الصلبة عالية النشاط    ) ابع مشعة من( مم، مثل المصادر المشعة المستهلكة       ٣٠٠٠* ١٢٠٠

  .اإلشعاعي
  

   :  حسب النشاط اإلشعاعي-ثانيًا



 ٢١

سان                   ى اإلن ضار عل ا ال شاط اإلشعاعي ومدى تأثيره ة الن . وتضم عددًا من الفصائل تحددها طبيع
 :إلىويمكن تقسيمها تبعًا لمحتواها من النظائر المشعة 

ا عن    نصف   لى نظائر مشعة ال يتعدى عمر        نفايات مشعة ال تحتاج إلى معالجة، تحتوي ع        أي منه
  . يومًا١٥

ى نظائر مشعة              وي عل ة         نفايات مشعة تحتاج إلى معالجة، تحت ا قصيرة و طويل  . أنصاف أعماره
  . لهذه النفاياتاإلشعاعيةوتعتمد طرق المعالجة على السوية 

  
  :  المنابع المشعة المستهلكة-ثالثًا

ستعمل في             تستعمل المنابع اإلشعاعية إلجراء      ا ت صناعة آم عمليات التشعيع والقياسات في ال
ات          رامج البحوث والتطبيق ة            . التشخيص والعالج الطبي وفي ب ى هيئ ًا عل ابع غالب ذه المن وتكون ه

صدأ               واد صلبة ال ت ة بم ا         . أقراص أو أعمدة معدنية أو أمالح مغلف ابع في أماآنه ذه المن وتوضع ه
ا وهي محا ة عليه زات الحاوي شغيل ضمن التجهي ضمن الت ة وي ؤمن الحماي دريع مناسب لي طة بت

ا، تصبح    . اآلمن للغرض المخصصة له   وبعد فترة عمل هذه المنابع واستيفاء الغاية المخصصة له
شعة يجب       ة م صبح  نفاي الي ت زمن وبالت ع ال اقص م شاطها تن صادية الن ن دوى االقت ة الج عديم

ا   ات           . التخلص منه وع من النفاي ذا الن ا (ويتطلب ه ستهلكة    المن معالجة خاصة عن      ) بع المشعة الم
  . التحفظ عليها بشكل آمنداخل براميل معدنية ثمطريق تدريعها بطبقة من اإلسمنت 

 
    : نفايات الصناعة النفطية و األسمدة-رابعًا

واد المشعة          ا لخطر الم املون فيه ُتعد صناعة النفط والغاز إحدى الصناعات التي يتعرض الع
ة  صناعة ال (NORM)الطبيعي ذه ال ل ه ز بفع ي تترآ نفط   .ت ة ال شعة الطبيعي واد الم ق الم إذ تراف

شكل،   اطن األرض ال ن ب ستخرج م ب    الم ة ألنابي دران الداخلي ى الج ع عل نفط  فتتوض ل ال نق
ستودعات  صل أو الوم ستودعات ف شكل م ه ال ب     . خزن شكل رواس ا ب عات أم ذه التوض ون ه تك

فية  دارة Scaleحرش ا  . Sludge أو آ ر   الفوأنآم مدة يعتب ن صناعة األس اتج ع سوم الن سفوجب
ا يوجد   . من المواد المشعة الطبيعيةBq/kg 400نفايات مشعة طبيعية الحتوائه على أآثر من   آم

 ).مكتب التعدين المائي(نفايات سائلة عضوية ناتجة عن معالجة حمض الفسفور 
  
II- الخزن المؤقت -٦  

ستودع            د(يتم تجميع النفايات المشعة في مكان امن         ا م اخل محطة المعالجة أو في إحدى زواي
  . قبل فريق عمل النفايات المشعة منلمعالجتهاريثما يتم وضع مخطط ) خزن النفايات

  
II- التصريف المباشر -٧  

ا                          ة مباشرة حيث يحصل له ى البيئ ة إل سائلة والغازي ات المشعة ال غالبًا ما يتم تصريف النفاي
شاطه        تمديد   ى إضعاف ن ؤدي إل ة                  . امما ي ى البيئ تم تصريفها إل صلبة فال ي ات المشعة ال ا النفاي أم

ات خاصة من اجل التفكك                    م توضع في حاوي ا ث ان إنتاجه ا في مك تم مراقبته بشكل مباشر، بل ت
  .اإلشعاعي أو توضع في مكان مناسب للتحفظ على النفايات المشعة الصلبة

ل المؤسسة     من  يشكل تصريف النفايات إلى البيئة       د اخ   قب ذلك من خالل        بع ة ب ذ أذن من الهيئ
د                         م هو الحال عن راد تصريفها، آ ات الم ات من النفاي ى عين نتائج التحاليل اإلشعاعية المجراة عل

ة     عن مستشفى الطب النووي بدمشق،        ةتصريف النفايات المشعة السائلة الناتج     وم    أو الهيئ التي تق
  .بذلك للنفايات المخزنة لديها

ذا التصريف عن                  يجب أن ال تزيد الجرعة اإل      ا أي شخص جراء ه شعاعية التي يتعرض له
ا           حدود الجرعات المدونة     ة فئاته ات المشعة بكاف ، والتي يجب أن تكون      في جداول تصنيف النفاي

امج       ل برن ن قب ا م رف عليه صورة ومعت دير   . ALARAمح تم تق عاعي ألي  ي رض اإلش التع
شعة من خالل شخص  ات الم ي للنفاي شاط اإلشعاعي الكل صريفهاالن راد ت يمكن أن .  مباشرةالم
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ال آال   في   و.  يًاأو شهر  محسوبا سنويًا   الكلي المصرف   اإلشعاعي  يكون النشاط    تم    تين،الح زود  ي ت
  .التالية ألخذ اإلذن بالتصريفالسلطة الرقابية بالمعلومات 

  .النظائر المشعة المراد تصريفها -
ة التصريف - ات وطريق وع النفاي ال . تفاصيل عن ن وائ" آمث شعة س ائر الم ر النظ ل مخب

 ".تصرف إلى األنهار عبر أنابيب الصرف تحت أرضية
 .الفعالية اإلشعاعية للنفايات المراد تصريفها وما هو تواترها -
 .أي تمديد قبل أو بعد مغادرتها لعمال المراقبة -
 . أو العاملين أثناء التصريفاألشخاصتقدير أي احتمال لتعرض  -
ذه الن       - ات   شرح لماذا يجب تصريف ه ى فاي ى              إل الها إل ا و إرس ة عوضًا عن معالجته  البيئ

 .ALARAوهذا البند موجود في تقييم . مخزن النفايات
  
II- التخزين التفككي -٨  

ة التخزين التفككي في حال وجود نظائر مشعة قصيرة العمر موجودة في                           يعمد الى طريق
دة   ة المتول ار الكمي ين االعتب ذ بع شعة دون االخ ات الم ة أنا آم. النفاي شعة البيولوجي ات الم  النفاي

ة    ) جثث الحيوانات المحقونة بالنظائر المشعة    ( ذه الطريق ر الحجر   زيوجد في مرآ    . تصرف به  دي
ذلك   ي و آ زين تفكك ستودع تخ رم ز داألم ي مرآ ا ف ز دو . وباي ستودع مرآ ستقبل م ث ي ا حي باي

سيكلتر ( النظائر المشعة      إنتاج ائرةالنفايات المشعة الناتجة عن د     ات        ) ونال ذه النفاي حيث تحوي ه
  .   الذي عمر النصف له يقارب السنة65Znعلى نظير 

  
II- معالجة النفايات النووية المشعة -٩  

ة أشكالها       تقسم إجراءات معالجة     م            النفايات المشعة بكاف م المعالجة ث ة ث ى المعالجة التمهيدي إل
ات المشعة      تتنوع طرق المعالجة ب    و التهيئة سائلة     الغاز(تنوع النفاي صلبة وال ة وال شكل     ).ي ين ال  ويب

  .إجراءات معالجة النفايات المشعة المتبعة في الهيئة) ١٠(
  

  
  مخطط المراحل التقنية لمعالجة النفايات المشعة): ١٠(الشكل 

  
  معالجة النفايات الغازية -١
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ل                      ة قب ة الفعالي ر عالي ى فالت ة عل ة تنقي ستودعات التخزين لعملي يخضع هواء صالة العمل وم
ة       . نطالقة إلى الجو الخارجي    ا ات العالق ى     حيث ينقى من الجزيئ وي عل بعض  التي يمكن أن تحت

اء العمل     الموجودة في الصالة    المشعة  النوآليدات   ادرة     أثن ازات الن ل الغ إطالق      . مث ادة ب سمح ع وي
شاط اإلشعاعي ال                     ان الن ة مباشرة إذا آ ى مجموعة التهوي راره عل د إم ى الجو بع صالة إل هواء ال

 ةمداخن(مخرج المكبس   مرآبة على    المسامات   ةآما توجد فالتر متعدد   . يد عن الحد المسموح له    يز
وث البيئي  وتوجد                       ) عالية ع التل ى الجو لمن ة إل دات المشعة المنطلق ز النوآلي لتؤمن تخفيض ترآي
ر التي تح        . .هواء مرآبة على خلية فرز النفايات الصلبة      حدة تنقية   و أيضا ا الفالت تجز  وتجمع غالب

  .النوآليدات المشعة وتعتبر آنفايات صلبة وتعالج آما تعالج النفايات الصلبة
  
  معالجة النفايات الصلبة -٢
  خصائص طرق معالجة النفايات الصلبة-١-٢

ة وطرق                      ع آطرق ميكانيكي ا الكبس والتقطي صلبة طريقت ات ال تستخدم من اجل معالجة النفاي
ى تصغير الحج         رالح شكل     . مق، والتي بمجملها تهدف إل ات     ) ١١(ويظهر ال مخطط معالجة النفاي

  .المشعة الصلبة
  

  
  .مخطط معالجة النفايات المشعة الصلبة) ١١(الشكل 

  
   فرز النفايات الصلبة-٢-٢

ة ومتنوعة                تتضمن النفايات المشعة الصلبة الناتجة عن استخدام المواد المشعة منتجات مختلف
شعة  المواد الم ة ب دات ملوث ى مع رة أخرىباإلضافة إل تخدام م صلح لالس تخدامها وال ت اء اس . أثن

ستخدمة            ات الم ادن والرزين اء التعامل مع المع ة الناتجة أثن ونذآر على سبيل المثال البقايا المعدني
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ة                     دات واألنابيب التي ال يمكن إزال زات والمع رة والتجهي في عمليات التبادل الشاردي ومواد الفلت
ذلك فال        ا، وآ ة             التلوث اإلشعاعي عنه ة واألواني المخبري ة الفردي ائل الحماي واء ووس ة اله ر تنقي ت

  . والمواد البالستكية والورق واألخشاب ومواد البناء بجميع أنواعها
ووي                   ان الن ة اإلشعاعية واألم ايير وشروط الوقاي  اذا  وتعتبر النفايات الصلبة مشعة، وفق مع

  :آان
ن   - د ع سطحي يزي وث ال ستوى التل ا٥٠٠م ة ألف ة أو  / جزئي ا٥٠٠٠دقيق ة بيت ة / جزيئ  دقيق

   .٢ سم١٠٠لسطح مساحته 
 لوجود النظائر المشعة     ه مرة عن الترآيز المسموح ب      ١٠٠النشاط اإلشعاعي النوعي يزيد      -

د       . صنعية في المياه   وم    7-10والمكافىء النوعي ألشعة غاما يزي افىء رادي دة إشعاع      / مك غ، وش آ
  . بالتماس المباشرm Sv/h 0.3غاما يزيد 

ر  شعة ذات عم دات م ى نوآلي ة عل صلبة الحاوي ات ال ا النفاي د عن نصف أم  ١٥تفكك ال يزي
ا،                   يم المسموح به يومًا، يتم حفظ هذه النفايات لفترة آافية يصبح بعدها النشاط اإلشعاعي ضمن الق

ة ات العادي ك في مّكب النفاي د ذل ى بع ة . وتلق ات العادي ة مّكب النفاي ة مراقب ذه الحال ي ه ويجب ف
ات ضعيفة                    مإشعاعيا آي نضمن عد    رة من النفاي ات آبي راآم آمي ة اإلشعاعية نتيجة ت  رفع الخلفي

اوز   ث ال تتج عاعي بحي شاط اإلش ة   . m Sv/h 0.1الن ع ومراقب ة جم يم عملي ذا يجب تنظ وله
  .وتصنيف وفرز النفايات الصلبة في منطقة مخصصة لهذا الغرض

شاط اإلشعاع      راق       تقسم النفايات الصلبة ذات الن ة لالحت واد قابل ى م نخفض إل ي المتوسط والم
  .لكبس وغير قابلة للكبسلوهذه األخيرة تقسم بدورها إلى مواد قابلة  ققابلة لالحتراوغير 
  

  الطرق الميكانيكية لتخفيض حجم النفايات الصلبة المشعة-٣-٢
صل                     ات ال اد النفاي ذلك أبع شكل الهندسي وآ ر ال ى تغيي ة إل ى بة  تهدف الطرق الميكانيكي ل   إل  اق

  .وأآثر الطرق المستخدمة هي الكبس والتقطيع. حجم ممكن
  :الكبس -١

وع   ن ن دروليكي م بس هي ة مك ذه الغاي ستخدم له بس ضمن   .   CT-PROوي ة الك تم عملي و ت
ة سعة    ل عياري ًا    ٢٠٠برامي ضاغط متحرآ ر بحيث يكون الجزء ال وة  ( ليت دروليكي بق مكبس هي

ار   من األعلى إلى األسفل  )  طن ١٥٠-٣٠ شكيل تي ار     وتترافق عملية الكبس بت وث بالغب وائي مل ه
ان    ي مك ا يوضع ف ة خاصة، آم ام تهوي بس بنظ از الك زود جه ذا ي شعة، له ائر الم ل بالنظ المحم

ل        . وال تخضع النفايات الصلبة القابلة لالنفجار لعملية الكبس       . معزول بأحكام  ل البرامي م تنق ومن ث
س ى م شعة إل ات الم ى النفاي ة عل ا الحاوي تخلص منه تم ال عاعيا لي تودعات الخزن حيث تراقب إش

ة                       ى البيئ ة الصرف إل ا لعملي يم المسموح به الحقًا عند التأآد من وصول النشاط اإلشعاعي إلى الق
  . في مكان الكبساإلشعاعي وقياس التلوث عملية الكبس) ١٢(ويوضح الشكل . بدون أية مخاطر

  



 ٢٥

س  المكبس  و طريقة التجهيز و الكب
وقياس التلوث االشعاعي  

  
   النفايات الصلبةآبسطريقة ) : ١٢ (الشكل

  
ى مصدرات                          ة عل ة أو حاوي ات صلبة ملوث ة الكبس لنفاي دما تجرى عملي ويجب توخي الحذر عن

ة          . ألفا، مثل اليورانيوم والبلوتونيوم والبريليوم     وأظهرت النتائج أن قوة الكبس تكون مثالية في حال
ى        ضغ ٨٠إذا وصلت إلى ) بولي اثلين (المواد البالستكية    رة إل واد الفلت اج م ا تحت  ٧٠ط جو، بينم

  .ضغط جو
  
  حرق النفايات المشعة الصلبة -٢

 مرة من    ١٠٠-٥٠تخفض عملية حرق النفايات الصلبة القابلة لالحتراق حجم النفايات بحدود           
ار    .  مرة٢٠-١٠الحجم األصلي على األقل، آما تقلل من آتلتها بحوالي       ين االعتب ويجب األخذ بع

  .يائية للمواد الخاضعة لعملية الحرق من حيث آثافتها ورطوبتها وترآيبها الكيميائيالحالة الفيز
شكلة        واد الم رق الم ن ح ث ال يمك رق، حي ة الح راء عملي ل إج صلبة قب ات ال رز النفاي تم ف ي

ة أو  واد انفجاري امة أو م ازات س ضيةلغ ازات حم واد   . غ راري للم رح الح ية الط ب خاص  وتلع
ة        المحترقة دورًا هامًا أ  دة وسرعة وآمالي ة الحرارة المتول ثناء تصميم أفران الحرق وخاصة آمي

  .عملية االحتراق، آما يوضح ذلك الجدول التالي
  

  )آلغ/آيلوآالوري(الطرح الحراري   المادة
  ١٠٠٠٠-٩٨٠٠  المطاط
  ٩٠٠٠-٨٥٠٠  بولي اثلين
  ٨٠٠٠-٤٠٠٠  آرتون
  ٤٥٠٠-٣٥٠٠  خشب

  
ة الحرق لمعالجة       شأ العضوي     يمكن استخدام طريق سائلة المشعة ذات المن ات ال بعض النفاي

وت ( ه ).  محالت عضوية– نفط –زي اد يمكن معالجت ا صلبة أو رم ا بقاي شكل نتيجة احتراقه تت
د ا بع ة صلبة فيم سيط  .آنفاي ى الحرق الب ة عل ي محطة المعالج ات ف ة حرق النفاي د طريق  وتعتم

راء     ي الع ذلك ف دني مخصص ل ل مع من برمي ر . ض تم ح ث ي ر  حي ة و الفالت ات الورقي ق النفاي
  . باالضافة الى القطع الخشبية الملوثة

م   ن ث ومين وم منت أو البيت ه باالس صلب بمزج ة الحرق وي اتج عن عملي اد الن ع الرم تم جم ي
دائم    اآن الخزن ال ى أم وات خاصة ويرسل إل شكل . يوضع في عب ين ال ة الكبس ) ١٣(ويب طريق

  .المتبعة
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طريقة حرق النفايات الصلبة في بيئة       
مفتوحة و نقل الرماد بعد الكشف االشعاعي        

.عن التلوث 

  
   المتبعة في محطة معالجة النفايات المشعةالحرقطريقة ) ١٣(الشكل 

  
  

  معالجة النفايات المشعة السائلة -٢
ا                     دات المشعة الموجودة فيه ة بحصر النوآلي سائلة المتجمع ات المشعة ال يتم حل مشكلة النفاي

  . الوسط المحيطإلىوتثبيتها بمواد تمنع انتشارها 
ا                  عندما تكون آمية النفايا    ذا يتطلب فصل للنظائر المشعة المشكلة له ت السائلة آبيرة، فان ه

اه االستخدام  ( المياه بعد تنقيتها إلى االستخدامات األخرى    وإعادة داره   ). تدوير مي ا الك المرآز  (أم
م المعالجة        ) اإلشعاعي ا التجفيف ث ة، منه الحاوي على غالبية النظائر المشعة فتعالج بطرق مختلف

تم   مع االسمنت وتوضع في براميل خاصة وترسل إلى         آصلب أو تمزج     المخازن المؤقتة، حيث ت
  .مراقبتها باستمرار إلى حين إيجاد مكان دائم لحفظ النفايات المشعة المعالجة

ة     محطة معالجة النفايات المشعة      توجد في    ى      في الهيئ د عل ادل   وحدة معالجة تعتم ة التب طريق
 عالي للنظائر المشعة   بثابت إزالة   التي تتميز    Aqua-Expressروسية المنشأ من نوع     الشاردي  

  .)١٤(آما في الشكل 
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  طريقة معالجة النفايات المشعة السائلة في محطة معالجة النفايات المشعة) ١٤(الشكل 

  
دة ستخدمت طة Aqua-Express الوح ضة ومتوس سائلة منخف شعة ال ات الم ة النفاي  لمعالج
عاعي الن وث      (LLW,ILW)شاط اإلش ز البح ن مراآ ة ع سائلة الناتج شعة ال ات الم  والنفاي

ى     ا حت راوح حجمه ث يت ائلة بحي شعة س ات م تج نفاي رى تن ات أخ صغيرة ومجمع ال
500m3/yearمن النفايات المشعة السائلة منخفضة ومتوسطة النشاط اإلشعاعي .  

ا بواسطة وحدة       ونبين فيما يلي الخواص األساسية للنفايات المشعة ا        لسائلة التي يمكن معالجته
Aqua-Express.  

 والمحتوى األساسي  1x105 Bq/l) مصدرات غاما(النشاط االبتدائي ألشعة غاما  •
اريوم  سيزيوم والب ائر ال و نظ وث ه ول المل -140Ba (1 و 134Cs, 137Csللمحل

5x103 Bq/l) 110 والفضةm Agباإلضافة إلى منتجات التآآل أو الصدأ .  
ا    الن  • دائي ألشعة بيت ا  (شاط االبت سيوم    ) مصدرات بيت ى األغلب السترون  90Srوعل

1x103  Bq/l). 
 .(3x102 Bq/l-1)النشاط االبتدائي ألشعة ألفا  •
• pH=1-10 
  .(10g/l-1)متوسط درجة الملوحة في النفايات المشعة السائلة  •
رة  • ستخدم أجزاء الفلت ة النوت ة من أجل تنقي رة العالي زاز والفلت شعة االمت ات الم فاي

 .السائلة منخفضة ومتوسطة النشاط اإلشعاعي
دة  • ألف الوح ات  Aqua-Expressتت ة النفاي ستقلة لتنقي ة م زاء فرعي الث أج ن ث  م

 ، عن طريق استخدامالمشعة السائلة
  .الفحم النشيط أو حبيبات من البولي بروبيلين  -
  .حديدي صنعيالسيانيد  -
  . )Deox/italy 25(ور السالبة ذ شاردي للجمبادل -
 ).Deox/italy 50(  مبادل شاردي للجذور الموجبة -  



 ٢٨

حيث يمكن   . الوحدة غير مزودة بأي تجهيزات تقنية لتهيئة النفايات المشعة الثانوية          •
الطرق          ستهلكة ب شاردية الم ادالت ال ستهلكة والمب رة الم واد الفلت ن م تخلص م ال

 .منهاالمناسبة عن طريق تهيئتها ومن ثم التخلص المأمون 
  

ا  ة     أنوبيم عاعي الناتج شاط اإلش طة الن ضة ومتوس سائلة منخف ات ال ة النفاي ابر آمي ن مخ ع
ة   الهيئة   رات   (قليل دة ليت ر مناسبة                )ع ر غي ة الفصل تعتب ات بطريق ان معالجة النفاي ذلك   . ، ف فهي  ل

ة بفصل النظائر المشعة                 ة المتعلق ة بمعالجة الن       أوتستخدم في الدراسات العلمي ك المتعلق ات   تل فاي
  يب باالسمنت أو البيتومينتصلبال

  
  المنابع المشعة المغلقةمعالجة 

زة من نظائر                  المنابع المشعة    ة صغيرة مرآ ا آمي ة اإلغالق تحوي داخله سوالت محكم هي آب
ام               . مشعة معينة  ُيختار النظير المشع في آل حالة من أجل استخدامه في تطبيقات خاصة مع االهتم

  .عطي النشاط اإلشعاعي المطلوب لكل تطبيقبوضع آمية النظير بحيث ت
ادة المشعة                   يجري تحضير وتصميم الكبسولة بحيث تسمح باالستفادة إلى أبعد حد ممكن من الم

  .أثناء استخدامها في تطبيق معين، وهذا يسهل األعمال المرتبطة بتداول المنبع ونقله
ه              ة من ة المطلوب ى المهم ع عل ابع          وب. يعتمد النشاط اإلشعاعي للمنب اء من استخدام المن د االنته ع

ة من أجل االستخدام                   المشعة المختلفة، ومع مضي الزمن تصبح هذه المنابع مستهلكة وغير مجدي
ابع      . الالحق، لذا تصنف ضمن ما يسمىـ المنابع المشعة المستهلكة         ذه المن يقع النشاط اإلشعاعي له

  ).ميغاآوري (ومئات من بيتابيكرل) ميكروآوري(بين أجزاء الكيلوبيكرل 
  : الرئيسية للمنابع المشعة المغلقة والحقول التي تستخدم فيهاأهم األنواعفيما يلي 
 .تستخدم في التطبيقات الصناعية والمعالجة الطبية والتعقيم: منابع غاما .١
 .تستخدم في التطبيقات الصناعية والتحاليل ووسائل التعليم والتدريب: منابع بيتا .٢
 .والتدريبمصادر حرارية وفي التحاليل تستخدم آ: منابع ألفا .٣
  .تستخدم من أجل التحاليل والصناعة ووسائل المعايرة والتدريب: منابع النترون .٤

ع       عاعي للمنب شاط اإلش ضمن الن ل تت دة عوام ى ع ة عل ارات المطروح ن الخي اذ أي م د اتخ يعتم
رم مع المصدر من أجل الخ                  د المب اني، إضافة      والمحتوى من النكليدات المشعة، ومدة العق ار الث ي

  .إلى الحالة الفيزيائية والميكانيكية للمنبع وحاويته
  : في الحاالت التاليةة مستهلكة المغلقةبع المشعاعتبر المنت

ع،       عندما يصل النشاط اإلشعاعي لم     • سبب التفكك   ادة الكبسولة المشعة المشكلة للمنب ى   ،ب  إل
تثمر من           همن أجل استخدام   مجٍد  غير  المنبع  صبح بعده   مستوى يُ  ذي اس لتحقيق الهدف ال

  .أجله
 ولم تعد هناك حاجة      ة المشع ابع استخدم المن  ذي ال عمل البرنامج أو البحث أو ال     جُزْنعندما يُ  •

  .اإليه
ل اآل  • انيكي يعطل عم ل ميك سرب أو خل ار ت ر آث دما تظه زات أو الالتعن  المرآب تجهي

  . يمكن متابعة تشغيلهاوالبالمواد المشعة  هذه المعدات ملوثة  المنابع وتصبحعليها
م    ،انطالقا من هذه المعطيات   و د ت ة      فق ة    وضع آلي ابع   إلدارة  متكامل دما     المشعة المن ة، عن  المغلق

ا                    ا آم ا، لمعالجته ات التي وضعت ألجله تصبح المنابع المشعة غير صالحة لالستخدام في التطبيق
  . )١٥(الشكل هو موضح في 

  



 ٢٩

  
  عة المستهلكة المنابع المشإدارةمخطط ): ١٥(الشكل 

  
من ) معمل، شرآة (تتم عملية نقل المنبع المشع المستهلك من مكان العمل أو التخزين المؤقت             

ة                  سطحي لحاوي وث ال قبل مجموعة عمل النفايات المشعة بعد إجراء عملية اختبار للكشف عن التل
ل و          اء النق ع المشع أثن اتج عن المنب سمى  المنبع والتأآد من عدم وجود تلوث أو تسرب ن -Leakي

test  .  م زن ث ر ال يخ ي بئ ع ف زين المنب ي وتخ ستودع األول التفكك ي الم ا هالمخصص ف  و آم
  ).١٦(موضح في الشكل 

  



 ٣٠

تخزين المنابع المشعة المستهلكة في المخزن االول

  
  )تخزين تفككي(خزن المنابع المشعة المستهلكة في اآلبار تعملية ) : ١٦(الشكل 

  
ا تم فرزأم ابع صغيرة الحجم في ة المن وث  في حال اس التل ا و قي شاط اإلشعاعيه  اإلشعاعي و الن

شكل      (sorting box)ضمن خلية فرز خاصة تسمى  ين في ال ا هو مب حيث في حال    ). ١٧(، آم
ادة  يمكن   ، آافية و موجود ضمن حاضن جيد      إشعاعيةآون المنبع ذا فعالية      د       إع  استعماله من جدي

  . أخرى في دراسات أوآمنبع عياري 
  

  
  (sorting box)  خلية فرز النفايات المشعة الصلبة ).١٧(الشكل 

  
ان                      أما ر النظامي في مك  في حال وجود منابع مشعة مجهولة الهوية أو مشوهة نتيجة التخزين غي

  :اإلجراءات التالية العمل، فيتم التعرف عليها من خالل 
د            وضع المنبع المشع المستهلك على قاعدة خشبية م        - ك بع ين وذل ولي إيتيل ة من الب غطاة بطبق

  .نزعه من الصندوق الحديدي المخصص لنقله
د من عدم وجود                  - ع أي للتأآ ة المنب سطحي لحاوي وث ال  إجراء عملية اختبار للكشف عن التل

   . Leak-testتلوث أو تسرب ناتج عن المنبع المشع أثناء النقل ويسمى 



 ٣١

ع وتحدي - ل المنب ة عم ى آلي ة   التعرف عل شع ضمن حاوي ر الم سولة النظي د آب ان تواج د مك
  . )١٨( آما هو مبين في الشكل المنبع الرصاصية

ذا     nanoASSIST تتم عملية تحديد النظير المشع للمنبع باستخدام جهاز الـ           -  ول، وه  المحم
اليوم        شوبه بالت صوديوم الم ود ال ورة ي ف بل ن آاش ارة ع از عب سجيل    . (NaI-Tl)الجه تم ت وي

ين  م طيف اس رق ي القي ي نقطت ع ف عاعيين للمنب م ٢ و ١إش اس رق ون نقطة القي ى ١ ، حيث تك  عل
م                  اس رق ا نقطة القي ع مباشرة أم د        ٢سطح حاوية المنب ى بع ة          ١ فتكون عل ر من  سطح حاوي  مت

ع م   . المنب اس رق ي القي ي نقطت عاعية ف ة اإلش دة الجرع د ش ة تحدي تم عملي م ت تخدام ٢ و ١ث  ، باس
درة   FH40G-Lجهاز الـ       المحمول، الذي هو عبارة عن جهاز آشف إشعاعي لقياس الجرعة مق

  .m Sv/hبـ 
  

قياس التلوث االشعاعي وتسجيل الطيف

  
  مراحل التعرف على المنبع المشع المجهول و تحديد هويته) ١٨(الشكل 

  
اط                           ق أخذ لطخة من نق ع عن طري ة المنب سطحي لحاوي وث ال ار لكشف التل يتم إجراء اختب

ة      .  على سطح الحاوية ويتم قياس مقدار التلوث اإلشعاعي السطحي         متعددة من  دما تكون القيم وعن
ادة                 اآبر من الخلفية اإلشعاعية الطبيعية للمنطقة التي يجرى فيها القياس، يعني أن هناك تسرب للم
ع                      ة للمنب ة تهيئ سبب سوء التخزين، تجرى عملي المشعة إلى خارج الحاوية نتيجة التآآل الحادث ب

د                      الم ة بع ات المتبقي تخلص من األدوات و النفاي تم ال ا ي دني، آم شع المستهلك بطريقة البرميل المع
ة معالجة             دورها تخضع لعملي ات خاصة والتي ب القياس بطريقة آمنة، حيث توضع في حاوية نفاي

اع   . الحقة مثل الكبس في براميل معدنية ومن ثم خزنها في مستودع خزن النفايات المشعة              ويتم إتب
عاعية   ات اإلش راء القياس اء إج ة أثن ة الفردي عاعية والحماي ة اإلش ات الوقاي ة تعليم ةآاف  . والمعالج

ق في                   ات المشعة والموث دائرة النفاي وهذه التعليمات مدونة في برنامج الوقاية اإلشعاعية الخاص ب
  .مكتب التنظيم النووي

  :وتتم عملية التهيئة وفق الخطوات التالية 
  .على األرض في المكان الذي ستتم فيه عملية التهيئة) البولي اتيلن(ستيكية وضع رقاقة بال. ١
ة و      . ٢ ى الرقاق ة أخرى من                 ث وضع البرميل عل ل بالكامل برقاق سطح الخارجي للبرمي ة ال م تغطي

وث    ن التل ل م طح البرمي ة س ك لحماي تك وذل اءالبالس ةأثن اثر الخلط ن  .  تن صق م ة تل ذه الرقاق ه
  .  سم١٠حيث تلتف إلى داخل البرميل لمسافة األعلى بشريط الصق ب

إضافة  يمكن   و( أجزاء رمل إلى جزء اسمنت         ٣خلط آمية آافية من االسمنت والرمل وبنسبة        . ٣
ى الخلطة       م    )حصى الباريت إل اء إضافة    ث د التجانس    . الم ل    ي وبع يط داخل البرمي ثلث  لصب الخل

  . فقطالبرميل
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  . ى تصل قرب قاعدة البرميلغرس شبكة قضبان التسليح في الخلطة حت. ٤
  .وضع االسطوانة المعدنية داخل الشبكة. ٥
ل و االسطوانة  (طة إلى باقي فراغات البرميل  باقي الخل إضافة. ٦ سافة  ل) بين جدران البرمي  ١٠م

  .سم تحت غطاء البرميل
  .تحريك المزيج باستمرار بواسطة عصا خشبية  لمأل الفراغات. ٧
  .ط صب غطاء البرميل بالخلي. ٨
ار . ٩ تقبال ٢٤االنتظ اهزا الس ل ج صبح البرمي ث ي منت، حي صلب االس ة ت تم عملي اعة لت  س

  .المصدر
شوه وضع . ١٠ ع الم ه داخل المنب ع حاويت تم اصطحاب آاشف االسطوانةم ك ي ي خالل ذل ، وف

  .إشعاعي لمراقبة معدل الجرعة
  .تغطية البرميل ويوضع لصاقة للتعريف به. ١١
  . لطاخة من على سطح البرميلبأخذ عاعياإلشقياس التلوث . ١٢
ر واحد من سطح                    . ١٣ قياس معدالت التعرض لعدة نقاط على سطح البرميل و أيضا على بعد مت

  .البرميل
  .وسم البرميل بملصق تحذيري. ١٤
  .فتح سجل لتوثيق المعلومات الخاصة بكل برميل. ١٥

  .تهلك و المشوهمراحل عملية التهيئة للمنبع المشع المس) ١٩(ويبين الشكل 
  

  
  مراحل عملية التهيئة للمنبع المشع المستهلك و المشوه) ١٩(الشكل 

  
ستودع               أة في الم ات مشعة مهي ى نفاي ة عل ل الحاوي ضا   األوليتم تخزين البرامي  و الحاوي أي

  ).٢٠(على منابع مشعة مخزنة في اآلبار آما في الشكل 
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 ضمن البراميل المهيأة المستودع األول المخصص لتخزين النفايات المشعة ):٢٠(الشكل 

  .المعدنية و آبار تخزين المنابع المشعة المستهلكة
  

  .)NORM(معالجة النفايات المشعة الحاوية على نظائر مشعة طبيعية 
ل ز يمث واد ) NORM) Naturally Occurring Radioactive Materials الرم الم

شعة طبيعي شأالم ز . ة المن ا الرم  TENORM)Technical Enhanced Naturally  ام
Occurring Radioactive Materials ( المواد المشعة الطبيعية المعززة صنعيًا فيمثل.  

شاف الرواسب                    از باآت نفط والغ تم التعرف على مشكلة المواد المشعة الطبيعية في صناعة ال
وم     ى الرادي شمال        )Ra 226(الحرشفية الحاوية عل نفط في بحر ال اج ال شآت إنت ا ،  ( في من بريطاني

  1981 في عام) النرويج 
رادون       ) Ra 226(ويعتبر عنصر الراديوم     الذي تصدر عنه إشعاعات ألفا باإلضافة إلى غاز ال

ة                  تالع األترب رادون واب من الملوثات اإلشعاعية التي يتعرض العاملين لها نتيجة الستنشاق غاز ال
وباإلضافة إلى ذلك فقد شوهدت معدالت      . عملية إزالة الرواسب وتنظيف األنابيب    التي تنتج خالل    

  أعلى من الخلفية الطبيعية ألشعة غاما في األماآن التي يتم فيه تنظيف األنابيب بصفة روتينية 
  : إلىيةصناعة النفطالة عن تج نفايات المواد المشعة الطبيعية الناتقسم
ة الح  :  -١ شعة الطبيعي واد الم دارة   الم فية والك ب الحرش كة آالرواس ر المتماس رة وغي

  .الملوثةوالتربة 
 . الملوثةاألنابيب: ثانيًا -٢
ة   : ثالثًا -٣ زات الملوث رة الحجم    التجهي ل     آبي زة  مث صمامات       أجه ات وال  الفصل والخزان

  .وغيرها
  :تتم إزالة الرواسب الحرشفية المشعة عن المعدات النفطية بـ 

  ).٢١( في الشكل آما هو مبين الطريقة اليدوية  -١
 ).٢٢(آما هو مبين في الشكل الضغط عالي  التنظيف بماء  -٢
  ).٢٣( آما هو مبين في الشكل األنابيب بالمثقبتوسعة   -٣

  



 ٣٤

  
  الطريقة اليدوية). ٢١(الشكل 

  

  
  التنظيف بماء الضغط العالي ) ٢٢(الشكل 

  

  
  توسعة األنابيب بالمثقب ).٢٣(الشكل 



 ٣٥

ات       ) سوائل، وحل (لحرشفية  تنقل مخلفات إزالة الرواسب ا     الناتجة عن تنظيف أنابيب النقل وخزان
ة     س التجميع إلى أحواض من الستانلس     تم  حيث . تيل لفصل المياه المستخدمة عن الرواسب المزال  ي

تيكية سعة          بعد ذلك،    ات بالس ر وتوضع في مخازن خاصة        ٢٠٠تجميع الرواسب ضمن حاوي  لت
 وخزن نفايات فرز  ) ٢٤(النهائي إن أمكن ذلك، ويبين الشكل        ثم التخلص    والتهيئة تمهيدًا للمعالجة 

  الناتجة من محطة إزالة الرواسب الحرشفية  NORM الـ
  

  
   في سورياNORMفرز وخزن نفايات الـ ) ٢٤(الشكل 

  
ـ  ات ال ة نفاي ادة تهيئ راح إع م اقت ة من NORM ت داخل بطبق ة محاطة من ال ل معدني ي برامي  ف

سماآة  م وبح٥االسمنت ب از   س ضغط الغ م ب دني صمام تحك ل المع اء البرمي ى غط د عل يث يوج
أة في مخزن تحت             . المنطلق من النفايات المشعة الطبيعية    ) غاز الرادون ( ل المهي ثم حفظ البرامي

  ).٢٥(آما هو مبين في الشكل . األرض مخصص لهذا الغرض
  

  
   المهيأةNORMمستودع تخزين نفايات الـ ) ٢٥(الشكل 
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