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 ها نهضة نووية جديدة،إن

أبدت الدول المتقدمة نووياً والدول الصناعية في الفترة األخيرة اهتماماً متزايداً 
كمـا  . بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية السيما توليد الكهرباء بالطاقة النووية

تجدداً بالتكنولوجيـا النوويـة   أبدى العديد من الدول النامية اهتماماً جديداً أو م
وقد توج االهتمام . ولم تشذ الدول العربية عن هذا المنحنى. لألغراض السلمية

العربي بقرارات صدرت عن مجلس الجامعة على مستوى القمة دعت الـدول  
العربية إلى تنمية االستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الدول العربية وإلـى  

لوضع مشروع عربي مشترك يخـدم االقتصـاد العربـي     التعاون فيما بينها
  .والمواطن العربي 

ومن الطبيعي أن ترافق الهيئة العربية للطاقة الذرية هذا االهتمام العربي وأن 
للطاقة الذرية، في األمان  ا في شتى مناحي االستخدام السلميتضاعف جهوده
من اإلشعاع وفي الحفاظ على البيئة من أي تلوث في الوقاية  ،واألمن النوويين

  .نووي أو إشعاعي 
وتعزيزاً للمكتبة العربية ودعماً لجهود العلميين العرب العاملين فـي الكشـف   
اإلشعاعي البيئي عمدت الهيئة إلى نقل أحد أمهات الكتب في هذا الميدان إلى 

لية الشـاقة التـي   وقد ساهم بعض الخبراء العرب في هذه العم. اللغة العربية
تتطلّب معرفة عميقة بالموضوع وبالمصطلحات العلمية العربية حتـى تـأتي   

أرغب أن أتقدم منهم جميعاً بالشكر واالمتنان على . النصوص دقيقة وواضحة
  .الجهود الصادقة التي بذلوا 

ن تلـوث حتـى نسـلّمها إلـى     ة بين أيدينا، فلنحافظ عليها دوـاألرض وديع
  .ال القادمة األجي :أصحابها 

  .في ذلك  ولعّل هذا الكتاب يساعد
  .واللّه ولي التوفيق 

  18/1/2008تونس في 
  

  المدير العام       
  محمود نصر الدين. د. أ 
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א א
      

التغير السريع في موضوع هذا الكتاب أن كل واحـدة مـن الطبعـات     أعراضإن من 
التقنـي واالجتمـاعي    عهـدها فترة تختلف بوضوح من حيث له قد نشرت في  األربع

العام الذي نشرت فيه الطبعة األولى لهذا الكتاب، أنهى وهو  1963وفي عام . والسياسي
حظـر التجـارب فـي الجـو،      توقيع اتفاقيةيس الوزراء خروشوف الرئيس كندي ورئ

التسارع المجنون إلجراء تجارب األسلحة النووية في الجو، وتم تقديم أول طلب ممـول  
كـان  و. فـي الواليـات المتحـدة    ةمن القطاع الخاص للحصول على مفاعل قدرة نووي

الغبار الذري المتسـاقط   موضوع النشاط اإلشعاعي البيئي معنياً بالدرجة األساس بسلوك
من تجارب األسلحة، ولكن كان هنالك تفاؤل كبير حول التطورات المستقبلية في حقـل  

لمؤلفتـه   "الربيع الصامت"كذلك كتاب  1963وبالصدفة، قرأ الناس عام . الطاقة النووية
ذلـك   بـدأ وقـد  . وكان ذلك الكتاب هو األكثر رواجاً في تلك الفتـرة  ،راشيل كارسون

معظم مناطق العالم،  اجتاحت، الحركة البيئية التي آخر فردنب، أكثر من أي حدث مالكتا
   .موضوع كتابنا هذاوالتي أثرت على 

، في وقت ساد فيه التفاؤل حول مستقبل 1977ظهرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب عام 
ـ . لذلك وجيهةالطاقة النووية في الواليات المتحدة وكانت هناك أسباب  ، 1963ام ففي ع

كان هناك أربع محطات كهرنووية فقط في الواليات المتحدة ، بلغـت قابليـة توليـدها    
زادت هذه القيمـة إلـى    1977وبنهاية عام ، ) MWe(مليون واط كهرباء  641حوالي 
مليون واط في مرحلة التخطيط، ولكن كان  116مع وجود مليون واط كهربائي  13440

ومدى تأثير االنبعاثات المشعة مة المفاعالت النووية هناك جدل شعبي وسياسي حول سال
وعلى الرغم من زوال الغبار الذري المتساقط المشع الناجم عن تجارب . على البيئة منها

ازداد عدد األسلحة النووية الموجـودة  ، إالّ أن الحرب الباردة استمرت واألسلحة النووية
ازداد فيها القلق الشعبي حول مخـاطر  كانت فترة توتر، لقد . في مخازن الدول العظمى

وآثار المواد المشعة والمواد الكيميائية الموجودة في البيئة، بينما كاد الجمهور أن يكـون  
  . غافالً عن المخاطر العظيمة التي يشكلها هذا المخزون

بدرجة كبيرة بحادث منشـأة  ، عندما تأثر الموضوع 1987نشرت الطبعة الثالثة في عام 
لم تسبب حادثة ثـري مـايلز   . تشرنوبيلكذلك في ثري ما يلز أيلند و نووية فيالطاقة ال

أيلند أية إصابات سواء أكان ذلك للعاملين أو لعامة الناس، ولكنها كانت مكلفـة ماديـاً،   
لطاقة النووية في لوكانت واحداً من عدة أسباب نجم عنها توقف الطلبات لشراء محطات 
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آثاراً وخيمـة بدرجـة   حادثة تشرنوبيل لس من ذلك، كانت وعلى العك. الواليات المتحدة
  . على صحة المجتمعكبيرة 

تطـورات هامـة    حـدثت وفي اآلونة التي تذهب فيها هذه الطبعة الرابعة إلى المطبعة، 
أن القوى العظمـى   كماعظيمة،  كان سبباً في طمأنينةانتهاء الحرب الباردة  فإن .جديدة

كمـا أن  . تراكم فـي مسـتودعاتها  مسالح نووي  50000لتفكيك نحو اآلن في طريقها 
التي كان احتمال حدوثها كبيراً عند نشر الطبعة األولى من هـذا  الشاملة الحرب النووية 

فـي السـنوات    نتعايشبالرغم من أننا سوف  أقل تهديداً بدرجة كبيرةالكتاب، أصبحت 
 وأكثر من ذلك، . اها غير طيبةنوايالقادمة مع خطر أقل يتمثل في إنتقال األسلحة إلى أيد

تطلب أن يتعامل هذا الكتاب مع ناحيتين ت الواليات المتحدة األمريكيةفي  اتفإن التطور
مصانع األسـلحة   ا نعرفه حول كيفية تنظيف، يجب أن نناقش مأوالً. للموضوع جديدتين

هـذه الطبعـة    نونظراً إلى أثانياً، و. النووية ومحيطها الملوث بالمواد المشعة الكيميائية
في زمن تجري فيه إجراءات قانونية غير مسبوقة، ودعاوى قضائية تدعي عـدم  تنشر 

 فإن ذلك يتطلـب وجود المصداقية وتوخي الحذر في طريقة تنفيذ برنامج إنتاج األسلحة، 
استنباط طرق تقييم الجرعات المتلقاة في الماضي، بحيث يتم تقدير الجرعات اإلشعاعية 

بل العاملين في مجاالت اإلشعاع ومن السكان المقيمين في المناطق المتاخمة المتلقاة من ق
  .ةلمصانع األسلح

ولكن كان حتمياً أن يأتي الوقـت  . الثالث األولى من قبلي شخصياً الطبعاتجرت كتابة 
وقد حان هذا . في تحمل هذا العبء مؤلف مشارك لمعاونتيالذي أسعى فيه للبحث عن 

 .Thomas F)غزيـل   ت ممتناً بدرجة عظيمة عندما وافق تومـاس الوقت اآلن، وقد كن

Gesell)  العمـل كمؤلـف   ، أستاذ مادة الفيزياء الصحية في جامعة والية إيداهو، علـى
في تحضير الطبعات  أن يقوم بدور متزايد األهميةوأتمنى . الطبعة الجديدة مشارك لهذه

ساعد موظفو وطـالب  وقد  .القادمة األخرى، التي ربما تدعو الحاجة لتأليفها في العقود
معهد نلسون للطب البيئي في المركز الطبي لجامعة نيويورك كثيراً في تحضير الطبعات 

وبالنسبة لهذه الطبعة، قام بإبداء المساعدة للدكتور غزيل ولي شخصياً موظفـو  . المبكرة
س بزبـي،  وطالب برنامج الفيزياء الصحية في جامعة والية إيداهو، وعلى األخص برو

 بإضـافة أحـدث  الملحق المتعلق بخواص النويدات المشـعة   بتطويرالذي قام باجتهاده 
وكذلك نعترف بفضل عدد من زمالئنا الذين وفـروا المعلومـات بسـخاء،    . المعلومات

  . وكذلك أسرتينا اللتين شجعتانا خالل مرحلة إعداده
  مريل أيزنبـد
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א
  

عندما كان االهتمام بالنشاط اإلشعاعي  1963ى من هذا الكتاب عام نشرت الطبعة األول
وفي نفس العـام  . البيئي موجهاً إلى الغبار الذري الناجم عن تفجيرات التجارب النووية

وكاد ذلك أن يـؤدي  . على اتفاقية لحظر التجارب في الجو وقّعت الدول النووية الكبرى
قامت شركة كهربـاء أمريكيـة    1963في عام إلى فقدان االهتمام بالموضوع لوال أنه 

للقطاع الخاص، وبهذا تحـول  مملوكة بتقديم أول طلب للحصول على محطة كهرنووية 
 نوويـة قدرة الة النووية على البيئة إلى تأثير محطات الاالهتمام من تأثير تجارب األسلح

جمـة عـن   له وقد يوضح خشية الناس من المخاطر النا ، وهو ترابط يؤسفعلى البيئة
  .االستخدام السلمي للطاقة الذرية

كانت صناعات الطاقة النووية تمر بمرحلـة  ، 1973عندما نشرت النسخة الثانية عام و
نمو سريع استمرت حتى نهاية السبعينيات، عندما توقفـت الطلبـات لشـراء محطـات     

ت كهرونووية جديدة في الواليات المتحدة األمريكية إضافة إلى إلغـاء بعـض الطلبـا   
ويعود سبب ذلك إلى عدة عوامل منها انخفاض الطلب على الطاقة نتيجة الكساد . القائمة

لتوليد الطاقة النوويـة،   الجماهيرنمو معارضة ، الطاقة بصورة أكبر صوناالقتصادي، 
فـي   2التي حطمت المفاعل رقم  1979وأخيراً حادثة عام  ،التضخم في تكاليف اإلنشاء

وقد وصـلت العـالم    .في والية بنسلفانيا)  Three Mile Island(محطة ثري ما يلز أيلند 
ومن المؤكـد أن هـذه    .أخبار حادثة تشرنوبيل في المراحل النهائية إلعداد هذا الكتاب

  .الكارثة ستؤدي إلى المزيد من عرقلة الطاقة النووية
في  نشرهااألولى، وسوف يجري  نشر الطبعةعاماً من  25هذه النسخة بعد نحو  وتكتب
العسـكري والسـلمي للطاقـة     تزداد فيه عدم الوثوقية بالنسبة لمستقبل االستخدام زمن 

 مخزون األسلحة النووية إذ أن. المستمر للحرب النووية الخطرأتي في القمة يالنووية، و
ومـن  . بشكل مطرد إضافة إلى التطور الكبير في وسائل إيصالها إلـى الهـدف   يزداد

ما دامت القوى الكبرى لـديها   نواتج التقنية النووية من لجمهورايستمر قلق المتوقع أن 
  .من المواد المشعةالقدرة على تغطية جزء كبير من العالم بكميات مهددة للحياة 

 ابتليـت صناعة الطاقة النووية لألغراض السلمية سجالً ممتازاً للسالمة ولكنهـا   وتمتلك
سهولة، وينطبق بسياسية التي ال يمكن حلها المشاكل االقتصادية والقانونية والبباستمرار 
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هذا كذلك على االستخدامات الحميدة كتلك المستخدمة في البحوث الطبية، ولكن المشاكل 
 وبالرغم من ذلـك هنـاك  . توليد الطاقة الكهربائيةمنشآت تكون على أشدها في صناعة 

فـوري بسـبب   االعتماد على الوقـود األح في حول حكمة اإلستمرار متزايدة تساؤالت 
ألن التعويض عنه بمصـادر   نظراًو. احتمالية حدوث تأثيرات بيئية خطيرة طويلة األمد
فإنـه مـن   في المسـتقبل المنظـور    الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية ال يبدو ممكناً

في نمو الطاقة النووية لتصميم مفاعالت تكون أكثـر   هذه الثغرةأن يتم استخدام  المأمول
إذا كان على العالم أن يوفر احتياجاته وقد ال يكون هناك خيار آخر . الجمهور قبوالً لدى

  . المستقبلية من الطاقة

هنالك خاصية واحدة في هذا النص تتطلب إيضاحاً، فبعد تفكير عميق ومناقشات عدة مع 
حيث أني أدرك أنه فـي هـذه     SI زمالئي قررت عدم استخدام وحدات النظام العالمي

اصلة التي يتوسع فيها استخدام وحدات النظام العالمي بصورة عامة، فإنه مـن  الفترة الف
وفي الحقيقة تم ذلـك  . المفضل استخدام نظامي الوحدات مع وضع أحدهما داخل أقواس

خالل المراحل األولى إلعداد المسودة ولكنه جعل صفحات عدة وخاصة تلك التي فيهـا  
  . استخدام نظام واحد للوحدات فقط جداول معقدة، مكتظة إلى درجة قررت معها

وأود في هـذه المناسـبة أن   . عاونني عدة أفراد في تحضير هذا الكتاب وطبعاته السابقة
 (Beverly Cohen)وبفرلـي كـوهين     (John Auxier)أعبر عن امتناني لجون أوكسـر  

ك غفورد ـوفران (Thomas Gesell)وتوماس غزيل  (Norman Cohen)ونورمان كوهين 
(Frank Gifford)   وإدوارد هـاردي(Edward Hardy)    وكـاترين كلوسـيك(Catherine 

Klusek)  وبول لنسالتا(Paul Linsalata)    وفرانـك بـاركر(Frank Parker)   ونورمـان
اغر ـوكيث شي (Charles Roessler) رويسلروشارلز  (Norman Rasmussen)راسموسن 

(Keith Schiager)  والوريستون تيلور(Lauriston Taylor)   ـ  Arther)ون ـوآرثـر أبت

Upton)  وهيربيرت فولشوك(Herbert Volchock)    وروبـرت ووتـر(Robert Water) 
 م ـانور كليـوكما في الطبعة السابقة، وعملت إلي. ةـلمساعدتهم في تحضير هذه الطبع

(Eleanor Clemm)  وإنمـا   على اآللـة الكاتبـة   طابعة ممتازةكبجد لمساعدتي ليس فقط
  .حررة ومساعدة في تبويب المراجع ومنسقة عامةكم

 Office of Energy and Health(أود أن أعبر عن شكري لدائرة بحوث الطاقة والصحة 

Research  ( التابعة لوزارة الطاقة األمريكية)U.S. Department of Energy ( للمنحة التي
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للمعهد الوطني لعلـوم    كذلكوأنا مدين . تحضير الكتاب قُدمت لمساعدتي للقيام بتكاليف
الذي أعـانني  ) National Institute of Environmental Health Sciences(الصحة البيئية 

وأخيراً مع دواعي سروري وفخـري  ES 00260. مادياً لعدة سنوات تحت منحة المركز 
ورك  أود أن أسجل اعترافي بجميل المعهد الطبي البيئي التابع للمركز الطبي لجامعة نيوي
(Institute of Environmental Medicine, New York University Medical Center)   الذي

أنهيت مؤخرا فترة طويلة ومبهجة فيه عامال مع أعضاء الكلية والمـوظفين والتالميـذ   
  .النابهين

  مريل أيزنبد                                 
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ـ ه –غـرو  مـك ( 1963عـام   في أوائل بعة األولى من هذا الكتابجرى نشر الط ، لي
الناجم عـن تجـارب    السقط اإلشعاعيفي وقت حدث فيه قلق عالمي بسبب ) نيويورك

وفي تلك السنة وافقت الدول العظمى على حظر التجارب فـي الجـو،   . األسلحة النووية
لى درجة كبيرة منـذ ذلـك   وطبقاً لذلك انخفضت مستويات النشاط اإلشعاعي في البيئة إ

أحياناً من قبل الدول التي لم تساهم في  ىكانت تجرعلى الرغم من أن التجارب والحين 
ومع هذا، فإن االهتمام بالنشاط اإلشعاعي البيئي لم يتضاءل . تفاق على وقف التجارباإل

المواد  طبقاً لذلك، بل جرى تعزيزه بسبب النمو الكبير لصناعة الطاقة النووية واستخدام
  . المشعة في الطب والبحوث واستكشاف الفضاء والصناعة

فـي   فقط تعمـل أربع محطات كهرنووية  الطبعة األولى من الكتاب كان هناكند نشر ع
. مليـون واط  641الواليات المتحدة األمريكية ألول مرة، وكانت قدرتها على التوليـد  

فـي الواليـات    العاملةت الكهرباء التوليد لمحطا قدرةأصبحت  أثناء إعداد هذه الطبعةو
فـي  مليون واط أخـرى   116000 هناكوواط، مليون  13400المتحدة األمريكية نحو 

وسوف تمثل الطاقة الكهربائية الناشئة عن استخدام الطاقـة النوويـة   . مرحلة التخطيط
ـ   .في عدة دولتوليد الكهرباء  سعةمن جزءاً متزايداً  ة وتحظى العواقب البيئيـة المحتمل

  . لهذه الصناعة الجديدة باهتمام واسع

في الرأي العام الخالفات ، تستمر المطبعةالثانية إلى  الطبعةوفي الوقت الذي تذهب فيه 
في الواليات المتحدة حول سالمة المفاعالت النووية وأهمية إطالق والخالفات السياسية 

بموضـوعية   أعـرض ألحـاول أن  وقد بذلت قصارى جهدي . المواد المشعة إلى البيئة
عاماً أي منذ أن  30والفيزيائية ذات العالقة والتي تراكمت خالل  البيولوجيةالمعلومات 

وبما أن الهدف من هذا الكتاب ). Fission process(االنشطار  عمليةبدأت السيطرة على 
فقـط مـع    يرضع هو أن يكون ملخصاً فنياً مترابطاً بصورة منطقية فقد تعاملت بشكٍل

الذي سببته التصريحات المتطرفة التي حظيت بتغطيـة   لتشتت الفكري واإلرتباكاحالة 
  . إعالمية واسعة في السنوات األخيرة

وضع هذا الكتاب كمرجع للعلماء والمهندسين واإلداريين الـذين لهـم اهتمـام مهنـي     
ة فائدة للقارئ الذي يرغب في معرفة الحقائق التقني وذكذلك قد يكون لكنه بالموضوع، و

بالنقاش الجماهيري والحيرة التي سببتها التصريحات المتطرفة والتي نشرت في المتعلقة 
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الرأي العام على فهم الموضوع الذي ذلك وآمل أن يساعد . السنوات األخيرة بشكل واسع
  .معقّد  أساساً هو

 إن موضوع النشاط اإلشعاعي البيئي واسع األبعاد وال أستطيع أن أدعي أن هذا الكتاب
لما هو ومع ذلك فهو يمثل، كما آمل، مراجعة مفيدة . عبارة عن بحث شامل للموضوع

بالرغم من أنه قد يكون معروضاً بصورة غير متوازنة، وذلك ألن خبرتي  معروف اآلن
  . في الواليات المتحدة األمريكية الذرية تتعلق ببرامج الطاقة أساساً

اضي وللعاملين معي في الوقت الحاضر دين بالكثير للذين عملوا معي في المأوأنا 
من إنجاز الطبعتين  نيوللطالب بسبب اآلالف من ساعات النقاش والبحث التي مكنت

  .قد علموني الكثير وقد أثبت طالبي بصورة خاصة أنهم . السابقتين من هذا الكتاب

نان باإلمتاألولى، أشعر  الطبعةإضافة إلى أولئك الذين اعترفت بمساعدتهم في تحضير 
 (McDonald E. Wrenn)مكدونالـد ريـن   بصورة خاصة للمساعدات التي قـدمها لـي   

وسـتيفن   (Peter Freudenthal)وبيتـر فرويـدنتال    (Norman Cohen)ونورمان كوهين 
 Eleanor)أدت مساعدة إليانور كليم قد و الطبعةفي تحضير هذه  (Steven Jinks)جنكس 

Clemm)  عملي بصورة كبيرة جداً تسهيلإلى  ديرالتقبأعظم  أشعر تجاههاوالتي .  

  مريل أيزنبد                                 
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ـ ) Becquerel(ل ياف بكرـرن على اكتشـمضى اآلن أكثر من نصف ق وري ـوآل ك
)Curies(  ظاهرة النشاط اإلشعاعي ألول مرة ونحو ربع قرن على اكتشاف هان)Hahn (

حسب الحاجة كميات  طلقويمكن اآلن أن تُ. لإلنشطار النووي) Strassman(ن وستراسما
ويواجـه اإلنسـان   . هائلة من الطاقة التي كانت حبيسة داخل نواة الذرة منذ بدء الخليقة

ما بين استخدام هذا المصدر الجديد للطاقة للوصـول   يختارعندما  تاريخهأكبر تحد في 
االجتماعية أو لتدمير ما توصـلت إليـه الحضـارة    اإلنجازات  منأعلى مستويات إلى 

  . البشرية
فإن النتيجة التي ال يمكن تجنبها  في السلم أو الحربظاهرة االنشطار  وسواء استخدمت

تكونت النواتج الثانوية في عمليـة  وإذا ما . هي إنتاج كميات هائلة من النويدات المشعة
الخصـائص   مـن عاعي سوف يصبح كبيرة فإن النشاط اإلشنووية في حرب  اإلنشطار

الحظ الذين نجـوا   للبقاء بالنسبة لسعداءعدة معوقات رئيسية  وواحد منالسائدة في البيئة 
ـ لـم تَ ومن ناحية أخرى، لو . نتيجة االنفجار واإلشعاع والحريق الفوريمن الموت   دجِ

لية بالطاقـة  زت صناعتنا السـلمية المسـتقب  هالسياسية، وج لمشاكلهاحالً سلمياً البشرية 
حذراً مسـتمراً وحكمـة   تتطلب النووية، فسوف تتراكم النويدات المشعة بكميات كبيرة 

تلويث البيئـة إلـى    الذي يمكن أن يؤدي إلىمن الصناعات النووية  التسربكبيرة لمنع 
  .  درجة خطيرة

بداية الحرب العالمية الثانية جرت بحوث مستفيضة لفهـم الخـواص الكيميائيـة     ومنذ
البيئة والكيفية التي يدخل  خاللفيزيائية للمواد المشعة والطرق التي تنتقل بها فيزيائياً وال

وعندما وافقت . الذي يشربه والهواء الذي يستنشقه والماءغذاء اإلنسان  إلىالبعض منها 
 Radiological) ةعلى تكليفي لوضع برنامج دراسات عليا في علم الصـحة اإلشـعاعي  

hygiene) ،ثرة المعلومات المتعلقة بموضوع النشاط اإلشعاعي البيئي المتوفرة دهشت لك
  . مفهومة شاملة ومنهجيةللطالب وغيرهم بطريقة لتقديمها التي يلزم دمجها 

جوانب ذات أبعاد كبيرة وقـد ثبـت أن وضـع     النشاط اإلشعاعي في البيئةولموضوع 
 التخصصات المختلفة أمر والتي تنتمي إلى العديد من بعضها ببعضالمتصلة المعلومات 

، وبهـذا  إدراجه ضمن المنهجيجب  عما تساؤلوفي البداية كان . ال يخلو من صعوبات
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بسلوك المواد المشـعة عنـد    األولىالخصوص قررت أن يكون الكتاب معنياً بالدرجة 
 المواد المشعة منالتي يمكن بواسطتها منع إن التقنية المهمة والمعقدة . دخولها إلى البيئة

بحمايـة   عنىال يقل أهمية والذي يميدان الفيزياء الصحية الذي  وكذلكالمرور إلى البيئة 
عرض لزاماً نه كان فإالعاملين في الطاقة الذرية هي مواضيع خارج حدود هذا الكتاب، 

  .هذين الموضوعين ولو بصورة مقتضبة

الذين ساعدوني فـي   نالزمالء السابقين والحالييمن  العديدإنني مدين بصورة كبيرة إلى 
ومن غير الممكن ذكر كل المساعدات التي حصلت عليهـا، ولكـن   . تحضير هذا العمل

لبعض الفصول،  المبكرةبعض زمالئي قد ساعدوني كثيراً في مراجعة بعض المسودات 
) Norton Nelson(وفي هذا المجال أنا ممتن بصورة خاصة إلى مساعدة نورتن نلسـون  

وبرنـارد  ) Abraham S. Goldin(وابراهـام غولـدن    ) Roy E. Albert(وروي ألبرت 
وهارولـد  ) Gerard R.  Laurer(وجيـرارد الورر  ) Bernard S. Pasternack(باسترناك 

الفهرس سـتيفن   أعدو قد ). Ben Davidson(ن دافدسون وب) Harold H. Rossi(روسي 
) Patricia S. Richtmann(باتريشـيا رشـتمان   وقد قامت ، )Stephen F. Cleary(كليري 

خمس مسودات التي تطورت في النهايـة  الطبع كل كلمة من كل واحد من الثالث إلى ب
وأخيراً وكما هو معتـاد وألسـباب يعرفهـا تمامـا     .إلى سبعة عشر فصالً لهذا الكتاب

 بهمـا المؤلفون وعوائلهم، أود أن أعبر عن امتناني للمساعدة والتشجيع الذي شـملتني  
  . والتي أهدي إليها هذا الكتاب) Irma(زوجتي إيرما 

  مريل أيزنبد                                 
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א )Acronyms(א
  

AEC لجنة الطاقة الذرية 
ALARA ًمبدأ اإلستمثال(أقل ما يمكن الوصول إليه منطقيا(  

ALI الحد السنوي لإلندخال 
BRC التنظيم الرقابيأقل من اهتمام 
BWR مغليالماءالمفاعل 

CERCLA التعويض والمسؤوليةالشاملةبيئيةالستجابةقانون اإل ، 
CFR اإلتحاديةالتنظيماتسجل 

COGEMA فرنسا(الشركة العامة للمواد النووية(  
DAC داك)للنويدات المشعة(تراكيز الهواء المشتقة ،  
DNB ىعن الغلياناإلنزياحنَوالم 
DOE األمريكيةالطاقةوزارة 
DOT األمريكيةالنقلوزارة 
EDE الةمكافئ الجرعة الفع 
EPA ية البيئةوكالة حما 
EPRI معهد بحوث الطاقة الكهربائية 
FAO فاو(والزراعةاألغذيةمنظمة( 
FDA والدواءاألغذيةإدارة 
FRC المجلس اإلتحادي لإلشعاع 

FUSRAP  سابقاً المستخدمةبرنامج اإلجراءات العالجية للمواقع 
HM ثقيل، يشير عادة إلى مادة انشطارية )معدن(فلز  

HTRG حرارة مبرد بالغازالعاليمفاعل 
IAEA الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ICRP اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع 
INEL الهندسي الوطني لوالية إيداهوالمختبر  
LD50 من حيوانات التجارب%50الجرعة اإلشعاعية القاتلة لـ  
LWR خفيفالماءالمفاعل 
MCL ثمستوىاألقصىالتلو 
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MED   منطقة منهاتن الهندسية، وكالة البرنامج النووي للحرب العالمية
 الثانية

MESODIF نموذج جوي(للمدى المتوسطاإلنتشاركود(  
MPC التركيز األقصى المسموح به 
MRC المملكة المتحدة(مجلس البحوث الطبية(  
MWe القدرة النوويةقدرة توليد محطات لبالنسبة)كهرباء(ا واطغمي  
MWt القدرة النوويةقدرة توليد محطات لبالنسبة)حراري(ا واطغمي  
NAS أكاديمية العلوم الوطنية 

NAS/NRC مجلس البحوث الوطني التابع ألكاديمية العلوم الوطنية  
NCRP  المجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع والقياسات  
NEPA قانون السياسة البيئية الوطني 

NESHAP الهواء الخطرة المعايير الوطنية إلطالق ملوثات  
NOAA اإلدارة الوطنية للمحيط والجو 
NRC النوويةالتنظيماتلجنة 

NRPB  المملكة المتحدة(المجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع(  
OECD منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية  
ORNL مختبر أوك ريدج الوطني 
PWR غوطمفاعل الماء المض 

RBMK مفاعل األنبوب المضغوط المهدأ بالغرافيت  
RCRA قانون الحفاظ على الموارد واسترجاعها  
RTG المولد الحراري للنظائر المشعة 

SNAP لألقمار الصناعيةاإلضافيالقدرة النوويمصدر  
TRAC نموذج جوي(للتضاريسالكود الجوي المستجيب(  
TRU   إلى العناصر التي يتجاوز إلشارةباما بعد اليورانيوم، عناصر 

  وزنها الذري الوزن الذري لليورانيوم
UMTRAP برنامج اإلجراءات العالجية لبقايا مطاحن اليورانيوم 
UMTRCA بقايا مطاحن اليورانيوم اإلشعاعية علىقانون السيطرة  
UNSCEAR اللجنة العلمية التابعة لألمم المتحدة حول تأثير اإلشعاع الذري  

USDA الزراعة في الواليات المتحدةوزارة  
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USGPO حكومة الواليات المتحدةلالطباعةمكتب  
WHO منظمة الصحة العالمية 
WIPP لعزل النفاياتالمنشـأة الرائدة 
WLM مستوى العمل الشهري 

WSSRAP ولدن سبرنغلموقعالعالجيةجراءاتإلابرنامج  
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א א

داخل نواة الذرة عام   الموجودةكتشاف الطرق التي يمكن بواسطتها تحرير الطاقة ا قاد
وتزامن  .بعيداً شأناًتقني بلغ تقدم في معرفتنا بعالم الفيزياء وإلى  تقدم كبيرإلى  1939

ألغراض اكتشاف االنشطار النووي مع قيام الحرب العالمية الثانية، وبهذا كانت ا
وقد ترك إعالن تدمير مدينة هيروشيما بواسطة . العسكرية أول تطبيقات الطاقة النووية

أذهان سكان العالم عن القدرة التدميرية للذرة، ويعد الربط  منسالح نووي أثراً ال يمحى 
لرأي العام من ابين الطاقة النووية والحرب النووية عامالً أساسياً للمعارضة الواسعة 

وما يصاحبها من ملت حتى أبسط االستخدامات السلمية لهذا النوع من الطاقة التي ش
  .ثانوية نواتج

إن أوضح الفوائد بعيدة المدى لعملية االنشطار، هو األمل في توفير مصدر للطاقة يؤمن 
ات كافية من يي الدول التي ليس لديها احتياطالسائدة فأعلى من تلك  معيشة ياتمستو

فيه حتياجات الطاقة في العالم، وتتناقص اوفي الوقت الذي تزداد فيه . الوقود األحفوري
وبصورة  ،هام الطاقة النووية مهيأة للعب دورٍ ات الوقود األحفوري، تكونيحتياطا

كانت حالة عدم االستقرار السياسي في منطقة الشرق قد و. في االقتصاد المدني ،متزايدة
أدت إلى استخدام الطاقة النووية في عدد من  األوسط هي أحد األسباب الرئيسية التي

ألنها على خالف الطاقة تشجيعاً استخدامها في السنوات القادمة  يلقىوربما . الدول
الناجمة عن ظاهرة غازات  المناخيةالمشتقة من الوقود األحفوري ال تزيد من المشاكل 

  . البيت الزجاجي التي تهدد برفع درجة حرارة الكرة األرضية

أس به من الكهرباء المستخدمة ـزءاً ال بـم جـة في العالـالت النوويعـافج المـتنتُ
وقد . دولة تستخدم الطاقة النووية 26كان هناك  1994ففي عام . في العديد من الدول 

. من طاقتها الكهربائية% 78 بدرجة كبيرة في توليد ما يقرب منفرنسا  استخدمتهـا
وعلى . من الكهرباء المستخدمة يأتي من الوقود النووي %21وفي الواليات المتحدة كان 

حادثة ثري  بعدأية حال، بدأت خشية الجمهور من تأثيرات الطاقة النووية بالتصاعد 
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وكذلك في أوكرانيا  1986ا وحادثة تشرنوبيل عام ـفي بنسلفاني 1979مايلز أيلند عام 
إلى  يضاف). 12و  11الفصلين  أنظر(التساؤالت حول دفن النفايات النووية  بعد زيادة

الكساد العالمي الذي بدأ في منتصف السبعينيات، والزيادة غير المتوقعة في تكاليف  ذلك،
جديدة  قدرةطلبات شراء محطات  وما نتج عنهما من توقف ،النووية القدرةبناء محطات 

  . عدد من الدولفي في الواليات المتحدة و

النويدات المشعة التي الوفيـرة من ات ـكميال لتوإن لم يكن واضحاً تماماً فقد شك
مجال  ففي. بالنسبة لإلنسانيةللطاقـة النووية،  مرموقاًإسهاماً  في متناول اليدأصبحت 

في الوقت  المشعة أكثر شيوعاً الواسماتأصبح استخدام البحوث الطبية والبيولوجية 
وتسليمنا اد المفيدة بسبب توفر مثل هذه المو البحـوث ميسرةً وأصبحتالحاضـر، 

بصورة سريعة قد تطور استخدام النويدات المشعة كوسيلة للبحث  إن. بصحة نتائجها
العديد من االكتشافات في العلوم من الممكن الوصول إلى ، هذا ولم يكن وبدون تطفل

  .  ةـهذه النويدات المشع لوال جهوزية توفيرالطبية الحيوية 

ننسى الجانب السلبي للطاقة النووية، وهو احتمالية  ومع األسف، فإننا ال نستطيع أن
وكما هو الحال مع التطورات التكنولوجية العديدة، يملك المجتمع . وقوع الحرب النووية

الحكمة الستخدام هذه المعرفة بصورة بناءة إذا رغب في ذلك، وفي الوقت ذاته فإن لديه 
سيبين بشكل متزن إذا ما الذي  ه هووحدالزمن و. اب الحماقات الكبيرةـالقدرة على ارتك

لجلب الخيرات إلى اإلنسانية أو لإلسراع في قد استخدمت ة ـالطاقة النوويكانت 
ومن دواعي سروري أن يجرى إعداد هذه الطبعة في وقت يجري . تحطيمها اجتماعيـاً

 تحاد السوفيتي السابق والوالياتفيه تخفيض هام في األسلحة النووية من قبل دول اال
ويبدو أن احتمالية قيام حرب نووية كبيرة قد انخفضت إلى درجة كبيرة، . دةـالمتح

بسبب امتالك األسلحة النووية من قبل دول أقل قوة،  فجأة هذه الحالة تتغيرولكن قد 
وعند إيداع هذه النسخة للطبع، فإن أكثر المشاكل . حيث يعرف بعضها بعدم استقراره
اظ بالمواد الصالحة إلنتاج ـنووية هو كيفية االحتفخطورة في موضوع السالمة ال

اب الممول جيداً على ـوتثير زيادة اإلره. األسلحة النووية بعيداً عن الدول اإلرهابية
النطاق العالمي إحتمالية تحويل األسلحة النووية لمثل هذا االستخدام وذلك من مخزون 

  .األسلحة الموجود والذي يجري تخفيضه حالياً
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אא א
رة النشاط ـة اكتشاف ظاهـالمخاطر الناجمة عن المواد المشع المعانـاة منت ـسبقلقد 

جو المناجم المستغلة  ، فإنسنرى في الفصل الثانيكما و. دة سنواتـبع اإلشعاعي
، بغير الوسطى كان مشعاً في القرونللحصول على المعادن الثقيلة في وسط أوروبا 

 جرىة أدت إلى تطور مرض رئوي مميت عند عمال التعدين ـإلى درجة، معرفـ
كان و. وجود الرادون بسبب) Lorenz, 1944(تشخيصه الحقاً على أنه سرطان الرئة 

 Georgius) جيورجيس أجريكوال سنة من كتابة الطبيب األلماني 400بعد نحو  ذلك

Agricola) المرموق هلكتاب (De Re Metallica) صف فيه معدل الوفيات الذي و
وقد جرى استخدام بعض المواد المشعة . (Agricola, 1556)بين عمال المناجم  المرتفع

 Welsbach) الغازي مصباح ولزباخ خدمك استَكذل. ت مشعةـأنها كان ل أن يعرفقب

gas mantle)،  ألكسيد الثوريوم لزيادة  خواص التوهج، 1885الذي أنتج عام
. دة طويلة في عدد من دول العالمـذ مـرة منـة كبيـدرجبغاز ال االستضاءة بضوء

 وقد. للخزف المزججكما استخدم أكسيد اليورانيوم إلعطاء اللون البرتقالي المشرق 
الزجاج  الخزف وتلويناستعملت أكاسيد اليورانيوم والثوريوم األخرى أيضاً في طالء 

  ).الفصل العاشر أنظر(

استثمار النشاط اإلشعاعي الطبيعي في جرى وإلى اآلن ة القرن الحالي ـذ بدايـمنو
وال يوجد تفسير ). الفصل السادس أنظر( المفترضةبعض دول العالم لفوائده الصحية 

المياه تواجد ولكن من المعروف أن شيوع ور هـذه الفترة، كيفية ظهحول  مرضي
استخدامها كمنتجعات  إلى ىالمعدنية في الينابيع الموجودة في كثير من مناطق العالم، أد

ومن المعروف أن الصفات الملينة لمياه الينابيع التي تحوي . صحية منذ زمن الرومان
نمت منتجعات كبيرة في أماكن د قة من األمالح جعلتها ثمينة جداً، وـكميات مرتفع

. أوروبا واليابان وأمريكا الجنوبية فيمثل ساراتوكا سبرنغ بوالية نيويورك ومختلفة 
اكتشاف ظاهرة النشاط اإلشعاعي، دلت فحوصات المياه المعدنية على احتواء وعند 

بعضها على تراكيز مرتفعة من العناصر المشعة الطبيعية، وربما تكون هذه الحقيقة قد 
ما تملكه هي السبب في  ذه المواد المكتشفة حديثاً وخواصها الغامضةهأعطت الفكرة بأن 

أن اإلشعاعات المنبعثة من  إكتشافوقد ساعد . عالجية هذه المياه المعدنية من إمكانات
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د تؤدي إلى القضاء على األنسجة السرطانية على نشر البدعة، وبدأت ـوم قـالرادي
وإلى يومنا هذا . اـبعدها المنتجعات في العالم باإلعالن عن النشاط اإلشعاعي لمياهه

اسات النشاط االشعاعي اه المعدنية قيـوات الميـة الموجودة على عبـتبين العالم
وسوف نرى الحقاً أن الرمال المشعة . وع الذي أخذت منه المياه الموجودةـللينب

ز الرادون المرتفعة في المناجم القديمة في النمسا ـة وتراكيـللسواحل البرازيلي
والواليات المتحدة األمريكية قد جذبت السائحين الذين يعتقدون أن التعرض إلى اإلشعاع 

من األمراض أخرى ي يمكن أن يشفي الروماتيزم والضعف العام وأنواع الطبيع
(Lewis, 1955 ; Scheminzky, 1961).  

وم والرادون ـوص الراديـه الخصـى وجـة وعلـالمشع دت الموادـجد ووقـ
ذا ـه. 1940ام ـة عـات ولغايـة العشرينيـذ بدايـة منـدع الطبيـاً في البـمكان
وم وريدياً لمعالجة عدد من األمراض، ولكنه بدالً من أن ـدين الراـم حقـد تـولق
راض أخرى ـام أو بأمـان العظـة عدد من المرضى بسرطـي، أدى إلى إصابـيشف
 إمكانيـةة ـات المنزليـة لإلستخدامـزة المباعـاألجه قـد وفـرتو. ةـخبيث
إلتهاب المفاصل ة الرادون لمياه الشرب، كما وصفت الكمادات المشعة لمعالجة ـإضاف

ه يتحتم قول كلمة حول االستخدام المبكر للراديوم في ـراً، فإنـوأخي). 1-1الشكل (
كبريتيد الزنك كمادة أن مزج كمية قليلة من الراديوم مع  فقد ظهر. الطالء المضيء

وقد طليت أرقام اآلالف من الساعات . يؤدي إلى إنتاج مادة مضيئة وميضيـة
خرى بمثل هذا الطالء خالل وبعد الحرب العالمية األولى مباشرة، والبوصالت والعدد األ

لحماية العاملين مما أدى إلى ظهور العديد من حاالت مرض  احتياطاتاذ أية ـدون اتخ
وسرطان العظام بين عمال المصنع الذين ) إبيضاض الدم(فقر الدم الالتنسجي واللوكيميا 

، إلى أن نشأت 1940المضئ قبل عام كانوا يعملون على إضافة مثل هذا الطالء 
التي أثبتت فاعليتها ومنعت حدوث ) Hygienic practices(الصحة الطبية  ممارسات

ذا وسوف نرى في الفصل الثاني أن المعلومات ـه. اتـن اإلصابـد مـالمزي
ة بحاالت الراديوم المبكرة ساهمت بطريقة فريدة ـالمستنبطة من الدراسات الخاص

ازة، وسوف تتم ـث ممتـة الحديـة الذريـل سجالت برنامج الطاقوفعالة في جع
ي الفصل ـة فـورة شاملـبص باإلشعاع ةـواد المضيئـدام المـة استخـمناقش
  .رـالعاش
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  االستخدامات المبكرة للنشاط اإلشعاعي في طب الشعوذة:  1 – 1شكل 

ومن مصدر راديوم صغير،  منصة يدوية اسطة ماالهواء بو مصيتم : الراديوماتور ) أ(
  . قدح من ماء الشرب فيالمحمولة  الرادونفقاعات  ثم تقرقر

على شكل ) خامة(فلز  عبارة عن وهو) : 1912براءة اختراع عام (الرافيجاتور ) ب(
  . قدر ماء الشربالنشاط اإلشعاعي يجري وضعه في  منخفض مخروط

ملي غرام من  0.1ماد المختلفة، يحوي الضاآلالم ماد مشع يستخدم لألوجاع وض) ج(
وجرى التصريـح بـه مـن معهـد الراديـوم بكليـة العلـوم  226-الراديوم

  .في باريس 

  )ب(  )أ(

  )ج(
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א א
النووية  إلعطاء نظرة عامة على الصناعة هو المكان المناسبهذا الفصل التمهيدي 

  . كل مستفيض في الفصول الالحقةوالتي ستجري مناقشة مكوناتها األساسية بش

 يمكن النظر في المخططالطاقة النووية  وللتعرف على العمليات الرئيسة في صناعة
يجري شحن )  الفصل السابع(فبعد التعدين والتركيز ). 2-1(الموضح في الشكل 

نقاوة اليورانيوم أو أكسيد اليورانيوم ب فلزاليورانيوم إلى معامل التنقية لغرض تحويله إلى 
ومن الممكن أن يتم شحن نواتج معامل ). الفصل السابع(كافية الستخدامه في المفاعالت 

التنقية مباشرةً إلى معامل صنع قضبان الوقود أو أن يتم  تحويل اليورانيوم إلى رابع 
وم ـيحول بعدها إلى سادس فلوريد اليوراني و ملح أخضرـوه) UF4(فلوريد اليورانيوم 

)UF6 (ولتحضير يورانيوم مناسب لالستخدام في . يسبب التآكلب متطاير وهو مرك
ومنذ منتصف القرن، يتم ذلك . 235 –المفاعالت ال بد من زيادة محتواه من اليورانيوم 

في المصانع الهائلة في أوك ريدج  ينتشار الغازإلفي الواليات المتحدة األمريكية بعملية ا
واستناداً للغرض . بورتسموث بوالية أوهايوفي بوالية كنتاكي و بادوكافي وبوالية تنسى 

 الـالذي سيستخدم اليورانيوم من أجله فإن درجة التخصيب تتراوح بين بضعة أعشار 
في  ينتشار الغازإلومن المحتمل أن يستعاض عن طريقة ا%. 90إلى أكثر من % 1

 ضـاً بعـحالي دمـخْتَسوتَ الليزر، هذا تستخدم فيها أشعةالواليات المتحدة بعملية 
نقل ويTait, 1983 .(( ا الغرضة الطرد المركزي لهذـة طريقـدول األوروبيـال

 آخركسيد أو أي مركب األأو  على هيئة الفلز اًأو مخصب طبيعياًاليورانيوم، سواء أكان 
م أما الشكل الدقيق الذي يجب أن يأخذه اليورانيو. إلى معامل تصنيع عناصر الوقود

والطريقة التي ستتم بها كسوته بسبائك الحديد المقاوم للصدأ أوالزركونيوم أو السبائك 
ويجري بعد ذلك شحن عناصر الوقود إلى . المختلفة فيعتمد على تصميم المفاعل

 239–ولقد استخدم بعضها في الماضي إلنتاج البلوتونيوم ) الفصل الثامن(المفاعالت 
  .لألغراض العسكرية

الطاقة  ةعناصر الوقود األخرى في مفاعالت الطاقة التي تشغّل من قبل صناعوتستخدم 
وإضافة إلى ذلك، سيستخدم بعض الوقود في مفاعالت . السفن البحريةأو في المدنية 
مفاعالت وربما تكون نواتج هذه ال. لموجودة في المختبرات والمعامل الصناعيةاالبحوث 

ائر مشعة أخرى أو إشعاعات ألغراض بحثية أونظ ترتيومحرارة أو بلوتونيوم أو 
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هذا ويمكن معالجة الوقود المستنفد كنفايات صلبة توضع في أماكن دفن . وصناعية
 ويستعادالوقود  يذابالنفايات المشعة أو تنقل إلى مصانع إعادة معالجة الوقود حيث 

النشطار ويمكن معالجة نواتج ا. كذلك وربما البلوتونيوم المنشطراليورانيوم غير 
 ويمكن، )11الفصل  أنظر(كنفايات  للتخلص منها وأمناسب لخزنها  وتحويلها إلى شكل

لتطبيقات الستخدامها في اي بعض الحاالت فصل النظائر المشعة من نواتج االنشطار ف
وال تشجع سياسة الواليات المتحدة األمريكية إعادة معالجة . صناعيةالطبية والبحثية وال

عدد منذ أواخر السبعينيات، ولكن تجري إعادة المعالجة في بها المدني الوقود النووي 
معامل إعادة معالجة  الناتجة منالمشعة  الثانويةإضافة إلى النواتج و. الدول األخرىمن 

الوقود المستهلك، تنتج نويدات مشعة معينة في مفاعالت البحوث بواسطة التشعيع 
في  الطبيعي المستقر 59-نظير الكوبالت يمكن وضعوعلى سبيل المثال، . النتروني

وهو مصدر مهم ألشعة جاما لألغراض الطبية  60–لت االمفاعل إلنتاج الكوب
–واليود  14–ويجري إنتاج الكثير من النظائر المشعة الشائعة مثل الكربون . والصناعية

  .بواسطة قذف النويدة األم المناسبة بالنترونات 32–والفسفور  131
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
ولم تعالج صناعة الطاقة . العمليات الرئيسة في دورة الوقود النووي:  2 – 1شكل 

  النووية المدنية في الواليات المتحدة أي وقود مستهلك منذ منتصف السبعينيات
  )7انظر فصل (

مطحنة   منجم اليورانيوم
  اليورانيوم

تنقية وتحويل
  UF6إلى 

 التحويل إلى  اإلثراء
  األكسيد

الخزن المؤقت  تصنيع الوقود
  للوقود المستهلك

عالية حفظ النفايات 
  المستوى اإلشعاعي

  المفاعل

إعادة معالجة
  الوقود المستهلك

أماكن النفايات منخفضة 
  المستوى اإلشعاعي
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א א א א א
عي البيئي قبل الحرب العالمية الثانية، ولكن توفرت معلومات محدودة عن النشاط اإلشعا

 المتخصصة جداكان انتشار هذه المعرفة محدوداً خارج نطاق عدد قليل من المختبرات 
وكان المخزون العالمي من المواد المشعة . والتي جهزت الحقاً لقياس النشاط اإلشعاعي

سبيا وهو وجود بضعة مقتصراً على تلك الموجودة في الطبيعة مع وجود استثناء بسيط ن
أجزاء من الملّي كوري من النشاط اإلشعاعي الصنعي الذي أنتج في المسرعات خالل 

   .أواخر الثالثينيات

نتاج إل الكبيرة المبردة بالماء مفاعالتالخالل الحرب العالمية الثانية، أدى إنشاء في و
ستخالص إللعمليات البلوتونيوم في محمية هانفورد بالقرب من ريتشالند في واشنطن وا

البلوتونيوم من اليورانيوم المشعع إلى ظهور االحتماالت األولى لتلوث بيئي واسع 
مركزين رئيسيين للبحوث  علىأقل  إلى درجة منطبقاًولقد كان هذا . بالمواد المشعة
 وتعد. الموس بوالية نيو مكسيكوأج في أوك ريدج بوالية تنسي ولوس النووية واإلنتا
من الدراسات سلوك النويدات المشعة في البيئة  حولانفورد المبكرة دراسات ه

بيان على  أولى من ناحيةكالسيكية في هذا المجال، ولكنها في الوقت نفسه ساعدت ال
المواد المشعة إلى البيئة ومن ناحية أخرى  إطالق يصاحبالحذر الذي يجب أن  أهمية

 إذا كانت خواص وسلوكمشعة إلى البيئة إطالق كميات كبيرة من المواد العلى بيان أن 
ومع إيقاف إنتاج األسلحة . بصورة جيدة معروفة كل نويدة من النويدات المشعة في البيئة

في بذل جهد جبار إلزالة تلوث هذه المنشآت  يجريالنووية في الواليات المتحدة 
  ) . NAS/NRC, 1989(  المشابهة والمنشآت األخرىهانفورد 

 ,Grove)منهاتن الهندسية  لمنطقة المهندسين اسات التي وضعها قسملقد بينت السي

العالمية الثانية عن  الحربوهي المنظمة العسكرية التي كانت مسؤولة خالل  ،(1962
بقي التلوث للتشغيل بطريقة تُ يجب أن تكونأن األولوية  ،برنامج الطاقة الذريةتنفيذ 

إلى لجنة الطاقة الذرية بعد ذلك المسؤولية  تْيطعوعندما ُأ. البيئي في أقل مستوى ممكن
(Atomic Energy Commission)  استمرت سياسة  1946وهي منظمة مدنية عام

 Hewlett)والبحوث الحذر تجاه إطالق المواد المشعة إلى البيئة من األنشطة الصناعية 

and Anderson, 1962) .ات ولكن تم تجاوز هذه السياسة في منتصف السبعيني
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على المواد الكيميائية السامة والتي حظيت باهتمام أقل كذلك طة سياسة جديدة طبقت ابوس
ولم تعتقد لجنة الطاقة الذرية . أو لجنة الطاقة الذرية الهندسية منطقة منهاتن جانبمن 

لتشريعات ولوائح وكالة حماية البيئة في الواليات المتحدة، ولكن  خاضعةفي البداية أنها 
 تْفَلَوزارة الطاقة، التي خَ حمَل 1984في عام قضائي  صدور حكمٍختلف منذ الوضع ا

  . لجنة الطاقة الذرية، مئات المليارات من الدوالرات كتكاليف تنظيف

سلسلة من  بدأت، 1962عام  إلىبدءاً من أواخر األربعينيات ومروراً بشكل متسارع 
اليات المتحدة ثم االتحاد السوفيتي تجارب األسلحة النووية في الجو أوالً من قبل الو

إلى الجو هذه التجارب طرحت  قدوالمملكة المتحدة وفرنسا والهند والصين، و) السابق(
الكميات الناتجة من خالل القيود التي كميات هائلة من المواد المشعة بالمقارنة مع 

وقد . لصناعيةعند إدارتها للمنشآت البحثية واعلى نفسها الطاقة الذرية  فرضتها لجنة
انتشرت النويدات المشعة الناجمة عن التفجيرات النووية في الجو والتربة وسلسلة الغذاء 

 الدوائرفي بعض النطاق قلق واسع  ظهور في مختلف أجزاء العالم إلى درجة أدت إلى 
إلى ذلك، عقد  واستجابةً. في مختلف أنحاء العالم وبعد ذلك بين الجمهورالعلمية أوالً 

في الواليات المتحدة عدة جلسات حول موضوع الغبار الذري المتساقط الناتج  نجرسالكو
عن تجارب األسلحة، وكذلك الممارسات المتبعة في دفن النفايات المشعة، وفي الوقت 
نفسه تقريباً، قامت كل من أكاديمية العلوم الوطنية األمريكية ومجلس البحوث الطبية في 

تأثير الجرعات المنخفضة من النشاط  في مجالواقع المعرفة المملكة المتحدة، بتقييم 
عينت هيئة األمم  1955، وفي عام )NAS-NRC, 1956; MRC, 1956(اإلشعاعي 

ولكن جرى (المتحدة لجنة مؤلفة بشكل أساسي من ممثلين علميين لخمسة عشر دولة 
اللجنة العلمية  د قامتـهذا ولق. لدراسة تأثير اإلشعاع على اإلنسان) توسيعها الحقاً

 من بنشر سلسلة (UNSCEAR)التابعة لألمم المتحدة حول تأثيرات اإلشعاع الذري 
 ,UNSCEAR) التعاون العلمي العالميمن كالسيكيات والتي تعتبر  الهامةتقارير ال

1958 - 1994).  

ي البيئي إلى تسارع ـاط اإلشعاعـوع النشـع بموضـام الواسـأدى االهتموقـد 
د تقدمت، ـولق. ةـفي البيئ (Trace substances) عناصر األثرسلوك  البحث حول

 ةـدراس ة بما فيهاـمن العلوم البيولوجية والفيزيائي فروعٍ بخطوات جبارة، عدةُ
ة مجهريالجوية الواألرصاد  وأيض عناصر األثرالكيمياء غير العضوية وات ـالجين
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(Micro-meteorology) ،ات ـالمحيط مـوعل يـاوالرصـد فـي األجـواء العل
(Oceanography) ٍوقد جرى. أفضل للنشاط اإلشعاعي البيئي بسبب الحاجة لفهم  

مراكز انتاج الطاقة الذرية الكبيرة ة كبيرة مجهزة جيداً في ـرات بيئيـإنشاء مختب
 الدعم جرى توفيرالواليات  المتحدة األمريكية والبلدان األخرى كما ومراكز البحوث في 

وكان االهتمام . لباحثين فرديين في عدة جامعات واألجهزة للقيام ببحوث بيئيةالمالي 
تَنْالذي بدأ يشفي األوساط العلمية في منتصف الستينيات حول التلوث بالمواد السامة  ر

لمعرفة البيئية التي تم الحصول عليها نتيجة الدراسات المتعلقة بالغبار الذري لنتيجة 
وقد أثارت هذه الدراسات عددا من األسئلة . تجارب األسلحة النوويةالمتساقط الناجم عن 

ما هي . الصعبة التي بدت في أول األمر مقتصرة على موضوع النشاط اإلشعاعي البيئي
ما يمكن  طرق اإلنتقال البيئي التي تصل بها هذه المواد إلى اإلنسان ؟ هل تتراكم بطريقة

لملوثات بيئية  رافقٌم ؟ هل يوجد لها تأثير أن تؤدي إلى أضرار بيئية غير منظورة
أخرى ؟ وقد كان واضحاً بنهاية الستينيات أنه يمكن توجيه األسئلة نفسها حول مبيدات 

 األثرعناصر نواتج احتراق الوقود األحفوري والمضافة لألغذية و والمواد الحشرات
الرائدة حول  لدراساتُدت ازو وقد. والمواد غير المشعة األخرى الموجودة في البيئة

الوسائل التي يمكن بواسطتها ب الباحثين، من وجوه متعددة، التأثيرات البيئية للمواد المشعة
  . األعم فهم مشاكل التلوث البيئي 

ألسلحة النووية قبل نصف قرن، جمع إنتاج امفي المصانع والمختبرات الخاصة  بنيتلقد 
 ممارسات عدتولم . ائيةيلملوثات المشعة والكيمن لتعرض السكا حولمتزايد  تحفظٌ دلَتوو

إلى  1954بين  التشغيل التي كانت مقبولة خالل الفترة ممارساتالنفايات و التخلص من
 سامحعدم ت تطوروقد . هيئات التنظيم من عموم الناس أو من ةمقبول 1960حوالي 
بعض مع  ،قة أنهلخطورة الناجمة عن المنشآت النووية، بالرغم من حقيمع االسكان 

في مستوى أقل بكثير من  الجرعات اإلشعاعيةقد جرى الحفاظ على  ،االستثناءات
صناعة واستخدام منتجات في اعتراضات مماثلة  تطورتوقد . المعايير المطبقة حالياً

التأثيرات  تمييزنما خوف واسع بالرغم من حقيقة أنه من النادر  كما .كيميائية عديدة
هذا قلق الجمهور  وشكل. استخدام أفضل الطرق السريرية والوبائيةد عنالصحية حتى 
الصعوبات ليس فقط مع النشاط  جوبهتوقد . جديدة تقانةر يتطوأمام عائقاً عظيماً 

اإلشعاعي البيئي، ولكن مع المنتجات اإللكترونية، والكيماويات الزراعية والمنتجات 
  .16في الفصل وستجري مناقشة ذلك بصورة أكثر . الصيدالنية
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 אא
א א  א

 تفهممن  غير المتخصصيهدف هذا الفصل إلى إعطاء معلومات كافية تمكّن القارئ 
فهم األسس تالمقياس النسبي للمخاطر المرافقة للمستويات المختلفة من التعرض، و

. ح بها للتعرضالبيولوجية التي بموجبها جرى وضع مستويات الحدود القصوى المسمو
 ,UNSCEAR) التقارير الشاملةعدد من  الموضوع في أماكن أخرى وفي وقد عولج

1993, 1994; NAS-NRC, 1990) .  

وبالرغم من بقاء الكثير لتعلمه، فإن ما هو معروف عن تأثيرات التعرض إلى اإلشعاع 
األخرى التي  العديدة الضارة الموادتأثيرات  قوة المؤين أكثر بكثير مما هو معروف عن

ويعود ذلك إلى العدد الكبير من البحوث التي أجريت . جرى إدخالها بشكل صنعي للبيئة
في الواليات و .عندما بدأ أول مفاعل نووي بالعمل 1942منذ عام  على مستوى العالم

على بحوث اإلشعاع أكثر بكثير من تلك التي  ها الحكومةكانت األموال التي أنفقت المتحدة
ولوثت الهواء  دراسة تأثيرات ملوثات كيميائية عديدة من صنع اإلنسانعلى ها صرفت

  . والماء والغذاء
  

א א א א
بدأت التقارير عن اإلصابات اإلشعاعية بالظهور بصورة سريعة في المراجع العلمية بعد 

 Wilhelm)ن غعن اكتشاف ولهيلم رونت 1895عام  نوفمبر 8اإلعالن في 
Roentgen) ويتضمن المجلد األول لمجلة األشعة السينية األمريكية . السينية األشعة
وهي ) Scott, 1897(حالة لإلصابة باألشعة السينية  69تجميعا لـ  1897المنشور عام 

إن السبب في اإلعالن عن . المختبرات والعيادات في عدد من الدول التي أعلنتها بعض
السرعة يرجع إلى الطريقة التي جرى اكتشاف األشعة  بمثل هذه الكثيرةاإلصابات  تلك

السينية بها ونمط األبحاث التي كانت تجري لعدد من السنوات حتى قبل معرفة وجود 
  . األشعة السينية

 36بل حوالي ، وذلك ق1859ويبدو أن تأثيرات األشعة السينية قد لوحظت أول مرة عام 
رؤية توهج )  Julius Plucker(جل جوليوس بلوكر ن، عندما سغعاماً من إعالن رونت
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فرق تفاحي أخضر على الجدار الداخلي ألنبوب التفريغ الذي كان يمر فيه تيار تحت 
التي أجريت عمل بلوكر عدد من التجارب  أعقب، وقد )Grubbe, 1933( جهد مرتفع

 Sir William)صنع السير وليم كروكس  1875وفي عام . في مختبرات أخرى

Crooks)  واكتشف أن التوهج ) الذي حمل اسمه فيما بعدوهو (أول أنبوب عالي لتفريغ
تفريغ على حدوث ، قد تولد نتيجة الذي أعلن عنه بلوكر من قبلاألخضر المشابه للون 

وقد . (Cathode rays)مصطلح األشعة المهبطية  وبذلك ظهرالقطب السالب لألنبوب، 
أن باستطاعته أن يرى الظل المتكون من  لمدهشةهي مالحظته ان غمساهمة رونت كانت

ولقد . عظام يده عند وضعها بين أنبوب كروكس وشاشة مغطاة بمادة وميضية كيميائية
  . أعطى اسم األشعة السينية لهذا اإلشعاع النفاذ

بيب كروكس في كثير كانت هناك بحوث تجري باستخدام أنا هوالنقطة ذات العالقة هي أن
بواسطة عدد كانت تتولد األشعة السينية  وأن تلك .نغقبل اكتشاف رونت ،من دول العالم

 Emil)بدأ إميل غروبه وقد . الباحثون بذلك يدريدون أن المستخدمة من هذه األنابيب 
Grubbe)  المواد الكيميائية  توهجالذي كان يصنع أنابيب كروكس في شيكاغو ويدرس
. شعة المسماة حديثاً باسم األشعة السينية، بتجريب األنعن اكتشاف رونتغعالن فور اإل

 جلدي تقشرتبعه  (Acute dermatitis)بالتهاب جلدي حاد بشكل فوري وقد أصيب 
(Skin desquamation)  ًم وصفاوفي آخر األمر أصيب بمرض السرطان، وقد قد

يناير  27إلصابته في مؤتمر طبي عقد في كلية هانمان الطبية في شيكاغو في  مبكراً
 Physical) أي عامل فيزيائي"بأن  المهمةالمالحظة  جرى تسجيل، حيث 1896

agenct) يوفر هذا التلف الكبير للخاليا واألنسجة السليمة قد مثل إحداث  يستطيع
إحداث كون فيها يالحاالت المرضية التي   إمكانية، إذا استخدم كعامل عالجي، عالج

أو أية تأثيرات إتالفية أخرى  (Irritative blistering)ملتهبة أو متهيجة  قروح
ن أحيلت  غرونتاكتشاف وبعد يومين، أي بعد أقل من ثالثة شهور من نشر ". مطلوباً

المثير  عرضهوفي . غروبه لمعالجتها من مرض سرطان الثديالدكتور مريضة إلى 
أصيب بأضرار من بأنه أول شخص  (Grubbe, 1933)غروبه بين الدكتور لإلهتمام 
شخص عرض األورام المرضية لألشعة السينية ألغراض السينية، وأنه أول  األشعة
 .الرصاص للوقاية من تأثيرات األشعة السينية رقائق منوأنه أول من استخدم  عالجية

 Brecker)وبريكر وبريكر  (Hodges, 1964)قام كل من  هودجز  وفي الفترة الحديثة
and Brecker, 1969)  ءات غروبه  لعدم ترابطها التاريخي، ادعا جديةبالتشكيك في
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مرض السرطان باستخدام  هو أول من عالجومع ذلك، استنتج هودجز أن غروبه كان 
اإلشعاعية وبالرغم من أنه من غير الممكن تحديد أسبقيات االكتشافات . األشعة السينية
ية لآلخرين التال تماماً من الناحية التاريخية إال أن أعمال غروبه واألعمال بشكل مرضٍ

  .تعطي فكرة عن التاريخ المبكر لإلصابات اإلشعاعية
 Antoine Henri)ن اكتشف أنطوان هنري بكريل غوكنتيجة غير مباشرة إلعالن رونت

Becquerel)  النشاط اإلشعاعي عن طريق الصدفة  في نفس السنة التي جرى اكتشاف
ت المشعة من الخامات ، جرى تركيز المكونا1900ومنذ عام . األشعة السينية فيها

إلى توليد حروق جلدية للرواد األوائل في بحوث  بدرجة أدتالحاوية على الراديوم 
 (Scott)تقرير سكوت  وبعد .(Becquerel and  Curie, 1901)النشاط اإلشعاعي 

 1902عن اإلصابات نتيجة التعرض إلى األشعة السينية، تقرير كودمان عام  1897عام 
(Codman, 1902)  نأن عدد حاالت اإلصابة اإلشعاعية الوارد في فيه الذي بي

ومن المثير لالهتمام أن كودمان الحظ أن عدد . حالة 147المراجع قد ازداد إلى حوالي 
 فع الكتساب الخبرةالثمن الباهظ الذي د"إلى  لسبب ردهالحاالت قد بدأ  بالتضاؤل 

وبالرغم . "األنبوب وكذلك المسافة إلىإنتاج أجهزة أفضل  قلّل مدة التعرض  وحقيقة أن
صحتها لألسف الشديد لم تتأكد  نمن أن مالحظات كودمان كانت مبررة في حينها، إال أ

عرف بالضبط عدد الذين أصيبوا أو ماتوا نتيجة ومن المحتمل أن ال ي. مع الزمن
للصحة استخدام أو سوء استخدام األشعة السينية والراديوم قبل وضع معايير مناسبة 

  . اإلشعاعية، ولكن من المؤكد أن العدد كان عدة مئات

االهتمام المبكر لعلماء األحياء التجربيين بالتأثيرات البيولوجية لألشعة المؤينة  ويتضح
إعتام لعدسة العين  قدرة األشعة المؤينة على إحداثب المتعلق 1897مع اكتشاف عام 

(Lenticular cataracts) عرضة في الحيوانات المت(Clap, 1934) . ولقد كان
أول من أبلغ عن إنتاج الطفرات الوراثية بواسطة التعرض لألشعة   (Muller)مولر

  .، وبذلك ظهر عهد من البحوث المتعلقة بالتأثيرات الوراثية لإلشعاع1927السينية عام 

ء الراديوم في الطال استخدام تصاحبخالل الحرب العالمية األولى وبعدها مباشرة، و
ناجمة عن عدم معرفة تأثيرات هذا العنصر  مخاطر (Luminous paints) المضيء

 .(Martland, 1925, 1951; Evans et al., 1969)المشع فيما لو ابتلع أو أستنشق 
ومن . الطبية اتفي الممارس 228–والراديوم  226–كل من الراديوم  أيضاً وقد استخدم
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ى أي من نظيري الراديوم هذين في الواليات من السكان الذين تعرضوا إل 6600بين 
حالة إصابة بسرطان  85حوالي  عرف أنه قد وقعت (Rowland, 1994) المتحدة
من العاملين في طالء أرقام الساعات ومعظمهم من النساء  نالعاملووكان هؤالء . العظام

طرف فرشاة  ابتلعوا الراديوم بسبب الممارسة الخاصة باستخدام الشفاه لجعل المضيئة قد
 وقد أجريت دراسات معمقة على هؤالء المرضى .(NAS/NRC, 1990) الطالء مدبيا

من قبل عدد من الباحثين، ولكن يذهب الفضل الرئيسي إلى إيفانز الذي وضع األسس 
الفيزيائية الحيوية  إلصابات الراديوم بتفاصيل كافية مما أمكن معه وضع أساليب عمل 

ت تلك األساليب فعاليتها، ليس فقط للوقاية من الراديوم ، وإنما من وقد أثبت. آمنة بعد ذلك
المخاطر األخرى التي ظهرت بعد ذلك والخاصة بصناعة الطاقة الذرية، حيث استخدمت 

وقد تم استخالص قرابة كيلو غرام . بصورة مفيدة جداالمعلومات المستنبطة من الراديوم 
وقد . ألربعين سنة األولى من هذا القرنواحد من الراديوم من قشرة األرض خالل ا

، أنتجت وفي المقابل. شخص على األقل من جراء سوء استخدام هذه المادة 100توفى 
 من عدة أطنان ما يكافئ من الناحية اإلشعاعية 1942برامج الطاقة الذرية منذ عام 

 ار المنجميباستثناء اإلستثمللسالمة،  ةممتاز بأرقام قياسيةذلك  مع إنجازلراديوم، ا
  .  16وسيجري مناقشة سجل السالمة في الفصل . ليورانيومل )تعدينال(

توفى  التي اليورانيوم في الواليات المتحدة )االستثمار المنجمي( تعدين ممارسةكانت 
عدة مئات من العاملين نتيجة إصابتهم بمرض سرطان الرئة بسبب تعرضهم فيها 

منذ عدة قرون أن عمال  من المعروفكان ، ومأساوية وكان يجب تجنبها للرادون
وجواشيمشتاهل   (Schneeberg)شنيبيرغ  فيالتعدين في مناجم شرق أوروبا 

(Joachimsthahl)  يصابون بسرعة بمرض رئوي مميت(Hartung and Hesse, 
1879)، سرطان  هوالمرض ذلك رف أن ولكن فقط في نهاية القرن التاسع عشر ع

وفي هذا القرن أصبحت هذه المناجم . (Bronchiogenic carcinoma)القصيبات 
وعندما تم إدراك أن مرض السرطان يمكن أن . (Pichblende) البتشبلندمصدرا لخام 

يحدث نتيجة التعرض الداخلي لإلشعاع، تبين أن سبب حدوث إصابات كثيرة بمرض 
ة الموجودة تعرضهم إلى المواد المشعبسبب سرطان الرئة بين عمال المناجم قد يكون 

 على وجود تراكيزدلت الدراسات التي أجريت على هواء المناجم  وقد. في جو المناجم
المسبب لكثير من حاالت مرض هذا الغاز هو قد اعتبر وعالية من غاز الرادون المشع، 

للوقاية من  معايير تولهذا ظهر. (Lorenz, Hueper,1942; 1944)سرطان الرئة
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في الواليات المتحدة عند قيام الحرب العالمية الثانية حيث  تأثيرات استنشاق الرادون
من قبل لجنة الواليات المتحدة حول التعامل اآلمن مع األشعة السينية  اجرى نشره
ولو . والتي كانت موجودة ضمن مكتب المعايير األمريكي (NCRP, 1941)والراديوم

ورانيوم، ألمكن إنقاذ عدة المعيار بصورة قسرية في صناعة تعدين اليهذا جرى تطبيق 
  . األرواحمئات من 

هذا القرن أن اإلشعاعات المؤينة بجرعة كافية عالية نسبياً قد  أوائل نت الخبرة فيبيقد و
ات ـتؤدي إلى العقم وإتالف األنسجة المولّدة للدم وفي حاالت التعرض إلى مستوي

 اإلشعاع الحادة اهربمظة من اإلشعاع فإنها تؤدي إلى أعراض معقدة تعرف ـعالي
(Acute radiation syndrome) .حال لم يتم الحصول على هذه المعلومات  على أي
استخدام األشعة السينية والراديوم في  بل ومن فقط من سوء استخدام اإلشعاعات المؤينة

فهم تأثيرات  إلى خلق الحاجة ، ممالسرطانية منذ بداية هذا القرنعالج األمراض ا
شعاعية العالية على األنسجة السليمة والسرطانية، لكي يتمكّن أطباء األشعة الجرعات اإل

(Radiologists) وبما أن المعالجين باستخدام التعرض . من الحد من اآلثار الجانبية
اإلشعاعي قد رفعوا الجرعات اإلشعاعية إلى أعلى ما يمكن لعالج األمراض السرطانية 

اجة لفهم تفاعالت األنسجة غير السرطانية تجاه الجرعات المهددة للحياة، فإنهم كانوا بح
  .اإلشعاعية المعطاة

  
א א א א א

عالقات الفهم آليات اإلصابة اإلشعاعية، وبهدف  1942منذ عام  جرت بحوث كثيرة جداً
أتت المعرفة الخاصة بتأثيرات وقد . الموجودة في بيئة ملوثة بالمواد المشعة البيئية

التي من األعمال  من المعرفة حجمٍ ويأتي أعظمالتعرض اإلشعاعي من مصادر عديدة، 
وقد علمتنا هذه الدراسات كثيراً عن آليات اإلصابة . على حيوانات التجاربجرت 

على و. اإلشعاعية، والعالقة بين الجرعة واالستجابة لعدة أنواع من حيوانات التجارب
بالضرورة العالقات بين الجرعة واالستجابة التي جرى تطويرها  تنسحبحال، ال  يأ

بالرغم من أن اآلليات األساسية لإلصابة ف ،أيضاً تجريبياً على الحيوانات على اإلنسان
كبيرة بين األنواع  هناك اختالفات إالّ أناألنواع،  في جميع واحدةاإلشعاعية، قد تكون 

الجرعة  بحجملذلك فإن المعلومات الخاصة . لإلصابة اإلشعاعية استجابتهامن ناحية 
الالزمة إلحداث تأثير معين في نوع معين من حيوانات التجارب، ال يمكن تطبيقها 

  . مباشرة على اإلنسان



36  
 

ما جرى من االستخدام  إن الكثير مما تعلمناه قد جاء من تجربة اإلنسان، ومثال ذلك
معظم المعلومات  جاءتولقد . كما بينّا سابقاً األشعة السينيةللراديوم والمبكر والخاطئ 

من  على الناجينالتأثيرات المتأخرة لإلشعاع  جرت عن التي المفيدة من الدراسات
تعرض عمال ب المتعلقةالدراسات  شكلتكما . هيروشيما ونغازاكي القصف بقنبلتي

إلشعاعية مصدرين ا الحوادث منالتعرض دراسات للرادون و تحت األرض المناجم
  . للمعلومات هامين

  :  التالية الجوانبمناقشة عامة لتأثيرات اإلشعاع بدراسة  ويجب أن تبدأ أي
ألشعة السينية لالتعرض في حالة كما (ما إذا كان مصدر اإلشعاع خارج الجسم ـ  1

في حالة اليود المشع كما ( داخل الجسممشعة مترسبة  موادكان من أو  ،)الطبية
  ). الغدة الدرقية ص فيالممت

خالل فترة زمنية  حدوثهتعرض كبير نسبياً، جرى  بسببكانت الجرعة  ـ ما إذا 2
على مدى مدة زمنية طويلة بسبب تعرض محدود أو ) أقل من بضعة أيام(قصيرة 

  . لعدة سنوات قد تكون ممتدة 
" ت الحادةالتأثيرا" وهي بعد التعرض مباشرةقد ظهرت التأثيرات  ـ ما إذا كانت 3

(Acute effects)  التأثيرات اآلجلة"أو تأخرت ألشهر أو سنوات "(Delayed 
effects).  

  
للتعرض العاجلةالتأثيرات 

قليلة  أي بعد ساعاتيمكن مالحظة أعراض اإلصابة اإلشعاعية الحادة بصورة مبكرة 
، أو يةفوربصورة  التعرض، عندما يتلقى كامل الجسم جرعة إشعاعية كبيرة جداً من

عندما يتم أغلب التعرض خالل األيام القليلة األولى، كما هي الحالة في التعرض 
ويمكن مالحظة مظاهر الضرر . اإلشعاعي الخارجي الناجم عن نواتج اإلنشطار الحديثة

اإلشعاعي الحادة بعد عدة ساعات من التعرض ويعتمد تتالي تلك المظاهر على حجم 
التأثيرات  )1- 2(الجدول  ويلخص .(Glasstone and Dolan, 1977)الجرعة المتلقاة 

ل عن ـات التي تقـأن الجرع ويبين المتوقعة للتعرض العالي إلى اإلشعاع الخارجي
يمكن أن تحدث تأثيرات طفيفة نسبياً ، ولكن يتوقع أن تكون ) راد 100(غراي واحد 

وقد تصل ). ادر 500-400(غراي  5-4الجرعات  إذا بلغت% 50نسبة الوفيات نحو 
  ). راد 1000(غراي  10عند اقتراب جرعة كامل الجسم من % 100نسبة الوفيات إلى 
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  ملخص لآلثار الطبية للجرعات الحادة من اإلشعاعات المؤينة:  1 – 2جدول 

  راد 100 – 0 

  )رايغ 1 – 0(

دون مجال 

  اببطاإلست

 )دون سريري(

  )غراي 10 – 1(راد  1000إلى  100

 جضمن مجال العال

  )غراي 10(راد  1000أكبر من 

 المميت في المجال

  راد 200إلى  100

 )غراي2–1(

  راد 600  -  200

 )غراي6–2(

  راد 1000 -  600

 )غراي10إلى6(

  راد 5000 - 1000

 )غراي50–10(

  راد 5000أكبر من 

 )غراي 50(

 دئعــالج مسكّــن مه عـالج واعـــد عـالج فعال االشراف الطبي

  غير متكرر: راد  100 ال يـوجد حاالت القئ
 عـام:راد200

  %100: راد  300
 

100%  
 

100%  

  طور أولي
  البداية
 المدة

  
-  
- 

  
  سـاعات 6إلى  3
 يوم واحـد ≤

  
  سـاعات 6إلى  ½
 يـوم2إلى 1

  
  ساعة ½إلى  ¼
 يـوم2≤

  
  دقيقة 30إلى  5
 يـوم واحـد ≤

  
 فــورا تقريباً

  طور الكمون
  لبدايةا

 المدة

  
-  
- 

  
  يـوم واحد ≤
 أسبوعيـن ≤

  
  يـوم 2إلى  1
 أسبـوع4إلى 1

  
  يـوم 2 ≤
 أيام10إلى5

  
  يـوم واحـد ≤
 أيـام7إلى0

  
 فــورا تقريباً

  طور نهائي
  البداية
 المدة

  
-  
- 

  
  يوم 14إلى  10
 أسابيـع4

  
  أسابيـع 4إلى  1
 أسابيـع8إلى 1

  
  أيـام 10إلى  5
 بيعأسـا4إلى1

  
  أيـام 10إلى  0
 أيـام10إلى2

  
 فــورا تقريباً
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 الجهاز العصبي المركزي القناة الهضميـة األنسجة المنتجـة للـدم  العضو المتأثر

ال يوجد عند أقل  العالمات المميزة
 راد 50من 

  نقص كرات الدم البيضاء
 متوسط

نقص حاد في كريات الدم 
البيضاء، داء الفرفير، 

تقشر الجلد  نزف، عدوى
 راد300عند أكثر من

إسهال، حمى، اضطراب 
 اإلتزان اإللكتروليتي

  اختالجات، ارتعاش
 تشوش، نعـاس

  الحرجة المدة
 بعد التعرض

  ساعة 48إلى  1  يوماً 14إلى  2  أسابيع 6إلى  1  -  -

  الطمأنة الطمـأنة العـالج
 فحص الدم

  نقل دم
 مضادات حيوية

النظر في إجراء 
زراعة لنخاع 

 العظام

  الحفاظ على االتزان
 اإللكتروليتي

 مسكنــات

 بـدون أمـل متحفظ متحفظ ممتاز ممتازتشخيص سير المرض

  النقاهة مدة
 الوفيـات

  ال يوجد
 ال يوجد

  عدة أسابيع
 ال يوجد

  شهراً 12إلى  1
0–90% 

  طويلة
90–100% 

-  
100%  

 يوم واحد إلى يومين <  يوما14ًإلى2 أسابيع6إلى1أسبوعا12ًإلى 2 - - حدوث الوفاة خالل

  قصور في التنفس انهيار الجهاز الدوري نزف دموي وعدوى - - سبب الوفاة
 ارتشاح سائل بالمخ

  )1977(الستون ودوالن من غ adapted بتصرف –أ 
  كون هناك فترة كُمونالمجال قد ال تعند الجرعات اإلشعاعية المرتفعة في هذا  –ب 
  .ور األولي إلى الطور النهائي وتحدث الوفاة عادة من عدة ساعات إلى يومين وهذا الترتيب الزمني يحتمل أن تتخلله فترة كمون قصيرة جداًينضم الط –ج 
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، وسيالحظ في )راد 100(غراي  1يحدث الغثيان بوتيرة متزايدة عند تجاوز الجرعة 
د يحدث الغثيان بعد وق). راد 300(غراي  3جميع التعرضات تقريباً التي تتجاوز 

- 1ساعات من التعرض متبوعاً بفترة ال أعراض لها، قد تصل إلى أسبوعين بعد جرعة 
 7، ولفترة أقل من يوم واحد فيما لو تجاوزت الجرعة )راد 250-100(غراي  2.5

الشعر  سقوطبعد ذلك  تظهرويمكن أن تتضمن األعراض التي ). راد 700(غراي 
(Epilation) جرة الحن واحتقان(Sore throat)  والنزف(Hemorrhage) والفرفرية 
(Diarrhea)  وهو داء يتسم ببقع على الجلد ضاربة إلى اللون األرجواني(Purpura) 

  .واإلسهال (Petechiae)والبثور 

ومن أكثر التغيرات الملفتة للنظر والناجمة عن الجرعات التي تتجاوز غراي واحد 
ابة األعضاء المولّدة للدم، والتي تقلل المعدل الذي هي تلك التي تسبب إص) راد 100(

 Wald)يولد عناصر مكونات الدم، والتي يكون لها تأثير كبير على تركيب الدم الدائر 
et al., 1962).  فإن )راد 1000(غراي  10وعند تجاوز جرعة كامل الجسم الـ ،

لجهاز العصبي األعراض السائدة ربما تكون ناجمة عن إصابة القناة الهضمية وا
) التوهان(أو العجز عن معرفة الهوية الذاتية بالمكان  اإلحساسالمركزي، وقد كان فقد 

خالل دقائق أحد المظاهر الجلية إلصابة الجهاز العصبي المركزي في حالة واحدة على 
 1000(غراي  10بعد التعرض نتيجة حادث إلى أكثر من ) Shipman, 1961(األقل 
  ). راد

 Internal)مصدرات اإلشعاع داخلياًون نظائر اليود المشعة وهي من ولربما تك
emitters)  النويدات  هذه ويمكن أن تمتص. عاجلةالوحيدة القادرة على إحداث تأثيرات

قصيرة العمر حاالً من قبل الجسم ويجري تركيزها في الغدة الدرقية التي تزن غرامات 
اإلشعاع مصدرات ود المشعة تكون من بين ظائر اليولهذه األسباب، فإن ن. قليلة فقط
. زمنية قصيرة مدة وفيعلى إعطاء جرعات عالية ، بصورة فريدة ،القادرة داخلياً

وتستطيع الجرعات اإلشعاعية العالية الناجمة عن اليود المشع تقليل كفاءة الغدة الدرقية، 
كتلك ) ن الغرايعدة عشرات م(كما يمكن للجرعات اإلشعاعية التي تبلغ عدة آالف راد 

ومن ). NCRP, 1985a(المستخدمة لعالج سرطان الغدة الدرقية، أن تدمر هذه الغدة 
بنواتج  الناجمة عن التلوث البيئي أن تكون الجرعات اإلشعاعية الخارجية المحتمل
 الداخلية بالنسبة إلى الجرعات هي الساحقة، بحيث تكون عالية جداً المعممة االنشطار

وسوف نرى في . لنويدات المشعة األخرى باستثناء نظائر اليود المشعةالناجمة عن ا
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مع  تتراكب، )غراي 18(راد  1800، أن جرعات الغدة الدرقية لغاية 12الفصل 
، بعد التعرض إلى الغبار الذري )غراي 1.75(راد  175جرعات كامل الجسم البالغة 

تأثير (في عمل الغدة الدرقية  لأدت إلى خلالمتساقط الناجم عن تجارب األسلحة، التي 
، إضافة إلى التسبب في إحداث مرض سرطان الغدة )على الغدة الدرقية عاجل نسبياً

  . الدرقية بعد عدة سنوات
   

التأثيرات اآلجلة

ربما ال تظهر التأثيرات اآلجلة لإلشعاع إال بعد عدة عقود من التعرض، ويمكن أن تنتج 
، أو من تعرضات منخفضة عاجلةاً، سببت تأثيرات إما عن جرعات إشعاعية عالية جد

وتدعي التأثيرات التي تظهر على األفراد . نسبياً، تكررت خالل فترة زمنية طويلة
لتمييزها عن التأثيرات الوراثية التي تحدث في  (Somatic effects) بالتأثيرات الجسدية

ويمكن أن . الوراثة ذرية الشخص المتعرض والناتجة عن التغييرات المنقولة بآليات
تحدث اإلصابة اإلشعاعية في الجنين النامي، ولكن يعد هذا تأثيراً جسدياً وليس وراثياً، 

  .بالخاليا التناسلية يتعلقألنه ال 
 التأثيرات اآلجلةوحتى بداية الستينيات، كان يعتقد بأن العواقب الوراثية هي أهم 

ن لجنة الطاقة الذرية األمريكية ولقد أكد منشور رئيسي صدر ع. للتعرض اإلشعاعي
(AEC)  ولكنها حول التأثيرات البيولوجية لإلشعاع على التأثيرات الوراثية،  1958عام

وخالل الخمسينيات،  .(Claus, 1958)عن مرض السرطان  لم تتضمن أية معلومات
 Dose- response)االستجابة العالقة بين الجرعة ـ  ظهرت دالئل تشير إلى أن

curve) بدون عتبة  تكون، وربما بالنسبة لحدوث اآلثار الوراثية خطية(Threshold). 
لحدوثه  عتبةمرض السرطان، الذي كان يعتقد بوجود  مخالفاً لعملية حثوقد كان هذا 

وكان من المعتقد . لم تكن مقبولة بصورة عامةبالنسبة لحدوثه االستجابة الخطية  وأن
 Cشبيهة بحرف لمرض السرطان كانت بالنسبة  االستجابة –أن عالقة الجرعة لذلك 
ال يمكن أن يحدث مرض السرطان  عتبة، وأن هناك (Sigmoidal) يةسيغماو ،شكالً
االستجابة التقليدية المطبقة بصورة واسعة في علم  –وهذه هي عالقة الجرعة . تحتها

 Sigmoid) السيغماويالمنحني ) أ( 1-2ويوضح الشكل . (Toxicology)السموم 
curve)  الذي تتزايد فيه التأثيرات لوحدة الجرعة بصورة تدريجية، حتى الوصول إلى

مستوى معين من الجرعات والتي يبدأ عندها معدل الزيادة بالتضاؤل لكي يصل في 
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عندما يتأثر كل السكان وخاصة في معدل الزيادة النهاية إلى مرحلة تتسم باستقرار نسبي 
، فإنه ربما يكون هناك )أ( 1-2ت مالحظته في الشكل وكما جر. منهم األكثر حساسية

ال يمكن  العتبة من عدمهوجود  عنحد حرج ال يحدث أي تأثير دونه، أو أن السؤال 
) ب( 1-2ويوضح الشكل . المعلومات بسبب القصور اإلحصائي في، وذلك عليهاإلجابة 

عن  القصور اإلحصائية ال يمكن تمييزها دائماً نتيجبدون عتبة والتي االستجابة الخطية 
  .االستجابةو األخرى بين الجرعة العالقات

  

  

  أنواع العالقات بين الجرعة واالستجابة) : 1ـ  2(شكل رقم 
، كمرض )االحتمالية(التقليدي، ولم يعد قابالً للتطبيق بالنسبة للتأثيرات العشوائية  السيغماويأ ـ المنحني 

ية في النهاية المنخفضة، ربما يكون التأثير غير منتظم مع الجرعة، السرطان في البيولوجيا اإلشعاع
يكون واضحاً بسبب عدم اليقين اإلحصائي الموجود ولكنه لن ) عتبة(ما يوجد حد حرج أو رب

  .بالبيانات 
في مجال واسع  اآلخرقريبين أحدهما من الحظ أن أ و ب . ب ـ عالقة الجرعة ـ االستجابة الخطية

 يمكن التمييز بينهما فيما لو وقعت البيانات التجريبية أو المرضية بين أو بالقرب من بحيث أنه قد ال
  .المنحنيين 

  .عند الجرعة العالية  (KD2)ج ـ منحني الجرعة ـ االستجابة التربيعي، حيث تأخذ االستجابة هيئة 
أن يكون انحدار الجزء ويمكن  aD + bD2+cد ـ ما يعرف بالمنحني الخطي ـ التربيعي، حيث يأخذ الهيئة 

يفترض أن معظم المستويات التي يتعرض لها السكان تقع . الخطي متغيراً استناداً إلى معدل الجرعة
  .ضمن الجزء الخطي للمنحني الخطي ـ التربيعي 

      
فإن التجارب على الحيوانات المخبرية والفهم األفضل لآلليات ذات ومن ناحية ثانية 

 العتبةحول وجود  حدوث مرض السرطان أثارت شكوكاً فيزالمؤدية إلى تحالعالقة 
كما هو الحال في التأثيرات  ،ربما تكون خطية كذلك للسرطنةأوحت بأن االستجابة و

دراسات على الناجين من حادثتي مدينتي هيروشيما الوأكثر من ذلك أظهرت  .الوراثية
(Hiroshima)  ونغازاكي(Nagasaki) اض السرطان الناتجة خالل الستينيات، بأن أمر

 )د(

 )أ(

 )ج(  )ب(

 الجرعة
االستجاب
 ة
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عن تعرضهم لإلشعاع، كانت تحدث بوتيرة أكبر من تلك المتوقعة، وكانت أنواع 
حتى  (Leukemia)األمراض السرطانية أكثر إذ كان مرض ابيضاض الدم أو اللوكيميا 

ذلك الحين هو مرض السرطان الوحيد الذي لوحظت زيادته بين الناجين، ولكن أمراضاً 
أن هناك خمسة أورام سرطانية بعد ذلك في الظهور، وقد استنتج  سرطانية أخرى بدأت

وفي الوقت نفسه،  .(NAS-NRC, 1990)صلبة على األقل لكل حالة ابيضاض دم 
 ,Russel)دلت التجارب على الجرذان أن التأثيرات الوراثية لإلشعاع أقل مما كان يعتقد 

الناجين  ذريةفي ي تأثير وراثي أ تظهرفي اليابان فلم التي جرت ، أما الدراسات (1968
  .من االنفجارات الذرية
حدوث في نهاية الستينيات وأصبح خطر تحفيز  تغيرت األفكارولكل هذه األسباب، 

  . بالتأثيرات الصحية لإلشعاع المؤين مركز اهتمام المعنيينالسرطان هو مرض 
 من التأثيرات الوراثية الفرضية القائلة بأن كالّ تؤيدبدأت التجارب المخبرية الالحقة وقد 

عشوائية هي تأثيرات لإلشعاع المؤين  (Carcinogenic)والتأثيرات المسرطنة 
وأن التكرارية الملحوظة بالنسبة  نه ال توجد عتبة معينةأيعني  ممابطبيعتها ) احتمالية(

هو دالة مستمرة  حدوث أي تأثيرآليات احتمالية، وأن احتمال للتأثيرات تعتمد على 
فإن شدة التأثير ال تعتمد على الجرعة، ولكن  العشوائيةبالنسبة للتأثيرات و. رعةللج

  . مع الجرعة المتلقاةيتناسب  احتمال حدوث التأثير
 الجرعة تتنافس مع الفرضية التي تتمثل في العالقة الخطية بينوالفرضية التي 

يزداد  ي التيوه )ج-2الشكل ( (Quadratic form)هي الشكل التربيعي واالستجابة 
وفي . وحدة جرعة بصورة تصاعدية مع زيادة الجرعة منفيها عدد التأثيرات الناتجة 

) د-2الشكل (السنوات األخيرة، القت العالقة التي تدعي العالقة الخطية التربيعية 
، تكون الصدد اوفي هذ. تفضيالً لدى علماء البيولوجيا اإلشعاعية وعلماء األوبئة

خطي  ىند الجرعات اإلشعاعية المنخفضة، ولكن يصبح منحنالتأثيرات خطية ع
(Curvilinear) الجرعات اإلشعاعية العالية طبقا للعالقة عند :  

C + D2 b + D a = I  
 الحدث عند جرعة مقدارها صفرهي :  C، وD هي الحدث عند الجرعة I :حيث تكون 

   .(Upton, 1977; NAS/NRC, 1990)ثابتان يحددان تجريبياً   bو  aو 
إن أهم مصدر للمعلومات الذي استندت إليه معايير الوقاية ضد التأثيرات اآلجلة 
للتعرض اإلشعاعي يستند إلى البيانات التي تم جمعها خالل العقود الخمسة الماضية في 
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وقد استنبطت معامالت المخاطر التي استخدمت للتنبؤ بعدد . هيروشيما ونغازاكي
مكن توقعها في مجتمع تعرض لإلشعاع بجرعات معينة السرطانية التي ي األمراض

وعلى الرغم من أن التاريخ الطبي للسكان الذين نجوا كان . من هذه البيانات أساساً
وهذا ينطبق معروفاً بصورة جيدة، إال أنه كان هناك عدم يقين بالنسبة للجرعات المتلقاة 

الجمالية التي تلقاها الناجون بصورة خاصة على اإلسهام النسبي للنترونات في الجرعة ا
  .من قصف مدينة هيروشيما

الشكوك حول معامالت الخطورة المستخدمة من قبل  سبباً في إلقاءوسيستمر هذا السؤال 
واللجنة  (UNSCER)اللجنة العلمية حول تأثيرات اإلشعاع الذري التابعة لألمم المتحدة 

 ني للوقاية من اإلشعاع والقياساتالوط والمجلس (ICRP) الدولية للوقاية من اإلشعاع
(NCRP) .تقييم مستفيض من إجراء تمت اإلجابة على هذا السؤال بإعادة قد عتقد أنه يو

ذلك انتهى إال أن ، (Roesch, 1987) 1987قبل فريق ياباني وأمريكي مشترك عام 
 عما هو ممكن في ظلوربما نتوقع دقة أكثر في تقدير الجرعات . بظهور أسئلة جديدة

التي  المخاطرويجب أخذ ذلك في االعتبار فيما يخص معامالت . السائدة الظروف
ن االرتياب في تقدير جرعات أشعة وربما يكو. في هذا الكتاب سيجري مناقشتها الحقاً

الذي يعتبر رائعاً إذا ما أخذنا في  يءالشوهو إثنين،  قَدرهمعامل  في حدود اما صحيحاًغ
الجرعات  عندفي األمراض السرطانية  وقد ظهرت بوضوح زيادة. االعتبار كافة األمور

من القصف الذري في اليابان وفي عدد من دراسات  في حالة الناجيناإلشعاعية العالية 
 ولكن. الجرعات اإلشعاعية العالية األخرى التي ستجري مناقشتها الحقاً في هذا الفصل

ة إحصائية معنوية لدى دراسة السكان لم تظهر الدراسات الوبائية أية تأثيرات ذات قيم
أو مؤخرا  (NAS/NRC, 1990)المتعرضين لمستويات عالية من اإلشعاع الطبيعي 

 .Cardis et al)ضمن دراسة دولية موسعة أجريت على العاملين في الصناعة النووية 

هي المنخفضة نسبيا و والصعوبة الكافية في الدراسات عن الجرعات اإلشعاعية .(1995
هي أن عوامل التنوع تعرضات البيئية والمهنية المسيطر عليها جيداً، الرافق تتي ال

ولهذا . إخفاء التأثيرات، حتى في حالة وجودها البيولوجي والعوامل المختلطة تستطيع
بأن  اًتوفر تأكيد بأنهاالسبب، يمكن الوصول إلى استنتاج شامل من هذه الدراسات 

الجرعات العالية ال تقلل من المخاطر المتوقعة المستنبطة من  المخاطرمعدالت 
المستنبطة للجرعات المخاطر معدالت مع تناقض تللجرعات المنخفضة، ولكنها ال 

وبعبارة أخرى، يمكن االستنتاج أنه نتيجة لنقص التأثيرات المالحظة في . األعلى
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أنها حتى الدراسات الموسعة التي أجريت حول تأثيرات الجرعات اإلشعاعية المنخفضة 
  . ولو كانت موجودة فإنها ال تستحق االهتمام

النشاط  يؤدي، 12التي جرى وصفها في الفصل الحوادث الكبيرة، ظروف وباستثناء 
نحو (جرعات مماثلة لتلك الناجمة عن الخلفية اإلشعاعية الطبيعية إلى اإلشعاعي البيئي 

يفترض أن يكون التأثير، ول، أو أق) ملي سيفرت في السنة 3ملّي ريم في السنة أو  300
  . ألغراض الوقاية من اإلشعاع، محكوماً بالعالقة الخطية

من التجارب التي أجريت على الحيوانات المخبرية،  بأن تأثير  مستنبطوهناك دليل 
وامتداد الفترة . زمنية طويلة وعلى فترةعند تلقيها بصورة تدريجية ينخفض ما  جرعة
إنقاص ميل الجزء الخطي لإلستجابة  يؤدي إلىلقي الجرعة التي يتم فيها ت الزمنية

المشتقة  المخاطرمعامالت  وتكون). د( 1-2التربيعية الموضحة في الشكل  -الخطية 
معدالت الجرعات العالية إلى الجرعات من من الجرعات العالية و الخارجي باالستقراء

 وهي إعتياديةحاالت األكثر بمعدل منخفض للجرعة عالية جدا عند الالمنخفضة المعطاة 
وبسبب ندرة المعلومات، فإنه ال . التي تعطي فيها الجرعات خالل مدة زمنية طويلة

يقع بأنه االستنتاج ، أكثر من يوجد اتفاق على مقدار االنخفاض في معامل معدل الجرعة
ويبدو أن معامل انخفاض معدل الجرعة . لألشعة السينية وأشعة جاما 10إلى  2بين 
وبالرغم  .(UNSCEAR, 1993)مناسب لألشعة السينية وأشعة جاما  3أو  2قدار بم

من وحدة جرعة فقد وجد أن التأثير بالنسبة لكل . فإن هناك أدلة مناقضة أيضا من ذلك
في كل من سرطان الرئة ال يعتمد على الجرعة أو معدل الجرعة أشعة ألفا على حدوث 

 ;Cuddihy, 1982; Schlenker, 1982) حيوانات التجارب والدراسات الوبائية

NAS/NRC, 1988). تكرارية حدوث مرض سرطان الثدي في النساء  أن كما ظهر
وال تعتمد على مع الجرعة  تكون خطيةاللواتي جرى تعريضهن إلى األشعة السينية 

  . (NAS/NRC, 1990)الطريقة التي تم بها تقسيط الجرعة عند إعطائها 

استجابة هو تأثير الجرعات  –د يؤثر على عالقة الجرعة والعامل اآلخر الذي ق
ومن النادر أن تظهر حاالت . الزمن الذي يتطلبه نشوء مرض السرطان على المتصاغرة

قبل عشر سنوات من ) ما عدا ابيضاض الدم(أمراض السرطان المحفز باإلشعاع 
فترة أن  (Evans, 1967)بين إيفانز ولقد . ثالثين سنة من بدء التعرضأو بعد  التعرض
 في وضع األرقاممرض سرطان العظام بين العاملين  لبدء )الفترة الالطية( الكمون
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دفع ذلك إيفانز قد و. مع محتويات أجسامهم من الراديوم عكسياًالمضيئة تتناسب 
بأنه ربما ال توجد أهمية علمية للنقاش حول وجود أو عدم وجود عتبة، وذلك  لالفتراض

وعند التعرض ألقل منها فإن المدة الالزمة دو هناك جرعة محددة للعظام ألنه على ما يب
قد و. نفسه تتجاوز مدة حياة الشخصلظهور مرض السرطان تكون طويلة جداً بحيث 

هذه الخاصية  لتوضيح (Practical Threshold)ضع إيفانز مصطلح العتبة العملية و
 إلى درجة كبيرة جداً (Raabe,1994)وقد دعم رابه . االستجابةبين الجرعة ولعالقة ل

بواسطة  مفهوم العتبة العملية، على األقل لبعض األمراض السرطانية المحفزة باإلشعاع
  .التحليل الدقيق الذي قام به

ابيضاض الدم في كل و المرض الالطيةالعالقة العكسية بين الجرعة ومدة  أعلنتولقد 
نيين الذين نجوا من القصف الذري في الياباو ،(Upton, 1977)من حيوانات التجارب 

ولقد درس كل من ألبرت . (Ishimaru et al., 1982)الحرب العالمية الثانية 
(Albert) لتشولر أو(Altshular)  وكذلك من نظرياً  الموضوعهذا  1973في عام

دراسة وبائية، وقد خلصا إلى أنه ربما يكون هناك أساس الفتراض وجود عالقة  خالل
الكمون بالنسبة لمرض الكيميائية المسرطنة ومدة  من الموادن الجرعة عكسية بي
  .السرطان

إن افتراض وجود عالقة خطية بين الجرعة واالستجابة وعدم وجود عتبة له انعكاسات 
ال يوجد مطلقاً  يعني أنهوغياب العتبة . السياسة العامة  هامة عند تقدير المخاطر ووضع

تجاوز تمن الجرعة  زيادة بسيطةفكل . للتعرض تماماً اًمستوى آمنما يمكن اعتباره 
زيادة في المخاطر ينتج عنه  دخل في الحساب مماة يجب أن تصغير تالصفر مهما كان

وسوف نرى في الفصل الثالث . أقل عند تضاؤل الجرعة تصبح المخاطر، ولكن كذلك
  . معايير للتعرض المسموح به المسائل عند وضعأن هذا يعقد 

بجرعة معينة  ايرتبط سببيكان مرض سرطاني معين   عن ما إذاالسؤال ترض أن قد افو
تتضمن بطريقة إحتمالية، ولهذا السبب تم تحضير جداول يمكن اإلجابة عنه من اإلشعاع 

. احتمالية السبب لكن تعطي تقديرات عن احتمال نشوء سرطان ما من جرعة معينة
 ثِّح ؤوليةبمسلقرارات القانونية المتعلقة لت بأمل أن تؤسس عدوهذه الجداول قد ُأ

في مع األخذ  ،على احتمال أن ذاك كان بسبب اإلشعاع بناء السرطان) تحريض(
-NAS)اإلعتبار مقدار الجرعة والعمر عند التعرض والعوامل األخرى ذات العالقة

NRC, 1984; Department of Health and Human Services, 1985).  
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على  المخاطري تظهر من فرضيات العالقة الخطية وغياب العتبة، هي أن والمعضلة الت
األفراد يمكن أن تكون قليلة جداً، ولكن عدداً معيناً من أمراض السرطان يمكن أن ينتج 

 المخاطر على مدى العمر والتي تساويوتكون . فيما لو تعرض عدد كبير من السكان
شخص،  x910 5سكان العالم والبالغ عددهم ل بالنسبةالنسبة للفرد، ولكن مهملة ب 10-6

إصابة سرطانية محفزة  5000 من المخاطر يمكن أن يؤدي إلىمستوى ذلك الفإن 
تقدير المخاطر فإن استخدام جرعة السكان أو الجرعة  وعلى ذلك ولغرض. باإلشعاع

وسط مت علىالناتجة  التأثيراتعدد ويعتمد ). Lindell, 1985(التجميعية يكون مفيداً 
والتأثير على السكان معبراً عنه بعدد . الجرعة مضروباً في عدد األشخاص المتعرضين

  N نفسه فيما لو تعرض عدد من السكانهو سوف يكون  األمراض السرطانية الناتجة
  .10Dجرعة مقدارها ل N 0.1 مجموعة من السكان عددهم أو ، D مقدارها لجرعة

   

التأثيرات الجسدية

لكل واحد من  مختصرةذكر أعاله مدخالً، يمكن أن ننتقل اآلن إلى مناقشة  وباعتبار ما
المتعرض إلى اإلشعاع  أفراد الجمهورالتأثيرات الصحية الجسدية المالحظة في 

(NCRP, 1993c) .األمراض السرطانية الناجمة عن  وسيكون مركز هذه المناقشة هو
وألغراض . السينية وأشعة جاماالتعرض إلى الجرعات اإلشعاعية المنخفضة لألشعة 

الجرعات المنخفضة بأنها تلك التي تقل عادة عن التعرض إلى ستعرف  هذه المناقشة
وبصورة . في السنة) ملي غراي 3( مليريم 300نشاط إشعاعي طبيعي نمطي مقداره 

مدى الحياة للجمهور لنشوء ل مخاطرعدم وجود عتبة يؤدي إلى  فرضيةتقريبية، فإن 
تلّقيها  لجرعات منخفضة المستوى يجريانية مميتة ناجمة عن التعرض أمراض سرط

  )للمليريم x 10-4 5(للسيفرت الواحد  x 10-2 5نحو قيمتها بمعدالت منخفضة تبلغ 
(ICRP, 1991; NCRP, 1993c) . مؤثر الجرعة المعدل لويتضمن هذا التقدير معامل

من صلبة لكل حالة واحدة  أورام 5وتتضمن األمراض السرطانية . مقداره إثنين
في الدراسات الوبائية نظراً أهمية خاصة ، وتعد اللوكيميا ذات )لوكيميا(ابيضاض الدم 

الصلبة، ويمكن كشف زيادة حاالت  ألن حاالتها تحدث مبكرا جدا قبل حدوث األورام
األمراض السرطانية بللمرض مقارنة  انخفاض الحدوث العادياللوكيميا بسهولة بسبب 

والمعدة وتتضمن األخيرة الثدي والرئة . ظم أعضاء الجسم األكثر حساسية لإلشعاعلمع
وقدرت األمراض السرطانية غير المميتة التي ستحدث . والغدة الدرقية والقناة الهضمية
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المعلومات التي جمعت في  ونظراً ألن. من األمراض السرطانية المميتة% 20بنحو 
هذا، وأن نحو نصف السكان الذين تعرضوا  المخاطر أفضل األسس لمعاملتوفر اليابان 

 ،بالسرطانات الزائدة اإلضافية زيادة هذا المعامل  فإنه يمكنلإلشعاع ال يزالون أحياء
 510 قيمتها حوالي، ذكرت زيادة 1987وبحلول عام . في المستقبل التي يحتمل ظهورها

  ).UNSCEAR, 1994( باالزدياد بشكل بطيء وهذا العدد آخذ سرطاني،  حالة مرض

الناجمة عن مستويات اإلشعاع المنخفضة عن  المخاطرأنه يمكن تحديد  وكثيراً ما يظن
الذين يسكنون في مناطق من العالم تكون فيها الخلفية اإلشعاعية  األفرادطريق دراسة 

وتوجد مثل هذه األماكن في البرازيل والهند والصين . يالمستوى الطبيع عنمرتفعة 
هي تلك التي اآلن  حتىأنجزت  رصانة التيأكثر الدراسات  ومن). 6لفصل الحظ ا(

شخص من  80000دراسة نحو  عندثيرات أفي الصين، حيث لم يعثر على أية ت جرت
بلغ متوسط جرعة أشعة جاما يالذين عاشوا ألجيال في مناطق تربتها غنية بالثوريوم، و

وفي الحقيقة، وجد أن عدد ). السنة ملّي سيفرت في 3.3(ملّي ريم في السنة  330نحو 
كان أقل في المنطقة  ،بالنسبة للعمر )المسوى( المعدلالوفيات نتيجة مرض السرطان 

 ;Wei et al., 1990)عنه في العينة المتخذة للمقارنة ذات الخلفية المرتفعة 
NAS/NRC, 1990).  األمراض  قيمة الزيادة فيهذا ولم يعثر على اختالفات في

 .الخلقيةراثية أو العيوب الو
   

)Leukemia(مرض ابيضاض الدم
والذي لوحظ حدوثه بوتيرة متزايدة  يعد مرض ابيضاض الدم من األمراض النادرة نسبياً

ومن بين ). NAS/NRC, 1990(بين اليابانيين الناجين في مدينتي هيروشيما ونغازاكي 
 Thymic)عترية صخم الغدة العندما كانوا رضعاً لعالج تض شععوااألطفال الذين 

enlargement)  (Shore et al., 1986; NCRP, 1985a)،  وبين المرضى الذين تم
 (Ankylosing spondylitis)تعريضهم إلى اإلشعاع لعالج إلتهاب الفقار القسطي 

(Smith and Doll, 1982) األطباء المتعرضين لدى قيامهم بعالج  وكذلك من بين
االطفال الذين  أيضاً بين، وربما )Cronkite, 1961(إلشعاع المرضى باستخدام ا

الحمل  فترةتعرضوا إلى اإلشعاع عندما كانوا أجنة أثناء فحص حوض أمهاتهم خالل 
(Kneale and Stewaet, 1976 ; Totter and MacPherson, 1981; Monson 

and Mac Mahon, 1984) . مرض وهناك أيضاً دليل على حدوث زيادة طفيفة في
اللوكيميا بين سكان يوتا الذين تعرضوا إلى الغبار الذري المتساقط الناجم عن تجارب 
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ومن بين ). Stevens et al., 1990(األسلحة النووية في الجو في موقع تجارب نيفادا 
المشتغلين بالعالج اإلشعاعي هم فقط الذين كل هذه المجموعات يمكن القول بأن األطباء 

تعرضوا إلى جرعات صغيرة بصورة متكررة على عكس أفراد قد  ميمكن وصفهم بأنه
 يرتبطولم . بشكل مجزأجرعة المجموعات األخرى الذين تعرضوا إلى جرعة مفردة أو 

بالتعرض ، النوع اللمفاوي المزمن من اللوكيميا، وهو المرض المالحظ لدى كبار السن
  .إلى األشعة المؤينة

في يضاض الدم لدى اليابانيين الناجين من القصف هذا وقد وصلت اإلصابات بمرض اب
 إلى المستوى المعتادإلى حدها األقصى في بداية الخمسينيات ، وعادت  1945عام 

ابيضاض  حاالتفي طفيفة ، وعلى الرغم من استمرار ظهور زيادة 1970حوالي عام 
 وبحلول). UNDCEAR, 1994( 1987الدم، استمرت الحاالت بالظهور لغاية عام 

حالة وفاة بمرض ابيضاض الدم ضمن مجموعة  231، جرى اإلعالن عن 1987عام 
وفي هذه الحاالت كنموذج، لمدى الحياة خضعت للدراسة  93000من الناجين تعدادها 

 75يترك زيادة مقدارها  وهو ماحالة في المجتمع غير المتعرض  156يتوقع حدوث 
أحدث عدد حددت دراسة وقد ). UNSCEAR, 1994(ناجمة عن تحفيز اإلشعاع حالة 

 ,.Pierce et al) سبعة وثمانينمرض ابيضاض الدم بعدد  الوفيات اإلضافية بسبب
 25(سيفرت  0.25بنحو  الناجونالتي تلقاها قدر متوسط الجرعة قد هذا و .(1996

  ). ريم

وأظهرت دراسات عديدة جرت حول إصابات ابيضاض الدم في األطفال الذين تعرضوا 
أعلن كل  فقد). NAS/NRC, 1990(شعاع عندما كانوا أجنة، نتائجاً متضاربة إلى اإل

) Kneale, 1970(ونيله ) Stewart(وستيوارت ) MacMahon, 1962(من مكماهون 
في حاالت مرض ابيضاض الدم واألمراض السرطانية األخرى  واضحةهناك زيادة أن 

ضوا إلى اإلشعاع كأجنة نتيجة في السنوات العشر األولى من عمر األطفال الذين تعر
ولم تدعم هذه النتائج بدراسات . مهاتهمألباستخدام األشعة السينية  الحوضفحص ل

 حاالتبدراسة  1970في عام ) Kato(وكاتو ) Jablon(قام كل من جابلون وقد . أخرى
من الذين تعرضوا إلى اإلشعاع كأجنة  طفال 1292 المتكونة فيعاماً  25سرطان بعد ال

ل قصف مدينتي هيروشيما ونغازاكي حيث تلقوا جرعات إشعاعية تفوق بكثير خال
. الجرعات التي تلقاها األجنة نتيجة تعرض أمهاتهم إلى األشعة السينية أثناء الحمل

) سيفرت 2.5(ريم  250وعلى الرغم من أن بعض األطفال اليابانيين تلقوا ما يقارب 
مرضٍ ابيضاض الدم أو عدد حاالت عندما كانوا أجنة، فإنه لم تالحظ زيادة في 
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ولقد . األمراض السرطانية األخرى خالل الخمسة والعشرين عاماً األولى من حياتهم
. سببت هذه النتيجة، والنتائج األخرى المماثلة، اختالفات حول موضوع حساسية الجنين

 فيأكثر حداثة من الدراسات اليابانية، كان هناك اتفاق وعلى ضوء بيانات , ومع ذلك
 تبأن زيادة حاالت مرض اللوكيميا، وربما األمراض السرطانية األخرى كان 1990عام 

تقارير متناثرة حول ظهور  وقد ظهرت). NAS/NRC, 1990(تعرض األجنة لنتيجة 
. ة إلى مواقع أخرىضافباإلمرض اللوكيميا بالقرب من المنشآت النووية، تجمعات من 

من إنجلترا وويلز، حيث كانت المنشأة الرئيسية في سالفيلد  انتظاماأكثر التقارير وكانت 
فشلت مراجعة نتائج الدراسات الوبائية والبحوث  ومع ذلك فقد. االهتمام األكبرب تحظى

ع أن ونستطي). Little et al., 1995(المخبرية في دعم الفرضية المتعلقة بهذا اإلرتباط 
 للمخاطر بالنسبةتقدير الحد األعلى  لغرضنستنتج من جميع األدلة الوبائية أنه يمكن 

 4-10(للغراي الواحد  2-10للمجتمع المتعرض لإلشعاع اعتماد معامل خطورة مقداره 
  ).NCRP, 1993c) (للريم الواحد

  
األمراض السرطانية الصلبة

و العناصر المشعة األخرى والمشابهة عندما يتم تناول الراديوم أ : سرطان العظام
ما لوحظ وك. من هناك ببطء شديد ثم تختفيللكالسيوم، فإنها تتوضع في العظام  كيميائياً

لدى األشخاص الذين تعرضوا إلى الراديوم في كل من عملية  مبكرا ينشأ سرطان العظام
خالل صناعة طالء الساعات المضيئة والمرضى الذين وصف لهم الراديوم طبياً 

  . السنوات األولى من هذا القرن

هذا وجرت مالحظة سرطان العظام بين العاملين في طالء الساعات باستخدام الراديوم، 
من قبل طبيب األسنان  1924عام ) Radium jaw(والذي أطلق عليه اسم فك الراديوم 
نشأت هذه الحاالت في وقد ). Theodore Blum(النيويوركي الشهير ثيودور بلم 

مصنع األرقام المضيئة في نيو جرسي، وقد عرف في نهاية العشرينيات أن حاالت 
سرطان العظام التي انتشرت كانت بين النساء ونجمت عن تناولهم الراديوم بسبب جعل 

ولقد جلبت هذه الحاالت . نهاية الفرشاة المستخدمة لطالء األرقام مدببة بواسطة الشفاه
وعالم السموم ) Harrison Martland(اريسون مارتالند انتباه كل من الطبيب العدلي ه

 اللذين أخذا على عاتقهما دراسة عدد من الحاالت األولى (A.O. Getler)غتلر 
(Martland, 1951) .  



50  
 

جمعت معلومات وبائية قيمة من هذه الحاالت، وكذلك من الدراسات على توقد 
هذا . ن طريق الفم ألسباب طبيةالراديوم وريدياً، أو ع سبق اعطاؤهماألشخاص الذين 

وقامت إحدى العيادات بحقن . وقد جرى معالجة عدة آالف من المرضى بهذه الطريقة
ألف  370( ميكرو كوري 10ألف حقنة راديوم وريدية، وعادة ما تكون الجرعة  14

من المياه الشعبية الطبية والحاوية  عدة أنواعإضافة إلى ذلك، جرى تسويق ). بكريل
هو أكثر هذه و) Radiothor(وقد احتوى الراديوثور . راديوم في بداية العشريناتعلى ال
من كل من ) ألف بكريل 37( ميكرو كوري واحدشعبية على خليط يتألف من  قيرالعقا

لتعرض إلى الراديوم ل ونتيجة). Evans, 1966( 228–والراديوم  226–الراديوم 
(Rowland 1994)  تقريبا إلى سرطان  يعود ربعها حالة سرطان 85حدثت حوالي

تعود إلى  وقد كان من المعتقد أن هذه الحاالتالجيوب األنفية وغشاء التجاويف الهوائية 
  .التجاويف داخل تلكتراكم الرادون ونواتج تفككه 

اعتماد ) Evans, 1943(، إقترح إيفانز 1942إلى دراساته الوبائية قبل عام  وإستناداً
كحد أقصى  226–من الراديوم ) ألف بكريل 3.7(كوري  ميكرو 0.1جرعة قدرها 

 حملحدثت جميع اإلصابات المعروفة في أفراد تجاوز  وقد. للحمل بالجسممسموح به 
الذي كان عادة بعد  في وقت المالحظة) ألف بكريل 19(ميكرو كوري  0.5الجسم لديهم 

 لحملالمسموح به ولقد قدر إيفانز بعد ذلك الحد األقصى . سنوات من توقف التعرض
 ,.Evans, 1967; Evans et al) 15الجسم بأنه يحوي معامل أمان قدره حوالي 

1969)  .  
أظهر عدد أكبر بكثير من األشخاص أمراضاً في العظام تقل قساوة عن مرض السرطان 

 إلى نخر واسع) Osteoporosis(العظام من هشاشة مساحات صغيرة  بينوتتراوح 
وفي حاالت متكررة صاحبت هشاشة العظام أو  ،(Excessive necrosis) النطاق

  .حاالت النخر المتقدمة حدوث كسور تلقائية في العظام
 224 -حدثت إصابات بمرض سرطان العظام بين المرضى المعالجين بالراديوموقد 

ولقد استخدم هذا النظير قصير . والمصابين بمرض السل، والتهاب الفقرات القسطي
عاماً، وتجري  40بهذه الطريقة في أوروبا ألكثر من ) أيام 3.6 صفعمر الن(العمر 

مريض  3800دراسات في ألمانيا ودول أخرى حول تأثيرات هذه الممارسة على حوالي 
(Mays, 1978; Health Phyics, 1983; Wick and Gossner, 1983; Mays et 

al., 1978).  
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عظام على توليد سرطان العظام، لا التي تتوضع فيف قدرة العناصر المشعة ـوتختل
ا ـا، وأيضاً لترسبهـث منهـات التي تنبعـاط اإلشعاعـات في أنمـبسبب االختالف

على ضوء ) Raabe, 1984(استنتج رابه . ي أجزاء مختلفة من تركيب العظامـف
بأن الفعالية ) Beagles(ي أجريت على كالب البيغلز ـة التـات المخبريـالدراس

 226–بالراديوم  مقارنةً (Relative biological effectiveness)ية الحيوية  النسب
 10.7و  241–وم ـلألمريسي 6.4و  239–وم ـللبلوتوني 9و  228–وم ـلرادي 3هي 

  . 238–للبلوتونيوم  15.5و 228–للثوريوم 
المصادر والسؤال حول وجود أو عدم وجود عتبة لتوليد سرطان العظام بسبب 

معايير تعرض السكان ب فيما يتعلقهو  بحد ذاته ذو أهمية كبيرة  ةاإلشعاعية الداخلي
–المسموح بها ألن كميات ضئيلة من النويدات المشعة القاصدة للعظام مثل السترنشيوم 

ويمكن النووية تجارب األسلحة ل كنتيجةتكون موجودة في البيئة  239–والبلوتونيوم  90
وبالرغم من أن الجرعة اإلشعاعية لألشخاص . قياسها في الهياكل العظمية لعامة السكان

ن أي شخص من سكان العالم أوكما ضئيلة جداً، إال أن عدد المتعرضين كبير جداً، 
االستجابة خطية، فإنه يمكن أن  –وإذا كانت عالقة الجرعة . معرض إلى درجة ما

يحدث عدد معين من حاالت مرض سرطان العظام حتى ولو كان الجرعات الفردية 
لنشوء مرض  فترة الكمونأن ) 1967(سابقاً، فلقد وجد إيفانز  بينّائيلة جداً، وكما ض

اغي األرقام سرطان العظام في مجتمع صمع محتوى تتناسب عكسياًكانت المضيئة ب 
 لسلسلة لم يثبت أن ذلك كان صحيحاً بالنسبة ومع ذلك. 226-الجسم من  الراديوم

  ).NAS/NRC, 1988; Rowland, 1994( 224–للراديوم 
 على نقل) 2-2الشكل ) (Respiratory tract(القصبة الهوائية  تعمل :سرطان الرئة 

التي يتم فيها وهي ، )Alveoli(الهواء في الرئة  حويصالتالهواء عميقاً في الرئة إلى 
معظم جسيمات الغبار  وتزال. تبادل األكسجين وثاني أكسيد الكربون بين الهواء والدم

الجزء العلوي من القناة التنفسية قبل  فيفي الهواء المستنشق بالترسب  الموجودة
بصورة دقيقة على  الجزء المزال من الجسيماتالهواء، ويعتمد  حويصالتالوصول إلى 

 فيوربما يحدث الترسيب  .)ICRP,1966, 1980,1994b(حجم الجسيمة وعلى كثافتها 
حركة الالذاتي أو الترسب أو من خالل بفعل القصور اإلرتطام  بسببالقناة التنفسية 

 0.1حالة الجسيمات التي تقل أقطارها عن في  (Brownean Movement) البراونية
الممرات األنفية  خاللوبصورة عامة، فإنه تجري إزالة الجسيمات الكبيرة . ميكرومتر

ل للنفاذ داخ ،أكبر احتماٌل ،وبين القصبات السفلى، بينما يكون للجسيمات األصغر
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وإذا كان الغبار سريع الذوبان، فإنه يمتص بسرعة من القصبة . الهواء حويصالت
  .الهوائية إلى الدم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : 2ـ  2الشكل رقم 

  (NAS/NRC, 1961)المالمح التشريحية الرئيسية للقناة التنفسية لإلنسان عن 
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اقعة فوق القصبات الطرفية مبطنة باألهداب الظهارية وتكون القصبة الهوائية الو
(Ciliated epithelium)  التي لديها القدرة على تحريك الغبار المترسب إلى األعلى
هذا ويزال الغبار المترسب على القصبات الظهارية خالل . ومن ثم خارج القناة التنفسية

ى المنطقة السنخية للرئة ألسابيع ساعات من رئة اإلنسان، بينما يبقى الغبار المترسب عل
  ). ICRP, 1975, 1994b(أو سنوات 

 بواسطة البالعميزال الغبار المترسب وغير المنحل على الجدران السنخية 
(Phagocytes)  ابتالعالتي هي عبارة عن خاليا بيضاء متحركة لديها القدرة على 

المحملة بالغبار على  لبالعماوقد تتحرك خاليا . الجسيمات ونقلها خارج الفضاء السنخي
 Mucociliary)تمر من خاللها إلى الفم بواسطة فعل المخاط والهديبات الظهارية 

action) أو تمر من خالل األنابيب اللمفاوية، وبعدها إلى العقد اللمفاوية .  

األجزاء المختلفة للرئة نتيجة استنشاق الغبار المشع  بواسطةوتعتمد الجرعات المتلقاة 
ى تركيز النويدات المشعة في الهواء المستنشق، وعلى معدل التنفس وعلى الخواص عل

المشعة وعلى منطقة الرئة التي يترسب فيها الغبار وعلى معدل إزالة  للنواةالفيزيائية 
وتعتمد العوامل األخيرة على حجم الجسيمات والكثافة إضافة إلى العوامل . الغبار

  .لف حسب األشخاصالوظائفية والشكلية التي تخت

وربما ال تتعرض األنسجة بصورة منتظمة إلى اإلشعاع بسبب الجسيمات المترسبة في 
. وهذا صحيح بصورة خاصة عندما يكون الغبار المستنشق محمالً بمصدرات ألفا. الرئة

والسؤال األساسي هو هل أن خطورة إحداث مرض سرطان في ازدياد بسبب امتصاص 
ولقد اعتبرت اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع . النسيج أم الالطاقة في حجم أقل من 

(ICRP)  والمجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع والقياسات)NCRP ( أن خطر اإلشعاع
من المصادر الجسيمية في الرئة أقل فيما لو توزعت نفس كمية المادة بصورة منتظمة 

  ). ICRP, 1977; NCRP, 1975a(خالل الرئة 

ة طرق حاسوبية لحساب الجرعات اإلشعاعية الناجمة عن ترسب الغبار المشع وتوجد عد
تلك التي تعتمد على أن الطاقة هي ألفا في الرئة، وأبسط الفرضيات  الذي يطلق جسيمات

غرام  1000نها أتؤخذ على (كتلة الرئة كاملة  متساوية فيالمتحررة تمتص بصورة 
معظم أمراض  ونظراً ألنومع ذلك، . جرعةوبالتالي يمكن حساب ال) لإلنسان البالغ

، )Bronchial epithelial tissue(في نسيج القصبات الظهاري تنشأ سرطان الرئة 
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معظم الغبار يترسب على القصبات الظهارية يجري حساب الجرعة الناجمة  ونظراً ألن
النسبة أما ب. عن استنشاق الغبار غير الذائب بافتراض أن الطاقة تمتص في ذلك النسيج

قد يصل إلى بضع عشرات من عمق االختراق في النسيج  للرادون ونواتج تفككه، فإن
للقصبات ويجري حساب الجرعة على عمق طبقة الخاليا األساسية  . الميكرومتر

وتبلغ الجرعة ). NAS/NRC,1988( ميكرومتر 22الظهارية الذي يفترض أنه يساوي 
أعلى من تلك  (Orders of magnitude)تب عدة مراالتي يتم حسابها بهذه الطريقة 

 ;Altshular et al., 1964)التي تحسب على افتراض امتصاص الطاقة في الرئة كاملة 

NCRP, 1984c) .  

الرادون غاز مشع خامل ينتج في البيئة كأحد مكونات سلسلة  ):Radon(الرادون 
في البيئة   معلومات أكثر تفصيالً حول وجوده عرضجري يوس. 238-اليورانيوم 

وال يكون الرادون عندما يستنشق متوازناً مع . السادسوخواصه الفيزيائية في الفصل 
ذات عمر النصف القصير، والتي تتفكك خالل  النوىسلسلة من  تشملنواتج تفككه، التي 

وبسبب الصعوبة في . سنة 22الذي يبلغ عمر نصفه  210–ساعات إلى الرصاص 
، وضع مصطلح مستوى العمل )بيكو كوري لكل لتر(تادة وصف الخليط بالوحدات المع

(Working level)  ومختصرهWL )Holaday et al., 1957 ( للتعبير عن تركيز
بأنها تركيز نواتج تفكك ) WL(وتعرف هذه الوحدة . النشاط اإلشعاعي في جو المنجم

اع ألفا لكل مليون إلكترون فولت من إشع 1.3x 10 5الرادون قصيرة العمر التي تطلق  
 واحد لمدة شهر بمصطلح (WL)إلى التعرض إلى مستوى عمل ويشار . لتر من الهواء

. المتكاملوهي طريقة مناسبة للتعبير عن التعرض (WLM)  مستوى عمل شهري
معقداً ذلك ألن قيم جرعوية الذي هو قياس في الهواء إلى  (WLM)ويكون تحويل 

على أعماق  القصبية ولكنها تترسب األسطحلى نواتج التفكك ال تترسب بشكل متجانس ع
وضعت عدة تقديرات لمقدار وقد . مختلفة في الشجرة القصبية استناداً إلى حجم الجسيمة

درجة كبيرة جداً استناداً إلى اإلفتراضات بولكنها تتفاوت  ،(WLM)الجرعة لكل 
 ,NCRP)وجد المجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع والقياسات وقد . المستخدمة

1984b)  ملّي  140إلى  0.7 النسيج القصبي الظهاري تتراوح ما بين فيأن الجرعة
جرى نشرها من  آخر تقدير 26من بين  (WLM) لكل وحدة) ريم 14إلى  0.07(رايغ

 تتضمن .يرة جداً في الحسابات من هذا النوعثوهناك متغيرات ك. قبل باحثين عدة
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زء غير الملتصق من الج ،نواتج التفكك اتصق بهي تلتال حجم جسيمات الغبار الحسابات
مستوى الشجرة القصبية الذي يجرى حساب  ،مفترضمعدل التنفس ال ،نواتج التفكك

قامت أكاديمية العلوم الوطنية وقد . وسمك الغشاء المخاطي القصبي ،عندهالجرعة 
(NASINRC, 1988)  فات بأن االختال جيداً واستنتجتْ مدققةبدراسة ثالثة نماذج

ن معامل التحويل الموصي به هو راد  كاو .3الموجودة بينهم تصل إلى معامل مقداره 
وهناك دالئل تشير إلى حدوث زيادة في حاالت  .(WLM)لكل ) ملّي غراي 10(واحد 

 عمال مناجم اليورانيوم في الواليات المتحدة عندما تتجاوزبين مرض سرطان الرئة 
   .(WLM)شهري العمل المستوى ف من ضع 100التعرضات المتراكمة نحو 

أتت أول الدالئل على أن الرادون يمكن : الدراسات المتعلقة بعمال المناجم تحت األرض
على عمال مناجم المعادن في التي أجريت أن يسبب مرض سرطان الرئة من الدراسات 

حيث كانت  ،(Hueper, 1942; Lorenz, 1944; Behounek, 1970)أوروبا شرق 
وقد كان من المعلوم أن  .الثقيلة خالل عدة قرون الفلزاتمناجم مصدراً لعدد من هذه ال

 فيتشخيصه كسرطان الرئة  جرىالرئة الذي  فيمن مرض  يعانونعمال التعدين فيها 
أدت الدراسات التي أجريت في العشرينيات  وقد. الجزء األخير من القرن التاسع عشر
وفي . جو المناجم ربما يكون مسؤوالً عن ذلك إلى إستنتاج أن الرادون الموجود في

كان واضحاً أن ) Harley, 1952(الخمسينيات، واستناداً إلى البحث الذي بدأه هارلي 
الجرعة األساسية للرئة الناتجة عن استنشاق الرادون، ال تعود إلى الرادون نفسه، بل 

الخامل الذي يوجد عادة كانت بسبب نواتج تفكك الرادون قصيرة العمر الملتصقة بالغبار 
 .في أجواء المناجم

في أمراض سرطان الرئة بين عمال  زيادةٌ جلتوبدءاً من ستينيات القرن العشرين س
  (Archer, 1981; Holaday,1969)تعدين اليورانيوم في الواليات المتحدة األمريكية

إلى تراكيز تعرضوا قد رف أن عمال المناجم في الواليات الجنوبية الغربية ـد عـوق
التي أعلنت في وقت سابق في  ة تقريباً لتلكـمساويه ـمن الرادون ومنتجات تفكك

سرطان الرئة بين عمال المناجم  ة في حاالتكما أعلن عن زياد. أوروبا الشرقيةمناجم 
وهذه   .تراكيز عالية من الرادون ولكنها تحتوي علىغير المحتوية على اليورانيوم 

لتعدين فلوريد  (Newfoundland)ال مناجم نيوفوندالند عم الزيادة ظهرت بين
حيث يدخل الرادون إلى المناجم من خالل المياه  (Fluorspar)الكالسيوم البلوري 
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، وعمال مناجم الحديد والزنك (de Villers and Windish, 1964)الجوفية 
حدثت حاالت مرض قد و. (Axelson and Sundell, 1978)والرصاص في السويد 

بين عمال التعدين في منجم كبير للقصدير يقع جنوب مقاطعة  بأعداد كبيرةرئة السرطان 
بين حالة  1500أعلن عن حدوث  وقدفي جمهورية الصين الشعبية،  (Hunnan)هنان 

ا قد ممكذلك في جو المنجم  يوجدومن المعروف أن الزرنيخ . العاملين في ذلك المنجم
. (Lubin et al., 1990; Xuan et al., 1993)رادون إلى تأثير نواتج تفكك ال ضافي

 11، درست العالقة بين التعرض للرادون ومرض سرطان الرئة لـ وحتى اآلن
حالة  2780 ظهرت فيهمعامل في مناجم تحت األرض  68000 تشملمجموعة منفصلة 
وهناك عالقة خطية بين التعرض إلى  .(NAS/NRC, 1994a) الرئةمرض سرطان 

ومن األمور المهمة التي لوحظت . لرادون وزيادة حاالت األمراض السرطانيةنواتج ا
السلبي تأثير الالجرعة عند معدالت التعرض المنخفضة، وهو عكس  تأثير وحدةازدياد 
تقرير أكاديمية العلوم الوطنية  وقد انتهى. التعرض المالحظ سابقاً في هذا الفصل لمعدل
تزيد ض سرطان الرئة نتيجة التعرض إلى الرادون نشوء مر إلى أن مخاطر 1994لعام 
  . والتضاعفما بين اإلضافة  التأثير يقع بشكلالتدخين، وأن  بسبب

ة ـمن الترب اتـالبنايالرادون إلى  لتسربنظراً : التعرض إلى الرادون داخل األبنية
رض فمن الممكن أن يتع ،على الرادون من خالل ماء الصنبور المحتويالتي تحتها أو 

بأن  وقد أدى ذلك االعتقاد. البناياتعموم السكان إلى تراكيز عالية نسبياً داخل هذه 
عن جزء مهم من أمراض سرطان الرئة  الًالرادون ربما يكون مسؤو غاز التعرض إلى

ات التي ـاقش اآلليـوسوف تن. (NCRP, 1984b)ون ـالتي تحدث بين الذين ال يدخن
إلى ارتفاع مستوياته بصورة  التي تؤديوالطرق  بناياتاليدخل بواسطتها الرادون إلى 

من حاالت مرض سرطان الرئة % 10حوالي  در أنـوقد تق. السادسأكثر في الفصل 
تحدث بسبب اً ـحالة وفاة سنوي 13000في الواليات المتحدة األمريكية أي نحو 

ر الذي ـلتقدية هذا اـر في حقيقـوهناك شك كبي. لغاز الرادون داخل المنازل التعرض
ة ـدرت وكالـكما ق .(Lubin, 1994)حالة وفاة  36000إلى  6000يتراوح بين 

 20000إلى  5000بأن العدد يمكن أن يتراوح بين  1986حماية البيئة األمريكية عام 
(EPA, 1986a)، 30000إلى  7000 ـولكنها عادت فقدرت العدد الحقاً ب (EPA, 

1992a). إلى درجة كبيرة بسبب الشكوك  أوليةتقديرات ار أن هذه الـويجب اعتب
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وقد أوصت وكالة حماية البيئة باتخاذ إجراءات معالجة . اـهبة ـددة المتعلقـالمتع
بكريل للمتر  150(بيكو كوري في اللتر  4اوز حد ـد تجـلخفض الرادون عن

  ). المكعب
مصدر األعظم هو ال البناياتوبالرغم من أن هناك دالئل تشير إلى أن التعرض داخل 

يفوق بكثير المصادر األخرى للتعرض بما و ـ يتلقاها عموم الناسالتي للجرعات 
بصورة ـ فإن الناس إمتنعت  القلق األعظم للجمهور سبب الشيء الذي ي،اإلشعاع

ن وضع علب الفحم الحجري إ. الالزمة اإلجراءات التصحيحية عند اتخاذملحوظة 
يمكن أن في المنازل لمدة زمنية قصيرة  ة أخرىزة قياس بسيطـأجهرخيصة الثمن أو 

أكثر من تحسين تهوية القبو  التصحيحلن يتطلب و ،اك مشكلة أم الـما إذا كانت هنيبين 
(Moeller and Fujimoto, 1984; Mahar et al., 1987).   

رصانة تقدير مدى إجراء إلى الشكوك حول  أيالجمهور  اتخاذوربما يعود عدم 
المستندة  المخاطررات ـتقدي تطبيقهل يمكن : ويبرز سؤال هو. صحيةرات الـالتأثي

ان الذين يتعرضون إلى الرادون ـة عمال مناجم اليورانيوم على عموم السكـعلى تجرب
جسيمة الغبار التي حجم ف. مختلفةما  حدإلى  الظروفإن  .اتـالبنايداخل  222–

في األجزاء غير الملتصقة من واالختالفات  ،222–تلتصق بها نواتج تفكك الرادون 
 ،االتزانوالدرجة التي تصل فيها نواتج التفكك إلى حالة  ،222–الرادون  نواتج تفكك

حتى االختالفات في معدالت التنفس و ،ة بالبالغينـاع مقارنـال لإلشعـوحساسية األطف
 ,Harley)وقد قام هارلي . الت الخطورةـومعام الجرعة اتعلى تقديرتؤثر  كلّها هالعلّ

عمال  المخاطر المطبقة في حالةبدراسة هذه العوامل، واستنتج أن تقديرات  (1984
 Lubin et)ومع ذلك، حذر لوبن  وزمالؤه. قابلة للتطبيق على عموم الجمهورالمناجم 

al., 1995)  من أن تعرض عمال المناجم إلى دخان الديزل والزرنيخ إضافة إلى
وأماكن السكن، يجعل تعميم نتائج الدراسات الوبائية االختالفات األخرى بين المناجم 

 أمر الرادون داخل البنايات التعرضات لغاز حتى تشمل أيضاًعلى عمال المناجم 
  .مشكوك فيه تماماً

من خالل إجراء  ،واقعية الوطنيةويمكن اإلجابة عما إذا كانت تقديرات الوفيات 
 ;Neuberger, 1992)لم تكن حاسمة الدراسات الوبائية، ولكن نتائج هذه الدراسات 

Cole, 1993; Lubin, 1994) .دراسة في إثبات  15على العكس، فشلت أكثر من و
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التعرض وقياسات  في عموم الجمهورعالقات ثابتة بين معدالت مرض سرطان الرئة 
 ,Alavanja et al., 1994; Lubin, 1994; Stidley  and Samet)الرادون  لغاز

حاولت  متعلقة باألثر البيئي بحيثالدراسات الخمسة عشرة  امجت بروقد كان. (1993
ما إذا كانت التغيرات في معدالت مرض سرطان الرئة في المجتمعات  تحديدكلّها 

- 2الشكل (ويوضح . ر باالختالف في مستويات التعرض للرادونسفَتُن أن المختلفة يمك
ألشخاص تعرضوا إلى الرادون نتائج سبع دراسات وبائية ) (Lubin, 1994)، من 3

كالً من  يطوقمدى اإلرتياب لجميع نقاط البيانات تقريباً أن ويالحظ . البناياتداخل 
استنتجت  وقد. المخاطر النسبية الصفريةوخط  BEIR IVالرادون للجنة  مخاطرتقدير 
 شاهدة تتضمن الحالة مع حالةبأن الدراسات التي  1991عمل دولية عقدت عام  ورشة

(Control case)  ومثل هذه الدراسات يمكن . معلومات محددة أكثر تعطييمكن أن
د انتهت وق .(Samet et al., 1991)عن الدراسات البيئية  كبديلفي المستقبل تفضيلها 

الوبائية  إلى أن األدلة المستقاة من الدراسات 1993منظمة الصحة العالمية عام  كذلك
 222–ض سرطان الرئة بسبب التعرضات إلى الرادون المباشرة حول زيادة حاالت مر

  .(WHO, 1993)في المنازل غير حاسمة 

وقد بينت أحدث وأكبر دراسة حول الرادون داخل البنايات من خالل المقارنة مع حالة 
 ,.Pershagen et al)يجابياً بين مستويات الرادون وسرطان الرئة ارتباطاً إ شاهدة

حالة مرض سرطان رئة،  1360هذه الدراسة على استندت وقد  .(1994 ,1993
وتضمنت قياس الرادون خالل مدة  للمقارنة شاهدةج وضعف هذا العدد تقريباً كنماذ

إلى قد زادت مرض سرطان الرئة  ر أن مخاطرولقد ظه. ماًعا 30زمنية أكثر من 
وعلى األخص المخاطر عند . درجة مهمة إحصائيا عند زيادة التعرض إلى الرادون

تقديرات  توقد كان .بكريل للمتر المكعب 400-140بين تراوح ي تركيز رادون وسطي
. ناجمممع تلك الناجمة عن دراسات ال ةمتماشيعن هذه الدراسة  ةالناتج رالمخاط

بأن التأثير المشترك  هامةوباإلضافة إلى ذلك، كانت هناك أدلة ذات قيمة إحصائية 
هما معاً وأن البيانات كانت متوافقة مع تأثيرالتدخين قد تجاوز مجموع مع للرادون 

على ضوء الدراسات الكثيرة التي لم تظهر تأثيراً أو حتى بناء و. التأثير التضاعفي
عالقات عكسية بين التعرض للرادون ومرض سرطان الرئة، يجب أن تؤخذ هذه 

  . الدراسة السويدية بحذر لحين إثباتها بدراسات إضافية
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العالقة بين مرض سرطان الرئة والتعرض إلى الرادون داخل :  3ـ  2الشكل رقم 
تتضمن حدود عدم اليقين لمعظم . حاالت مرضية لسبع دراسات علم األوبئةاألبنية من 

هذه الدراسات كل في خط التأثير الصفري والخطورة المتنبأ بها عن طريق تمديد 
موضحة صعوبة  ،(BEIR IV)لمناجم تحت األرض  القياس إلى األسفل ببيانات عمال

  (Lunbin, 1994)عن . رادون داخل األبنية الوبائيةات من بيانات الالوصول إلى استنتاج
  

ليود، ويعد أكثرها لتنتج في عملية االنشطار عدة نظائر مشعة : سرطان الغدة الدرقية
يضاً عدد من النويدات وينتج أ. ي يبلغ عمر نصفه ثمانية أيامذال 131–أهمية اليود 

، ولكن لديها أعمار )135–، واليود 133–، اليود 132–اليود (لليود  األخرى المشعة
 ،في معظم األحوال ،يحد من الجرعات التي تسببها الشيء الذينصف تقاس بالساعات، 

. ألنها سوف تتفكك إما خالل االنتقال في الجو أو خالل حركتها في سلسلة الغذاء
قصيرة الجرعات من النظائر  ذلك فإنه في الحـاالت التي تعطى فيها وبالرغم من

 131–ليود ا التي يسببها لوحدة الجرعة ربما تكون أعظم من تلك المخاطر، فإن العمر
  .قصيربسبب إعطاء الجرعة في وقت 

 ويمكن أن يسبب تشعيع الغدة الدرقية مرضاً سرطانياً لغدة اإلنسان الدرقية ولقد أوضح
 ,.Hemplemann et al., 1975; Ron et al) ،د من دراسات هذه الحالةعد ذلك

 المخاطر النسبية للدراسة

 فنلندا
 نيوجرسي
 شينيانج
 ونيبيج
 ستكهلم
 السويد
المخاطر النسبية ميسوري

  

 1=المخاطر النسبية

  )لتر/بيكاكوري(تركيز الرادون

 BEIR IVتقديرات
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1995; NCRP, 1985a; Shore et al., 1986; Shore, 1992).  وكان من ضمن
 ضىوالمر ،ن من القصف الذريون الناجواليابانيخضعت للدراسة المجموعات التي 

والمرضى الذين  ،(.Thymus g)التوتية  دبسبب تضخم الغد طفولتهمفي  شععواالذين 
سكان جزر كذلك الرأس، و جلدةعرضوا إلى اإلشعاع بسبب الديدان الحلقية في 

الكثيف  )الغبار الذري المتساقط( السقط إلىبطريق الصدفة المارشال الذين تعرضوا 
ولقد ). الثاني عشرالفصل  أنظر( 1954الناجم عن تجربة سالح نووي حراري عام 

رِعحاالت مرض سرطان الغدة  عن زيادةإحصائية  ابتها شكوكشدالئل مؤخراً ت ض
الناجم  السقطضمن السكان الذين تعرضوا إلى  حاالت وستالدرقية تراوحت بين صفر 

 Kerber)عن تجارب األسلحة النووية التي أجريت في جنوب غرب الواليات المتحدة 
et al., 1993) , في  1995ا عام عنه درق ُأعلنسرطان  حالة 500وزيادة تبلغ نحو

الفصل  أنظر( حادث تشرنوبيلعلى فرض أنها نتجت عن جمهورية روسيا البيضاء، 
 الكثيف ستخدامإلا ةجينت كثيرة مفيدة معلومات تراكمتإضافة إلى ذلك، ). الثاني عشر

  . ليود المشع ألغراض التشخيص والعالجل
 مرتينأكبر  تكون مرض سرطان الغدة الدرقية ن مخاطرأيبدو، من الدالئل كافة، و

تبلغ المرأة  قابلية كما وأنعندما يحدث التعرض خالل العقدين األولين من العمر، 
المخاطر تكون أكبر في األشخاص المنحدرين من أصول للتأثر وأن  لالرج قابليةضعف 
 المخاطرهذا وتكون . (Shore et al., 1986) األشخاص العاديين منها في يهودية

الدرقية الناجم عن إطالق اليود المشع إلى البيئة من األسلحة لمرض سرطان الغدة 
في  على جانب كبير من إثارة القلق عملياً، وسنجدالنووية أو نتيجة حوادث المفاعالت 

في المملكة المتحدة واالتحاد وقعتا من هذا النوع،  لحادثتين اًوصف الفصل الثاني عشر
  . السوفيتي السابق

مجموعة من سبع دراسات ل مشترك من تحليل (Ron et al., 1995)استنتج رون وقد 
المعامل األعلى للخطورة من بين معامالت أي من ألطفال ا عند للغدة الدرقية"أن 

عند  للمخاطرمقنعة  بيناتالنسيج الوحيد الذي له  األعضاء األخرى وأن نسيج الغدة هو
يكون أقل فعالية  131–وجرى إيضاح أن اليود . ")ريم 10(غراي  0.1 تقارب جرعة

في إحداث مرض سرطان الغدة الدرقية من األشعة السينية، وربما يعود ذلك إلى 
وقد استنتج . الجرعة من النويدة المشعة اتعطى به التي السرعةاإلنخفاض النسبي في 

ال  131–المجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع والقياسات أن التأثير المسرطن لليود 
  . (NCRP, 1985a)لك الناجم عن اإلشعاع الخارجي ثلث ذ يتجاوز
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مريض من الذين أعطو  38700مجموعة من ) 1988(ومساعدوه ) Holm(تتّبع هولم 
وكان متوسط جرعة الغدة . 1969و  1951ألغراض تشخيصية بين عامي  131–اليود 

 واستنتج الباحثون أن). ريم 50(سيفرت  0.5لهؤالء المرضى  التي أعطيتالدرقية 
 ولكن "نساناإل فيلسرطان ا يسبب 131–برهاناً ضعيفاً على أن اليود  تعطي"بياناتهم 

 131–الدراسات التي شملت المناطق التي تأثرت باليود وتبين . قبوله بحذر يجب هذا
من حادثة تشرنوبيل أن مرض سرطان الغدة الدرقية يحدث في األطفال  بمعدل مكافئ 

ي الدراسات األخرى المتعلقة باإلشعاع الخارجي ت مالحظته فـتم للمعـدل الذي
(Beral, 1996) .  

امرأة من  4000حالة مجموعة من النساء بلغت نحو  (Hoffman, 1984)تتبع هوفمان 
في أي فرق  فلم يجد ،(Hypothyroidism)اللواتي عولجن بسبب قصور الغدة الدرقية 

اللواتي  فيية األخرى ض سرطان الغدة الدرقية أو األمراض السرطانامرأ حدوث
الجرعة في  كانتقد و. واألخريات اللواتي عولجن جراحياً 131–باستخدام اليود  عولجن

  ). غراي 10(راد  1000من  كثيراً ربالحاالت أك سلسلة تلك

حالة سرطان غدة درقية بين اليابانيين الذين نجوا من  30 زيادة مقدارهاكما أعلن عن 
وجد أن التأثير يتناسب مع الجرعة وقد  .(UNSCEAR, 1994)القنبلة الذرية 
 ,.Parker et al)الرجال  عنه لدىأعظم لدى النساء  تكانالزيادة  اإلشعاعية، وأن

1974) .  
، تعرضت مجموعة من سكان جزر المارشال 1954وفي شهر مارس من عام 

(Marshall Islands) كيني إلى الغبار الذري المتساقط من تفجير نووي حراري في ب
(Bikini) )ومن بين السبعة والستين شخصاً الذي تعرضوا ). الثاني عشرالفصل  أنظر

قصور الدرقية والعقد  شملت، درقيةالغدة ال بشذوذات في 34في رونغالب أصيب 
قدرت جرعة الغدة الدرقية وقد . عاماً تقريباً 27وسبعة أورام سرطانية خبيثة في نهاية 

 بالنسبة للبالغين) سيفرت 3.35(ريم  335 قد امتدت من هابأن امتصاص اليود المشع من
جرعة  وأن. سنوات 10لألطفال الذين تقل أعمارهم عن ) سيفرت 18(ريم  1800إلى 

 ,Conard et al., 1980; Conard)) سيفرت 1.75(ريم  175نحو  كانت كامل الجسم
 إلىا استندت ما، ألنه إلى حدموثوق بها غير الغدة الدرقية جرعات أن و .(1984

أن  وكان من الواجب. الذي أجري بعد عدة أسابيع من التعرض بيانات تحليل البول
اما غاليود المشع وأشعة  كلٍّ من عن المتلقاة نجمتالجرعة  حقيقة أنؤخذ في االعتبار ت

  . هذه  الحاالت سلسلةتفسير  أثناءمعاً الخارجية 
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نشوء مرض سرطاني  مخاطر قُدرت، من عدة مجموعاتالمتاحة معلومات الوباستخدام 
إلى  0.06مجال بين الفي  131–جرعة من اليود  إعطاءعند  ،على مدى العمرمميت 

 7.5(للغراي الواحد  x 10-4 7.5 بنحو ،إلى عموم السكان) راد 1500-6(غراي  15
x 10 -6 غدة الدرقية غير حدوث مرض سرطان ال في حين أن خطر، )للراد الواحد

 كمونمدة قدرت أقل وقد  .(NCRP, 1985a)كون عشر مرات أعلى يأن المميت يمكن 
  . (Shore et al., 1984) بخمس سنوات

اليود المشع، فإنه يفترض بأن  يستنشق أو يبتلعحساب جرعة الغدة الدرقية للفرد الذي ول
 طبقاًولكن  ،(ICRP, 1960) المبتلعمن اليود المستنشق أو % 30الغدة الدرقية تمتص 

فإن مقدار امتصاص الغدة الدرقية يمكن أن يتغير  (Dolphin 1968, 1971)ين لدولف
الغدة الدرقية معتمداً على كتلة في الواقع  االمتصاص وربما يكون% 30إلى  10ما بين 
كما أوضح  ،تتفاوت بعض الشيءغراماً، ولكنها  20مساوية عادة  تؤخذالتي 

 متوسط مقداره وزن حول ،(Moshizuki et al, 1963)موشيزوكي وآخرون 
ومن الممكن إيقاف امتصاص اليود . لبالغين في مدينة نيويوركفي ا غرام 16.7±6.9

ملّي غرام  200إلى  50تتراوح بين  فموية البوتاسيوم بجرعات يوديدإعطاء ب كلياًالمشع 
  . (NCRP, 1977b) عند بداية التعرض
عدسة العين إلى  لتعرض اًحتمي اًرإعتام عدسة العين تأثي دعي: إعتام عدسة العين

. اما  أو جسيمات بيتا أو النتروناتغأو أشعة  جرعات إشعاعية عالية من األشعة السينية
وكما لوحظ من قبل، فلقد ظهر إعتام عدسة العين في حيوانات التجارب المعرضة إلى 

ين في إعتام عدسة الع كما لوحظ. نغاكتشاف رونت بعداألشعة السينية خالل سنتين 
، (Nefzger et al., 1968) النووي بين اليابانيين الذين نجوا من القصفاآلدميين 

اما أو بيتا أو األشعة السينية غذين عولجت أعينهم باستخدام أشعة وضمن المرضى ال
وبين  ،(Merriam and Focht, 1957; NAS-NRC, 1961)ألغراض طبية 

وعلى الرغم من أنه تم اإلعالن عن . رعاتالفيزيائيين الذين تعرضوا لإلشعاع في المس
 2(ريم  200حدوث تغييرات في عدسة العين نتيجة التعرض إلى جرعات إشعاعية تبلغ 

، إال أن أقل جرعة من األشعة السينية التي يعتقد أنها قادرة على إحداث إعتام )سيفرت
 10ى إل 6(راد  1000إلى  600، تتراوح ما بين ذي شأن سريريعدسة العين في 
ويعتقد أن النترونات تكون . ألطفالا فيلبالغين، ولربما تكون أقل من ذلك في ا) غراي

اما في إحداث إعتام غمرات من األشعة السينية أو أشعة  10إلى  5أكثر فعالية بـ 
  .منخفض المستوى المزمن قد ينشأ نتيجة التعرض أن اإلعتامولم يذكر . عدسة العين
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التأثيرات الوراثية

من  في اآلدميينالحيوانات العليا، تنتقل الصفات الرئيسية كل أشكال ا هي الحال في كم
الموجودة في نوى الخاليا ) Chromosomes( الصبغياتبواسطة  إلى الجيل التاليجيل 

نصفها من األم  ةيصبغ 46وي خاليا اإلنسان بصورة طبيعية على تتحو. التناسلية
 مورثاتبواسطة  القابلة للتوريثالصفات  ويجري نقل. والنصف اآلخر من األب

(Genes) ترتبط فيما بينها هي صغيرة  )فتائل(شعيرات  نبطريقة مشابهة للمسبحة لتكو
  . الصبغيات

يعاد  وبعد ذلك وخالل فترة الحياة، اإلخصاباألب واألم في البيضة عند  مورثاتوتتحد 
بشرياً   صبغياً 46ن الـ أويعتقد . بصورة دقيقة عند كل انقسام للخاليا الصبغياتتوليد 

قل إلى تعندما ين المورثات، وأن هذا التركيب المعقد من من المورثات 510تحوي نحو 
  . سيحدد كثيراً من الصفات الفيزيائية والنفسية للفرد التاليالجيل 

طفرات  ـ تركيبية قد يحدث فيها تغييراتعبارة عن جزيئات كبيرة  والمورثات
(Mutations) يجة فعل عدد من العوامل، بما فيها الحرارة واإلشعاع المؤين والمواد نت

كما يمكن أن تحدث الطفرات عند تكسر  .(NAS-NRC, 1990)الكيميائية المطفرة 
 النسلومن الممكن أن تعبر الطفرة مباشرة إلى . بعد ذلك وإعادة ترتيب نفسها الصبغيات
فقط، أي تلك  "السائدة"يحدث في الطفرات  وهذا. الصفات المطفرة في النهايةفيه وتظهر 

% 1ويقدر أن حوالي . في الطفل الذي يرث الطفرة لها القدرة على أن تظهر نفسهاالتي 
وتكون معظم الطفرات الناتجة . واحدة على األقل سائدةمن كل األشخاص يرثون طفرة 

تحدث  ا لممعن التعرض إلى اإلشعاع المؤين متنحية، وال تظهر نفسها في المولود 
المطفرة ستتولد مرة أخرى،  المورثاتومع هذا، فإن . الزوج صبغياتطفرة مشابهة في 

من غير المحتمل إلى درجة كبيرة نظراً إلى أنه و. وتنتقل إلى األجيال الالحقة من النسل
فإن مباشرة،  اإلطفارهما األخرى في الجيل الذي يلي احدإطفرتان تشبه  تتقابلأن 

ضمن المادة الوراثية في األجيال الالحقة، وربما سوف تنتشر فرة ببساطة الطا المورثات
في  مصادفة بعضها لبعضاحتمالية  عدديا حتى تصبح متعددة بدرجة تزيد منتتراكم 
كتغييرات ه المقابلة وقد تظهر الطفرات في المواليد الناتجين من مثل هذ. التكاثر عملية

  . موروثة في خواص األفراد
الكلّية  الجماعيةنتيجة التعرض اإلشعاعي هو الجرعة  الكامناس التلف ويكون مقي

الغدد للمجتمع المتناسل، أو بتعبير آخر جرعة  (Gonads) في الغدد التناسليةالمتلقاة 
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وفي أي مجتمع، يؤخذ بعين اإلعتبار  .(Per capita gonadal dose)للفرد  التناسلية
وعندما يتم تصحيح . ن قبل مختلف أفراد المجتمعالتوزيع العمري، واحتمالية التكاثر م

وراثياً  ذات المغزىللفرد بهذه الطريقة، فإنها تعرف بالجرعة  الغدد التناسلية جرعة
(Genetically significant dose) .  

العدد الكلي للطفرات  يستمرإلى اإلشعاع المؤين،  أفراد الجمهور المتعرضينوفي 
حوامل وفاة  إنتاج الطفرات الجديدة ومعدُل معدُل تماماً يتوازنإلى أن المتولدة باالزدياد 
  . عدة أجيال يستغرق حدوث هذا التوازنوقد  الطفرات الجدد

 يةاألشخاص صفات ناتجة عن طفرات وراثية متنح مجموعمن % 4 ولقد ورث قرابة
(Recessive mutations) والعديد من هذه الصفات. عوامل طبيعية في البيئة بسبب 

. التغير في لون العين والشعر قليل من اإلهتمام مثلاليكون طفيفا جداً بحيث ال تثير إال 
ا تتضمن تشوهات شديدة وأمراضقد  ويمكن أن تؤدي بعض الطفرات إلى عواقب وخيمة

 الوراثية المحفزة العيوبوتتشابه . والوفاة المبكرة (Crippling diseases) معيقة
  . في المجتمع تلقائياًمع تلك التي تحدث  العموم على وجه بالتعرض لإلشعاع

ال ولم تالحظ تأثيرات اإلشعاع الوراثية في المجتمع اإلنساني المتعرض إلى اإلشعاع، و
حتى بين المتَجمفي  من القصف النووي ينالناجن الكبيرين المتعرضين إلى اإلشعاع عي
 يعني أنهالم تحدث، ولكن راثية الووهذا ال يعني أن التأثيرات . ازاكيهيروشيما ونغ

  .(NAS/NRC, 1990)مالحظتها  يمكننادر بحيث ال  بشكلحدثت 

ن من القصف الذري، ـعاماً على اليابانيين الناجي 45رت ـاداً إلى دراسة استمـواستن
 2.2إلى  1.7 بين والتي وقعت في المجالالفرد  تلقّاهاأن الجرعات الدنيا التي  تبينفقد 

تكون قد أدت يمكن أن  ،انـجميع السك دفعة واحدة مع ،)ريم 220إلى  170(سيفرت  
الناجمة عن  اـالجرعة الدني في حين أن. ةـمضاعفة معدل حدوث الطفرات التلقائي إلى

ضعف ذلك  هي والالزمة لمضاعفة الطفرات) خالل مدد طويلة( اإلشعاع المزمن
(Neel et al., 1990).  

  
باإلشعاع المحفزة الصبغيةالتغييرات 

يحدث كثيراً في اإلنسان  صبغياتفي تركيب  الزيوغعرف منذ سنين عديدة أن 
خاليا الدم  صبغياتفي  الزيوغ ويمكن أن يالحظ. األشخاص المتعرضين لإلشعاع
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عدة عشرات من (التعرض إلى جرعات منخفضة قد تبلغ بضع رادات  البيضاء عند 
مية الحيوية لهذه التغييرات، وعلى األهأما  .(UNSCEAR, 1977)) الملّي غراي

وهناك اهتمام كبير بهذه . فغير معروفة يةداألخص عند مالحظتها في الخاليا الجس
لإلستدالل كطريقة  ية وأشكال الزيوغ الصبغيةرة ينبع من إمكانية استخدام تكرارـالظاه

 ;Pohl-Ruling and Fishcher, 1979)شعاع المؤين على التعرض الماضي لإل
DuFrain et al., 1980) . مفاعل  ء السوفيت الذين درسوا آثار حادثادعى العلماوقد

 فيمن تقدير الجرعات المتلقاة  مكّنتالوراثية قد تشرنوبيل أن الدراسات الخلوية 
 Littlefield) لتل فيلد ولشبوغ لخّصوقد . (USSR, 1986)األشخاص المتعرضين 

and Lushbaugh, 1990)  قياسألغراض  الصبغية لشذوذاتا استخدامصعوبات 
مريضاً تعرضوا لحوادث إشعاعية،  176حالة درسوا  أنهم ، حيثاإلشعاعية الجرعات
بسبب ومن الجسم إلى اإلشعاع فقط االنتباه إلى االختالفات بسبب تعرض جزء  ولفتوا
الجرعات الخلوية  مقياسيةيمكن أن تلعب فقد تبين أنه ومع ذلك، . الجرعات تجزئة
 – 0.5يتجاوز  ىبمستو لحادثالتعرض  بعدالجرعات  بناءاثية دوراً هاماً في إعادة الور
   .(Nugis and Konchalovskii, 1993)) راد 100إلى  50(غراي  1.0

  
 التأثيرات على النمو والتطور

للوالدين التعرض اإلشعاعي  ظهر أن الحيوانات على تجاربوال الدراسات الوبائية من
ويكون هذا صحيحاً في الواقع عندما يحدث . والعقلي الجسديى التطور عل ربما يؤثر

ويعد . التعرض لإلشعاع خالل الفترة التي يتم فيها تطور األعضاء بصورة سريعة
اليابانيين  فيالتأثيرات على اإلنسان فقط وقد لوحظت . التخلف العقلي ذو أهمية كبيرة

ومن  .(NAS/NRC, 1990)ر الذري الذين كانوا في األرحام في وقت حدوث التفجي
 30 فيعقلي شديد  فٌتخلّ من هؤالء األفراد نشأ 1598ضمن مجموعة تتألف من 

شخصاً من الذين تعرضوا بين األسبوع الثامن والسادس والعشرين من الحمل، مع 
هذا . أسبوعاً من وقت الحمل 15إلى  8تراوحت بين في الفترة التي  ىحساسية عظم

 100(من أولئك الذين تعرضوا إلى غراي واحد % 43قلي شديد في وقد حدث تخلف ع
، ولكن الحاالت قليلة )راد 5(غراي  0.05وهناك اقتراح بوجود عتبة في المجال ) راد

ومن بين نفس ). ICRP, 1991(مثل هذه الجرعات المنخفضة  عندجداً بسبب الشكوك 
ك انخفاض في درجات ، كان هنا)أسبوعاً من الحمل 26إلى  8بين (المجموعات 

نقطة لكل غراي  29إلى  21يتراوح بين  وبمافحص الذكاء مرتبط بالجرعة، اختبارات 
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في الجنين  تضررلمنع  احتياطات خاصةنجم عن هذه المعطيات تبني قد و). راد 100(
  ).انظر الفصل الثالث( في مجال اإلشعاعالعامالت  حالة

  
  تقديرات األضرار الناجمة عن اإلشعاع 

التأثيرات  احتماالت) ICRP, 1991(درت اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع ق
واألمراض السرطانية غير المميتة  المميتةسرطان الالعشوائية، بما فيها أمراض 
والضرر هو . الناجم عن اإلشعاعات المؤينة "والضرر"والتأثيرات الوراثية الشديدة، 

 واالحتمال الموزون العائدطان المميت مرض السراإلحتمال الممكن عزوه لمجموع 
للتأثيرات الوراثية الشديدة، والطول  واإلحتمال الموزونلمرض سرطاني غير مميت 

 في مجال الوقاية من اإلشعاع سوف تستخدماالحتماالت وهذه . للضائع من الحياةالنسبي 
. معالتعامل معها بالجتكون فيها االحتماالت صغيرة بحيث يمكن في مدى جرعات 

توزع  أنلعامة الناس ويعود ذلك إلى  الضررويقدر الضرر للعاملين على أنه أصغر من 
 معامالت احتمال الضرر اإلسمية) 2-2(ويعطي الجدول . العمل محدود بسنواتالعمر 

من قبل  التي جرى اشتقاقهاجميع السكان للكل وحدة مكافئ جرعة للبالغين من العاملين و
  . (ICRP) ة من اإلشعاعاللجنة الدولية للوقاي

  معامالت االحتمال االسمية للتأثيرات العشوائية التي حددتها:  2 – 2جدول 

  )أ(اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع

 المعرضون
 )1-ريم 4-10أو  1-سيفرت2-10(الضرر

 سرطان مميت
سرطان غير 

 مميت

التأثيرات الوارثية 

 الشديدة
 المجمـوع

  العاملين البالغين
 كامل الجمهور

4.0  
5.0 

0.8  
1.0 

0.8  
1.3  

5.6  
7.3  

  ) .1991(مأخوذة من اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع ) أ(
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א  א
א  א

       

سرعان ما اتضحت مخاطرهما بشكل جلي كما األشعة السينية والراديوم  افبعد اكتش
حاجة واضحة لوضع معايير متجانسة   اكأصبح استخدامهما شائعاً بدرجة أظهرت أن هن

تشكيل اللجنة ة شعالجمعية الدولية لعلم األ مولت 1928عام ي وف .شعاعللوقاية من اإل
وال تزال هذه اللجنة . (Taylor, 1971, 1981) (ICRP) شعاعاإلن مالدولية للوقاية 

خبيراً من  70نحو  ايعمل به) عضواً، وأربع لجان فرعية 13موجودة، وهي تتألف من 
الوقاية من  موقعاً مهماً في مجال  شعاعوتحتل اللجنة الدولية للوقاية من اإل. دولة 20
 خيرة بدعم مادي من منظمة الصحة العالميةحظيت في السنوات األقد اع، وشعاإل

  . الدولية والوطنية األخرى والمنظمات

 National Council on)شعاع والقياساتن اإلـالمجلس الوطني للوقاية م د أنشىءوق

Radiation Protection and Measurements)  ومختصره(NCRP)  الذي كان
، 1929في سنة للحماية من أشعة إكس والراديوم  لجنة االستشاريةصل باليدعى في األ

ولعدد من السنوات شغل . شعاعمن اإل بعد سنة واحدة من تشكيل اللجنة الدولية للوقاية
 Bureau of)المعايير شعاع والقياسات نفس بناية مكتبالمجلس الوطني للوقاية من اإل

Standards)   مجلس  وقد أعطاه. األخيرمادياً من قبل  اًنه لم يكن مدعومأبالرغم من
لالستمرار وزيادة فعاليته في حقل الوقاية من  اًشرعي اًتفويض 1964النواب عام 

من  تمول مستقلة وهو يعمل كمنظمةومنذ ذلك الحين،  . (Tylor, 1971)شعاعاإل
س، في هذا المجل  عضواً 75ويوجد . الصناعية الحكومة والجمعيات العلمية واالتحادات

 توصياتتقارير و شخص يعملون في اللجان العلمية التي تقوم بوضع 700ونحو 

  .(Sinclair, 1993)المجلس الوطني للوقاية من االشعاع والقياسات
 

א  Evolution of Radiation Dose)א
Standards)

قواعد لوضع  األولية الجهودات االشعاعية المفاهيم البدائية عن الجرعت لقد أعاق
ات ين في بداية الثالثينتجالرون وإلى أن اعتمد(Wycoff,1980)  الممارسات السليمة
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حداث شعاع إلالذي يستغرقه فيض من اإل  بالزمن كانت الجرعات اإلشعاعية مرتبطة
شعاع خالل للعاملين في حقول اإل قصى المسموح بهوكان التعرض األ. احمرار في الجلد

 جلدياً راراًاحمد شعاع التي تولّمن كمية اإل 1/1000نه أذ على ي شهر يؤخأ
"erythema" نعندما عرف الرونتغ ،وبعد ذلك .عند التعرض الحاد(R)   كوحدة

 الجلدي الناجمة عن التعرض االحمرارجرعة   (Failla, 1932)، تم تقديرللتعرض
ها من قبل خبراء القيم الموصى ب قد تراوحتو ،نتغرون 600بنحو شعة السينية ألل

ى ذلك تبن دبع. في اليوم نرونتغ 2.0و  0.04بين  1932و 1925متعددين  بين عامي 
اع ـشعإلا شعاع والمجلس الوطني للوقاية منإلاة من ـة للوقايـاللجنة الدولي نكل م
ة ـن في اليوم، كجرعة يوميتغرون 0.01و  0.02 تينالقيم على التوالي اتـوالقياس
 0.01ن واحد يقابل نحو راد واحد أو تغن رونإ ".tolerance dose" ن احتمالهاـيمك

ن معايرة أب 2بمعامل مقداره  بينهما االختالف الحاصل ويمكن تفسير. غراي في الهواء
الهواء، بينما كانت معايرة المجلس  في ةحر تشعاع كاناللجنة الدولية للوقاية من اإل

وبهذا كانت . الخلفيالتشتت  الجسم وتضمنت على شعاع والقياساتالوطني للوقاية من اإل
  .التوصيتان متوافقتان تقريباً

  
    (Limits for Occupational Exposure)حدود التعرض المهني

فراد المجتمع المشمولين أكان مجموع , شعاعقاية من اإلللومعايير الول أعند اقتراح 
ن ألسينية والراديوم، وكان طبيعياً شعة ااأل مجال في قليلة من العاملين اًالفآبالخطورة 

وحتى ذلك الحين،كان االعتقاد . مهنياً لوقاية أولئك المتعرضين بتدائيةالمعايير اال وضعت
العاملين في  ن بعضأالخارجي فقط، بالرغم من  التعرضألضرار هي بسبب ن اأسائداً ب
ثبت  ات من الراديومامتصوا كمي بدون معرفة العلماء المهتمين كانوا بالفعل قد الصناعة

يولد طفرات  نأشعاع المؤين يمكن ن اإلأ وماًمفهولم يكن . قاتلة للبعض منهم  كانت اأنه
لم  باالشعاع صابة بمرض السرطان المحفزال يوجد حد لإل كما أن إمكانية أن وراثية،

ي أيالحظ  مإذا ما لشعاع كافية، جراءات الوقاية من اإلإ، وبهذا اعتبرت تكن معروفة
كان التعرض الطبي لحدوث اإلصابة وقد . شعاعيالتعرض اإل ضرر ينجم عن مستوى

تغيير عدد خاليا الدم البيضاء، وكان فحص عد  واإلشعاعية الذي اعتبر فائق األهمية ه
في حقول  لمراقبة صحة العاملين الدم الدوري هو الطريقة الرئيسية المعول عليها
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بالنسبة  عندما يكون فحص عد الدم طبيعياً اًمحمي ن العامل كانأ دوكان يعتق .االشعاع
  .له

نهاية  في ،الداخلية للمشعات مسموح بهال لتعرضل ظهرت الحاجة لوضع حدودوقد 
 قد ظهر عند العاملين الذين يضعون سرطان العظام أنات، عندما عرف يالعشرين

ضمن من و. (Martland, 1925)بالساعات الخاصة  رقامطالء األ فيالراديوم 
 ,Evans)يفانز إ سها، درعامل سابق في مجال طالء األرقاممجموعة مكونة من ثالثين 

صيب بمرض سرطان أ في جسم شخص 226-حمل من الراديوم قل، كان أ(1967
اقترح وقد ). لف بكريلأ 44(جزء بالمليون من الكوري  1.2 محدوداً بالمقدار العظام
على ضوء هذه   (NCRP,1941)ياساتشعاع والقالوطني للوقاية من اإل المجلس
لف أ 3.7(ميكروكوري  0.1 بـفي الجسم  226-لراديومل صىقاأل الحملتحديد النتائج، 
الراديوم عدة مرات، ودلت بالعاملين  تضاعف عدد وفي السنوات التي تلت ذلك،). بكريل

لى مرض السرطان نتيجة إ  ضافةإ خرى،أمراض أشعة السينية على وجود فحوصات األ
صية تو ظلتوقد  ).لف بكريلأ 19(ميكروكوري  0.5مقداره  حمل من الراديوموجود 

 قصى الذي يبلغالجسم األ بحملشعاع والقياسات الخاصة المجلس الوطني للوقاية من اإل
عاماً  50كثر من أي بعد ألى الوقت الراهن، إ قائمة )لف بكريلأ 3.7(ميكروكوري  0.1

 ن بوحدات الجرعة عوضاً عننه يعبر عنها اآلأمن  مرة، بالرغم من اقتراحها ألول
  .شعاعيالنشاط اإل وحدات

 0.1العالمية الثانية وهما  يهما قبل الحربت القيمتان األساسيتان اللتان جرى تبنّوقد شكل
 0.1لعموم الجسم و  ،للتعرض الخارجي ،في اليوم) ي غراي واحدنحو ملّ( نرونتغ

، المعيارين 226-لراديوما من الجسم لحمولةقصى أكحد  )لف بكريلأ 3.7( ميكروكوري
كان وقد . ا برنامج الطاقة الذرية المبكر بدرجة متميزة من األماناللّذين ينفذ في ظلهم

مصادفة تاريخية  1942توفر هذين المعيارين قبل بدء برنامج الطاقة الذرية عام 
اهتمام  تثرنها لم أو أوم بالرادي القليلة للتسمم حاالتالولو لم تجر مالحظة . مشهودة

الكمية للتعامل السليم مع  سسلبقيت األ ،اليفانز وفيإالباحثين المتميزين مثل مارتالند و
غير  (Bone- seeking internal emitters) من المشعات الداخلية قاصدات العظام

شعة وبصورة  مماثلة، لو تأخر استخدام األ .عند قيام الحرب العالمية الثانيةمتوفرة 
اللجنة الدولية للوقاية من  كان لدى، لما عن بدئه بالفعل عقدين من الزمن عقداً أو السينية
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وفّرتها البلّيات دلة التي األ ،شعاع والقياساتشعاع والمجلس الوطني للوقاية من اإلاإل
حصل هذا، لما عرفت قيمة ي لم ، ولوشعة السينيةمن االستخدام الخاطئ لأل المبكرة

 وهكذا تم. ليها خالل الحرب العالمية الثانيةإح بها عند الحاجة قصوى المسموالجرعة ال
لتلبية احتياجات برنامج  في الوقت المناسبتماماً  الصوتين البالغتي األهميةوضع هاتين 

 . الطاقة الذرية المبكر

ل المعلومات لملء الفراغات التي نشأت خال ارتجال لى كثير مند كان هناك احتياج إوق
شعاع تبني وصايا المجلس الوطني للوقاية من اإل جرى . الحرب العالمية الثانية

شعة السينية والوقاية من الراديوم، ة الخارجية من األـوالقياسات، الخاصة بالوقاي
شعاعات وسع من اإلأنواع أبصورة سريعة لمجابهة الحاجة اآلنية لوقاية الناس من 

منها، مثل النترونات مدروساً من قبل علماء ض ـة، والتي لم يكن البعـالمؤين
 مفهوم الفعالية الحيوية النسبية خرونآو (Failla) فيالوضع د ـوق. البيولوجيا

(Relative biological effectiveness) واخترع باركر  (Parker)ن جديدتين وحدتي
  . (Cantril and Parker, 1945) (rem) (1)والريم (rep) وهي الريب

والتي  ،في اليوم نرونتغ 0.1تمديد استخدام الوحدة الموصى بها وهي  من ن هذامكّ
 اتشعاعشعة السينية، الستخدامها لإلاما واألغشعة ألكانت مستعملة في الواليات المتحدة 

 Maximum permisible)قصى المسموح به األ حمل الجسموكذلك استعمل . ةالجسيمي
                                                 

ً من تلك المستخدمة في علم السموم أو بذاتها أتعتبر كميات ووحدات الجرعة اإلشعاعية (1)  كثر تعقيدا
اس يمفاهيم قل المتكررة التي تتطلبها المبادىء الجديدة كثر بسبب التغييراتأ الصيدلة، ونتجت تعقيداتٌ

 D، كان وحدة الجرعة الممتصة )ن الفيزيائيرونتغمكافئ ال(  (rep)والريب. اإلشعاعيةات الجرع
وقد جرى . الماصةمن المادة ) جول للكيلوغرام الواحد 0.0093(رغ لكل غرام إ 93التي مقدارها 

تم ). غرام الواحدجول للكيلو 0,01(رغ للغرام الواحدإ 100، الذي مقداره  استبدال الريب بالراد
اختالف التأثيرات الحيوية لنفس الجرعة لمواجهة  ووحدته الريم (H)مكافىء الجرعة الكمياقتراح 
، D الكمي من ضرب مكافئ الجرعة وينتج.  شعاعاتنواع المختلفة من اإلالناجمة عن األ الفيزيائية

Q و ،N  في النقطة التي تهمنا في النسيج، حيث ان(D) ممتصة،هي الجرعة ال Q  هو معامل
في التوصيات الحديثة،  Nسقاط استخدام إوجرى . حاصل ضرب عوامل ملطِّفة أخرى Nالنوعية، و

ومختصرها  (Gray)الجرعة اآلن بالغراي  ويعبر عن. (SI)وجرى تبني قيم وحدات النظام الدولي 
Gy والجرعة المكافئة ،(equivalent dose) )الفعالة والكميات المرافقة لها كالجرعة (effective 

dose)  بالسيفرت(sieverts)  ومختصرهاSv  .وتساوي هذه الوحدات جول واحد للكيلوغرام. 
ريم وجرى اعتماد  100= راد و سيفرت واحد  100= وبمصطلح الوحدات التقليدية، غراي واحد 

لمي في الواليات بصورة تكاد ان تكون تامة على النطاق الدولي وفي المجتمع الع SI ـوحدات نظام ال
وغالباً . في الواليات المتحدة ترحاباً من مجتمعات التشريع والهندسةالمتحدة االمريكية، ولكنها لم تلق 

 ،)وحدة من مائة من الغراي(شعاع الطبي وحدة سنتيغراي ما تستخدم في حقل المعالجة باستخدام اإل
ان السلطة الدولية . المعروفاوية للراد ولكن بقيمة رقمية مستعود للغراي الوحدة التوفيقية  هذهو

الرئيسية المعنية بالكميات والوحدات االشعاعية هي اللجنة الدولية حول وحدات االشعاع والقياسات 
(ICRU)قاية من اإلشعاع والقياسات في الوطني للو ، التي يوجد لها مكاتب ادارية ضمن مقر المجلس

  .ماريالند  ،يسدابيث
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body burden) ،من الجسم المسموح به  حمللحساب ساس أك 226-الراديوم من
لفا، قاصدات العظام، ولم يكن البعض منها موجوداً كالبلوتونيوم قبل الحرب أ مصدرات

  .العالمية الثانية
 1حوالي (ن رونتغ 0.1 أصالً البالغة "التحمل اليوميةالمطاقة "جرعة النجح استخدام 

شعة الكبير في استخدام األ خالل فترة التوسع شعاع،اإل للعاملين في حقول )ملّيغراي
ولم . الذرية بداية برنامج الطاقةفي الصناعي و الشعاعي تصويرالالسينية في الطب و

للعاملين نتيجة استخدام هذا المعيار، ولكن  دلة على حدوث ظروف غير سليمةأتتوفر 
 Stochastic dose-response)االستجابة ـ العشوائية الجرعة صالتمفهوم  تطور

relationship) ليها في الفصل الثاني، إالمرافقة لذلك، المشار  والمشاكل االحصائية
عد من أ وصى تقريرأ وقد .اتتخفيض الجرع بوجوبلى االعتقاد إ بعض الشيءدفعت 

عام  في الإلم ينشر و، 1949شعاع والقياسات عام قبل المجلس الوطني للوقاية من اإل
في اليوم  نرونتغ 0.1تعرض المهني من لا فيالجرعة المسموح بها  ، بتخفيض1954

ملي سيفرت في  3(سبوع ريم في األ 0.3الى ) ي غراي واحد في اليومنحو ملّ(
  .(NCRP, 1954)) سبوعاأل

بل اللجنة الدولية للوقاية من ، وهذه المرة من ق1956خر عام آر ـحدث تغيوقد 
. في السنة) سيفرتملي  50(ريم  5 ـبالغدد التناسلية اع، حيث حددت جرعة ـشعاإل

 بعقّ شعاع والقياسات هذه التوصية، الذيى المجلس الوطني للوقاية من اإلـتبنوقد 
 50[ريم   (N-18)5ن تقتصر على أشخاص يجب ة لألن الجرعة المتراكمأكذلك، ب على

)N – 18 (حيث ،]ملي سيفرت N وهذه المعادلة تعكس تمثل عمر الشخص بالسنوات ،
في و .سنة 18 سنشعاع المؤين قبل لى اإلإتعرض الفرد  ب عدمبوجوالموقف المتعلق 

شعاع إلشعاع والمجلس الوطني للوقاية من اإلجنة الدولية للوقاية من اخر للّآتعقيب 
 30(   ريم 3سبوع أ 13خالل  المتلقاةن تتجاوز الجرعة أنه ال يجوز أ حددت والقياسات،

  .)ي سيفرتملّ
) ملي سيفرت 50(ريم  5لى نحو إ ال فترة العملطوم تخفيض متوسط الجرعة توبهذا 

وسرعان ما . الحد المستخدم خالل الحرب العالمية الثانية 1/6في السنة وهي تشكل 
شعاع شعاع والمجلس الوطني للوقاية من اإلوصايا اللجنة الدولية للوقاية من اإلأضيفت 

 . لى أنظمة الوكاالت الحكوميةإوالقياسات 
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 ةـوث الطبيـس البحـر مجلـا نشـعندم 1956ر سنة ـخآحدث تطور مهم د ـوق
(Medical Research Council) طانييالبر (MRC, 1956) كاديمية العلوم أو

  (National Academy  Sciences) (NAS-NRC, 1956) ةـمريكية األـالوطني
 توقد أنشأ. المتعرضين شعاع علىثيرات الوراثية لإلأول نظرة كمية للتأتقارير وفرت 

وهو (الفيدرالي فيما بين الوكاالت لإلشعاع مجلس ال 1960حكومة الواليات المتحدة عام 
 معادلةبعت اتَّ التي شعاعالوقاية من اإل إرشادات، الذي نشر )ال يعمل بهذه الصيغة حالياً

  .ICRPو  NCRP: لكل من  (N -18) 5 التعرض المهني
 1977عام في تغييراً كبيراً الحقاً  (ICRP) شعاعة للوقاية من اإلياللجنة الدول أحدثت

(ICRP, 1977) ملي سيفرت في  50( فقط ريم 5حد التعرض ظل يبأن وصت أ، عندما
ظل استخدام هذه المعادلة ولكن . ريم (N-18) 5 استخدام المعادلة وأبطلت، )السنة

وقد . ستخدمتكانت  نادراً ما إالّ أنها، 1994في الواليات المتحدة لغاية عام به  اًمسموح
ريم  5 بـذا تم تحديد تعرض العاملين إنه أشعاع، باستنتجت اللجنة الدولية للوقاية من اإل

ن الخطورة سوف ال تتجاوز الخطورة للعاملين في إفي السنة، ف )ي سيفرتملّ 50(
 .نسبياً خرى التي لها سجالت سالمة جيدةالصناعات األ

دم من قبل اللجنة الدولية للوقاية من حدد النظام المستخ 1977و  1960وبين عامي 
 الماء وأقصى مسموح به للنويدة المشعة في الهواء أتركيز   (ICRP, 1960) شعاعاإل

(Maximum permissible concentration in air or water)  ًلى المعيار إاستنادا
قصى أ يتلقىي العضو الذي أ ،“Critical organ” لى العضو الحرجإن الجرعة أب
ن ال تتجاوز معدل جرعة أالنويدة المشعة في الجسم، يجب  رعة تنتج عن امتصاصج

ريم  5 للغدد التناسليةكان حد الجرعة السنوية  .عاماً من التعرض 50سنوية محددة بعد 
ما  ،ضاءعلبقية األ في السنة) ي سيفرتملّ 150(ريم  15في السنة و) ي سيفرتملّ 50(

 0.1التشابه مع على  اتخذ بناءذي لعظام، الا عدا حد النويدات المشعة قاصدة
، 10الذي له معامل نوعية يبلغ و، 226–من الراديوم  )كيلوبكريل 3.7( ميكروكوري

  ).سيفرت 0.3(ريم  30 عطي جرعة سنوية مقدارهاوي

االعتبار  بعيننظاماً للحدود المسموح بها، يأخذ  1977يحوي تقرير اللجنة الدولية لعام و
 تلى معامالإنسجة الجسم، استناداً أو لمختلف أعضاءشعاعية اإل ساسيةالح فروقات

شعاع نظام اللجنة الدولية للوقاية من اإلل وتبعاً. من الدراسات الوبائية ةالخطورة المقدر
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 الّألعضو يجب تشعيع ا مخاطربأن  القائل لى المعيارإ اتالجرعحدود المنقح، تستند 
ي ملّ 50(ريم  5 التشعيع الكلي للجسم بجرعـة تلك المخاطر المتولدة من تتجاوز
 الدراسات لى المعلومات المتوفرة منإواستناداً .  (Vennart, 1981) في السنة) سيفرت

الذي هو مكافئ  L شعاع، العاملت اللجنة الدولية للوقاية من اإلـة، وضعـالوبائي
لناجمة عن تعرض منفردة، والتي ينتج عنها نفس الخطورة ا  الجرعة لالعضاء بصورة

 وقد .في السنة) ي سيفرتملّ 50(ريم  5شعاع بمعدل جرعة لى اإلإعموم الجسم 
وضعت اللجنة الدولية للوقاية من االشعاع كذلك معامالت وزن للتعبير عن الخطورة 

ويعبر مكافئ . شعاعإللى اإلى تعرض عموم الجسم إنسبة  عضاء الجسمأالناجمة تعرض 
. نهااوزأعضاء مضروباً في معامالت األ اتن مجموع جرعع (EDE) الفعالالجرعة 

 شعاعللوقاية من اإل الدوليةة تقارير اللجنة ـالذي حصل نتيج والتغيير الرئيسي
(ICRP) تحدثس الخطورة التي ساسأعلى  اآلن ىن حد الجرعة يعطأ، هو 

(Peterson, 1984).  

سس الوقاية من أل اًجديد دليالًشعاع والقياسات أصدر المجلس الوطني للوقاية من اإلوقد 
لمكافئ الجرعة  كيد على الحد السنويأالتقرير الت هذا عادأ. (NCRP, 1987e)شعاع اإل

. للجرعةعلى لحد األل طبيعة تمثيلهولكنه أكد على ) ريم 5(ي سيفرت  ملّ 50البالغ 
 شعاعإلمن ا شعاع والقياسات، اللجنة الدولية للوقايةشارك المجلس الوطني للوقاية من اإل

ريم أو ) N – 18( 5استخدام الحد المتراكم المعبر عنه بالمعادلة  يوقففي التوصية بأن 
50 )N – 18 (ّكثيراً عن القرار االبتعاد  91ومع ذلك، جرى في التقرير  .ي سيفرتمل

ة المتراكمة مكافئ الجرعة المهني أن يحددشعاع المجتمع المستخدم لإل الذي شجعالمتخذ 
فراد األ لكل من أعمارلى القيمة العددية إ، )ي سيفرتملّ 10( الريم عنه بوحدات برالمع

الدراسة من خالل خص ، وعلى األتراكمت أن الشواهد كانت جرى هذا بسبب. العاملين
كبر أتكون  يمكن أنالعشوائية  مخاطرال أنعلى مستمرة للناجين من القصف الذري، ال

، نظام أيضاً (NCRP, 1987e) 91ى التقرير تبنّوقد . ةالسابق مما تشير إليه الشواهد
، واستخدم نفس فعالشعاع الخاص بمكافئ الجرعة الاللجنة الدولية للوقاية من اإل

العشوائية النسبية لمختلف األنسجة  اإلشعاع خطورةللتعبير عن معامالت الوزن 
  .عضاءواأل
شعاع ساسي للوقاية من اإلأيل خر دلآشعاع أصدرت اللجنة الدولية للوقاية من اإلوقد 

أدخل هذا التقرير مفاهيم الجرعة وقد . (ICRP, 1991) 60رقم  وهو المنشور
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ثير عشوائي كمرض أتث ن احتمالية حدوإ. لى حدود جديدة للجرعةإضافة المحورة، باإل
 وطاقة اإلشعاع شعاعنوعية اإلب أيضاًيتعلق فقط بالجرعة الممتصة، ولكن ال السرطان 

شعاع ن هذه المعامالت المتعلقة باإلإ. شعاعاإل ذلك لىإو النسيج المتعرض أ العضوب
شعاع بطريقة اللجنة الدولية للوقاية من اإل االعتبار من قبل فيخذها أجرى  دنسجة قألابو

 استبدال معامل النوعيةو الجرعة المكافئةب مكافئ الجرعةتم استبدال  وقد .منهجية
  : (HT) يعبر عن الجرعة المكافئةو .(WR)شعاع معامل وزن اإلب

HT  =  Σ WR . DT.R. ………………. (1-3)  
R                                               

 زميويR .شعاع اإل الناتجة عن Tالنسيج  سطح الجرعة على متوسطهو  .DT.Rن أحيث 
HT بحقيقة كونه المتوسط  عن مكافئ الجرعة(average) يجلعضو أو النسفوق ا، 

من قبل  WR ـل المعطاةالقيم  1-3ويعطي الجدول . على كونه كمية نقطية عالوة
وتؤكد اللجنة . (ICRP, 1991) 60شعاع في منشورها رقم إلمن ا اللجنة الدولية للوقاية
ينحصر استخدامها  مقربة ن معامالت الوزن هي قيمأشعاع على الدولية للوقاية من اإل

، ماثلة، وفي حاالت متعددة متطابقةم WRن قيم إ. عشعافي مجال الوقاية من اإل
  . معامالت النوعية المستخدمة سابقاًل

  1ـ  3الجدول رقم 
  )أ(الشائعةعوامل الوزن اإلشعاعي بالنسبة لإلشعاعات 

 وزن اإلشعاععامل  الطاقةالنوع ومجال
ـ فوتونات، إلكترونات، وميونات، كل1

  الطاقات
  :ـ نترونات بطاقة  2

  كيلو إلكترون فولط 10<ـ 
  كيلو إلكترون فولط 100ـ  10ـ 
2كيلو إلكترون فولط إلى  100>  ـ

  مليون إلكترون فولط
  مليون إلكترون فولط 20ـ  2ـ 
  مليون إلكترون فولط 20>ـ 

رتدةـ بروتونات عدا البروتونات الم 3
  مليوني إلكترون فولط> بطاقة 

، نواتج االنشطار، النوىـ جسيمات ألفا 4
 لثقيلةا

1  
  
  
5  
10  
  
20  
10  
5  
  
5  
  
20 

  ICRP (1991)مأخوذة عن   ) أ(
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 ويقصد بالجرعة. لفعالمحل مكافئ الجرعة ا الفعالة الجرعةَ 60المنشور رقم  حلُّيو
 عندما يشعع العديد من لها اإلنسان تعرضي التي المخاطرجمالي إعن تعبر  كميةٌالفعالة 
 اتلجرعا في حالة دة بشكل خاصوهي مفي. شعاعنوعيات متعددة من اإلب أنسجته

شعاع الخارجي الذي يكون الناجمة عن النويدات المشعة المترسبة داخلياً وفي حالة اإل
شعاع من اإلالمخاطر  مؤشر جمعِوهي توفر سبل . لى درجة كبيرةإغير منتظم 

شعاع اإلمن شعاع الخارجي غير المنتظم، و، اإل)على عموم الجسم( المنتظم الخارجي
  : بالمعادلة الفعالةيعبر عن الجرعة كما  وحيد، برقمٍ عن هذا المؤشرويعبر  ،يالداخل

E  =  Σ WT . HT  ………………. (2 – 3) 
                                                           T    

ونالحظ . 2-3الجدول  من WTقيم  وتؤخذ) 1-3(من المعادلة  HTحيث تحسب قيمة 
كبر ألعدد هنا فة نوعاً ما عن قيم معامالت الوزن السابقة وهي معطاة مختل WTقيم  أن

 لمختلفثيرات العشوائية أالنسبية للت وهي تمثل القيم الحالية للحساسية. من األنسجة
  .  نسجةعضاء واألاأل

  )أ(معامالت وزن األنسجة 2ـ  3الجدول رقم 

معامل وزن النسيج،  النسيج أو العضو
WT 

 ليةالخاليا التناس
  نخاع العظام

  القولون
  الرئة
  المعدة
  المثانة
  الثدي
  الكبد

  المريء
  الغدة الدرقية

  الجلد
  سطح العظم

 البقية

0.20  
0.12  
0.12  
0.12  
0.12  
0.05  
0.05  
0.05  
0.05  
0.05  
0.01  
0.01  
0.05 

 ICRP (1991)عن   ) أ(
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لوقاية ، يوصي منشور اللجنة الدولية للمقايسة الجرعات الجديدة الكمياتلى إضافة وباإل
 وقد. أقل من السابق (ICRP, 1991)، بحد جديد للجرعة المهنية 60رقم شعاع من اإل

) ريم 2(ي سيفرت ملّ 20 في حدود المهنية الفعالة ن يكون حد الجرعةأاللجنة وصت أ
سنوات، مع  5 كل منها مقدار كقيمة متوسطة على فترات زمنية محدودةفي السنة، 

ملي  50تجاوز تن ال أي سنة واحدة يجب أل الفعالةرعة ن الجأخر، وهو آوجود محدد 
يدي لعدسات العيون، الجلد، األ صرامة قلأ أخرى بحدود وأوصت). ريم 5(سيفرت 

  .هذه الحدود 3-3ويلخص الجدول . قدامواأل
  )أ(حدود الجرعة الموصى بها 3ـ  3الجدول رقم 

 حدود الجرعة 

 الجمهور التعرض المهني التطبيق

  الفعالة الجرعة
  

السنوية الجرعة الفعالة
  :في 

  عدسة العين
  الجلد
 واألقدام األيدي

في) ريم 2(ملّي سيفرت  20
السنة كمتوسط لمدد محددة

  )ب(بخمس سنوات
  
  

  )ريم 15(ملّي سيفرت  150
  )ريم 50(ملّي سيفرت  500
 )ريم50(ملّي سيفرت500

في) ريم 0.1(ملّي سيفرت  1
  السنة

  
  
  

  )ريم 1.5(رت ملّي سيف 15
  )ريم 5(ملّي سيفرت  50

 ـ         
  ICRP (1991)أ ـ عن   
  في أية سنة واحدة،) ريم 5(ملّي سيفرت  50ب ـ يجب أن ال تزيد عن   

  .تطبق تقييدات أخرى على الحوامل 
  ,1993a)  (NCRPشعاع والقياساتحدث دليل للمجلس الوطني للوقاية من اإلأتبنى 

شعاع، ولكنه لم صدرتها اللجنة الدولية للوقاية من اإلأالتي الجرعات  القيم الجديدة لقياس
لى إوعوضاً عن ذلك، رجع . صدرته هذه اللجنةأمعيار الجرعة المهنية الذي  نيتب

الحد من القيمة العددية لجرعة العامل " تشجيع"وهي  1987ساسية صدرت عام أتوصية 
 وقد فعل. لعمر الفرد بالسنوات) واحد ريم(ي سيفرت ملّ 10شعاع بوحدات في حقول اإل

صبحت معتمدة أ 1987ن تقديرات الخطورة االعلى التي بدت محتملة عام ذلك أل
 .BEIR V"  (NAS/NRC, 1990)"كبر مع صدور المطبوعات مثل تقرير أبصورة 
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  (Limits for Exposure of the General Public)حدود تعرض عامة الناس

ر لغرض وقاية عامة ـة تحوير المعاييـلخمسينيات حول كيفير السؤال خالل اـثيأ
من التعرض قلق الحظي الموضوع باهتمام متزايد في ذلك الوقت، بسبب وقد . الناس

 هذه تزامنتوقد . النووية في الجو تجارب األسلحة عن  السقط الناتجالعالمي الشامل إلى 
  . الحد الحرج فرضيةعن  ى التخليعلالمجتمع العلمي  فيالتجارب مع االتفاق المتزايد 

امتد ذلك ثيرات الوراثية أوالً، وبعدها أغياب الحد الحرج بالنسبة للتوقد تم التخلي عن 
نتج عن ذلك، التزام موقف متحفظ من و). (Lewis, 1959 مراض السرطانيةاألإلى 

دى ذلك أاستمر لغاية وقتنا هذا، و شعاع المؤين بصورة متزايدة، والذيلى اإلإالتعرض 
بها لعموم  قصى المسموحلى اتخاذ الحيطة الشديدة عند وضع مستويات التعرض األإ

 منخفضة ومن الممارسات المعتادة في مجال صحة المجتمع، وضع حدود .السكان
وقد . للتعرض المهني هو مسموح به بالنسبة أقل مما لى الملوثاتإلتعرض عامة الناس 

فراد المعرضين األ ن يقبلأ يبدو معقوالً:  قلاأل علىاب سبأنشأت هذه الممارسة لثالثة 
خرى المقبولة كجزء من مهنياً بعض الخطورة، عندما ال تزيد هذه عن مخاطر العمل األ

ولكن ال يقبل . المخاطر المهنية بعلمهمفراد وفي معظم الحاالت يقبل األ. الحديثة الحياة
و أجنة أفراد المجتمع وهم أيتعرض  وربما. أفراد المجتمع هذه النوعية من األفكار

ربما يتعقد و صابة من البالغينلإل حساسية كثرأطفال جنة واألطفال، وربما تكون األأ
 .لى البشرإالمشعة  تعرض السكان نتيجة العالقات البيئية التي تؤثر على وصول المواد

طرة على ن السيإومع هذا، ف. ويشمل التعرض المهني التعرض الخارجي وتلوث الهواء
عامة الناس، تتطلب وضع نظام يقلل التعرض الداخلي الذي ربما يحدث بطرائق  تعرض

 ).5و  4الفصلين  أنظر( انتقال بيئية معقدة

 ثيرات المحفزةأشعاع الوراثية والتثيرات اإلأنتج عن الفرضية بعدم وجود حد حرج لت
يحدث أي ال ن أيجب  أنه: السرطان قاعدة سلوكية وهي لحدوث مرض )المطفّرة(

  .(FRC, 1960) وجود منفعة  توقع دون تعرض إشعاعي إنساني

خرى في عدد من منشورات اللجنة الدولية أو بأوقد تمت صياغة هذا المبدأ بطريقة 
شعاع شعاع والقياسات ومجلس اإلوالمجلس الوطني الوقاية من اإل شعاعللوقاية من اإل

عن البرنامج النووي  المبكرة المسؤولين في تصريحات مالحظتهدرالي، كما يمكن يالف
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 ولألذكر المفهوم وقد ). Dickson, 1983) Auxier and للحرب العالمية الثانية  
الذي  (NCRP, 1954)شعاع والقياسات للمجلس الوطني للوقاية من اإل مرة في تقريرٍ

كثر أو. رضبين المنفعة والخطورة الناجمة عن التعفي الموازنة اكد على مبدأ االجتهاد 
لإلشعاع إلى أقل مستوى التعرض  تخفيضنه يجب أب 1954تقرير عام المن ذلك، نص 
صبح أوالذي . نشعاع اآلممارسات الوقاية من اإل وهو المبدأ الراسخ في ممكن عملياً،

  (As low as reasonably achievable) للجملة   ALARA الرمزيةيعرف باللفظة 
  .) األالرا( منطقياً قل ما يمكنألى إالتي تعني 

  
 Radiation Protection)البيئي اإلشعاعشعاع ضد معايير معايير الوقاية من اإل

Standards Versus Environmental Protection Standards)  

، للجمهورشعاع بصورة مفيدة بين معيار الوقاية من اإل (Kocher, 1991)ميز كوشر 
شعاع المصادر باستثناء مصادر اإل في حالة كلول األ ويطبق. شعاع البيئيومعيار اإل

للممارسات (شعاع البيئي من ذلك، وضعت معايير اإل العكسوعلى . الطبيعية والطبية
خيرة القيام باجتهاد لتخفيض مستويات وتتضمن المعايير األ. درامصالو أ )الخاصة

يتماشى مع مبدأ و مصدر، بما أليها منطقياً لممارسة معينة إالتعرض التي يمكن الوصول 
لى إواستناداً . منطقياً تخفيض مستوى التعرض اإلشعاعي إلى أقل مستوى ممكن

شعاع البيئي بمصطلحات الجرعة، التركيز، النشاط الظروف، ربما يعبر عن معايير اإل
  .و حتى تصميم الموقع وتشغيلهأطالقه، إشعاعي الكلي المسموح باإل
  

 Radiation Protection)لجمهورعامة اشعاع لمعايير الوقاية من اإل
Standards for the Public)   

أن يقتصر  (ICRP, 1955)لمعيار الوقاية من اإلشعاع للجمهورولى كانت التوصية األ
كانت الحدود والمهنية  مستويات التعرضعشر  )1/10( علىتعرض الجمهور  حد

كان المعيار  وعلى ذلك .في السنة) سيفرت 0.15(ريم  15ي ذلك الوقت فالسنوية 
أوصى  وقد. في العام) ملّي سيفرت 15(ريم  1.5الموصى به لوقاية الجمهور هو 
 بحد سنوي (NCRP, 1957)ات ـاع والقياسـشعالمجلس الوطني للوقاية من اإل

 5 ـمن ال% 10الذي كانت قيمته  وهو الحد )ي سيفرتملّ 5(ريم  0.5يبلغ  للجمهور
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ثم . لمعيار المهني الموصى به في ذلك الوقتا ذي هوال في السنة) ي سيفرتملّ 50(ريم 
في ) ي سيفرتملّ 50(ريم  5بحد  1959شعاع عام أوصت اللجنة الدولية للوقاية من اإل

وصى أ 1960وفي عام . (ICRP, 1960)للسكان  الغدد التناسليةسنة لمعدل جرعة  30
كثر من ألى إع ـمجتمفراد الأي فرد من أشعاع االتحادي كذلك بأن ال يتعرض مجلس اإل

جرعة الن اليتجاوز متوسط أنه يجب أو) ي سيفرت في السنةملّ 5(ة ـريم في السن 0,5
 0.17حد سنوي مقداره وهو ما يقابل سنة،  30في ) ي سيفرتملّ 50(ريم  5لجمهور ل

 ,FRC)لى اعتبارات وراثية إد ـذا الحـد هـستنا وقـد ).ي سيفرتملّ 1.7(ريم 

1960).  
 ,ICRP, 1977)عشوائية المخاطرلى إشعاع استناداً نة الدولية للوقاية من اإلأوصت اللج

بمعدل سنوي  للجمهورجرعة اليكون حد  بأنه في حالة التعرض الممتد يجب أن (1985
ولكنها سمحت بمعدل جرعة السكان ) ي سيفرت واحدلّم(ريم  0.1لمدى الحياة مقداره 

بشرط عدم  ،)ي سيفرتملّ 5(ريم  0.5تبلغ التي و التي سبق اإلشارة إليها القصوى
 ,NCRP)شعاع والقياسات المجلس الوطني للوقاية من اإل ىتبن وقد. المعدلهذا تجاوز 

1987e)  ن اللجنة الدولية للوقاية من أوبالرغم من . 91هذه القيم في التقرير رقم
 ,ICRP) 60شعاع قد خفضت بعد ذلك حد التعرض المهني في تقريرها رقم اإل

ولم يغير . شعاعي تغيير في معيار وقاية الجمهور من اإلأب نها لم توصأال إ، (1991
شعاع والقياسات معياره الخاص بجرعة الجمهور الوارد المجلس الوطني للوقاية من اإل

االستخدام الواسع للمعايير  إن .(NCRP, 1993a) 1993ساسية عام في توصياته األ
الجمهور من  يتلقاهاالتي  اتالجرع أن حقيقيةصورة ب يضمن البيئية شديدة التقييد

  .شعاعقل كثيراً من معيار وقاية الجمهور من اإلأ تحت المراقبة ستكونالمصادر 
بصورة عامة على الممارسات التي تتضمن  تنطبق هنا المعايير التي جرت مناقشتهاو
طى كل من اللجنة عوقد أ. شعاعي من المنشآت الى البيئةللنشاط اإل مقصوداًطالقاً إ

 إرشاداتشعاع والقياسات شعاع والمجلس الوطني للوقاية من اإلالدولية للوقاية من اإل
المنظمتان وتعترف . الوحيدالممكن مختلفة للحاالت التي يكون التدخل فيها هو العالج 

 من أو ،شعاعي من الممارسات السابقةأن التدخل من أجل السيطرة على التعرض اإلب
ومع ذلك، ذكرت . يجب أن تبرر على أساس المنفعة الصافية ،شعاع الطبيعيمصادر اإل

 "للممارسات"شعاع بصورة واضحة بأنه ال حدودها العددية اللجنة الدولية للوقاية من اإل
إن إجراءات المعالجة . سلفاً يمكن أن تستخدم لتبرير التدخل مقدرةوال أية حدود أخرى 
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كلفة مع  اتالجرعلفوائد الناجمة عن تخفيض ريق مقارنة ايجب أن تقرر عن ط
أخرى، أوصى المجلس الوطني للوقاية من ومن ناحية . العالجية ومخاطر اإلجراءات

 5(ي ريم ملّ 500 امن المصادر الطبيعية مقداره ةجرعة سنوية كليبشعاع والقياسات اإل
ما  اه إذيضاً أنأويوصي . (Action level) وهو مستوى جرعة العمل ،)ي سيفرتملّ

نه ربما يمكن الحصول على مستوى يقل بصورة كبيرة عن إ،  فباإلجراءاتتقرر القيام 
 تمن ذلك، قام عكسوعلى ال. يكون ذلك مناسباًقد والقيام باإلجراءات العالجية مستوى 

وثيقة تقترح الحد من لكل من وكالة حماية البيئة ولجنة التشريعات النووية بتوزيع مسودة 
  ).ي سيفرتملّ 0.15(ي ريم ملّ 15سنوية الناجمة عن المواقع الملوثة إلى الجرعة ال

  
(Environmental Radiation Standards)شعاع البيئيمعايير اإل

و أ ،النوعيةلممارسات با المتعلقة شعاع البيئيمعايير اإلتصدر وكاالت التنظيم عادة 
ل تلك الصادرة عن المجلس التوصيات مث بعض في نجدها أيضاًولكن ربما  ،المصادر

 الخاصة بالرادون (NCRP, 1987e, 1993a) الوطني للوقاية من اإلشعاع والقياسات
بمستويات النويدات المشعة في  المتعلقةمنظمة الغذاء والزراعة  إرشاداتأو في المنازل 

الق طإ مظَّنَوي. (FAO, 1995)شعاعي النووي عند الحوادث لي التلوث اإلتي تغذية الاأل
في الهواء في الواليات المتحدة من قبل وكالة حماية البيئة من خالل تشريعاتها  اإلشعاع

، التي (NESHAP)الملوثات الجوية الخطرة  إلطالقاتالمعايير الوطنية  ذات العنوان
ولية تطبيق ؤوفي بعض الحاالت، ربما تعطى مس. 1985ول مرة عام صدرت أل

وتوفر . النووية التنظيماتخرى مثل لجنة أى وكالة لإتشريعات وكالة حماية البيئة 
لى إشعاع البيئي استناداً ساليب المختلفة لمعايير اإلمثلة جيدة لألأتشريعات الهواء هذه 

  .المصدر
الملوثات الجوية الخطرة  إلطالقاتالوطنية  إن الدستور الذي تطبق على أساسه المعايير

 وكذلك التفويضات التالية ،1970عام  هبدأ تطبيقهو قانون الهواء النظيف الذي 
وتشكل النويدات المشعة صنفاً واحداً من . 1977عام  بدأ تطبيقها التي والتعديالت
الملوثات  إلطالقاتالمعايير الوطنية تنظيمها بموجب في الهواء التي يجري  اإلطالقات

حماية البيئة دخلت وكالة أن أنه بعد أومن المثير لالهتمام مالحظة . الجوية الخطرة
ن أالنويدات المشعة كملوثات هواء، ووضعت مسودة معايير النويدات المشعة، حاولت 

تسترجع مسودة معايير وزارة الطاقة والمنشآت االتحادية األخرى، المنشآت التي تخضع 
أساس أن الرقابة على ومصانع الفسفور العنصري على  نظيم النوويلجنة الت لتنظيمات
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توفر مساحة كبيرة من السالمة لوقاية صحة  المطبقة حالياً ليب التشغيلساأو اإلطالقات
، وهو منظمة بيئية، قد رفع (Sierra Club)ن منتدى سيرى إومع ذلك، ف. الجمهور

من النويدات المشعة  حذفما إدعوى قضائية واستصدر حكماً ضد وكالة حماية البيئة 
نه أوكالة حماية البيئة  وكان اعتقاد. عاييرو القيام بنشر مأخطرة الهواء ال قائمة ملوثات

رض المناجم تحت األ إطالقاتن أنه يبدو ال يمكن حذف النويدات المشعة من القائمة أل
تم وضع . (Mills et al., 1988) إصدار التنظيماتلى مستويات تتطلب إوصلت قد 

معظم  ظيملكي يمكن تن بالغإلمتطلبات اكذلك و كأداة للتنظيم المعايير المطلوبة
وضعت وكالة حماية وقد . لى الجوإشعاعي إالممارسات والمصادر التي تطلق نشاط 

تطبيق سياسة  أن، مع مالحظة الجاري استخدامهاالبيئة حدوداً تعكس تقنيات السيطرة 
  .قد أدت إلى انبعاثات قليلة  (ALARA)لى الحالة المثلى منطقياً إالوصول 
على  اعتماداًلى الجو، إالمشعة  اإلطالقاتطرة على ساليب متعددة للسيأي جرى تبنِّ
نظيمات حدث تنقيح لدستور التأويمكن معرفة المتطلبات الراهنة في . ردصالم نوعية

 ومن ضمنهامن المنشآت االتحادية  اإلطالقاتويجري تنظيم . (CFR 61 40)االتحادية 
النووية، ولكن باستثناء  تالتنظيماوزارة الطاقة، ومن المنشآت المجازة من قبل لجنة 

بناء تنظم  التيالمصادر المغلقة، و المنخفضةصناف كالمعجالت ذات الطاقة بعض األ
وضعت المعايير  وقد .ي شخص مفرد من الجمهورقاعدة الجرعة السنوية أل على
لعموم ) ي سيفرتملّ 0.25(ي ريم ملّ 25صلية حدوداً على مكافئ الجرعة مقداره ألا

المعايير بعد وقد روجعت . للعضو الحرج) ملي سيفرت 0.75(ي ريم ملّ 75الجسم و
وجعلت مكافئ الجرعة  حديثة للجرعاتمفاهيم الالستخدام ال، 1990ذلك، بدءاً من عام 

وتثبت المنشآت إطاعتها للضوابط من خالل ). ملي سيفرت 0.1(ي ريم ملّ 10 الفعالة
م النماذج الرياضية البيئية، والمراقبة استخداوموجوداتها  أو اإلطالقاتبعض نظم مراقبة 

جميع المنشآت  أن تستخدمولغرض ضمان التجانس، تشترط وكالة حماية البيئة . البيئية
المنشآت التي تمتلك نماذج رياضية أما . نماذج رياضية بيئية بسيطة توفرها هذه الوكالة

وسوف . ه النماذج أيضاًإلعطاء النتائج من هذ مدعوةمرتبطة بالبيئة فإنها  بيئية متقدمة
   .ة في الفصول الالحقةيتجري مناقشة طرائق النمذجة الرياضية البيئ

فران الموجودة في مصانع الفسفات العنصري نويدات مشعة طبيعية تطلق المحارق واأل
وأكثر هذه النويدات المشعة أهمية . في الخامات خالل عملية التنقيةوالتي تكون موجودة 

. وهو الوحيد الخاضع  فعالً للتنظيماتمن ناحية الجرعة، وذلك  210-البولونيوم هو
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لى إبالتدريج جرى تخفيضه ، ولكن )تيرا بكريل 0.8(كوري  21صلي وكان المعيار األ
  . 1991عند عام ) بكريل جيجا 74(كوري  2حد سنوي مقداره 

اعتبار وبسبب . مع هواء التهوية 222-رض الرادونتطرح مناجم اليورانيوم تحت األ
 يعيقا و مكلفة جداً ممأزالة الرادون في مجرى الهواء غير فعالة التقنية االعتيادية إل

عن طريق السيطرة على  اإلطالقاتاستخدامها، اختارت وكالة حماية البيئة الحد من 
قسام غير المستخدمة للحد ويشترط على مشغلي المناجم وضع حواجز في األ. العمليات

بقايا  إطالقاتوتنظم . ية المتوفرة التي تساهم في هواء المنجممن المساحة السطح
ويطلب من المشغلين الحد من المساحة السطحية . مطاحن اليورانيوم بطريقة مماثلة

طالق إلبركة البقايا، والتخلص بصورة مستمرة من البقايا بطريقة يجري فيها الحد من 
  .لى الجوإالرادون 

النووية  التنظيماتة بأن مجموعة معينة ممن منحتهم لجنة ومن المثير لالهتمام المالحظ
لى إالمحسوبة  اتبالغ عن مطلقاتهم والجرع، قد جرى استثناءهم حديثاً من اإلترخيصاً

  .النووية مكافئة التنظيماتوكالة حماية البيئة، وقد اعتبرت متطلبات لجنة 
خالصة موسعة ل  23طالع على لإل (Mills et al., 1988)وينصح القارئ بمراجعة 

و المقترحة في أالنافذة  واإلرشاداتشعاع، المعايير، بالوقاية من اإلاً تتعلق ـتنظيم 23
ن على القارئ االعتماد إفي حالة تغير مستمر، ف التنظيماتك ـولكون تل. ذلك الوقت

لمختلف الوكاالت للحصول على معلومات مفصلة  الحاليةعلى المطبوعات الرسمية 
المجموعة الحالية من معايير الوقاية  تطبقوال . ي وقت محددأفي  ةير النافذحول المعاي

وعلى سبيل المثال، استنتج ملز . دون نقدمريكية شعاع للواليات المتحدة األمن اإل
(Mills et al., 1988)  بأن مراجعة سريعة للحقائق القانونية والتقنية الموجودة في عدد
لى تعددها إمريكية تشير ساسية في الواليات المتحدة األاأل شعاعمن معايير الوقاية من اإل

 بدرجة قليلة في مجمل جرعة الجمهور نسبياًنها تسيطر على فعاليات تساهم أوتعقدها، و
 أي نها ال تتبعأشديدة بمرور الزمن، و قيودصبحت ذات أنها أالواليات المتحدة، و في

  .هداف صحة المجتمعألى إللوصول  عاممنطق 
بيئي الشعاع إلمعايير االذي توفره ن توضيحاً دقيقاً للمجال الواسع لمستوى الوقاية إ
 لكوشر صليوهو عبارة عن تنقيح محدث للتجميع األ. 4-3مختلفة معطى في الجدول ال

(Kocher, 1991) .لى مستويات إهذا الجدول الخطورة النسبية للفرد المتعرض  ويبين
ر ويتضمن بعض مستويات التعرض الطبيعي لغرض مختلفة مسموح بها وفق المعايي

لى الخلفية الطبيعية التي إالذي يعزى  الفعالسمية لمكافئ الجرعة والقيمة اإل. المقارنة
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، وجرى 1لها قيمة معامل مخاطر مقداره عطي أقد ) ي سيفرتملّ 3(ي ريم ملّ 300تبلغ 
الخطورة  وتتغير. المخاطر األخرى بالحساب باستخدام هذا المعيار معامالت وضع

المرافقة للمستويات المسموح بها في مختلف المعايير البيئية بمعامل يبلغ نحو 
مستوى قلق تعكس للسيطرة و السهولة النسبية تعكس المعاييرظهر أن وسي، 300,000

  .شعاع التي تفوق كثيراً الخطورة المحسوبةالمجتمع حول مختلف مصادر اإل
ر النسبية المقدرة من التعرضات المزمنة المرتبطة المخاط 4ـ  3الجدول رقم    
التعرض بمعايير وأدلة اإلشعاع البيئي ووب، المختارة معايير الوقاية اإلشعاعيةب

  )أ(اإلشعاعي
 ، الدليل أو التعرضالمعيار )ب(المخاطر النسبية

 148(بيكو كوري للتر  4دليل وكالة حماية البيئة للرادون في المنازل  3.3
 )ملّي سيفرت 10(ريم1، نحو)لمتر المكعببكريل ل

مكافىء الجرعة السنوي األقصى ألفراد الجمهور الموجود في العديد  1.7
ملّي  500(ملّي سيفرت  5من معايير الوقاية من االشعاع الذي مقداره 

)ريم
متوسط مكافىء الجرعة السنوي العائد للخلفية الطبيعية في الواليات  1.0

 )ملّي ريم 300(ملّي سيفرت3يبلغالمتحدة الذي
متوسط مكافىء الجرعة السنوي العائد للرادون في الواليات المتحدة  0.67

 )ملّي ريم200(ملّي سيفرت2الذي يبلغ
حدود مكافىء الجرعة الفعالة السنوي ألفراد الجمهور الموجود في  0.33

 100(ي سيفرت ملّ 1العديد من معايير الوقاية االشعاعية والذي يبلغ 
)ملّي ريم

حدود مكافىء الجرعة السنوي ألفراد الجمهور الموجود في العديد من  0.083
 )ملّي ريم 25(ملّي سيفرت  0.25معايير االشعاع البيئي والذي يبلغ

معيار إزالة تلوث الموقع المقترحة من وكالة حماية البيئة والذي يبلغ  0.05
)ملّي ريم15(ملّي سيفرت0.15

حدود مكافىء الجرعة الفعالة السنوي ألفراد الجمهور الموجود في  0.033
ملّي  10(ملّي سيفرت  0.1تنظيمات قانون الهواء النظيف والذي يبلغ 

)ريم
 في مياه الشرب 228–والراديوم226–الحد للراديوم0.017
 4( ملّي سيفرت 0.04مكافىء الجرعة السنوي لعموم الجسم الذي يبلغ  0.013

في معايير مياه الشرب)ملّي ريم
ملّي سيفرت  0.75مكافىء الجرعة السنوي للغدة الدرقية الذي يبلغ  0.0075

 في العديد من معايير االشعاع البيئي)ملّي ريم75(
ملّي سيفرت 0.01مكافىء الجرعة السنوية الفعالة المهمل والذي يبلغ  0.0033

  (NCRP)الموصى به من قبل)ملّي ريم1(
ملّي  25(ملّي سيفرت 0.25مكافىء الجرعة السنوي للعظام الذي يبلغ  0.0025

 في العديد من معايير االشعاع البيئي)ريم
 4(ملّي سيفرت  0.04مكافىء الجرعة السنوي في العظام الذي يبلغ  0.0012

 في معايير مياه الشرب90-من السترونشيوم)ملي ريم
 4(ملّي سيفرت  0.04السنوي للغدة الدرقية الذي يبلغ مكافىء الجرعة 0.00040

 في معايير مياه الشرب129–من اليود)ملي ريم
 متطلبات االحتواء عند التخلص من النفايات المشعة عالية المستوي 0.000012

 )معدل المخاطر في سكان الواليات المتحدة(
  .عايير مقترحة أو معتمدة ثم تحولت بعد ذلك إلى م Kocher (1991)أ ـ مأخوذة عن 

القيم إلى وحدة المخاطر من أجل مستوى الخلفية  (normalized)لقد استنظمت ب ـ 
  .)ملّي ريم 300(ملّي سيفرت  3 اإلشعاعية السنوية لإلشعاع الطبيعي المقدر بـ
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 How Modern Radiation)شعاع الحديثةضع حدود الوقاية من اإلوكيف ت
Protection Limits are Established) 

 فرضيةباإلشارة إلى  ،معنى لهاشعاع ال يمكن البدء بعملية وضع معايير وقاية من اإل
تجريبية كافية  وأ وبائية، ما لم تتوفر معلومات االستجابةـ  العشوائية عالقة الجرعة

مور هكذا دائماً، فقبل الخمسينيات، ولم تكن األ. معامالت الخطورةتقدير لبوضع  تسمح
ومع ذلك، . إالّ بعد تخطيهاشعاعي جرعة ال يحدث الضرر اإلللنه توجد عتبة أقد اعت

نه أشعاع هي عشوائية الحدوث، وثيرات الوراثية والمسرطنة لإلأن التأعندما تم القبول ب
هي  ولم يعد السؤال ما. كثر صعوبةأالمعايير  لة وضعأصبحت مسأليس لها عتبة، 

مان الذي تتضمنه قائماً، ولكن ما هو مقدار األ) ضررالتي ال تسبب ال(منة الجرعة اآل
الً يمكن اصبح سؤأنما إو صرفاًلم يعد هذا رأياً علمياً . منة بما فيه الكفايةالجرعة اآل

  .من خالل االعتبارات االجتماعية جابته إ

المعلومات العلمية  وتأتي في المقام األول في عملية وضع المعايير ضرورة جمع
يكون هناك  وقد يمكن أنشعاع، ثيرات الحيوية لإلأالمراجع العلمية حول التالمنشورة في 

تم القيام بهذا الدور بصورة فعالة وقد . ما هو معروف وما هو غير معروف بين إتفاق
ثيرات أمم المتحدة حول تمن قبل اللجنة العلمية لأل 1955الدولي منذ عام  المستوىعلى 
 United Nations Scientific Committee on the Effects of) شعاع الذرياإل

Atomic Radiation)  معارفنا  صدرت مجموعة من التقارير التي تلخص أالتي
ثيرات الحيوية، وكذلك سلوك المواد المشعة في البيئة أساسية بخصوص التاأل

(UNSCEAR, 1958-1994) .شعاع وتحوي تقارير اللجنة الدولية للوقاية من اإل
باإلضافة إلى توفير اإلرشادات لوضع المعايير شعاع والقياسات ة من اإلومجلس الوقاي

شعاع الحيوية ثيرات اإلأساسية كثيرة عن تأمعلومات  اإلشعاعية فإنها تحوي كذلك
(NCRP, 1993a, ICRP, 1990) .ومصادر المعلومات المهمة األخرى تتمثل في 

 (NAS/NRC) الوطني للبحوث  المجلس-كاديمية الوطنية للعلومالتقارير الدورية لأل

عداد هذا إ حتى وقتشعاع المؤين التي توجد خمس منها لإل التأثيرات الحيويةلجنة 
 . NAS/NRC, 1990)(الكتاب 

كاديمية العلوم أشعاع الذري و ثيرات اإلأمم المتحدة حول تاللجنة العلمية لأل تْرصوقد قَ
خيرة على ساسية، وفي السنوات األعلى تجميع المعلومات العلمية األ دورها الوطنية
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مراض و األأثيرات الوراثية أحدوث التعلى زيادة احتمالية أي تقدير معامالت الخطورة، 
مم اللجنة العلمية لأل لم توصِو. شعاعية لوحدة السكانوحدة الجرعة اإلفي السرطانية 
  .ات مقبولة للجرع  كاديمية العلوم الوطنية بحدودأالمتحدة وال 

المعلومات ستخدام األولى الولية ؤالمسفي الواليات المتحدة حماية البيئة  ل وكالةتتحمو
شعاع وتوصيات توصيات اللجنة الدولية للوقاية من اإل التي تشملوالعلمية المتوفرة، 

الحدود العددية للتعرض  لتطويرشعاع والقياسات، المجلس الوطني للوقاية من اإل
نظيم لجنة الت ومن ضمنهامن الوكاالت  اًاية البيئة عددوتستشير وكالة حم. المسموح به

 .      ذا الصدد، إدارة الغذاء والدواء، ووزارة المواصالت، في هالنووي

 وممارساتنشاء، قرار مستوى الجرعة المسموحة، تبقى الحاجة لتحديد التصميم، اإلإبعد 
بيل المثال، يمكن وعلى س. الحد هذا كد من عدم تجاوزأالعمل الواجب اتباعها للت

كفأ عن طريق تحديد أالخطورة الناجمة عن نقل المصادر المشعة بصورة  على السيطرة
شخاص الموجودين قرب طريق النقل عطاء األإ منساليب الشحن بدالً أنوع العبوة و

لى تطبيق إ أكثر فأكثر فإن ذلك سيؤدي تراكم الخبرة ومع. رقام تتعلق بحدود التعرضأ
مكانية تلويث إالعمل التي تمنع  ممارساتشعاع عن طريق تحديد من اإل برامج للوقاية

  .كثر من الحدود المسموح بهاأالبيئة ب
  

 Underlying Factors in Standards)العوامل المحددة لوضع المعايير
Setting)  

لى إوال يعود سبب ذلك . خيرةألكثر تعقيداً في السنوات اأصبح نشر وتطبيق المعايير أ
ن أسباب لالعتقاد بتتوفر جميع األ: لرضى عن طرائق وضع المعايير في الماضيعدم ا

و الذي قبله كانت كافية للحصول على نفس أالمعايير التي كانت متوفرة في العقد السابق 
خرى المطبقة على المواد بالنسبة للمعايير األ الهامش من السالمة الذي يعتبر مقبوالً

لى حدوث التغييرات في معايير الوقاية إدت أسباب التي ألوتعود ا. السمية والمسرطنة
توفر و (ALARA) األالرا العوامل مثل مبدأ بعض لىإساس شعاع بالدرجة األمن اإل
وضع المعايير البيئية  على القديم بخصوص المحافظة مع، وللتحكمفضل أ ـاتتقني

ما استجد من لى إاداً استنت قد زيد معامالت الخطورة ذلك فإن إضافة إلى. بصورة عامة
  . (NAS/NRC, 1990)المعلومات 
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قضايا المتعلقة ال تساؤالت الجمهور حول ن العملية قد تعقدت بسبب عدد منأكما 
 االستجابة هي-ن عالقة الجرعةأ افتراضالتي ظهرت نتيجة  الصعبة بالسياسة العامة

نه أن هذا االفتراض ويبدو م. وجود للعتبةصغيرة وأنه ال ال اتالجرع عندخطية  عالقة
ويمكن لطرائق . البالغة الصغر مستويات التعرض من أجلثيرات حتى أيمكن حساب الت
 المشعة المطلقةالنظائر  من ضئيلة كميات أن تكشفشعاعي الحديثة قياس النشاط اإل

ن تسبب أ، والتي يمكن )ميكروبكريل 37(كوري  1x10-18إلشعاعات ألفا في حدود 
التي تستخدم ن الطرائق الحديثة إف كذلكو. متناهية في الصغرال شعاعية إ تجرعا

في المستقبل البعيد  تعرضٍ مستوياتب التنبؤ اآلن النمذجة البيئية جعلت في اإلمكان
وعلى سبيل المثال، . جهزتنا تطوراًأفضل أ عن قدرات القياس في كثيراً قلبتراكيز ت

رد من عامة الناس ـي فأ، كان متوسط جرعة 1979ونتيجة لحادثة حصلت عام 
نحو  (Three Mile Island)من مفاعل جزيرة ثري مايل ايلند ميالً 50القاطنين ضمن 

ن ذلك أمتوسط الجرعة هذا، حيث  قياس يتم ولم ). ميكروسيفرت 10(ي ريم واحد ملّ
باستخدام  الجرعةجهزة المتوفرة، ولكن جرى تخمين فضل األأغير ممكن حتى باستخدام 

في الفصول  ة أمثالهاالنماذج التي ستجري مناقش يسة الجرعة البيئية، تلكنماذج مقا
 .الالحقة

 أصبح في اإلمكان معامالت الخطورة، وباستخدامالعالقة الخطية فرضية  باإلستفادة من
 متناهية في الصغر اتد حاالت السرطان التي تحدث نظرياً من جرعاعدأتخمين 

ضئيلة،  المخاطر على األفرادولربما تكون . جداًة كبير ةإنساني مجموعاتتعرض لها ت
مراض السرطان عندما يكون المجتمع المتعرض كبيراً أولكن يمكن التنبؤ بعدد محدد من 

 األالرا لى تبني مفهومإ ةالمفترض )الحد الحرج( العتبة أدى غياب. بما فيه الكفاية
ALARAبصورة عامة لكلمة نه ال يوجد تعريف مقبول أساسية هي ، لكن المشكلة األ

لى دولة إمن دولة  ALARA األالرا ، وبهذا يختلف مفهوم)"reasonable" منطقي(
 Auxier)شعاع الختالفات كبيرة في الوقاية من اإلاألالرا فلسفة عت وقد خض. أخرى

and Dickson, 1983) بالوقاية من  المتخصصينجيداً في تفكير  مترسخة إالّ أنها
 . شعاعاإل

نه يتوقع حدوث نفس العدد إخطية للجرعة، ف دالة هو ثيرات المتوقعةأدد التذا كان عإو
 عشرة أشخاص تلقىأو  )1( واحدة جرعة شخص واحد وحدة تلقى  ثيرات فيما لوأمن الت
 حيث، المنخفضةطبعاً على مستويات التعرض  وهذا ينطبق. جرعةالوحدة  )0.1( عشْر
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 جانب لىإنه إف وهكذا. خطية وعشوائية االستجابة-ن تكون عالقة الجرعةأيفترض 
، (Collective dose) الجماعيةيمكن تقدير الجرعة فراد، من قبل األ المتلقاة اتالجرع
-Person)سيفرت  ـشخص بأو  )Person-rem( ريم ـ ر عنها بشخصيعبالتي 

Seivert) باستخدام نفس معامالت الخطورة المستخدمة ، في جملة الوحدات الدولية
 . ثيرات في فرد واحدأحتمالية التاب لحسا

لجميع سكان  الجماعية اتنواع من التعرض، تقدير الجرعأولعدة  ،مكانإلصبح باوقد أ
، 90-يومنشستر، اإل129-، اليود14-مثل الترتيوم، الكربون والنويدات المشعة. العالم

 الغالف في التخلّل يمكن لهالها عمر نصف طويل بما فيه الكفاية بحيث  وغيرها التي
ذلك، يمكن باإلضافة إلى  .لسكان العالم الجماعية ةيمكن تقدير الجرعو، لألرضالحيوي 

لمشعة ذات عمر النصف الطويل للنويدات ا الجماعيةبشأن الجرعات  نيجراء التخمإ
إدارة الخاصة بمخاطر النظم وقد حددت تحليالت  .دـبالنسبة للمستقبل البعي، جداً

كثر من مليون سنة في أل مقدار المخاطر شعاعياط اإلالنفايات عالية النش
عدد كبير  تضمينجراء هذه التخمينات، يمكن إوعند .  (NAS-NRC, 1983)المستقبل

قد تكون قليلة جداً،  مخاطر بالنسبة للفردن الأبالرغم من  ، بحيث أنه،شخاصجداً من األ
ه عدد محدد من شخاص ينتج عنللفرد الواحد بعدد األ المخاطرحاصل ضرب  نإف
أن  (EPA, 1985) مريكيةوتتطلب وكالة حماية البيئة األ .ثيرات الوراثية والمسرطنةأالت

شعاعي، بحيث ال تتجاوز حاالت النفايات عالية النشاط اإل أماكن دفنتصميم يكون 
ن عدد أوبافتراض . عشرة آالف سنةحالة في السنة خالل فترة  0,1مرض السرطان 

نه سوف يكون أشخص في القرن الحادي والعشرين، و 1010 ر علىالعالم يستق سكان
فراد عدد األ فإنالف سنة القادمة، آالعشرة خالل فراد جيل من األ 300هنالك 

حالة مرض  0.1وبمعدل . شخص 3x1210سيصل إلى المتعرضين خالل تلك الفترة 
عشرة ال لف حالة مرض سرطان خالل مدةأنه سوف يكون هنالك إسرطان في السنة، ف

متناهية  في المخاطر زيادة تمثل وهي 3x10-10 وستكون المخاطر للفرد. الف سنةآ
   .الصغر

بالنسبة  إلى هذا الحدالمنخفضة  اتجراء حسابات الجرعإنه يبدو سخيفاً إكيد فأوبالت
 من جهة جراء هذه الحساباتإاالجتماعية السياسية تتطلب  فالمعضالت. دـالبعي للمستقبل
. 16في الفصل  التي ستناقش ذه الحساباتـه عنأ ـتنش نهاأ جهة أخرى ومن أولى،
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  ستحقتي تال حد أدنى للمخاطرحدى الطرائق للتخلص من هذه المعضلة هي وضع إو

 كفإن ذلل في القانون، ـذ زمن طويـة موجودة منـوباتباع سابق. نظيميام التـاالهتم
لمصطلح المشتق من المبدأ وهو ا (de minimus dose) يتطلب تعريف جرعة دنيا

ر عن هذا ـويعب. موراً بتوافه األين ال يكون معنأن القانون يجب أب ي القائلـالحقوق
 below)" ل من االهتمام التشريعيـقأ" هـأن ان بمصطلحـحيوم في بعض األـفهالم

regulatory concern)  ومختصره(BRC) (Party et al., 1989).  تم تقديم وقد
لى إالتعرض  بداللة التغيرات العادية الموجودة فيلتعريف الجرعة الدنيا عدة مقترحات 

 ;Adler and Weinberg, 1978; Comar, 1979)ة ـشعاع الطبيعيمصادر اإل

Eisenbud, 1981b) . النووية معارضة جماهيرية  التنظيماتومع ذلك، واجهت لجنة
  . نظيمي االهتمام الت مستوى و تلك التي تقل عنأالجرعة الدنيا  هذه قوية لوضع

  
א א  Changes in Concepts of)א

Standards Setting)

 المتجهة عاماً على الجرعة ثالثينالداخلية لمدة  بالمشعاتاستندت المعايير الخاصة 
 من أي الجرعة القصوى يتلقىهو العضو الذي و  (Critical organ)"للعضو الحرج"

 وبهذا، تكون الغدة الدرقية. النويدة المشعة تلك و تناولأشعة معينة، عند استنشاق نويدة م

 وقد .90- هو العضو الحرج للسترنشيوم العضو الحرج لليود المشع، والهيكل العظمي
أنه  المعيارنويدة مشعة على  ةيو الماء ألأالهواء  قصى المسموح به فياستند التركيز األ

 لهذا سنة من التعرض 50المسموح بها للعضو الحرج بعد  عةُالجر جاوزتت أالّ يجب
 . قصى المسموح بهلتركيز األا

شعاع للوقاية من اإل الدوليةعند نشر تقرير اللجنة  1977ر رئيسي عام ـحدث تغيوقد 
قصى المسموح به ن يستند التعرض األأوالذي اقترح فيه   (ICRP, 1977) 26الرقم 

شعاعي الناجمة عن التعرض اإل المخاطرقبول يكون ن أو ،رللمخاطعلى التقدير الكمي 
 جرى تحسين وقد .المخاطر األخرى التي يعتبرها المجتمع مقبولةبلى المقارنة إ مستنداً
شعاع للجنة الدولية للوقاية من اإل 60بصدور المنشور الرقم  1991المفهوم عام  هذا

(ICRP, 1991) . نظاماً  أيضاًشعاع والقياسات ن اإلاقترح المجلس الوطني للوقاية موقد
ن تقوم أ، ومن المتوقع (NCRP, 1987e, 1993a) المخاطرللمعايير استند على 
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المقترحات  باعتماد مريكية والدول األخرىفي الواليات المتحدة األ التنظيميةالجهات 
شعاع اإلشعاع والمجلس الوطني للوقاية من الدولية للوقاية من اإل جنةلللكل من ا الجديدة

 .والقياسات 

 ذلك عدد وضع المعايير، ويعنيعند ساسية أخطوة  المخاطراختيار معامالت  يعتبر
 وحدة الجرعةأو اآلثار التناسلية المتوقعة في  باإلشعاع حاالت مرض السرطان المحفزة

. نسجة الجسم المختلفةأعضاء وأل شعاعفي الحساسية لإل التفاوتاالعتبار  بعين خذمع األ
 . جراء ذلكنوقشت في الفصل الثاني الطرائق المستخدمة إل وقد

 تقديرمهمة في مجال  أداة (Reference man) المرجعي اإلنسانويعتبر مصطلح 
 والفسيولوجيةمفصالً للخواص التشريحية  جمعاًوالذي يمثل  . (ICRP, 1975)ةالجرع

ستنشق الغبار الموتتضمن الجداول قيماً عن ترسب وتصفية . ةالالزمة لحساب الجرع
للعناصر  الدموي االمتصاص الجزئيعن لذوبان داخل الرئة، ولذي القابلية المختلفة 

 الكيميائية جزاء العناصرأ وعن )في المعدة واألمعاء( القناة الهضمية فيالمختلفة 
معدالت عن و ،عضاء الجسمأفي مختلف التي تترسب الدم في المختلفة الممتصة 

الخاصة بالجرعات نماذج ال تطويرل مرجعينسان الفات اإلص وتستخدم .اإلطراح
مختلف أجزاء الجسم من كمية  ستتلقاهاالتي الجرعة  وإقامة عالقة سببية معالمطلوبة 

" المرجعي اإلنسان"ويسمح استخدام . و المستنشقةأمن النويدات المشعة المتناولة محددة 
 ن المعامالت التشريحيةأر ببطريقة منتظمة ولكن من المهم التذك بحساب الجرعة
 فرادلى اختالفها بين األإضافة إالمطلوبة، تختلف باختالف العمر والجنس،  والفسيولوجية

لى نتائج التجارب، بسبب إاقترح استناداً  وقد .الجنسين من لكل في أية مجموعة عمرية
 تجرعا جمهورال فرادأ بضعة في المائة من يتلقىن أ بأنه يمكن فراد،االختالفات بين األ

 .(Cuddihy et al., 1979)  ضعاف المتوسطأتبلغ خمسة 

  (Use of Annual Limits of Intake)لإلندخالاستعمال الحدود السنوية 

السنوي  اإلندخالالجرعة القصوى المسموح بها، يمكن حساب حدود  تحديدبعد  
طريق التنفس  و مجموعة من النويدات عنأي نويدة أل ALIالمسموح بها ومختصرها  

والحيوية المعطاة في  التشريحيةوتساعد الثوابت .  (Vennart, 1981) اإلبتالعو أ
قصى ويصبح حساب التركيز األ. جراء مثل هذه الحساباتإ في المرجعي اإلنسان
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لة بسيطة بعد حساب الحدود السنوية أو الماء مسأالمسموح به في الهواء والغذاء 
 اإلنسانفي  أيضاً المعطاةو المعياريةاالستنشاق والتناول  ، باستخدام معدالتلإلندخال
 .المرجعي

 وإطراحمعقدة نتيجة تراكم  لإلندخالوتكون طرائق حساب ووضع الحدود السنوية 
 يضيةنسجة الجسم المختلفة بسبب الفعاليات األأعضاء وأالنويدات المشعة في 

ويمكن للقارئ الذي يرغب في  .عةسالسل النويدات المش بناء وتفككوكذلك  )اإلستقالبية(
لى تقريري اللجنة الدولية للوقاية من إكثر الرجوع أاالطالع على الموضوع بتفاصيل 

 التنظيماتلى منشور لجنة إو  (ICRP, 1977, 1979) 30والرقم  26الرقم   شعاعاإل
 لى قائمة الحدودإويجب الرجوع ). (Till and Meyer, 1983كثر تفصيالً النووية األ
تنظيمية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، التي نشرتها الوكاالت ال (ALI) لإلندخالالسنوية 

 . (e. g., Eckerman et al., 1988)على سبيل المثال 

عند إطالق المواد المشعة  لإلندخاليصعب تطبيق الحدود السنوية , وفي حاالت متعددة
عاعي في إلشالنشاط ا نخفضةمذا جرى طرح نفايات إ، وعلى سبيل المثال، إلى البيئة

فراد الذين نه من غير العملي تقدير التعرض الخارجي لألإ، فمصبات األنهارمياه 
سماك، و مستهلكي األأ) على سبيل المثال السابحين(يقطنون في مجمعات سكنية قريبة 

اذج تصف كثر دراسة طرائق التعرض ووضع نمأويكون عملياً . سماك القشريةواأل
مفترضين من السكان، الذين لهم عادات التي يتعرض لها أشخاص ة مكافئ الجرع

لوحدة  المنسوب حساب مكافئ الجرعة وبهذه الطريقة يمكن. استجمام وتغذية معينة
لى مياه إطالق المسموح به كما يمكن تحديد معدل الحدود القصوى لإل. اإلطالقات

كما قصى المسموح به، األ مكافئ الجرعةبأنه المعدل الذي يؤدي إلى ، مصاب األنهار
معدل  بمراقبةوافق مع المعيار كد من التأويمكن الت. نموذج مسار التعرض يحدده
في  رضتحليل مسارات التعوسوف يجري وصف  .طالق من المنشأة ذات العالقةاإل

  .13الرقابة البيئية في الفصل  موضوع يعالجكما  5و  4الفصلين 
  

 (Monetary Value of Risk Reduction)القيمة النقدية لخفض الخطورة

 وأكثر كثرأ ةتخفيض الجرعأخفض تمشياً مع الحاجة لحد  لتعيينحدثت عدة محاوالت 
جماعية  جرعة وحدة مقابل كلن تصرف أالكمية القصوى من النقود التي يجب  بداللة
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ذا له  (ICRP, 1983) شعاعوعند مراجعة اللجنة الدولية للوقاية من اإل. متجنَّبة
 1000الى  10من القيم المقترحة، تراوحت بين  اًواسع هنالك مجاالً أنسلوب، لوحظ األ

). سيفرت ـ لكل شخصدوالر  100.000لى إ 1.000(ريم  ـ ل شخصـلك دوالر
دوالراً لكل  40الى  20نفاق إب) الواليات المتحدة(الفيزياء الصحية  جمعيةوصي تو

وتوصي . (Kathren et al., 1993a)ء الصحية ريم للقرارات المتعلقة بالفيزيا-شخص
لكل دوالر  100.000(ريم  ـ دوالر لكل شخص 1000النووية بقيمة  نظيماتلجنة الت
من المنشآت  التصريفاالعتبار اختزال  فيخذ عند األ ،يجري تجنبها) سيفرت ـ شخص

جالء إبرار في إطار اتخاذ قكثر حداثة، أ مراجعةٌ تْدجوقد و. (NRC, 1993)النووية 
تتراوح بين  متجنبة فكانت صشخ ـلكل جرعة المالية الالزمة من القيم  مجاالً، السكان

لكل دوالر  2500-340(سيفرت  ـ لكل شخصدوالر  250,000لى إ 34,000
لكل دوالر  100,000قيمة الوتعني . (Merwin and Darwin, 1991)) ريم-شخص
، مرض سرطاني مميت تجنب كل حالة مقابل نفاق نحو مليوني دوالرإسيفرت -شخص

 (ICRP, 1991)  رقم الخطورة للجنة الدولية للوقاية من االشعاع وذلك عند استخدام
ويستمر جدل كبير حول هذا الموضوع ). للريم 5x10-4(للسيفرت  5x10-2الذي يبلغ 

  .(Kathren, 1993a,b; Puskin, 1993)في المراجع   

ة مادية للموت بالدوالر شئ بغيض، ولكن هذا ما ن وضع قيمأشخاص ويعتقد بعض األ
فعدد سيارات االسعاف التي توفر . القيام به بطرائق عدة في مجال الصحة العامة ييجر

رجال االطفاء ورجال الشرطة أو كمية النقود المصروفة على الثقافة  لمدينة، وكذلك عدد
صابات المقيسة باإل طريق موازنة الكلف مقابل الفوائد الصحية، تحسب جميعها عن
كلفة حالة الوفاة المتجنبة  (Cohen, 1980) ردوبهذا، قَ. وحاالت الوفاة التي يتم تجنبها

لف أ 34و (Helicopters) نقاذ المروحيةلف دوالر عند شراء طائرات اإلأ 65بنحو 
كلفة الوضع  تقديروقد جرى . دوالر، عند تحسين الحواجز على جوانب الطرق

لف دوالر لتجنب حالة وفاة أربعين أاشفات الدخان في غرف النوم بلك اإلجباري
ن المجتمع مستعد لصرف إوعلى ما يبدو ف.  (Graham and Vaupel, 1981)واحدة
تفوق  منخفض المستوى، شعاعالناجمة عن اإل اإلفتراضية لمنع الوفاة من المال، مبالغ
. شيوعاً كثراأل الموجودة لمخاطرا كثير من موال التي تصرف لمنع الوفاة مناأل كثيراً

  .16في الفصل  بتفصيل أكبروسوف تتم مناقشة هذا الموضوع 
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א א א
 Organizations Involved in Establishing and)א

ImplementingRadiation Protection Standards) 
العلمية حول عدد من  المجموعاتبين مختلف  قولجيد ومع بالرغم من وجود توافق

ن هذا التوافق أال إشعاعي، صابة الناجمة عن التعرض اإلالنواحي الكمية الخاصة باإل
التي تنفذ هذه  اتعمووالمج التنظيمات ولة عن وضعؤالمس المجموعاتقل بين أكان 

عند العلمية الجهات  ساسية الصادرة عناأل توصياتتطبيق ال كيفية حول التنظيمات
دلة الوبائية والتجريبية خرى، كيف نربط المعايير المستندة على األأوبعبارة  الممارسة

دارة الصحة العامة تعتبر إن أذات العالقة بالصحة العامة؟ حيث  وضع التشريعات بآلية
خليط من المعلومات بعلى البدء  ول الصحي معتادؤوالمس. علماًكثر من كونها أ فناً

لى المفاهيم السائدة إاستناداً  ميقَتُن أالتي يجب و ما بينها في القيمةالتي تختلف فيالعلمية 
، نظام تشريعي مفهوم وعملي  وضعبعدها  أو عليها وعليه. المقبولة المخاطرحول 

 .وفوق كل ذلك يحمي الصحة العامة

ر يياون معكتل الوسطية، وبهذا ولي الصحة العامة معتادون على القبول بالحلوؤن مسإ
غير  الكولونية المتعضيات على مجموعة من ةوعية الحيوية لمياه الشرب معتمدالن

) المتعضيات(الكائنات الحية نواع معينة من أساساً بأيهتم  ن الشخص الضارة، أل
 الكولونيات الحميدةمتعضيات  التلوث بالبراز، والتي تكون الممرضة التي تنشأ من

ؤمن في أكثر ، ولكنه يمطلقةم من السيطرة ال يوفر سالمة وهذا النظا. كاشف جيد لها
جرى تطبيقه  للمراقبةولعدة عقود من الزمن، كان هذا نظاماً عملياً  .األحيان سالمة كافية

كثر، أوقد تكون هناك آلية تشريعية مصممة تعطي سالمة . نظمة تنفيذية متعددةأ في
  .فيذ بالقوةالتنو أدارة ولكن ربما ال تكون عملية لغرض اإل

 
 (The Nuclear Regulatory Commission)نظيمات النوويةلجنة الت

على عاتق  في الواليات المتحدة الطاقة النووية في تنظيم صناعةساسية ألولية اؤتقع المس
عطيت مسؤولية السالمة والصحة، التي أو 1974عام أنشئت التي نظيم النووي لجنة الت

 .(Atomic Energy Commission)الطاقة الذرية جنةولية لؤصل من مسكانت في األ

الخاصة بصناعة  التنظيماتة وضع ـوليؤمس (NRC) وتتحمل لجنة التنظيم النووي
الت القدرة وتصنيع ـل مفاعـم وتشغيـتصمي بما في ذلكة المدنية ـالطاقة النووي

. ة النفاياتدارإو (Spent fuel processing) المستهلك  النووي الوقود ومعالجةالوقود 
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ة ـاج واستخدام المواد المشعـنتإ ةالنووي اتنظيمة التـلى ذلك، تنظم لجنإضافة إ
في  والتي تستخدمنتاجها في المفاعالت إالتي يجري ) (Isotopes) )النظائر المشعة((

ولية ؤعطاء مسوهي مخولة قانوناً إل. (Minogue,1978)والصناعة والطب  البحوث
 تنظيماتوال تشمل . لى الوالياتإدات المشعة المنتجة في المفاعالت لنويل التنظيم بالنسبة

و المنتجة في أالنويدات المشعة الموجودة في الطبيعة  ةالنووي اتتنظيملجنة ال
 Particle) األخرى أو في مسرعات الجسيمات (Cyclotron) السيكلوترون

accelerators) (Moghissi, 1978a). 

 العاشر العنوانووزارة الطاقة في  ةالنووي اتتنظيملجنة ال وتنظيماتويتم نشر قواعد 
 Title 10 of the Code of Federal) ةاالتحادي التنظيمات مدونةمن 

Regulations)شعاعال تتعلق معظمها  بالوقاية من اإل أجزاءلى عدة إقسم تي ت، وال .
  . كبيرة لى درجةإ اإلشعاعجزاء المتعلقة بالوقاية من األ 5-3ويوضح الجدول 

 
من مدونة  10 العنوانالقوانين ذات العالقة التي توجد في   5ـ  3الجدول رقم 

 (IOCFR)التنظيمات الفيدرالية 
الجزء 
(Part) 

 التنظيمات

20  
30  
31  
32  
  
33  
  
35  
39  
  
40  
50  
51  
60  
61  
70  
71  
72  
  

100  
835 

 معايير الوقاية من االشعاع
 (By products)المنتجة الثانوية موادقواعد التطبيق العامة للترخيص المحلي لل

  الثانوية المنتجة التراخيص المحلية العامة للمواد
الترخيص المحلية الخاصة إلنتاج أو نقل بعض المواد المحتوية على منتجات

  ثانوية
التراخيص المحلية الخاصة بمجموعة واسعة من المواد المحتوية على نواتج

  ثانوية
  الثانويةنواتج اإلستخدام الطبي لمواد ال

 Well)اإلشعاعية مان اإلشعاعي للقياسات البئرية تراخيص ومتطلبات األال
logging)  

  الترخيص المحلي للمواد المصدرية
  الترخيص المحلي لمنشآت اإلنتاج واالستخدام

  قوانين الوقاية البيئية للترخيص المحلي والمهام التنظيمية المرتبطة بها
  ة عالية النشاط في التوضعات الجيولوجيةالتخلص من النفايات المشع

  متطلبات الترخيص لدفن النفايات المشعة في األرض
  الترخيص المحلي للمواد النووية الخاصة

  تغليف ونقل المواد المشعة
متطلبات ترخيص للخزن المستقل للوقود النووي المستنفد والنفايات المشعة ذات

  المستوى العالي
  معايير موقع المفاعل

  )من أجل وزارة الطاقة األمريكية(قاية االشعاعية المهنيةالو
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 (Environmental Protection Agency)  وكالة حماية البيئة

 نشاء وكالة حماية البيئةإوذلك ب 1970درالية عام يعيد تنظيم المهام البيئية للحكومة الفأ

(EPA)   مسؤولية وضع  أنشىء بها مجموعة لإلشعاع وقد أعطيت لهذه المجموعةالتي
وهي تشرف كذلك على . شعاع البيئيشعاع ومعايير اإلمن اإل الخطوط اإلرشادية للوقاية

وليتها في ؤمن مس نظيمات النوويةعفى لجنة التأوهذا . التنظيماتتطبيق الكثير من 
شعاع االتحادي واجبات مجلس اإل المجموعةوكذلك تسلمت هذه  وضع المعايير البيئية،

دارة الرئيس إنشأ خالل أالذي ووهو المجلس المؤلف من عدة دوائر ، )درالييالف(
 Public Health)يزنهاور، وكذلك نقلت المهام الرقابية الخاصة بمصلحة الصحة العامةأ

Service)  ًوبهذا اصبح لوكالة حماية البيئة مسؤولية وضع . لى وكالة حماية البيئةإسابقا
. اع، وكذلك القيام بمراقبة الهواء والغذاء والماءشعالمعايير االتحادية للوقاية من اإل

وإصدار ) ضمن نطاق مسئوليتها(ولية ؤفي تحمل مسنظيم النووي واستمرت لجنة الت
وكالة حماية  طلبتذا ما إو. وكالة حماية البيئة تطبيق معاييرالخاصة بكيفية التنظيمات 

نظيم النووي ن لجنة التإ، فأن ال تزيد الجرعة ألفراد الجمهور عن حد معينالبيئة 
 . وكالة حماية البيئة الذي حددته حدالالتي تضمن تطبيق  نظيماتصدار التمسؤولة عن إ

       
 (Food and Drug Adminstration) الغذاء والدواء إدارة

 Center for Devices and Radiological)والصحة اإلشعاعية  األجهزةمركز  يعد

Health)   ومختصره(CDRH)  الذي كان يدعى سابقاً مكتب الصحة
الغذاء  إدارة، الذي هو من تشكيالت  (Bureau of Radiological Health)شعاعيةاإل

شعاع التي ال تقع ضمن وضع معايير السالمة لعدد من مصادر اإل مسؤوالً عن والدواء،
 اًالمواد المشعة الموجودة طبيعي تتضمنالتي و ،ةالنووي اتتنظيمولية لجنة الؤمس

(Naturally occuring radioactive materials) في المنتجات  والمستخدمة
مولدات االشعة السينية، والنويدات المشعة المنتجة في المعجالت  وكذلك االستهالكية،

لى تشريعات لجنة إالنويدات المشعة المنتجة باستخدام المفاعالت، التي تخضع بعكس (
  ).ةالنووي اتنظيمالت

 يعلى صانع وبشكل مباشرنمطياً  شعاعيةوالصحة اإل األجهزةعات مركز وتنطبق تشري
 ن، وذلك ألاألجهزةعلى استخدام  قوة القانون لتوصياتهاوليس . اإلشعاعية األجهزة
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ومع ذلك، فإن مركز . التشريعات في هذا المجال هي من اختصاص الواليات مسؤولية
معايير  تطويرعن طريق  اإلنتظام يقوم بدور مهم يضمن  شعاعيةوالصحة اإل األجهزة
 . (Neill, 1978)أن تتبناها الوالياتيمكن 

 
  (The States)  الواليات

عطاء بعض نظيمات النووية إيسمح للجنة الت (Federal law) طبقاً للقانون االتحادي
على  التي يسيطر البعض منها اآلنلى الواليات، إوليتها في مجال الصحة والسالمة ؤمس

ن للوالية القدرة التقنية لتطبيق أساسي، وهو أوهناك شرط . م النويدات المشعةاستخدا
نظيمات ن تكون مرادفة لتلك الموضوعة من قبل لجنة التأتشريعاتها، والتي يجب 

معها،  الذي أبرم حيان بنقض االتفاقن تقوم الوالية في بعض األأويحدث . النووية
ن نحو إف التنظيمات النووية وبصورة عامة وحينئـذ تعـود عملية التنظيم إلى لجنة

وفي بعض  نظيمات النوويةمع لجنة الت الخمسين والية تملك اتفاقات فعالة نصف
دون تخويل  تنظيمات نقل المواد المشعة، وضعت السلطات المحلية حالة الحاالت، مثل
ن معظم أ بالرغم من أن تتواجد سلطة مزدوجةوبهذا، يمكن . نظيمات النوويةمن لجنة الت
 إالّ أن، نظيمات النوويةساسية المقترحة من قبل لجنة التت المعايير األـالواليات تبن

وال يسمح . رباكبعض اإل يمكن أن تؤدي إلى ساليببعض االختالفات في التفسير واأل
، نظيمات النوويةقل حزماً من تلك المعتمدة من قبل لجنة التأصدار معايير إللواليات ب

 .نظيمات النووية م مكنت الواليات من نشر معايير تتجاوز متطلبات لجنة التولكن المحاك
 

 (Municipalities) البلديات
 التنظيماتالسلطة لوضع  (New York) قد يكون للمدن الكبيرة مثل مدينة نيو يورك

شعاع، وبصورة عامة، تحاول تطبيق سلطتها عن طريق مبادئ الخاصة بمصادر اإل
 . ستخدمة من قبل الواليةمشابهة لتلك الم

 

  (Department of Transportation)  وزارة النقل
الخاصة بشحن المواد المشعة على عاتق وزارة  إصدار التنظيماتتقع مسؤولية 

موضع التنفيذ  التنظيماتهذه  بوضعتقوم  ةالنووي اتنظيم، ولكن لجنة الت (DOT)النقل
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 .االتحاديةالتنظيمات  من مدونة 49لعنوان في ا منشورة تنظيمات وزارة النقلو .القسري
من  71الجزء  ،10في العنوان  منشورة ةالنووي اتنظيملجنة التلمكافئة التشريعات الو

  .10ويناقش هذا بتفصيل اكثر في الفصل . االتحادية التنظيمات مدونة
  
(International Agencies) الوكاالت العالمية 

بين  موصى بها للممارسات المأمونة مبادئ توجيهيةة عدد من المنظمات العالمي يصدر
معينة تابعة لالمم المتحدة مثل  متخصصةوكاالت   بين تلك المنظماتومن . خرآحين و

، منظمة الصحة (International Labor Organization)  الدوليةمنظمة العمل 
، والوكالة الدولية للطاقة (World Health Organization)العالمية 

وومنظمة الغذاء والزراعة   (International Atomic Energy  Agency)لذريةا
(Food and Agriculture Organization) . لتطلب وليس لهذه المنظمات السلطة

ي تلك تبنِّن بعض الوكاالت قد تضع أ، بالرغم من دولة عضو أي فيتوصياتها  تطبيق
المساعدة التقنية  استالمفي  االستمرارلكي يمكنهم عضاء لدول األعلى اشرطاً التوصيات 

  .أخرى تقدمها الوكاالت  فوائد أية وأ
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אא  א

אא
 

المبادئ األساسية النتقال  الجوية األرصادغير المختصين بعلم ل سوف يعرف هذا الفصل
مناقشة  أيضاً جريتسو كما .تشتت وترسب الملوثات التي يجري إطالقها إلى الجوو

سوف و. سةاالبيانات المقمع ، ومقارنة الحسابات وببرامج الحاسوالحسابات الجوية 
المعالجة سطحية بالضرورة، ولكنها سوف توفر فهماً لبعض الطرائق  تلك تكون

 ديراتالتق ،14وسوف تناقش في الفصل . حقل المتخصص جداًهذا الالمستخدمة في 
االنتقال البيئية  سبل عبراالنتقال  لتحديد شاملةاإلشعاعية التي تستخدم نماذج رياضية 

 . بشرال يتلقاهاالجرعات التي  وستقدر
 

א  (Properties of the Atmosphere) א

 تحقن التي هي من صنع اإلنسان كانت ملوثات الجوالحرب العالمية الثانية  حتى وقوع
، تلك سطح األرض فوقمتر  1000التي تمتد حوالي الجوي إلى منطقة االحتكاك 

أثير التضاريس التي لها من الخواص ما يختلف عن خواص بقية الجو بسبب تالمنطقة 
وقد جرت دراسة االنتقال والمزج في هذه الطبقة . األرضية على التيارات الجوية

 الدفقباألرصاد الجوية المعنيين بتخفيف  المتخصصينبالدرجة األساس من قبل 
  . (Randerson, 1984) إلى الجو الصناعي

ت ضخمت ووية،سلحة النألا مع اختبارر بكأ تحديدحلول عصر الطاقة النووية، وببو 
طبقة االحتكاك  فوقإلى درجة كبيرة  التي امتدت الملوثات الجوية بحجم مشكلة التنبؤ 

وفي السنوات األخيرة أصبحت خواص الجزء . كثرأ وأمتر  30,000تبلغ  ارتفاعات إلى
 التنبؤويتطلب . مهمة لعلماء الفضاء الخارجي الفضاء أطراف حتىاألعلى من الجو، و

على  المحلقة من الطائرات لإلطالقات المنبعثةية ئية والفيزيائاييوية والكيمبالتأثيرات الح
 .علىفيزياء وكيمياء طبقات الجو األ فهم ةكبير اتارتفاع

 نإ، ف)1-4(كما هو موضح في الجدول ، غازات كثيرةن الجو يحوي أوبالرغم من 
ة بين النسب قىوتب. ونجرمن وزنه يعود للنتروجين واألكسجين واأل %99.9 أكثر من
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 كيلومتراً 60عند تجاوز ارتفاع مقداره ارتفاعات عالية، ولكن  إلىثابتة هذه الغازات 
وتقدر كتلة الجو الجاف . يحدث فصل بين هذه الغازات نظراً الختالف أوزانها الجزيئية

كيلوغراماً من بخار  x 1710 1.5 أن يضاف إليها كيلوغراماً، يمكن 50x1710بنحو 
الجزء األكثر تغيراً في الجو والذي يحكم العديد من الخواص الديناميكية  وهوالماء 

متر يملي غرام لكل سنت 1,3سطح األرض  عندوتبلغ كثافة الهواء الجاف . الحرارية
. )ملي متر زئبق  760(باسكال  كيلو 101مكعب، حيث يكون الضغط بسبب وزن الجو 

 3- 10 الضغط الجوي إلى ينخفضلبحر، فوق مستوى سطح ا اًكيلومتر  50وعلى ارتفاع 
-10بمعامل مقداره  ينخفض كيلومتر 100على ارتفاع و ضغط مستوى سطح البحرمن 

 Mean free) المسار الحرمتوسط طول إن رقة الجو في هذه االرتفاعات تتمثل ب. 6

path)  25كيلومتر، ونحو  100متر على ارتفاع يسنت  2.5بين الجزيئات الذي يبلغ نحو 
كثر من أوحين يبلغ االرتفاع .  (Petterssen, 1968) ركيلومت 300على ارتفاع  اًرمت

جي لهليإلها مدار   )أقمار صناعية( كتوابع تتصرفن الجزيئات أكيلومتر، يعتقد  600
  . (Mason, 1982) حر حول األرض 

  )أ(متوسط تركيب الجو  1ـ  4الجدول 

 التركيب بالحجم الغاز
 )جزء في المليون(

  تركيب بالوزنال
 )جزء في المليون(

  الكتلة الكلية
)x2210 غرام(  

 N2 780,000 755100 38,648النتروجين             
 O2209,500 231500 11,841األكسجين              
 A 9,300 12800 0,655األرجون               

 CO2 300 460 0,0233ثاني أكسيد الكربون  
 Ne18 12,5 0,000636        النيون        

 He 5,2 0,72 0,00037الهليوم                
 CH41,5 0,9 0,000043الميثان               

 Kr 1 2,9 0,000146الكربتون              
 N2O 0,5 0,8 0,000040أول أكسيد النتروجين

 H2 0,5 0,03 0,000002الهيدروجين           
 O3 0,4 0,6 0,000031)                ب(األوزون

 Xe 0,08 0,36 0,000018الزينون               
 John Wileyأعيد طبعها بتصريح من جون ويلي وأوالده  (Mason, 1960)مأخوذة من ) أ(

and Sons, Inc. .  
 .متغير، يزداد مع االرتفاع ) ب(
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إضافة إلى و. من مصادر عدة نشأت  (Aerosols)هوائية حالالتوي الجو على تيح
 البركاني والنشاطالشهب  فإنفعاليات البشر،  الناتجة عن الهوائية الداخلةالملوثات 

بكميات كبيرة من  كلها تساهم من المحيطات الترذيذوالعواصف الترابية وحرائق الغابات 
 .ومن المواد الصلبة العالقة الغازات

الجزيئي واالضطرابي  االنتشار بفعل اخل إلى الجوخفف الغاز أو البخار أو الرذاذ الدتوي
(Molecular and turbulent diffusion) .ن الجزيئي أل تأثير االنتشار ويمكن إهمال

من تلك التي  مراتبصغر بعدة أ (Diffusion Coefficients) له االنتشارمعامالت 
التي تسيطر على  المجال الكامل لقيم معامالت االنتشارويكون . تعود إلى االضطراب

 1- ثانية. 2سم 0.2بين  الـالمج يتراوح  الً،  إذـف الجوي هائـدالت التخفيـمع
 في الجو الكبيرة األعاصير عنالناجم  للمزج  1-ثانية. 2سم 1110والجزيئي لالنتشار 

(Gifford, 1968) . من المزجالحركات الجوية التي تساهم بفعاليات  تختلفوبهذا 
 .بمئات الكيلومترات ية إلى تلك التي تقاسلميكرونالحركات الصغيرة ا

ات ـر نظريـمعقدة جداً، بحيث ال تتوف تكون االضطرابي ارنتشوالحركات في اال
 إلى عند دخولها المكان والزمانرياضية لوصف الكيفية التي تسلك بها الملوثات في 

المرء من  نكّتمإحصائية، و طبيعتهاالطرائق التي هي في  بعض ومع هذا طورت. الجو
 .في ظل مجموعة شروط مناخية محددةالملوثات في الجو  انتشار ابعالتكهن بط

 ،)الشاقولي( رارة الرأسيالح بتدرج بطريقة رئيسية في الجو المزجخواص وتتأثر 
للمنطقة  السمة النمطية لتغير درجة الحرارة )1-4(ويوضح الشكل 

ازدياد االرتفاع فوق  معا تتناقص الحرارة وغالباً م.  (Temperate zone)المعتدلة
 Lapse rate)الحرارة درجة عادة بمعدل هبوط يشار إليهسطح األرض، وبمعدل 

temperature)درجة  3.5( واحد درجة مئوية لكل كيلومتر 6.5 ، الذي يبلغ نحو
ن الحرارة تنخفض مع االرتفاع أ )1-4(ويالحظ من الشكل ). قدم 1000فهرنهايتية لكل 

 Isothermal) حرارة الجو   ثباتالبداية تقريباً لمنطقة  حيث تكون، اًكيلومتر 11غاية ل

region)وتدعى . تقريباً اًكيلومتر 32إلى ارتفاع  ،المعطى في المثال ،، والتي تمتد
بالطبقة السفلى من  عادة مع االرتفاعمن الجو التي تتناقص فيها الحرارة  السفلى المنطقة

 من كتلة% 75وي نحو ت، وهي تح (Troposphere)بوسفيرالتروو أ الغالف الجوي
  . رطوبته وغباره تقريباً معظم، ويالجو الغالف
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  Pattersonمن [الشكل المثالي الختالف درجة حرارة الجو :  1ـ  4شكل رقم 
  ]مكجروهل 1958ثانية الطبعة ال" مقدمة إلى األرصاد الجوية" 1958

فوق الحافة  (Isothermal stratosphere)وتوجد طبقة الجو العليا المتساوية الحرارة 
تنفصل والتي  (Tropopause)بوبوز وبالترأيضاً تدعى  العليا لطبقة الجو السفلى التي

قة ارتفاع الحافة العليا لطب ويتغيرمع اإلرتفاع . بتغير حاد في معدل هبوط الحرارةعنها 
وعلى العكس . السنة من فصلالخطوط العرض، وبتغير ، ـ التروبوبوز السفلى الجو

الطبقة  فإن، (Stratosphere)  لطبقة الجو العليا من الحركات الهادئة والناعمة نسبياً
وفوق . وتعتبر كذلك منطقة مزج جيد للجو نسبياًغير مستقرة  تكونالسفلى من الجو 

،  (Mesosphere) متر توجد طبقة الميزوسفير 30000ن طبقة الجو العليا ابتداء م
على األوتمتد طبقة الميزوسفير إلى . بها تدرج درجة الحرارةوهي منطقة تتميز بزيادة 

وتبدأ من ارتفاع يبلغ  هي منطقة مؤينة بكثافةو،  (Ionosphere) سفيرنويوطبقة األإلى 
  .متر  65,000حوالي 

دفأ أالشمسية، ويصبح  اإلشعاعات يمتص سطح األرض النهار العادية،  أوقاتوخالل 
 فائق الكظم للحرارة ةالحرار تدرج درجةويصبح . من الجو الذي يعلوه

(Superadiabatic) الذي  المعدلالحرارة تنخفض بمعدل يتجاوز  ةـدرج نأ، أي
يحدث فيما لو سالهواء من مح لطبقة (Parcel of air) بالتمدد الكاظم للحرارة 
(Adiabatically) . نحو  عـادة الجاف الكاظم للحرارة ةالحرار تـدرج درجةويكون

الرأسي  ماء الحرارةيس كيلومتر الواحد، ويمكن فهم تأثيردرجة مئوية لل 6.5–
(Temperature profile) إذا ما ارتفعت . )2-4( على استقرارية الجو من الشكل

ميزوسفير
  )الطبقة الدافئة(

االرتفاع بالكيلومتر
  

 الستراتوسفير
  )جاف بدون غيوم(

 م°درجة الحرارة، 

تروبوسفيرال
  )رطب وغيوم(

االرتفاع بالميل
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نها سوف إ، ف H2  رتفاعإلإلى ا  H1 عرتفاإلوا  T1 حرارة درجة الطبقة من الهواء ذات 
نه في أوبما .  (Adiabatic rate) إذا كانت سرعة اإلنتقال كافية للكظم الحراريتبرد 

ن طبقة الهواء التي كانت إوجود ظروف الكظم الحراري الفائق، فافترض  )2- 4(الشكل 
 تصل إلىدفأ من الجو االعتيادي عندما أسوف تكون  H1  صالً على ارتفاعأموجودة 

H2 .وهي بهذا تكون  ذات كثافة اقل من الهواء المحيط، وسوف تستمر بالصعود .
قل عندما يكون الجو بحالة فائقة أوبنفس الطريقة، إذا هبطت طبقة الهواء إلى ارتفاع 

. كثر كثافة من الجو االعتيادي، وتستمر بالهبوطأنها سوف تكون إالكظم الحراري، ف
للتسارع، ويقال  الرأسية، تتجه كافة الحركات الفائق يوتحت ظروف الكظم الحرار

الحالة التي تحصل عندما  انقالب )3-4(ويوضح الشكل . ن الجو غير مستقرأعندها 
  .قل من الكظم الحراريأيكون معدل االنخفاض 

 
 

الهواء  قةطبتبرد . الجو فائق الكظم للحرارة استقرارعدم :  2ـ  4شكل رقم 
مع الكظم الحراري ومعدل ارتفاعها يزداد بسرعة بسبب  H2إلى  H1مرفوعة من ال

  المجاورن الجو مأنها تصبح أكثر دفئاً وبالتالي أقل كثافة 

 للحرارةالفائقمع الكظمالهبوطمعدل

اإلرتفاع
 

الهبوط معمعدل
  لحرارةا كظم

  )متر 100/1°(

 درجة الحرارة
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تبرد طبقة الهواء . اإلستقرار الذاتي النقالب تدرج الحرارة:  3ـ  4شكل رقم 

مع الكظم الحراري وتهبط إلى وضعها األصلي ألنها  H2إلى  H1اع المرفوعة من ارتف
  تصبح أكثر كثافة من الجو المجاور

مع  ةرارالح تدرج درجة، ربما يزداد )3-4(وفي الحقيقة، وكما هو موضح في الشكل 
وربما .  (Inversion) باالنقالب تعرفجداً يؤدي إلى حالة مستقرة وهذا . االرتفاع

جبهة ال مثل المرور على طول(تيجة مرور هواء دافئ فوق هواء بارد يحدث االنقالب ن
كما هو الحال في نسيم (على مستوى منخفض  أفقياً هواء بارد وانتقال، )بين كتلتي هواء

عادة وتنشأ هذه الحالة األخيرة . للطبقة الدنيا من الجو اليومي، أو بواسطة التبريد )البحر
خالل النهار، بصورة أسرع  أن سخن طح األرض، بعدسبرود الغروب، عندما يبدأ  بعد

ن إوعند تقدم الليل، وزيادة برودة سطح األرض مقارنة بالجو، ف. من الجو الذي فوقه
  .موجباً بمرور الوقت يصبحربما  ةالحرار تدرج درجة

، التي تعطي مثاالً عن (Holland, 1953)تسلسل األحداث  )4-4(ويوضح الشكل 
اد إذ يظهر انقالب ح. ساعة 24خالل فترة  الرأسي ةرارالح رجةتدرج در كيفية تغي

يبدأ بالضعف قليالً في الساعة  0600في الساعة ) متر 150(قدم  500على ارتفاع نحو 
، تكون شمس الصباح قد سخنت األرض، ويبدأ االنقالب 0800وعند الساعة . 0700

. 1300والساعة  1100 ساعةفائق الكظم الحراري بين ال تدرجه باالختفاء، ويحل محلّ
شأ انقالب يستند إلى سطح األرض نعندما تبرد األرض، ي وبعد الظهر بوقت متأخر،

مشرق، تنشأ ظروف فائقة  وإذا بزغت الشمس في يوم. مرة أخرى، ويستمر خالل الليل
 هذلك فإنومع . تتكرر الدورةو الكظم الحراري مرة أخرى في فترة متأخرة من الصباح

ن االنقالب قد يستمر خالل إالتسخين الشمسي لسطح األرض، ف من اء الغيومإذا حد غط
  .النهار

 لحرارةالهبوط مع كظم امعدل
  )متر 100/1°(

اإلرتفاع
 انقالب  

 درجة الحرارة



 

103 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ةيفي بنية درجة الحرارة الرأسي معدل االختالف اليوم:  4ـ  4شكل رقم 

  1950ناء الفترة سبتمبر ـ أكتوبر ي أوك ردج، تنسي أثأوك ردج الوطني ف لفي معم
  المكظوم الهبوطدل معة تقطعالخطوط الم تمثلو) المستمرالخط (

  )]1953(من هوالند [
 

كبيرة جداً على خواص  إلى درجة) بروفيل( الجانبي ةسيماء الحراريؤثر التغير في 
مالحظة  من، ويمكن إدراك ذلك (Plumes of stack gases) غازات المداخنأعمدة 
 يتأثر بتأثيرح األرض مستوى سط عند تركيز الملوثات يظهر أن ، حيث)5- 4(الشكل 

  .على استقرارية الجو الرأسي ةالحرار تدرج درجة

االرتفاع
ض بمئات األقدام

من األر
 

 (F°)درجة الحرارة  (F°)الحرارةدرجة

االرتفاع
ض بمئات األقدام

من األر
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 اإلستقرارغاز المدخنة تحت مختلف ظروف  تخطيطي لسلوكتمثيل :  5ـ  4شكل رقم 
الجاف  كظوممال الهبوط ومعدل) الخط الكامل(يبين درجة الحرارة الفعلية  ،الرأسي
  )]1955(من مكتب األرصاد الجوية للواليات المتحدة ). [الخط المتقطع(

  
مستمر نقطي ـ االنتشار االضطرابي في طبقة االحتكاك من مصدر

االضطرابي في الجو،  ولكن جرى وضع عدد  لالنتشارال يوجد وصف رياضي دقيق  
 وسطيأن وتشترك معظمها بافتراض . الماضية عاماًخالل الخمسين  التقريباتمن 

  رياح

االرتفاع
  

االرتفاع
  

االرتفاع
 

  درجة الحرارة

  درجة الحرارة

  درجة الحرارة

  درجة الحرارة

  درجة الحرارة

االرتفاع
  

االرتفاع
 

  )دوران(يدةشدهبوطحالة

  )مخروطي(ضعيفةهبوطحالة

  )مروحي(حالة انقالب

  )سندرة()تحليق(هبوط علوي(حالة انقالب سفلي

  )تدخين(هبوط سفلي انقالب علوي
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لغيمة يتبع دالة ل العرضي لمقطعا على واألفقي الرأسيع التركيز على المحورين توز
إحصائية  وذلك بالرغم من أنه قد استخدمت نماذج،  (Gaussian function)جاوسية

 في حالةو. (Hanna et al., 1982) األمثلةفي بعض  التدريجينتقال نماذج لالشابهة وم
 لمتوسط (Standard deviations) يةالمعيار اتاالنحراف عتمدتاوسي، جلتقريب الا

 σz, σy (Crosswind) لريحل المعترض محورعلى الو رأسيالمحور ال علىالتركيز 

حدود اتساع زداد وت. على درجة االضطراب الجوي حرجةبصورة  التواليعلى 
عن  البعدمع  (Turbulent Diffusion- width parameters)االنتشار االضطرابي 

 . اتجاه مهب الريحفي   (Point source)قطينال المصدر

االنتشار  لهذه المعادالت هو استخدامها لوصف معدالت الهامةومن التطبيقات 
. (Continuous-point source)مستمر ال اإلنبعاث النقطياالضطرابي من مصدر 

لحاسوب تطور طرائق ا عبر السنين مععدة أشكال من هذه المعادالت  انتشرتوقد 
  .متعددة المتغيرات العمليات المعقدةلمعالجة 

التركيز باتجاه الريح من ب للنماذج الخاصة بالتنبؤ )اإلرتيابات( ويختلف عدم اليقين
الفترة الزمنية التي جرى و ،مستمر طبقاً لنوع التضاريسال النقطي مصدر اإلطالق

تخمينات  للتضاريس المنبسطةبالنسبة  وتوفر النماذج. المصدر والبعد عنالرصد فيها، 
 Crawford, 1978; Little) تكيلومترا 10لمسافة  3أو  2تنطبق ضمن معامل قدره 

and Miller, 1979; NCRP, 1984a) .1989كارهارت ومعاونوه عام  قام 
(Carhart et al., 1989)  نماذج رياضية مصممة للتنبؤ طويل األمد، ووجدوا  8بتقويم

وبصورة . 2لى التنبؤ بالتراكيز المالحظة ضمن معامل مقداره ع قادرةمنها  ستةن أ
ن تكون دقيقة بصورة منطقية للمناطق المنبسطة، ولكنها ألعامة، تميل النماذج الرياضية 

 .قل دقة للتضاريس المعقدةأتكون 

 نماذج ن جميعإ، ف (Gaussian distribution)الجاوسيع إضافة إلى فرضية التوزو
 لسرعةالمحاذي  الغيمة على طول االتجاه تركيزن أتفترض ب بيةاالضطرا اإلنتشار

دة يتناسب بصورة مباشرة طردياً مع معدل إطالق الملوثات، ويتناسب ـالريح السائ
قصوى للغيمة قرب ز الـكيااسب الترـتنت كما. ة الريحـمع متوسط سرع عكسياً

المؤثر  قاإلطال ارتفاعض بصورة تقريبية مع مقلوب مربع مستوى سطح األر
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(Hanna et al., 1982) .األرض  فوقاالرتفاع المؤثر لإلطالق، هو ارتفاع المصدر و
   .أولية للغيمة (Buoyancy) عن أية طفوية مإلى االرتفاع الناج  إضافة

الخط  طول ملوث علىتركيز  تقدير، معادالت االنتشار االضطرابيومن استخدامات 
. من مصدر إطالق نقطي مرتفع بدًأ الريح السائدة باتجاه نقطة أي في غيمةالمركزي لل
 ال يتطلب فيمكن أن، التنظيماتحدود يقع ضمن التركيز األقصى  تقدير وإذا ثبت أن

 .مزيد من الحساباتالإجراء  األمر

 الجوي االنتشـارت خالل البحوث المبكرة في مجال ـاستنبطلقد و
 لوصف مستوى التركيز األرضي معادلة تستخدم كثيراً  (Sutton, 1953)االضطرابي

(Ground level concentration)  مستمر  نقطيباتجاه الريح السائدة من مصدر
  : اإلطالق

⎟⎟ ...... )4ـ  1(
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+−= 2

2

2

2

22
exp

u
),( x

yzzy

yhQyx
σσσπσ

χ  

قرب مستوى األرض، في نقطة ) متر مكعب/بكريل أو كوري(التركيز  تمثل χ  نأحيث 
 و σyو ؛)ثانية/بكريل أو كوري(در ـلمصا شدةهي  Q و؛ (y, x)  باتجاه مهب الريح

σz  عامدمفي اتجاهي مقطع الرياح العرضي الرأسي والهما االنحرافان المعياريان 
عند ارتفاع ) ثانية/متر(هو معدل سرعة الريح   u و ؛ χ  ، وكالهما دالة للمسافة)متر(

 ؛)الغيمة إرتقاءhs + ∆h   ( )ير، ويساوالمؤث المدخنةهو ارتفاع  hو ؛)متر( hsالمدخنة 
 . تارمعلى التوالي، باأل وباإلتجاه المعامدهما المسافتان باتجاه الريح السائدة  y و x و

 أيضاً على درجة استقرار الجو، ولكنهابشكل رئيسي σz و  σy لـ وتعتمد القيم العددية
عوائق التي هي من صنع التضاريس، إضافة إلى وجود ال شكل دقُّعوتَ بخشونةتتأثر 

نه يجب حساب إ، فكانت الدقة العالية مطلوبةً إذا ولذلك .األبنية وترتيبهاالبشر، مثل 
نه إومع هذا، ف  .(Randerson, 1984)الخاصة بالموقع  االنتشار االضطرابيمعامالت 

 وذلك ن المصدرم وحسب البعدتصنيف االستقرارية  حسب σz و σy  تييمكن تقدير قيم
ويمكن . (Gifford, 1968)فورد جيكما اقترح  )7-4(و  )6-4( خدام الشكلينباست

المستند على درجة استقرارية الجو،  ،تصنيف االضطرابلالحصول على القيم التقريبية 
  .                               )2-4( الجدول   من
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في مقابل المسافة في اتجاه الريح من  (σy) الجانبياإلنتشار :  6ـ  4شكل رقم 
 )]Gifford )1968من جيفورد [من االضطرابات  من أجل أنماط مختلفةالمصدر 

 
في مقابل المسافة في اتجاه الريح من  (σz)االنتشار الرأسي:  7ـ  4شكل رقم 

  )]Gifford )1968ورد من جيف[من االضطرابات  من أجل أنماط مختلفةالمصدر 

σ
y

، معامل االنتشار األفقي
)م(

  

 )م(المسافة من المصدر

Aغير مستقر جداـ 
B  متوسط الالّإستقرارـ  
C  ضعيف الالّإستقرارـ  
D  متعادل(شبه مستقر ـ(  
E ضعيف اإلستقرار ـ  
F  اإلستقرارـ متوسط  

σ
z

، معامل االنتشار الرأسي
)م(

  

 )م(المسافة من المصدر

Aـ غير مستقر جدا 
B ـ متوسط الالّإستقرار  
C ـ ضعيف الالّإستقرار  
D  متعادل(ـ شبه مستقر(  
E ـ ضعيف اإلستقرار  
F ـ متوسط اإلستقرار    
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  )أ، ب(االضطراب وظروف المناخ أنماطالعالقة بين  2ـ  4الجدول 

 سرعة الريح السطحية
)ثانية/متر(

 التعرض الشمسي في النهار
)التشميس النهاري(

 الظروف أثناء الليل

 
ضعيفمتوسط قوي

خفيفة  )ج(غيوم
أكبر من أو 
  يساوي

4/8 

غيوم أو سحب 
تساوي أو أصغر 

 3/8من 

 2أقل من 
2  
4  
6  

6أكبر من 

A
A-B 

B 
C 
C

A-B
B 

B-C 
C-D 
D

B
C 
C 
D 
D

- 
E 
D 
D 
D 

- 
F 
E 
D 
D 

  . (Gifford, 1968)عن جيفورد ) أ(
 شبه مستقر D؛ ضعيف الالّإستقرار  C؛ متوسط الالّإستقرار Bغير مستقرة جداً؛  A : الظروف) ب(

  .متوسط االستقرار  Fقليل االستقرار؛  E؛ ينطبق على التلبد بالغيوم نهاراً أو ليالً( )متعادل(
المحلي المغطى  الظاهر بأنها ذلك الجزء من السماء الذي يقع فوق األفق التغيموتعرف درجة ) ج(

  .بالغيوم
  
معدل على سرعة الريح وعلى  المستنظمةتركيز العدد من المؤلفين منحنيات  طورد وق

Qx (اإلطالق /  (ū  الرجوع إلىويمكن  .مختلفة للمدخنةالالرتفاعات أجـل امن 
ل ـالمستخدمة بكثرة في دلي مثل هذه المخططات البيانيـةمجموعة من 

وتوضح هذه المنحنيات التي جرى نسخها في .  (Turner handbook, 1970)رـرنيت
 الخاصية العامة الرئيسية لجميع المعادالت التي تصف )10-4(إلى  )8- 4(األشكال 

تقع   ،uالمحيطة،ريح لل محددة وفي حالة سرعة. المدخنةلدفقات  االنتشار االضطرابي
 ومع تزايد الدرجات  (h)بازدياد ارتفاع المدخنة تتزايدعلى مسافات  التراكيز القصوى

  .h2االرتفاع عكسياً مع مربع ز األقصى ـالتركي قيمة تناقصتو. ةـاالستقراري
التركيز األقصى في مستوى  حديدلت ار االضطرابيـاالنتشدام معادلة ـاستخ ويمكن

وإذا ما أفترض . ئدة من مدخنةسطح األرض الذي سوف يحدث باتجاه الريح السا
 (derivative) ن االشتقاقإتتعلق أحدهما باألخرى بصورة خطية، ف σz و  σyبأن

يجاد القيمة ه بقيمة صفر إلوضعيمكن ) 1-4(الواردة في المعادلة  χ بالنسبة إلى
 :χmax القصوى للتركيز باتجاه الريح السائدة 

...... )4ـ  2(
yhue

Q
σ
σ

π 2
 χmax  =   

 البعد قيمة وتنحصر). 2.72( ومقدارها م الطبيعييوغارتلقاعدة الهي  e حيث تكون
ارتفاع  من ضعف 20-15 في المجال χmaxمن المدخنة إلى باتجاه الريح السائدة 

فيما  كثيراً، كما سيجري الحديث عنه  قرب من ذلكأ تحدث على بعديمكن أن والمدخنة، 
  .بعد
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للمسافة في اتجاه الريح لمصدر موجود على كدالة   (ū x / Q) قيم:  8ـ  4شكل رقم 

  )]1962(من هيلزماير وجيفورد [السطح 

 
 مصدرٍمن أجل  في اتجاه الريحكدالة للمسافة  (ū x / Q)قيم :  9ـ  4شكل رقم 

  )]1962(من هيلزماير وجيفورد [متر  30موجود على ارتفاع 

 اإلستقرارمتوسط

 ضعيف اإلستقرار

 )متعادل(به مستقرش

  غير مستقر جدا

  إستقرارالمتوسط ال

  إستقرارالقليل ال

xمتر ، 

 متوسط اإلستقرار
 قليل اإلستقرار
 )متعادل(شبه مستقر

  بشدةغير مستقر
 إستقرارلالمتوسط ا
 إستقرارالضعيف ال

xمتر ، 
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لمسافة في اتجاه الريح من المصدر لكدالة  (ū x / Q) قيم:  10ـ  4شكل رقم 
  )]1962(من هيلزماير وجيفورد [متر  100الموجود على ارتفاع 

 
 المؤثررتفاع المدخنة إ

 رأسيةاً ما يجري إطالق الملوثات إلى الجو بدرجات حرارة عالية وبسرعة ـغالب 
لمحطات توليد الكهرباء التي تستخدم الوقود  العادية بالنسبةوهذه هي الحالة . كبيرة

عن العديد ة مالغازية الناج النفايات فثتنالتي المداخن ة إلى ـوكذلك بالنسبحفوري، ألا
 ةالمشترك اترـة الناتجة عن التأثيـسبب الطفويتوربما ت. من العمليات الصناعية

مدخنة أعلى إلى درجة الارتفاع  يكون أن إلى )المدخنة(غاز العادم للحرارة وسرعة 
الكهربائية  طاقةلمحطات توليد ا ممصتُهذا لو(من االرتفاع الفعلي للمدخنة  كبيرة جداً

 هو حوالي للمدخنة المؤثر االرتفاع على أساس أنحفوري، التي تستخدم الوقود األ
الجوية المختلفة  رصادعوامل األ ضممشكلة  وتعد. (2h)أي حوالي  ،ضعف االرتفاع

 هذه معقدة، بسبب الطريقة التي تتفاعل بهاالتدفق وسرعته هي مشكلة حرارة  درجة مع
 يخمد االنقالب الحراري بالرغم من أن فعلوعلى سبيل المثال، . ةالعوامل المختلف

 هذا فإن ربما يتوقع أن يؤدي إلى تخفيض االرتفاع الفعال للمدخنةو ،رأسيةالحركات ال
أكثر  فارق في درجة الحرارةاالضطرابي إلى درجة ينتج عنها يخفض المزج  االنقالب

متوسط
  اإلستقرار

 ضعيف اإلستقرار

 )شبه مستقر(متعادل

 جداعديم اإلستقرار

 ضعيف الالإستقرار

xمتر ، 

 رمتوسط الالإستقرا



 

111 

  

 سرعة تستمر الغيمة باالرتفاع بمعدل وبالتالي. بين الغيمة والجو المحيط رةـمثاب
 سيكونو. باتجاه هبوب الريحببطء  انتشارها في أثناءال بأس بها لمدة زمنية  منخفض

خالل ووعلى العكس من ذلك . عدة كيلومترات عن المدخنة على بعد التركيز األقصى
بدرجة كبيرة، تحدث  المعززة الرأسيةالحركات  وجودمع وظروف عدم االستقرار 

األقصى قريباً جداً من  يصبح التركيزفي الغيمة، وربما  (Looping) حركة إنشوطية
 .المدخنة

لحساب ارتفاع  ق نظرية وتجريبيةـطرائ تطويرن ـن الباحثيـدد مـاول عـح
الحرارة الموجودة في الغيمة، و فاعدمقدار عزم اإلناالعتبار  في خذينآ المؤثرة ـالمدخن

 الرأسيالحرارة  وتدرجة الريح ـسرع مـا فيهـاب المحيطةوالظروف الجوية 

(Briggs, 1984; Electrical Power Research Institute, 1982).  كانت وقد
انحصر  لهذاالمعادالت المستنبطة معقدة إلى درجة كبيرة ويصعب تطبيقها، و

وعند استخدام . مجهريةالجوية ال رصادعلم األ ن فيختصاصييإلاعلى ا ـاستخدامه
االعتبار تأثير طفوية الغيمة سوف  فيذ ـخدون األ االنتشار االضطرابـيالت معاد

وعلى أية . مأمونالجانب ال في حدودون ـيحدث خطأ في تخمين التراكيز، ولكن ذلك يك
 الرياحة في اتجاه قريبة وجود أبني أو، عباب المدخنةفي وجود ضغط منخفض ن فإحال 

ارتفاع  ة لألمام واألسفل والتقليل عملياً منيمكن أن يتسبب في جرف الغيمالسائدة 
  . (Hanna et al., 1982)ي ئالفيزيا ةالمدخن قل من ارتفاعأإلى  المؤثرالمدخنة 

  
   الغيمة والتضاريس على تشتت األبنيةتأثير 

يجب توخي الحذر عند استخدام هذه الصيغ إذا كانت أنماط السريان عرضة للتأثر 
وقد تؤدي األبنية القريبة من المدخنة إلى التأثيرات . محليةال أو التضاريس ةباألبني

 Wind) ، والتي هي عبارة عن صورة نفق هواء)11-4(الموضحة في الشكل 

tunnel) الجوية  اداألرصوغالباً ما تكون . لتأثير الهياكل المحلية على تشتت الغيمة
 التحليلية ية إيجاد الحلولمعقدة جداً من ناح ةألبنيفي المنطقـة المجـاورة ل  المجهرية

ارتفاع المدخنة  حولفضل إجابة للسؤال ألها، وفي حاالت متعددة، يمكن الحصول على 
اختبارات   عن طريق إجراء االمحمي ببناء م جانبال إلىالملوثات  جرفالالزم لتجنب 

  .واء أنفاق اله
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الحظ تأثير  .نيالخارجة من المدخنة بسبب المبا الغيوماضطراب :  11ـ  4شكل رقم 

 بعد بسببالجانب المحمي من الريح  اإلنجراف لألسفل في ارتفاع المدخنة في إلغاء
  )من األستاذ جوردون ستروم مجاملة(المبنى 

  
باتجاه  خلف بناء (Wake) )رللمخ( الخواص العامة للخضربة )12-4(ويوضح الشكل 

 وفيه توجد (Halitsky, 1968) مستديرةقرب بناية  التدفق وهو يصور مهب الريح
ر منطقة المخو (Displacement zone) منطقة اإلزاحة: مميزة  ثالث مناطق

إن منطقة اإلزاحة هي الحجم الذي يتم فيه .  (Cavity)ومنطقة الجوف )الخضربة(
منطقة  توجد مباشرة باتجاه مهب الريح بعد البنايةو. الهواء حول البناية الصلدة انجراف
 التدويمأو منطقة  بالجوفوالتي تعرف  (Toroidal circulation)الحلقي  االلتفاف

التي ووتوجد خضربة حقيقية بعد التجويف،  .لتراكيز العاليةا أن تتراكم فيها والتي يمكن
اعتبرنا أن مساحة وإذا ما . في كاملهاالملوثات تنتشر منطقة ذات اضطرابات عالية  هي

وإذا ما  ،(A)حة المخططة لمبنى المقطع العرضي في منطقة الخضربة هي المسا
ن التركيز األقصى على إخالل مقطع الخضربة، فنا أن الملوث قد اختلط بانتظام افترض
 :سيكون الخضربة  تكوين من مسافة

Au
Qx = 

للتعقيدات لكي تكون مالئمة  تعدلة مبسطة جداً، ويجب أن ـهذه المعادلتعـد و
 (Hanna, et al., 1982) 1982هانا ومعاونوه عام  قام. قيقيةالموجودة في الحاالت الح

 رـجمع هوسكو ةاألبنيبمناقشة األساليب المختلفة لمعالجة السريان بالقرب من 
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(Hosker, 1982) معلومات عن الخضربة  في الجانب المحمي من الريح (Lee)   لعدد
  .يدذات األشكال المختلفة، ووضعها في هيئة دليل مف األبنيةمن 

  

  
  

  التيار حول مبنى دائري:  12ـ  4شكل رقم 
  من األرض قريبفي مستوى أفقي  الجريان) أ(
 )]1968(من هالتسكي [ المار من مركز المبنىفي المستوى الرأسي  الجريان) ب(

ا هو موضح في السريان تحت ظروف معينة، كم يفرحتتميل الجبال والوديان إلى 
انقالب حراري مع وجود  وهناك بعض الحاالت المتفرقة يحدث فيها .)13-4(الشكل 

  لمنطقة  (Meteorological isolation)الجويالعزل  تؤدي إلى تضاريسللخواص 
 Dickerson)وقد لخص ديكرسون . )15- 4(و  )14-4(كما هو موضح في الشكلين 

et al., 1984) التضاريس على االنتقال  اتذلك الوقت لتأثير إلىة نتائج البحوث المتوفر
  .مستمرة  الدراسات في هذا المجال ومازالتاالضطرابي،  واالنتشارالجوي للملوثات 

  منطقة األزاحة

  الخارج
  خلفية التيار  فراغ

  )التيار األصلي(
  

  نقاط الركود

  منطقة اإلزاحة

  خلفية التيار
  )التيار األصلي(

  فراغ

طبقة
حدود 
  نقطة االنفصال  الفراغ

طبقة
حدود 
اتجاه 
 الريح

  )أ(

  )ب(

  الخارج

  تيار أولي  دوامات أرضية  تيار ثانوي
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  الوادي الرياح بسبب جوانب تفرع:  13ـ  4شكل رقم 
  )]1955(من مكتب الطقس األمريكي [

 
  

خين قاع الوادي الناتج عن طبقة مقلوبة تمنع االنتشار من تد:  14ـ  4شكل رقم 
  )]1955(مكتب الطقس األمريكي [المدخنة 

  
 لجانبيغير المنتظم  الشمسي االنقالب الجوي الناتج عن التسخين:  15ـ  4شكل رقم 

  )]1955(من مكتب الطقس األمريكي [الوادي 

  العلويةاتجاه الرياح 

  الريح
  المنفصلة

  هواء ساخن

  نهر  المنشأة الصناعية

 اتجاه الرياح

أشعة 
  الشمس

الجانب
  الساخن

الجانب 
  البارد
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 يبات التشتت الجولحسا وبيةنماذج الحاسال

 تطويروجرى . لتقدير التلوث باتجاه الريحدائماً  تقريباً ة عملياًيبوبرامج الحاسالتستخدم 
قام  وقد .صيغ حاسوبية عن نماذج االنتشار الجوي المختلفة على مر السنينعدة 

الجوية في مصنع روكي فالتس التابع لوزارة الطاقة في الواليات  صاداألرمختصو 
نموذج رياضي للتشتت موجودة في المكتبة، قبل وضعهم للنموذج  37المتحدة بتقويم 

  . (Hodgin, 1991) المرتبط بخواص الموقع الخاص بهم

 ت المشعةالمستخدمة بصورة واسعة لتقدير التراكيز البيئية للنويدا وبيةبرامج الحاسالإن 
المتطلبات التشريعية لمعايير اإلشعاع  التوافق معإلثبات المصادر النقطية، ومن  المنطلقة
 ,CAP88 (Parks يفتهوخل AIRDOS (Moore et al., 1979) البرنامج يالبيئي ه
 وحتى لحاسبات الشخصيةل صالحة مختلفة في نسخ نامجانالبر انهذ ويتوفر. (1992

 نموذج الخط المستقيموهما يستخدمان  ،(Super computers) العمالقةالحاسبات 
 ذات طبيعة محافظة) إفتراضية(ويتم توفير قيم بديلة . االضطرابي نتشارلال الجاوسي

(Conservative default values)  ويستطيع . الجوية األرصادللعديد من معامالت
وذلك  صة بالموقعالحاالت الخا لكي تتالءم مع هاالمستخدمون لهذه البرامج تحوير

التي ية، ذجومعامالت النملاقيم  هناالمحافظة وتعني . معامالت خاصة بالموقع بإدخال قيم
والغرض من استخدام المعامالت . التقديرات أفضل قيمأعلى من  كيزٍاترو قيمينتج عنها 

  .المحافظة هو تجنب تقليل التركيز

التي ، COMPLY (EPA, 1989b; Colli, 1990)بسط مثل األوالبرامج الرياضية 
 ,NCRP)توصيات المجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع والقياسات  تستند على

1989d)االستجابة لمعايير  فيتواجه مشكلة  من غير المتوقع أن ، متوفرة للمنشآت التي
وهناك نسخة . التوافقإلثبات  غربلةاإلشعاع البيئي، ولكن عليها القيام بإجراء حسابات 

ومن مزايا هذه . الرادون متوفرة النبعاثات COMPLY (COMPLY-R)ج من برنام
  .وكالة حماية البيئة  أنها معتمدة منالبرامج 

  
 More Complex Atmospheric)الجوي لالنتشارالنماذج الرياضية األكثر تعقيداً 

Dispersion Models)       

 يذالجوي الاالنتشار  ي برامجف والمتجسدسي البسيط نسبياً اونموذج الخط المستقيم الج
باتجاه الريح  اتكيلومتر 10لتقدير التراكيز لغاية عرضناه سابقاً هو نموذج مناسب 
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ال توجد هنا و. نسبياً التضاريس منبسطة في منطقةالسائدة من مصدر إطالق مستمر 
دائماً  هبتن الرياح ال إومع ذلك، ف. حناء في اتجاه الريحاالعتبار االن فياحتمالية لألخذ 

  .التضاريس منبسطة كل ليست، وكذلك، ذاته االتجاه في
، هو نموذج نتشار الجوينماذج اال مستوى الدقة من بينفي لي ذلك ت ونماذج التبدد التي

كسلسلة من الهبات التي تنمو  اإلطالقات تنمذجفي هذا النموذج و، المسار متقطع الهبات
وتستخدم عدة . حتواةلملوثات المتخفيف ل ي يحدثتسوقها الرياح، وبالتال مافي الحجم عند

جري تو. (Lagrangian) رانجيالالّغسي واوالج من بينهانماذج لوصف نمو الهبة 
 فوقلهبات التي تمر امتوسط تركيز  على أنها النقطة التي تهمنا فيتركيز المادة  نمذجة
  .خالل مدة زمنية محددة المعينةالنقطة 

ومن المظاهر . الهبةفي جوار  الرياح وسرعتهاة  اتجاه مسار كل هبة بواسطحدد وي
الكامنة في هذا النوع من النماذج أن هناك حاجة إلى معلومات أكثر تفصيالً عن 

. الخط المستقيم يذالجاوسي اكثر من تلك التي تكون مطلوبة للنموذج  األرصاد الجوية
 األرصادن عشرات أبراج حصل عليها مالتي ي توضع البياناتوفي التطبيقات النمطية 

 خارطةال منتعطي لكل قطاع  لحقل الرياح خارطة في النماذج الحاسوبية لرسمالجوية 
من قراءة السرعة واالتجاه من أقرب حقل  اتجاه وسرعة الريح لفترات زمنية محددة

 .         ويحدد معدل نمو الهبة طبقاً لالستقرارية الجوية رياح في قطاع الخارطة

 (MESODIF) متقطع الهبات هو النموذجمسار النموذج على مثلة المبكرة ومن األ
المحيط والجو الوطنية  إدارةالذي طور من قبل و) المدى المتوسطاالنتشار ذي نموذج (

(Start and Wendell, 1974)  يداهو الهندسي إ لصالح مختبر(INEL) . ويستخدم
 لألرصادبرج  26ات مستقاة من شبكة حقل رياح متولدة من بيان MESODIFبرنامج 

النموذج على فترات  وتترحل الهبات بفعل دقائق 6ويجري تحديث الشبكة كل . جويةال
  . أيضاً دقائق 6مقدار كل منها 
. على مدار السنين الجوي التبدد حساباتل يةنماذج الحاسوبال العديد منجرى وصف 

 إمكانية من هذا يحد بالتاليوأفضلها بال شك، هي تلك المعتمدة على خواص الموقع، 
  .  في المواقع األخرى المباشراستخدامها 

البرنامج  هو ،يعتمد على مواصفات الموقعووالموثق جيداً،  األكثر تعقيداً إن أحد النماذج
التابعة روكي فالتس  حطةالمستخدم في مو (TRAC)الجوي المستجيب للتضاريس 
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 ,Hodgin, 1985)والية كولورادو بو ديفز بالقرب من مدينتي بولدر  لوزارة الطاقة

األبنية  ةجاورالذي يتضمن مهذا النموذج المعقد،  تطويرعوامل إلى  ةأدت عد. (1991
الجوية المتغيرة  رصادعوامل األوالتضاريس المعقدة  إضافة إلى نقاط اإلطالقل

القريبة  المجمعات السكانية الكثيفةوسلسلة جبال كولورادو على طول جبهة باستمرار 
  .المواطنين مجموعات، والضغط المستمر من حطةالكبير للمواد الخطرة في الم والتعداد

، ولكنها غير (TRAC)وتتضمن األمثلة على الخواص المعقدة المستخدمة في برنامج 
  : MESODIFمستخدمة في برنامج 

  التي أعيد تعلقهامعالجة الجسيمات ـ  1
 والترسيب الرطب والجاف بسبب الجاذبية لالتثقاستنفاد الغيمة بواسطة  ـ 2

 التفكك االشعاعياالعتبار تراكم نواتج  فياألخذ  ـ 3

 استخدام طبقات جوية متعددة ـ 4

القيم  بداللةلعمق المزج واالستقرارية الجوية  الشبكة المحلية استخدام قيم ـ 5
 المناخية لكل ساعة

  .التضاريس اتلتأثير المعالجة الواضحةـ  6
  
 Comparisons Among Models and)القياسات البيئيةب النماذج اتنمقار

Environmental Measurements)     

تها بالقياسات البيئية اومقارن MESODIF INELلنموذج  الحقلية اإلختباراتأعطت 
 اتمقتفيوبالرغم من أن دراسات . (Start et al., 1985)نتائج مرضية بصورة عامة 

تيحت أن الفرص التي إ، فالتدني في القيم المتنبأ بهاهرت بعض األثر البيئية قد أظ
القيم التي تفوق ، أوضحت أن طالقات القليلةالعديد من اإللمقارنة تنبؤات النماذج مع 

وتراوحت النسبة بين القيم . مرات من مجموع سبعة 5 حدثتهي القاعدة، حيث  التوقع
 ,DOE-ID, 1987, 1988) 5إلى  0.5 بينقيست التنبؤ بها إلى القيم التي  رىجالتي 

مرتين في اليوم، بصورة  (INEL) يداهو الهندسيحول مخبر إوتهب الريح . (1989
عامة من الجنوب الغربي في النهار، ومن الشمال الشرقي خالل الليل، مع وجود 

 -التي تهب من الشمال الغربي مياه الصرف الصحيبسبب ريح  إضافيةتعقيدات 
ونتيجة لذلك، يمكن أن تمر ملوثات الهواء فوق نفس المواقع . ان الجبالودي منحرفة نحو
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أوضحت المقارنة . عديمة األهميةإلى أن تصبح  التخفيف بهاييذمن مرة قبل أن  أكثر
سية القياسية مثل اووالنماذج ذات الخط المستقيم الج (MESODIF)جريت بين أالتي 

(AIRDOS)  أو(CAP88) ًأن  دوما(MESODIF) تنبأ بتراكيز قصوى أعلى ي
وتوضح هذه النتائج محدودية . نمطياً بمعامل مقداره خمسة من النماذج الرياضية القياسية

  .الجوية معقدة األرصادعندما تكون ظروف  ذات الخط المستقيم الجاوسيةالنماذج 

 لمقتفياتاذج، وبين القياسات البيئية ـالنم بيـنرة ـات كبيـدة مقارنـت عـجريأ
 ;Weber and Garrett, 1985; Lewellen et al., 1985, 1987)ر المطلقةاألث

Carhart et al., 1989)  . على ومدى  األطولوفي تقويم تجريبي حقلي للنماذج
 ,.Carhart et al) وآخرون كارهارتكيلومتر، أعلن  600إلى  28مسافات تتراوح بين 

درة على التنبؤ بالتراكيز نماذج جرى تقويمها، كانت قا 8من بين  6بأن  (1989
 لقيماللمبالغة في تقدير  وقد اتجهت النماذج. 2ضمن معامل ال يتجاوز  المالحظة واقعياً

 Lewellen) لويللين وزمالؤه أجرى وقد .انتشار الغيمةالمالحظة فعلياً والتقليل من قيم 

et al.,  1987, 1989)  لوماتالمجموعة من المع بإدخال ذاتمقارنة بين النماذج .
أحد االستنتاجات العامة التي يمكن استنباطها من التقويمات المختلفة للنماذج  ووجدوا أن

وهو أنه  خرآوهناك استنتاج . ن دقة هذه النماذج محدودة بمعامل مقداره اثنانأ وه
بالرغم من أن النماذج األكثر تعقيداً تتضمن معالجات أكثر واقعية من الناحية الفيزيائية 

د من العوامل التي تؤثر على االنتشار الجوي فإنها توفر القليل جداً من القدرة على للعدي
مراجعة مختلف التقويمات للنماذج  لدىو. التنبؤ بالتراكيز من النماذج األقل تعقيداً

بأن الزيادة في تعقيد النماذج الرياضية  (Ramsdell, 1991)رامزدل الرياضية استنتج 
رانجي تكون مصحوبة بزيادة في الزمن والكلفة، غة الالبذج الهنمو تعقيد تجاوزت حتى

  . الدقة في درجة ولكن ليس
    

 السفلىفي طبقة الجو  العارضةللمطلقات االضطرابي  اإلنتشار

لملوثات مشعة  (Pulse discharges) ضيةبإطالقات نَ العارضيتضمن اإلطالق  ربما
 رصادعلى عوامل األ نتشار كما بينا سابقاًمعدل االوعند حدوث ذلك يعتمد . إلى الجو

التي تتغير في الهواء المستقر بسبب الكثافة النسبية للهواء  ة المطلقاتيوِفَالجوية وعلى طَ
نه إالوقت الذي يستمر فيه اإلطالق، ف وبسبب أنه ال يمكن عملياً تحديد. الذي يحملها
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 تلبكريالمن االعدد الكلي  الذي هو Qt وضععن طريق ) 1-4(يمكن تحوير المعادلة 
 التي) كوريال أو( عدد البكريالتالذي هو عبارة عن  Q في مكان المطلقة) أو الكوري(

 /ثانية أو كوري  3متر/بكريل( Xt وهذا يسمح بحساب. الزمن  في وحدة اجرى إطالقه
، لحادث المحسوبة تبعاتالويكون هذا شكل مناسب للتعبير عن . Xبدال عن ) ثانية 3متر
بصورة مباشرة لحساب  منه ينتقللتعرض الكلي، يمكن للمرء أن لهو مقياس  Xt نأل

ي جرت تال ةالمستمر اتأما بالنسبة إلى اإلطالق .Integrated dose)( التكامليةالجرعة 
يز الناجمة عن اإلطالق كثيرة لحساب التراكامج حاسوبية تتوفر برفإنه سابقاً،  امناقشته
 . العارض

 
 (Dispersion of Aerosols) الحالالت الهوائية إنتشار

 على ، ولكن يمكن تطبيقهاالدافقةللغازات  االضطرابية جرى اشتقاق معادالت االنتشار
 أن تكون حجوم الجسيمات شريطة، هوائية حاللةعلى شكل  لغيوم التي تكون ملوثاتهاا

الحركة  بدرجةمقارنة  الترويق مهملةتكون معها معدالت  بحيث العالقة في الهواء
دالت ان معأويمكن االفتراض بصورة عامة، . ياالضطراب المزج  الناجمة عن الرأسية
صغيرة بما فيه الكفاية اليمكن أن تطبق على الجسيمات  هذه االضطرابي االنتشار

  .لتترسب في القناة الرئوية 
  

א  (Deposition and Resuspension)  א

سطح استناداً إلى تصادف هطول المطر أو عدم ترسب الجسيمات على األ اتتختلف آلي
دث الترسيب الجاف نتيجة الترسب بفعل جاذبية األرض ـويح. مع مرور الغيمة هطوله

) (Gravitational settling التدفقالمعرضة إلى  باألسطح، واالرتطام (Flow) 
يغسل  سوفتحت مستوى تكون المطر،  وعند حدوث الترسيب . ضطرابيالجوي اال

 يمكن أنوفي االرتفاعات األعلى، . الساقطةالغبار إلى السطح بواسطة قطرات المطر 
عن إزالة  مسؤولةف قطرات المطر، وهذه الظاهرة يجسيمات الغبار كنوى لتكث تعمل

 .من الجو الميكرونمعظم الجسيمات التي تقل عن 

 Drinker and)  داًـمعروفة جيالفيزيائية القوانين النزول الجسيمات خالل الجو  ويتبع
Hatch, 1954; Hinds, 1982)  الجسيمات في األوساط  تحركاتتحكم مقاومة التي

 ط عندما تتساوى قوةـم الساقيللجس الحديةوسوف يتم الوصول إلى السرعة . اللزجة
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تم رسم . بسبب لزوجة الجو مع قوة الجاذبية المسلطة على الجسيمات "السحب" المقاومة
وبسبب . )16-4(في الشكل الساقطة في هواء ساكن  الكوارتز لجسيمات الحديةالسرعة 
سرعة  عنسوف تسقط بسرعة تقل قليالً  هانإغير المنتظمة، ف الجسيمات أشكال

شرة ، تسقط الجسيمات ذات حجم عفي متناول اليدوكقاعدة مفيدة . الجسيمات الكروية
الثانية  متر فييسنت  0.5 يقارب، بمعدل  3رمتيسنت/غرام 2.5نحو  والكثافةميكرومتر 

  .مستوى سطح البحرعند ) قدم واحد في الدقيقة(

  )3-سم. غ 2.6= كثافة (السرعة الحدية لحبيبات الكوارتز :  16ـ  4شكل رقم 
  في الهواء عند مستوى سطح البحر

  ]ماكجروهل 1954الطبعة الثانية  «Industrial dust»). 1954(من درنكر وهاتش [
وتعرف كفاءة .الهواء عبرها تدفقالصلبة عند  باألسطحوربما ترتطم الجسيمات العالقة 

صالً في أة االرتطام بأنها نسبة عدد الجسيمات المترسبة على السطح إلى تلك الموجود
سطوانة تزداد كفاءة االرتطام أالهواء حول  تدفقوعند  .حجم الهواء الذي تغير اتجاهه

 مليمتر حجم الحبيبة  ميكرون

 ستوكس:

 ألن:

 :نيوتن

السرعة الحدية، سم
/

ثانية
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وضعت عدة .  (Chamberlain, 1955) بازدياد السرعة، وتناقص قطر االسطوانة
 في حالةنظريات لتوضيح طريقة حدوث االرتطام بداللة حجم الجسيمات والسرعة 

ياً تطبيق ذلك عمل يمكنالمستوية، ولكن ال  واألسطحسطوانات األشكال المنتظمة، مثل األ
 .نصادفها عملياً  غير المنتظمة التي غالباً ما األسطحعلى 

كطريقة أخرى  νg ومختصرها (Deposition velocity) وتستخدم سرعة الترسيب
انتقال ب للتنبؤ، والتي صممت أصالً األسطحمن الهواء إلى  لمعدل االنتقالللتقدير الكمي 

ويمكن أن .  (Chamberlain and Chadwick 1966) اليود من الجو إلى األرض
أي من أجل جسيمات (ضئيلة  سرعات الترويق تكون سرعة الترسيب مفيدة عندما تكون

 وفي هذه الحالة) ميكرومتر 10تقل عن نحو  أقطارها
       متر مربع لكل ثانيةيالكمية المترسبة لكل سنت                                     

   ـــــــــــــــــــــــــ   = (νg)سرعة الترسيب 
 متر مكعب فوق السطحيالتركيز الحجمي لكل سنت                             

سرعة  شملتو. مترات في الثانيةيبالسنتمقدرةً  (νg) سرعة الترسيب حيث تكون
قابل ية ذات العالقة بعامل واحد فقط ئايية والكيمئالفيزيا العملياتالترسيب جميع 

 .ةالحظللم

، قام عدد كبير من الباحثين  (νg) غياب األسس النظرية لتقدير سرعة الترسيبفي و 
. األسطحسرعة الترسيب لمجموعة مختلفة من  قياسحقلية مصممة ل بإجراء دراسات

ظروف ال ولمجموعة منلكل من الغبار والغازات   (Sehmel,  1984) شيميللخصها 
ولسوء الحظ، كانت القيم المنشورة لسرعة . رضياأل  ، وأنواع الغطاءالمختلفةجوية ال

لوحظ أن االختالف  وقد .بسيطةإعطاء استنتاجات  معها يصعب بدرجةالترسيب مختلفة 
النماذج مصطلح  وواضع في سرعة الترسيب يتأثر بنوع الغطاء األرضي، وقد استخدم

الدليل بين  ويتراوح. لتصحيح هذا العامل (Leaf area index) يةورقالمنطقة الدليل 
 الخام لألرض المغطاة بالمحاصيل 5كثر من أش إلى ـلألرض المغطاة بالحشائ 0.5

(Raw crops).  ن عظم، وذلك ألأدو هناك عوامل أخرى تدخل شكوكاً وعلى ما يب
إلى  3-10ة من أسيرتب  يبلغ خمسبالنسبـة لألتربة مدى القيم المعلنة لسرعة الترسيب 

 لسرعة ترسب الغازات عنها االختالفات المعلنأما مجال  .متر في الثانيةيسنت 180
 إلى قيام (1984a) (Miller) أشار ملر. )ثانية/متريسنت 26إلى  2x10-3( قلأ فكانت

بحساب سرعة الترسب لحشائش  (Heinman and Vogt, 1979) هينمان وفوجت
 0.1 زيئي، ومتر في الثانية للغازات الفعالة مثل اليود الجيسنت 2العلف حيث بلغت 



 

122 

  

متر في الثانية يسنت 0.018ميكرومتر و 4متر في الثانية للجسيمات التي تقل عن يسنت
نستنتج  أن وبسبب االختالفات الهائلة في النتائج المعلنة، ال يمكن. للغازات غير الفعالة

ومع هذا، تستنتج . القيم المنشورة عن سرعة الترسيب، تكون مفيدة بصورة عامة أن
ونظراً متر في الثانية، يسنت 2اسات بان سرعة الترسيب لليود الجزيئي هي معظم الدر

 نإإلى الجو، فالعناصر المشعة المطلقة   غالباً ما يكون من أهم إلى أن ذلك العنصر
 . سرعة الترسيب يمكن أن تخدم غرضاً مفيداً استخدام

من  اتالملوث (Scavenging) أو كسح وتنقية  (Washout)غسلويمكن أن يكون 
نقطة  في، ألنه بهذه الطريقة ينخفض التركيز في الجو هاماًالغيمة بواسطة الترسيب 
الترسيب  اتعولجت آلي وقد .، بينما يزداد الترسيب األرضيالغسل في اتجاه الريح

اً ثني عشر برنامجإكثر من أ من قبل عدد من الباحثين، وتم نشررياضياً 
ازدادت وقد .  (Slinn, 1984) الظاهرةلوصف هذه   (Numerical code)عددياً

. التقليدية (Chamberlain, 1955)امبرلينتشالمعالجة الرياضية تعقيداً منذ بحوث 
وال . خارج نطاق هذا الكتاب ،على األقل في الوقت الحاضر ،ويجب أن يبقى الموضوع

  .ر بداللة نوع أو معدل هطول المط أية خطوط إرشادية لتقدير الغسلتتوفر حالياً 
فعل لالجسيمات على سطح األرض ربما تصبح عالقة مرة أخرى نتيجة  ترسبوبعد 
المحمول جواً، والتي للمشكلة العامة المتعلقة بالنشاط االشعاعي  خرآوهذا وجه . الريح
عشرات  (Sehmel, 1984) شيميل درجأ وقد .اآلن حتى يحل تحليل لها يوجد ال

 واألسطحالصفات الخاصة للتربة  ما فيهابالعوامل المؤثرة على إعادة التعلق 
التركيز ( وتختلف قيم معامالت إعادة التعلق. الجوية السائدة رصادالتضاريس واألو

بسبعة رتب  عن جميع التجارب الحقلية المنشورة) السطحي  التلوث/ المحمول جواً 
 الراسبجزء ( التعلق بالنسبة للبلوتونيوم إعادة ، وهو معدل K نأب شيميلالحظ و. ةأسي

 في موقع تجارب نيفادا يختلف بأربع رتبقد تبين أنه  ،)الذي يعود للتعلق في الثانية
  3uعلى Kما تقسم د في نتائج نيفادا يتقلص عندـظ أن التباعـومع هذا، لوح. ةأسيـ

 .(Anspaugh et al., 1975))سرعة الهواء مرفوعة للقوة الثالثة(

إعادة التعلق  وأالترسيب  تالعامة عن معدال المعلوماتكيف أن من الصعب رؤية و
إضافة ية حالة خاصة، أية في ئبسبب تنوع وتعقد الفعاليات الفيزيا  يمكن أن تستخدم بثقة

الالزمة لنمذجة عند حساب مجموعة من المعامالت  ظهرالصعوبة البالغة التي تإلى 
ومات مفيدة لموقع معين نه في بعض الحاالت ربما يمكن استنباط معلإومع هذا ف. العملية

  .وبشكل خاص من الملوثات
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אא)א(אא 
(Tropospheric and Stratospheric Behavior) )אא(

من المصادر الموجودة قرب سطح األرض،  اتاقتصر النقاش لحد اآلن على اإلطالق 
وال تكون التراكيز . الكيلومترات من مئات إلى لى مسافات تقاس بعشراتوالتي تنتشر ع

والبحثية مهمة على مسافة تتجاوز  الصناعية الناجمة عن إطالق المواد من المصادر
بالنسبة لإلطالقات من المصادر  بضعة مئات من الكيلومترات من مصدر اإلطالق

، عندما تنشأ التراكيز أصالً من من ذلك عكسوعلى ال. الصناعية أو المصادر البحثية
فإنها تنتشر خالل الجو على  تفجيرات نووية أو حادثة عنيفة كبيرة كحادثة تشرنوبيل،

 .المستوى العالمي

الغازات  عيناتمن  غالف الستراتوسفيرحصلنا على معرفتنا حول التشتت في وقد 
 متر 35000ارتفاع نحو  والغبار التي تم جمعها بالطائرات أو البالونات التي وصلت إلى

( Holland, 1959)  .جريت الدراسات على توزيع األوزون وبخار الماء وقد أ
التفجيرات النووية  الناجم عن حطامالمشعة، وبضمنها المواد مجموعة كبيرة من الو

كما تمت دراسة انتقال النويدات .  (High- yeild nuclear explosions) الكبيرة
، التي 14-، والكربون32- الفسفورو 7-ليوميورة طبيعية مثل البرالمشعة الموجودة بص

 مقتفياتوضع  جرى وفي مناسبتين. قذف أعالي الجو باألشعة الكونية بفعل كلها نتجت
سلحة النووية التي جرى تفجيرها على ارتفاعات عالية جداً بصورة غير أثر في األ
من   (Rhodium-102) 102-بالروديوم جوي الطبقيحقن الغالف ال وعند .اعتيادية

 (Johnson Island) كيلومتراً فوق جزيرة جونسون  43على ارتفاع  خالل التفجير
، ويعتقد أن الغيمة الناجمة عن 1958الموجودة في المحيط الباسفيكي في شهر آب، عام 

خر على ارتفاع نحو آجري تفجير وأ. كيلومتر 100هذا التفجير ارتفعت إلى مسافة 
وقد احتوت الشحنة المتفجرة ، 1962عام  يوليور فوق جزيرة جونسون في كيلومت 400

والذي جرى قياسه من قبل الباحثين   ،(Cd-109) 109-على كمية معلومة من الكادميوم
  . (Krey and Krajewski, 1970) في عدة أنحاء من العالم 
 ةفي هذه الطبق حركة الماء واألوزونعن  الستراتوسفيرفي  هامةكانت أول القياسات ال

وقد درس .  (Dobson,1956) دوبسونو  (Brewer, 1949)أجراها برويرالتي 
نموذجاً للتبادل  الذين طوروا (Stewart et al.,1957)   مالحظاتهم ستيوارت وزمالؤه
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، (Stratospheric-Tropospheric exchange)فوقها والغالف  الدنيابين طبقة الجو 
الذي وة، ـالنووي سلحةألالناجم عن ا السقط المراقبمط نمع  اًـتوافقوالذي كان م
 ,Newell, 1971; UNSCEAR)وطبقاً لهذا النموذج . الفصل التاسعسيناقش في 

في المناطق االستوائية حيث يجري تسخينه،  الطبقييدخل الهواء إلى الغالف  ، (1982
عند ذلك  ينيبدأ بالحركة باتجاه القطب حيثكيلومتراً،  30 اعـويصل إلى ارتف

  (Tropopause)ن طبقة الركودإ، ف)17- 4(و موضح في الشكل ـوكما ه. وىـالمست
في   وان التقطعات. بخط االستواء اً في المناطق القطبية مقارنة ـارتفاع أقلتكون 

إلى طبقة  الطبقيمنطقة الركود في المناطق المعتدلة تساعد على االنتقال من الغالف 
في هذه التقطعات  (Westerly jet stream) دفق التيار الغربي ويحدث ت. الجو الدنيا

بمزج كيلومتر في الساعة، ويكون مصحوباً  300إلى  100 راوح بينـات تتبسرع
في الشتاء وبداية  أسرع الطبقيسفل الغالف أويكون معدل االنتقال من . شديد رأسي
  .الربيع

  
رسم تمثيلي لمقطع عرضي يبين خصائص االنتقال الزوالي :  17ـ  4شكل رقم 

  )]1964( UNSCEARمن [ تمثل أماكن التيار المتدفق المداري  J) (الجنوي(

 بموازاة هذه األسطح

 اختالط ستراتوسفيري

 االنتقال يحدث

  أصغر من االختالط التروبوسفيري
  

خلية دوران 
  ضعيفة

  اختالط غير منتظم
  

  تروبوبوز
  )الحد السفلي للتروبوسفير(

 

حركة نازلة 
  ممكنة

 دورانخليتا
  قوي

 منطقة تتجه للتوسع 
  

ية دورانخل
  ضعيفة
 اختالط غير منتظم

  

 صيف نصف الكرة الجنوبي
  

  شتاء نصف الكرة الشمالي
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على  في طبقة الستراتوسفير (Aerosols) الحالالت الهوائيةمكوث مدة  متوسطيعتمد  و
 جد أنقد وو. لعرضاالرتفاع الذي دخل فيه وعلى الوقت من السنة وعلى خطوط ا

 نتيجةالقطبية  طبقة الستراتوسفيرسفل ألغبار الذي حقن في ا متوسط مدة مكوث
نه في أشهر، بينما وجد أالتفجيرات النووية الحرارية التي أجرتها روسيا يقل عن ستة 

سنة للنويدات المشعة الداخلة إلى منتصف  3-2 خطوط العرض االستوائية يتراوح بين
انظر (كيلومتر  100سنوات لتلك التي حقنت على ارتفاع  10-5و, فيرالستراتوس طبقة

 . )الفصل التاسع

حيث ، الرقيق غالف الستراتوسفير الجويفي عامل مهم ن الترسيب أومن الواضح 
 لهكسيد الكربون أالذي حقن كثاني  14-لكربونا أن (Feely, 1960)  أوضح فيلي 

 أنظر( جسيماتالذي حقن على شكل  90-يومشسترنلإل التي مكوث أطول من تلك
لبعض  ستراتوسفيرغالف المدة المكوث في  زيادة نأاقترح ب وقد). التاسعالفصل 

 الدنياإلى هذا الغالف من طبقة الجو  النويدات ربما يعود إلى إعادة دخولها
 .(UNSCEAR, 1977; Reiter, 1974) )التروبوسفير(

 بفعل الرياح األرضية الدنياالجو بقة إلى ط ةالداخل الحالالت الهوائيةتوزع ت 
(Planetary winds) بفعل المطر الكسحاألساس نتيجة بترسب على سطح األرض تو .

في  وهطول المطر 90-يومشوجود عالقة وثيقة بين ترسب السترون ولقد جرى إيضاح
 Hardy and)هاردي وألكسندر من قبل (Olympic Peninsula) ولمبياأشبه جزيرة 

Alexander, 1962)  مكوث  زمنكان معدل . التاسعذلك في الفصل  يناقشوسوف
يتراوح ، ولكن يمكن أن في المتوسط يوماً 30الغبار الذي حقن في طبقة الجو الدنيا نحو 

الحاملة لألمطار من طبقة الجو  المنخفضةأيام للغبار الموجود في المنطقة  5بين  ذلك
يزيل و.  (UNSCEAR, 1977)األعلىولية يوماً في االرتفاعات األ 40الدنيا  إلى 

بالدرجة األساس عن طريق  الدنيامن طبقة الجو  الحالالت الهوائيةالمطر المتساقط 
  وكذلك بواسطة فعل الغسل (Rainout) تكوين القطرات حول الجسيمات 

(Scrubbing action) (Washout). 

يكون فعاالً في تنقية الجو  (Ocean spray) المحيط رذاذأن باقتراحات  وقد كان هناك
، وبأنه يمكن  (Ocean-atmosphere-interface) من الغبار قرب التقاء المحيط بالجو

في  90-يومشسترناإل التساقط منأن  إلى هذه الظاهرة التقارير التي تشير توضحأن 
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ن الدراسات الحقلية التي أجريت من إمع ذلك، ف. على اليابسة تساقطاتهفوق يالمحيطات 
مهماً في ليس ن رذاذ المحيط أ إنتهت إلى (Freudenthal, 1970 a,b) فرويدنتال قبل

 .هذا المجال
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א  א
א א א   א

  
 سواءترسب النفايات التي أدخلت أصالً إلى الجو  منيمكن أن تتلوث األرض والمياه 

و من النفايات التي أو تحت السطحية أبصورة مباشرة إلى المياه السطحية  صريفمن الت
في النهاية بفعل  حرك الملوثات األرضيةتوضعت تحت األرض أو عليها ويمكن أن ت

  . المياه الجوفية أو التعرية

تعرض اإلنسان  أنه قد يتسبب فيإن السبب الرئيسي للقلق حول التلوث اإلشعاعي هو 
لإلشعاع، أما السببان الرئيسيان لتركيز االهتمام على اإلنسان فهما القيم اإلنسانية 

ويضع المجتمع قيمة . ت الدنياالنسبية للكثير من النباتات والحيوانا االشعاعية والمقاومة
أما بالنسبة . أنه يجب إبقاء المخاطر أقل ما يمكن ، وهذا يعنيكل إنسانكبيرة لحياة 

على مجتمعات تتمتع ، فإن القيمة تتمثل عادة في المحافظة للمجتمعات الحيوانية والنباتية
بيل المثال، وعلى س. في المجتمع نوع بعينهأكثر من االهتمام بصحة أفراد  بصحة جيدة

على يركزالنفايات  بيئي لمواقعتقوم وكالة حماية البيئة والمنظمات األخرى بتقييم 
الحيوانات أو النباتات  وأنظمة التبيؤ للكائنات الحية أكثر من تركيزه علىالمجتمعات 

ويحدث االستثناء عندما تتهدد أنواع من الحيوانات أو النباتات أو تتعرض . المفردة
  . من أعضاء المجتمع  بنوعتكون القيمة مرتبطة في هذه الحالة، و. للخطورة

من  أكثر مقاومة لتأثيرات اإلشعاع تكون من النباتات وبعض الحيوانات الدنيا وكثير
 Blaylock and Trabalka, 1978; Auerbach) أسيةبعدة مراتب  مقاومة اآلدميين

et al., 1971; Templeton et al., 1971) .فإن نصفها معظم الثدييات ل وبالنسبة
 عند جرعات حادة تتراوح بين) LD50(بواسطة جرعة هالك النصف  يمكن أن يهلك

 األجهزة التناسليةويمكن مالحظة التأثيرات على ) غراي 11-4(راد  1100إلى  400
أنواع الطيور قيماً  ويكون لمعظم. عند جرعات تبلغ عشر هذه القيمفي بعض األنواع 
بالنسبة ألشكال الحياة األدنى، فانها تكون أقل حساسية أما ك النصف، أعلى لجرعة هال

 500( راد 50,000إلى نحو  فمثالً تحتاج الحشراتلإلشعاع إلى درجة كبيرة جداً، 
  . للنصفكجرعة قاتلة ) غراي

الهواء، الماء، األرض، (وبصورة عامة، يفترض أنه إذا قمنا بحماية البيئة الخاصة بنا 
 تجري عند ذلك حماية األنظمة الطبيعية فإنصورة كافية لحماية أنفسنا، ب) والغذاء
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ولقد جرت دراسة هذا االفتراض بالتفصيل من قبل الوكالة الدولية للطاقة . بصورة آلية
المعروفة لإلشعاع على  وقد جرى استعراض التأثيرات). IAEA, 1992(لذرية ا

وجد أنه على الرغم قد و. وأنظمة التبيؤ يةاإلنسان األنواع المائية واألرضية والمجتمعات
اإلحساس بأية قد تتأثر، فإنه من غير المحتمل  المختلفة األحياء من من أن بعض أفراد

في ) ملّي راد 100( واحد يغرايملّعند مستوى جرعة يساوي على المجتمعات  تأثيرات
ي اليوم لألنواع  ف) راد واحد( يغرايملّ 10اليوم، ألكثر األنواع األرضية حساسية و

) NCRP, 1991a(استنتج المجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع والقياسات  وقد .المائية
ي ملّ 40(يغراي ملّ 0.4 كانت الجرعة في حدوداألنواع المائية فيما لو يمكن حماية أنه 
  .  في اليوم) حوالي راد واحد( يغرايملّ 9.6في الساعة، بما يكافئ ) راد

ي ، لألشخاص فسلطات الدولية والوطنية بتحديد جرعات اإلشعاع البيئيةوتوصى معظم ال
ملّي  100(يسيفرت ملّ 1 بما ال يتجاوزالناجمة عن المنشآت  ،السكان عموم مجموعة من

وباستخدام هذه القيمة كنقطة بداية، استخدمت النماذج الرياضية لفحص . في السنة )ريم
وجد أنه من غير قد و .ت في األنظمة الطبيعيةالجرعات المحتملة للنباتات والحيوانا

يوم في ال) ملّي ريم 100(واحد يسيفرت المحتمل أن تتجاوز الجرعة لألحياء الطبيعية ملّ
النماذج الرياضية كانت بحسابات الألن و. من اإلشعاع سائدة للوقايةمعايير الفي إطار ال
 10واع الطبيعية بمعامل مقداره ، فإنه من المتوقع أن تقل الجرعات الفعلية لألنمتحفظة

في  التي تطلق مستوى الحماية الحالية لإلنسان من المواد المشعةأن ويبدو . 100إلى 
 .كذلك  لحماية األنواع األخرى مناسبة تماماًحاالت التشغيل االعتيادية 

 
א א א  א

عدا عناصر مثل  وفيمااألرض  ينمو معظم الغذاء المستهلك من قبل اإلنسان على
التي تغذي هي التربة  فإنعليها من الجو الحصول التي يمكن  - كسجينالكربون واأل

  . األرضي الذي يوفر غذاء اإلنسان ؤبيتنظام ال

 40-في الطبيعة في التربة مثل البوتاسيوم  التي توجدالنويدات المشعة  وتنتقل
النباتات، وتجد  إلى )اإلستقالب( ريق األيضعن ط 226-والراديوم  210-والبولونيوم 

وتسلك النويدات المشعة الصنعية سلوكاً مشابهاً . طريقها في النهاية الى الغذاء والماء
تلوث في كافة أنحاء العالم لسالسل  الغذاء بالنويدات  وخالل نصف القرن الماضي حدث

  .  الجو المشعة الناتجة خالل تجارب األسلحة النووية التي أجريت في
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الجزء  مباشر على أسطحال فإن الترسيبالجذور،  االمتصاص من خاللوباإلضافة إلى 
قد يحدث مباشرة أو نتيجة إلعادة التعلق أو بسبب رذاذ المطر  النباتات الخضري من

(Dreicer et al., 1984) أو على  أيضاً الملوثات أن تمتص، وفي هذه الحالة يمكن
ويعتبر . الملوثة األوراقاشرة الى الحيوانات التي تستهلك األرجح يمكن أن تنتقل مب

نتيجة الترسيب مصدراً مهماً لتلوث سلسلة الغذاء بواسطة كل من المواد  وراقتلوث األ
 ;Russell, 1965 ; Russell and Bruce, 1969)المشعة والمواد غير المشعة 

Adriano et al., 1982; Whicker and Schultz, 1982)    
 
ض خواص الترببع

وماء وهواء مرتبةً في نظام فيزيوكيميائي معقد  مواد معدنية وعضويةتتكون الترب من 
 ;USDA, 1957)متطلبات الغذائية الإضافة إلى توفير  إمكانية التثبيت يوفر للنباتات

Hillel, 1971, Donahue et al., 1977)  .  
 األفقياتقية تدعى خالل التربة وجود طبقات أفرأسية وتوضح القطاعات ال

(Horizons)  أنواع وكميات  تحدد، جزئياً،تختلف في خواصها الفيزيائية، والتي
وبصورة عامة، يمكن تمييز ثالثة أنواع من . التربة يمكن أن تدعمهاالنباتات التي 

سنتيمتر تقريباً، وهي التربة  60و  30األعلى الذي يتراوح سمكه بين : ات ياألفق
الثاني، وهو ما تحت التربة  يواألفق. دث فيها معظم العمليات الحيويةالسطحية التي تح

(Subsoil)  الذي يمتد إلى نحو متر واحد تحت سطحها، وهناك طبقة أبعد من ذلك تحت
، وهي المادة متكسرة جزئياًومتر تتألف من صخور غير متماسكة  1.5السطح ولعمق 
ويمكن أن أ، ب، ج،  باألفقياتبقات وقد اصطلح على تسمية هذه الط. األصلية للتربة

استثناءات للنموذج  هناكو). 1-5(في الشكل  هو مبين كما نفرق فيما بينها بصورة أدق
من مصادر  بعد حملها الماء من ترسبها من الرياح أومن العام، عندما تتراكم التربة 

  .بعيدة عن الصخور الموجودة تحتها
 صنفة تحت أي ـة السطحيـمن التربوي ـر العضـالجزء غي درجـينويمكن أن 

. والطين والطمياستنادا إلى نسبة الرمل  (Textural classes)من أصناف األنسجة 
 Particle) اتيتألف معظم الرمل من معادن أولية مثل الكوارتز، وله حجم جسيمو

size)  ويتألف الغرين من . ملّي متر 2جزء بالمليون من المتر إلى  60يتراوح بين
جزء بالمليون من المتر، ويقل قطر جسيمات الطين عن  60-2ات تتراوح بين جسيم

التي  تركيب التربةأقطار أصناف ) 2-5(جزئين بالمليون من المتر، ويوضح الشكل 
 .الترب إستناداً إلى النسب المئوية لمكوناتها الثالث تمييزيمكن بها 
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الرئيسية في تركيبات مفترضة للتربة وليست كل  األفقيات:  1ـ  5الشكل رقم 

  )]1957(من وزارة الزراعة األمريكية مأخوذة [موجودة في أي تركيب واحد  األفقيات

التربة  بهاعلى العمليات الفيزيوكيميائية الهامة التي توفر  بدرجة كبيرة تتم السيطرةو
الجوهرية  والصفة. لدرجة األساس في الجزء الطيني من التربةبا تدار لنباتاتل الغذاء

هي وفرة  الطين نوكَاأللومنيوم الثانوية التي تُلسيليكات  للصفائحللجسيمات المشابهة 
األيونات،  جذب عنجسيمات الطين الناتجة  قدرةوتعد . الشحنات السطحية السالبة فيها

  .أهم خصائص التربةإلى أسطحها من  ،وخاصة األيونات الموجبة
على أسطح  بةمتشرالتذوب معظم األيونات المغذية في ماء التربة، ولكنها تكون 

أكثر يمكن االحتفاظ بمخزون أعظم من العناصر المغذية  وبهذه الطريقة. جسيمات التربة
المواد الغذائية الذائبة طويالً في   يمكن أن تبقىوال. في المحلوليمكن االحتفاظ به  مما
غير االعتيادية لربط  إذا لم يكن للطين هذه القابلية تغسليمكن أن لتربة ولكنها ا

 الرمليطُفال ال المكعب الواحد من المتروبما أن . في صورتها األيونيةر ـالعناص
)Loam ( يوني كبيرة أللتبادل اامساحة سطح تبلغ مليوني متر مربع، لذا تكون فرص له

  . جداً

حطام عضوي محجوز في التربة 
عادة ما يكون غائباً في التربة 

  المتكونة من النجيليات

وهي التربة ( (Solum)الصولوم 
  )الناتجة من عمليات تكوين التربة

المادة األصلية المعرضة للتجوية 
في بعض األحيان تكون غير 
موجودة وبعبارة أخرى أن بناء 
التربة قد يتبع التجوية بشكل أنه ال 
توجد مادة معرضة للتجوية بين 

B ،D ال تدخل ضمن الصولوم  
أي طبقات تحت التربة مثل 

لبة أو طبقات من الصخور الص
الطين أو الرمل ليست مواد أصلية 

(Parent material)  والتي يكون
لها أهمية للطبقات الموجودة 

  أعالها

أفقيات النشاط البيولوجي األقصى والتفتت 
) إزالة المواد المذابة أو المعلقة في الماء(

 أو كالهما

من تجمع المواد المعلقة (أفقيات التفتت
ن أقصى تجمع للطين أو أو م) Aمن 

التشكيالت الكبيرة أو المتشورية أو 
 كالهما

C 

D

الحطام العضوي متحلل جزئيا
 أو يكون طبقة

Ccs 
Cca 

تفعة مشهورخفيف اللون تفتتيته مرأفقي 
الوجود في التربة البودزولية 

(Podzolic soils)  ويوجد بشكل خفيف
أو ال يوجد تماماً في التربة الشيرنوزيمية 

(Chernozemic soils) 

أفقي داكن اللون عالي المحتوى من
  المواد العضوية مختلطة بمواد معدنية

أكثرAولكنه يشبهBانتقالي بالنسبة لـ  
  وفي بعض األحيان يكون غير موجود Bمن 

:B1  

عادن الطينيةتجمع أقصى من الم
السيليكاتية أو من الحديد والمواد 
العضوية؛  تكوين أعظمي 
لألشكال المنشورية أو الكتالية 

  أو االثنين معاً) المتكتلة(
 Cانتقالي بالنسبة لـ

G  : أفقيG للطبقات المتقاربة بشدة، مثل
  الترب الهيدرومورفية

هي طبقات من كربوناتCca  ،Ccsأفقيات 
متجمعة الكالسيوم أو كبريتات الكالسيوم ال

  الموجودة في بعض الترب

:Aoo 

Ao  :    

:A1  

:A2  

أوراق منفصلة وحطام عضوي
  أكثره غير متحلل

:A3  

أكثر منBولكنه يشبه Bانتقالي بالنسبة إلى  
A ير موجودوفي بعض األحيان يكون غ  

:B2  

:B3  
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  2ـ  5الشكل رقم 
  التربة تبعاً لنسبة الطين والرمل والغرين بها أصناف قوام

  )1957عن قسم الزراعة للواليات المتحدة األمريكية (

 السالبةالموجودة في المحلول المائي مع األيونات  )الكاتيونات( تتبادل األيونات الموجبة
تصبح حامضية بعد فترة من  إلى أنمعظم الترب  وتميل. مصة على سطح الطيندالم

الوقت بسبب استبدال األيونات الموجبة الممتصة بأيونات الهيدروجين الزائدة في مياه 
وتؤدي هذه . من وقت آلخر (Lime)بالجير  لجاألمطار، ولهذا السبب، يجب أن تعا

يسيوم، كما هو موضح الطريقة إلى استبدال أيونات الهيدروجين بأيونات الكالسيوم والمغن
  ).3-5(في الشكل 

سعتها ب (Cations) األيونات الموجبة مع لتبادللوتقاس قابلية التربة 
 Milli) مكافئ الملّيب، التي يعبر عنها عادة  (Exchange capacity)للتبادل

equivalents) مائة الموجودة فيلمعادلة الشحنات السالبة  لأليونات الموجبة الالزم 
مقسوماً  قيمة الوزن الذريأليون هو " المكافئ("، (Ph7)ة ذات درجة حموضة غرام ترب

الصفات  من (Montmorillonite clay)ولطين مونتموريلونايت ). على التكافؤ
ي مكافئ ملّ 100 مقدارهاالغنية بهذا المعدن قابلية تبادل أيوني  ما يجعل للتربة الممتازة

 غرينية طفالية

 طين

 طينية طفالية
  طين رملي

غرينية طينية
  طفالية

 غرينية طفالية

 غرين

 طفالية
  طفال رملي طيني

  رملية طفالية
  رمل طفالي
  رمل

النسبة المئوية 
  للطين

النسبة المئوية
  للغرين

النسبة المئوية
  0  للرمل

100  
100  

0  

100 0 
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ي مكافئ للمائة غرام للترب التي يسود فيها لّم 10غرام تربة مقارنة بأقل من  100لكل 
من تحلل  ناتجةلمواد العضوية الل عزىيويمكن أن . (Kaoline-type soils)الكاولين 

ال يكون  (Jenne, 1968)وطبقاً لجين . االستبدال سعةمن  المواد النباتية جزء رئيسي
و كسيدات كافياً إليضاح وجود الطين أو المواد العضوية، وال الترسب كأكسيد أو هيدر

،  وجرى االقتراح بأن يكل والنحاس والزنكنلت والاارتباط العناصر االنتقالية مثل الكوب
التثبيت يعود إلى تكوين المعقدات مع األكاسيد المائية للحديد والمنغنيز، التي توجد 

 (Means et al., 1978)ز وآخرون ناكتشف ميو. كمغلفات لجسيمات التربة والرواسب
أن دور المنغنيز كان سائداً ليس لتثبيت العناصر االنتقالية فحسب ولكن لألكتينيدات 

  . كذلك

 أن يكون لها سعة استبدالمن جسيمات كبيرة نسبياً إلى  المكونةلترب الرملية اوتميل 
  .ضعيفة، يمكن زيادتها بإضافة المواد العضوية
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  3ـ  5الشكل رقم 

  اعالت التبادل األيوني عندما يضاف الجير للتربة الحامضيةتف
  ]U.S. Department of Agriculture (1957)من [

  
سلوك النويدات المشعة في الترب

يعتمد امتصاص النويدات المشعة ذات عمر النصف الطويل إلى درجة كبيرة على فترة 
 نهاياتلى إ كيميائياً للتحرك جاهزةبقائها ضمن منطقة الجذور، وعلى الدرجة التي تكون 

  . القابلة لألكل إلى األجزاء  (Translocation)الجذور واالنتقال 

 ن عضوي غرويطي

  

  طين عضوي غروي جير

  

 تربة حمضية+          جير تربة متعادلة

2+Mg    أيونات مغنسيوم قابلة لإلبدال 
3+Al     أيونات ألومنيوم قابلة لإلبدال  

+K       أيونات بوتاسيوم قابلة لإلبدال  
H2O      ماء  

3Al(OH) هيدروكسيد ألومنيوم  

H+ أيونات الهيدروجين في محلول التربة
  )حموضة نشطة(

+H  أيونات هيدروجين قابلة لإلبدال
  )حموضة ممكنة(
Ca2+ أيونات كالسيوم في محلول التربة  

2+Ca أيونات كالسيوم قابلة لإلبدال  
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النشيط على الغالف  تُمتز، فإنها يمكن أن بالتربة )ذائبة وهي(نويدة مشعة  تصلتوعندما 
هيدروكسيد أو  –ترسب كأكسيد تخضع لتبادل أيوني وت، والموجود على الجسيمات

 ,Shultz)األيوني  ابقى بشكلهتمركباً معقداً مع المركبات العضوية أو  ونتُكسلفيد، أو 

هذه األجزاء إلى درجة  بينوتحدد الطريقة التي تتوزع بها النويدة المشعة . (1965
الخضوع مدى في طول المدة الزمنية التي تبقى فيها في موقع الترسب  كبيرة

  .  النبات جذورلإلمتصاص بواسطة 

موجود في الفراغات بين بين التربة والماء ال األثرعناصر ة توزع وتوصف طريق
والذي  Kdورمزه  (Distribution coefficient)عادة بواسطة معامل التوزيع  الخاليا
على  ةوحدة وزن المواد الصلبة، مقسومفي  المتشربة ةالمشع اتعنه بكمية النويد يعبر

يلتر عادة بوحدات ملّ Kdويعبر عن . الماء المشعة الذائبة في وحدة حجم اتكمية النويد
وعند نقل النويدات المشعة بواسطة الماء الذي يجري خالل األوساط . لكل غرام

في معدل حركة  اًتسبب انخفاض اإلشترابالجيولوجية المسامية أو المتكسرة فإن ظاهرة 
 Retardation)ويحدد معامل اإلعاقة . النويدة المشعة مقارنة بمعدل حركة الماء

factor)  عند حدوث إتزان على أسطح الوسط، و واإلنتزاز اإلشترابمعدالت بهذا
 مباشرة بمعامل التوزيع يتحدد المعامل) اإلنتزازومعدل  اإلشترابيعني تساوي معدل (

Kd .آثار مهمة على إدارة النفايات  حركة النظائر المشعة بهذه الطريقة له إبطاء إن
القيم ) 1-5(ويوضح الجدول . الحادي عشرقشته في الفصل جري مناتس وهو ماالمشعة 

ويمكن أن تتفاوت القيم . في أوساط بعينها المقاسة لمعامل االنتقال لعناصر مختلفة
العوامل التي  ومن. الى درجة هائلة حتى لنفس العنصر Kd المقاسة لمعامل التوزيع
حقلية، نوع التربة الرية أو مختبالدراسة الفي حالة  سواء Kd تؤثر على معامل التوزيع

، الفيزيائي شكلال، يونياأل الشكل، (pH)موضة حدرجة الحرارة، درجة ال ،أو الرواسب
  . ووجود األيونات األخرى

عديمة  لدرجة تصبح معهاالتربة  بإحكام قوي بجسيماتترتبط أيونات بعض العناصر و
الخفيفة رضية النادرة ألولقد لوحظ أن الثوريوم وبعض العناصر ا. الحركة تقريباً

(Light rare earth elements (كتلة الخام أكاسيد الحديد في على على الطين و تمتز
 مكمنهاس في البرازيل، وتنتقل من في والية ميناس غري قرب سطح تٍل الضخمة

في السنة، بالرغم من أن المعدل السنوي  9-10لتي تذيبها بمعدل ابواسطة المياه لجوفية 
  .(Eisenbud et al., 1984; Lei et. Al., 1986)سنتيمتر في السنة  170بلغ للمطر ي
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  )أ(المنشورة (Kd)ع بعض قيم معامل التوز:  1ـ  5رقم الجدول 
)غ/مليلتر(القيم المنشورة العنصر الموقع

 بحيرة ميتشجان
  نهر كلنيش

  بركة ماء عذب
  ترب مختلفة
  نهر هدسون

  بحيرة ميتشجان
  نهر سافانا
  كاني من نيفاداصخر بر
  ترب يوتا

)وايت أوك(بحيرة البلوط األبيض 
  بتنسي

  دراسات مختبرية
  البحيرات العظمى

 جدول البلوط األبيض بتنسي

 السيزيوم
  السيزيوم
  السيزيوم

  اليود
  بلوتونيوم
  بلوتونيوم
  بلوتونيوم
  راديوم
  راديوم

  روتينيوم
  

  روتينيوم
  إسترنشيوم
 إسترنشيوم

  510إلى أكبر  510
  88,000لى إ 1360
4600  
  52.6إلى  0.007

7 x 510  
3.3 x 510  
  x 510 4.1إلى  0.4

6700  
  467إلى  214

  1أصغر من أو تساوي 
  

x 410 9إلى  1أصغر من 
  85إلى  30

 150إلى  100
   NCRP (1984a)مختصرة عن ) أ(

لأليونات بمعدالت مختلفة  امتزازعند مرور الماء خالل األوساط الجيولوجية يحدث 
األيونات المختلفة  امتزازويتم . على الخواص الفيزيوكيميائية لأليونات واألوساط تعتمد

بحيث تكون من الطرف المتقدم كروماتوغرافية،  وبذلك تتشكل متواليةبمعدالت مختلفة، 
 بقوةاأليونات الموجبة  امتزازيجري على العموم و. منها األيونات األضعف ارتباطاً

بسبب كثرة الجسيمات ذات الشحنة السالبة على  نات السالبةاأليو قوة امتزاز أكبر من
قيماً  (Multivalent ions)متعددة التكافؤ  األصغر وتُظهر األيونات. ح التربةوسط

أحادية  األكبر بصورة أقوى من األيونات تُمتزإذ أنها  (Kd)التوزيع   أكبر لمعامل
مثل التربة، يتناسب الجزء  (Unconsolidated)ألوساط غير المدمجة في او ،التكافؤ
الترب من المواد  التي تجعُلسباب األ و أحده اوهذ .حبيباتمع حجم ال عكسياً الممتز

  .(NAS-NRC, 1978) اإلمتزازالفعالة في عمليات 

في موقع هانفورد  وقد جرى تخزين كميات هائلة من محاليل النفايات المشعة
(Hanford)  مبان للخزنض وتحتها في خنادق أو بوالية واشنطون على سطح األر .

ه الجوفية ايالم طبقةباتجاه  فردةالمننواتج االنشطار  بحركةالمتعلقة  ،ودلت الدراسات
مخروط  نوكَتُ وحدهاعلى أن النويدات المشعة  ،قع تحت النفايات المخزونةالتي ت
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 ةها الكيميائيألفتمدى يعتمد على بتعاقب ر العناص تنزاح فيه (Sorption cone) اشتراب
صغيرة لتبادل  وسعيةنسبياً التربة في هانفورد رملية ولديها و. اإلمتزازوسط  معالنسبية 
  . (Pearce et al., 1960)غرام  100ملّي مكافئ لكل  10-5 وناتيالكات

على  (Spitsyn, et al., 1960)) سابقاً(االتحاد السوفيتي  يودلت الدراسات الحقلية ف
أمتار  5أقل من (سنتيمتر في اليوم   1.3إلى  1.1 اجر بمعدلهقد  90 -سترنشيومأن اال

نفذت إليها المياه و، نوعاً ماخالل التربة التي كان لها قابلية تبادل عالية ) في السنة
 متوسطسنة، فإن  40نحو  90 –سترنشيوماإل ذرة وبما أن متوسط عمر. الجوفية

أقل من  اضمحاللها إشعاعياً ستكونبل ق 90 –سترنشيومالمسافة التي تقطعها ذرة اإل
 يصل نقصهايمكن أن  90-والكمية الكلية لإلسترنشيوم. متر تحت الظروف السائدة 200
ويكون ) سنة 280(عمر النصف  أمثال ةمن الكمية األصلية خالل عشر %0.1إلى 

في اختزان ومن الواضح أن سعة الترب . متر 1400متوسط المسافة التي قطعتها هي 
  .عالية األيوني  بشكلهانواتج االنشطار  بعض

 ,Spitsyn et a.l)ومن الدراسات الحقلية والمختبرية التي أجراها سبتزن وآخرون 

ومجلس البحوث  (Alexander et al., 1960)والكسندر وآخرون  (1960 ,1958
 من 90–وجدوا جميعاً أن تساقط اإلسترنشيوم  1961الزراعية في المملكة المتحدة عام 

تجارب األسلحة النووية يثبت بشدة في العشرة سنتيمترات العليا من التربة لعدة سنوات 
العمودية الحركة  (Alexander, 1967)وقد درس ألكسندر . بعد حدوث الترسيب

في الحقول التي بها عدة أنواع من  137–والسيزيوم  90–لإلسترنشيوم  )باتجاه األسفل(
من حطام  للسقطبعد فترة وجيزة من وقوع أعلى مستوى الترب وصفات مختلفة للنباتات 

 التي خضعت للدراسة ظهروفي جميع المواقع . األسلحة النووية في بداية الستينيات
السنتيمترات العشر األولى من  في،  بالدرجة األساس، المشعتين هاتين النويدتين تواجد
أكثر من المواقع األخرى،  وفي أحد المواقع الذي جرت دراسته بتفصيل. )∗(التربةعمق 

األوراق، وربما يرجع  بقاياوجد أن هاتين النويدتين كانتا موجودتين بكميات ملحوظة في 
لك إلى حقيقة أن جمع العينات جرى مباشرة بعد إجراء تجارب األسلحة في ذسبب 

                                                 
نسبة إلى بال األكبر 90 –وم يسترنشاإل حركية، سببت كثرة التجارببعد ثالثين عاماً من فترة  )∗(

 معامل يتجاوزب 1.6 في األصل سترنشيوم البالغةاإل السيزيوم إلى السيزيوم زيادة في نسبة
  (Eisenbud, 1991)العشرة
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ظهر الغبار الذري المتساقط في وقت جمع العينات  ومن التقديرات التي تمت على. الجو
% 50أن الـ و الرواسب يمكن أن يكون في بقايا األوراق وفي التربةفقط من % 50 نأ

، التساقطوبهذا فإن الجزء األعظم من . جزء الخضري من النباتاتالباقية موجودة في ال
 أحياء مجهرية – بقايا –نبات  –تربة : سنوات يكون موجوداً في دورة التربة  3-2بعد 

وهذا مغاير لما لوحظ في الترب الرملية الطينية . (Ritchie et al., 1970)تربة  –
(Sandy loam) القصوى في عام  التساقطسنوات من فترة  9ع آخر بعد ـفي موق

 137 –والسيزيوم  90 –سترنشيوممن اإلفقط نسبة مئوية قليلة جداً  فقد وجد أن. 1963
. األوراق ة مع بقاياكانت مرتبطفي عمود التربة الموجودة  239، 240 –والبلوتونيوم 

ة مكافئة تقريبا قلبالعليا للتربة غير الم اًوكانت التراكمات التكاملية في الثالثين سنتمتر
الى حدوث إزالة قليلة  نفس المستوى وهو ما يشيرللكميات التي قدرت بأنها ترسبت في 

 137 –علنت  نتائج مشابهة بالنسبة للسيزيوم ُأقد و. (Hardy, 1974)من الموقع 
 عينات التربةالغبار الذري المتساقط في عدد من  المحتـواة في 239، 240والبلوتونيوم 
 ;Alberts et al., 1980) اتيل الثمانينـات وأوائير السبعينـي أواخـف تالتي جمع

Linsalata, 1984)    
ر ـع نهـرب موقـة قـفي الترب 129 –وفي دراسة لتراكمات اليود 

 اًفي الثالثين سنتيمتروجد أن زمن مكوث النصف ، (Savanah River site)اـسافان
 6 ±سنة  30بحوالي يقدر سنة  25خالل فترة  عند مراقبتها األولى من سطح التربة

  . (Boone et al., 1985)سنوات 

أكبر بالتربة  بدرجةيرتبط  137 –وقد أثبتت القياسات التي قام بها الكسندر أن السيزيوم 
 90 –سترنشيوم من اإل المتلقاة ولغرض التنبؤ بمقدار الجرعات .90 –سترنشيوممن اإل

افترضت اللجنة العلمية حول تأثير اإلشعاع الذري التابعة لألمم  المترسب على التربة
دل ـبمعبالغسل المواشي  علف عن منطقة جذور يبعد 90 –سترنشيومالمتحدة بأن اإل

) Whicker and Kirchner )1987وقام . (UNSCEAR, 1969)سنوياً % 2غ ـيبل
  6,6x 10-6و  90 -سترنشيومفي اليوم لإل 6,6x 10-5بنشر معدالت الغسل والبالغة 

أن القيمة يالحظ و .في اليوم للبلوتونيوم  6,7x 10-7و  137 –في اليوم للسيزيوم 
اللجنة العلمية التابعة لألمم المتحدة حول تاثير تتفق مع تقديرات  الخاصة باإلسترنشيوم

لمعدل الغسل من التجارب المختبرية  وتم الحصول على عدة تقديرات. إلشعاع الذريا
 وقد لفت كراوسكوبف .الظروف الحقلية بصورة مناسبة دوماًالتي ال تحاكي 
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(Krauskopf, 1988)   إلى التي تؤدياالنتباه إلى األسباب حدوث خطأ  في تقديرات 
المحاكاة  التقديرات إلىاستندت   ر في حالالتأخالذوبان ومعامالت  قابلية معامالت
  .  المختبرية

في تربة موقع روكي فالتس قرب مدينة دنفر بوالية  240، 239 –البلوتونيوم  ويرافق
من ذلك % 18إشعاعي يبلغ نحو  بمستوى نشاط 241 –يوم شمريألكولورادو، ا
أن  (Ibrahim et al., 1996) 1996قد وجد إبراهيم وزمالؤه في عام و. للبلوتونيوم

منهما في التسعة سنتيمترات األولى % 80العنصرين يكونان مرتبطين بقوة، بحيث يبقى 
فيما يتعلق  التعميمات وضع بعضوعلى الرغم من إمكانية . سنة 25من التربة لمدة 

من النويدات المشعة في التربة، إال أن سلوكها يكون معتمداً على بدرجة تثبيت عدد 
األرض  حراثة دىالتصريف، وموموقع مثل معدالت وكميات المطر، عوامل خاصة بال

مناقشة  وستتابع. ال يكون عملياً القيام بالتنبؤ الكمي العام في الوقت الحاضربدرجة 
الغبار الذري الناتج عن  نتيجة سقوطسلوك النويدات المشعة المترسبة على التربة 

  . 9ر في الفصل بأك بتفصيلتجارب األسلحة النووية 
  
متصاص من التربةاال

منها  16لتعرف على معظم العناصر الطبيعية في التربة، إال أن اعلى الرغم من إمكانية 
الكربون، : وهذه العناصر هي . فقط يمكن أن يعد ضرورياً لنمو وتكاثر النباتات

الفسفور، الكبريت، البوتاسيوم، الكالسيوم،  ،الهيدروجين، األكسجين، النتروجين
ويحصل النبات على تلك العناصر . وم، البورون، والكلورنيوم، النحاس، الموليبدالمغنس

من  أن يحصل عليهامن التربة، ما عدا الكربون والهيدروجين، واألكسجين التي يمكن 
  . الجو

يمكن أن توجد كذلك في النباتات  ما تربةويمكن االفتراض أن األيونات الموجودة في 
د من العناصر، ولكن يعدالوتتطلب العمليات األيضية توافر . التربة تلك النامية على

مثل اليود، الكوبلت، اليورانيوم، والراديوم التي يعرف أنها موجودة في  العناصربعض 
  . النباتات ال تخدم أية وظيفة أيضية معروفة

دة ائي للنوييالكيم الشكلوتعتمد درجة امتصاص النباتات للنويدات المشعة من التربة على 
وعلى متطلبات النبات األيضية وعلى العوامل الفيزيوكيميائية في  توزعهاوعلى معامل 

  . التربة
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من  لمعامالت االنتقال (Compilations) العديد من المجموعات المنشورةد ويوج
 وآخرينوطبقاً لنيشيتا ). Ng, 1982; Ng et al., 1982(إلى النبات  األرض

(Nishita et al., 1961)  ن التربة م ةختلفمالمشعة العناصر لل اإلندخاالت النسبية  فإن
  : ي كالتاليه
 ،االيتريوم > السيريوم > نيوم يالروتو ،السيزيوم> الباريوم  >اليود  >> سترنشيوماإل
  .  البلوتونيوم> النيوبيوم ويوم نالزركووالبروميشيوم و

في حالة غياب المعلومات  للنبات مختلف العناصر اندخالتقدير  فيتوفير المساعدة ول
بنشر  (NCRP, 1984)الحقلية، قام المجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع والقياسات 

 (Default values) "القيم البديلة"، التي توفر )2-5(المعلومات الموجودة في الجدول 
جراء تقديرات الجرعات في حالة غياب إلوالتي يمكن استخدامها  الموصى بها
كبير جداً ولهذا يجب  القيم الموصى بها لبعض العناصر مدىو. حقليةالمعلومات ال

 1982أعمال نج وزمالئه ويمكن إيجاد قوائم أكثر تفصيالً في . استخدامها بحذر شديد
 ,Ng 1982 ; Ng et al., 1982 ; Till and Meyer) 1983تيل وماير في جداول و

1983) .  
  2ـ  5الجدول رقم 

  )أ(النبات (Uptake) معامالت أخذالموصى بها ل القيممدى 

  التركيز في الخضروات الرطبةنسب  العنصر
 التربة الجافةإلى التركيز في

 نسبة القيمة الكبرى
إلى القيمة الصغرى

  الكوبلت
  اإلسترنشيوم
  الروتينيوم

  اليود
  السيزيوم
  الراديوم

  اليورانيوم
 البلوتونيوم

1 x 10-3  9.4ـ x 10-3  
1.7x 10 -2  1.0ـ  
3.8 x 10-3  6.0ـ x 10-2  
2.0 x 10-2  5.5ـ x 10-2  
6.4 x 10-4  7.8ـ x 10-2  
3.1 x 10-4  6.2ـ x 10-2  
2.9 x 10-4  2.5ـ x 10-3  

1x10-62.5ـx10-4 

9  
59  
16  
3  

121  
200  
8.6  
250 

  (a 1984)مأخوذة من المجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع والقياسات ) أ(
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ودة بصورة اعتيادية في التربة، والتي تستخدم في العمليات تمتص النظائر المشعة الموج
وبهذا يصبح . غير مرتبط بالخواص اإلشعاعية للعناصر بأسلوباأليضية للنباتات 

وال يستطيع النبات . جزءا من محتوى الكالسيوم المتوفر في التربة 45 –الكالسيوم 
ونعني . تقرة للكالسيوموالنظائر المس 45 –بين الكالسيوم  بصورة ملحوظة التفريق

التربة الذي يوجد بشكل قابل الكلي في بالكالسيوم المتوفر بأنه ذلك الجزء من الكالسيوم 
وال تستطيع الجذور في بعض األحيان . ينظام الجذرالإلى  دال وجاهز لالنتقالـلإلب

في  وبهذا فإن النباتات النامية. (Chemical congeners)تمييز المتشابهات الكيمائية 
سترنشيوم غير قادرة على التمييز التي تحوي الكالسيوم واإل غير العضويةالمحاليل 

  . (FAO, 1960; Whicker and Schultz, 1982)بينهما 

 على أسطح التربة مستودعاً يزودلإلبدال  شكل قابٍلعلى  شربةتالمالعناصر  وتؤلف
مع  اتجذور النبات أطرافإلى  ر العناصرموت. من المتطلبات الغذائية بالكثير النباتات

  .المتشرب ماء التربة، الذي تكون فيه العناصر الذائبة في حالة توزان مع الطور الصلب

 30فهي أقل من  ،التربة تعتمد على نوع النبات فيجذور النباتات على أعماق  تواجدوت
التي  (Asparagus)والهليون  برسيمعكس جذور نباتات العلى  خسنتيمتر بالنسبة للسبان

ومع ذلك، يمكن لنوع التربة أن يحور عمق . أمتار أو أكثر 3تخترق التربة إلى عمق 
وتتضح كفاءة المجموعة  (Abbot et al., 1991) من النبات نوع معينالجذور ل شبكة

دار الجذرية كأسطح لالمتصاص في حالة نبات الجاو(Rye)  الشتوي حيث يصل سطح
  .(Wadleight, 1957)  2م600احد إلى حوالي المجموعة الجذرية للنبات الو

  
يخضرلجزء الترسب النويدات المشعة على ا

 يمكن أن تلوث المواد المشعة النباتات عن طريق التساقط المباشر على األجزاء
النويدات المشعة  الـانتق وربما تم بعد ذلك. (Russell, 1965, 1966)الخضرية 

ترعى أو إلى البشر على هيئة تلوث سطحي أو ربما بصورة مباشرة الى الحيوانات التي 
الموجودة بعض اآلثار من المواد كما لوحظ أيضاً، أن  .سطح النباتات عبراً يتمتص أيض

عن  االمتصاص بـإلى جانر المطر ـفي التربة يمكن أن تلوث النباتات بآلية تناث
 100 حوالي عنل تقويمكن للجسيمات التي . (Dreicer et al., 1984) روطريق الجذ
بتراص  اًسنتيمتر 40ة ارتفاع ـات لغايـأن تترسب على أسطح النبات ميكرومتر
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 (Zach and Mayoh, 1984)و ـاقش زاك ومايـنولقد . قطرات المطر تـوتثبي
ا أنه يجب ـ، واستنتجالرعويةة من قبل الحيوانات ـالترب شيء من اولـة تنـأهمي
نماذج لجنة في  والمحددة اولها المواشي،تتن ة التيـالمشع النظائر كميات زيادة
 0.5 النويدات المشعة الموجودة في بكمية، (NRC, 1977)ات النوويةـنظيمالت

وقد وجد بعض الباحثين أنه من المهم األخذ . ومـيكيلوغرام من التربة المتناولة في ال
انتقال ار ظاهرة إعادة التعلق لدى وضع النماذج الرياضية الخاصة بـفي االعتب
 وفي حالة. (Breshears et al., 1992) خالل مسار الحليب من 137 –السيزيوم 

ال تقبلها عالية، والتي  (Kd)الت توزيع ـمعام لها التي مشعةال داتـالنوي بعض
وم والثوريوم ـمثل البلوتوني) الًـيكون امتصاصها من التربة قلي(ات ـالنبات

. للتناول سساهو الطريق األ المباشر ةـلترباول اـون تنـيك يمكن أنواألمريسيوم، 
يكون  القناة الهضمية قـعن طريية نيتكألهذه العناصر ا فإن امتصاصومع ذلك 

  .  ضعيفاً

حليب البقر  وزع محتوىتُموضوع  ،تجارب األسلحة النوويةوقد استأثر، في فترة إجراء 
النباتات من التربة  ةوما امتص بواسطعلى األوراق ما ترسب منه  بين سترنشيوممن اإل
التنبؤ  لكي يمكنوتنشأ أهمية ذلك من حقيقة أنه ). 9الفصل  أنظر(من االهتمام  بالكثير

من الضروري  نه، فإ90 –سترنشيوم المتوقع لإل للتساقطبتعرض اإلنسان المستقبلي 
معرفة ما هو مقدار الجرعة الناجمة عن استهالك الحليب بسبب الغبار الذري المتساقط 

الذي سوف يختفي بعد توقف تجارب األسلحة، وما هو مقدار الجرعة التي تعود ويثاً حد
مثل تاجيما  وقد حاول عدد من الباحثين. الباقي في التربةوهو  90–سترنشيومإلى اإل

معامالت  مواءمة) Tajima and Doke, 1956; Russell, 1965( ودوك وراسل
  :معادالت من النوع  في تناسبية

C = Pr Fr + Pd Fd 
الكالسيوم في الحليب و 90 –سترنشيوماإل بين شهراً 12في  لنسبةمتوسط اهو  Cحيث 

ملّي (السنوي  90-  شيومنرتسهو مقدار ترسب اإل Frو ) غرام كالسيوم/ بيكوكوري(
ملّي ( 90–شيوم نسترهو الترسيب التراكمي لإل Fdو ) كيلومتر مربع/كوري
معدل المعتمد على  C في نوكَالتناسب للمهو معامل  Prو ) كيلومتر مربع/كوري
  . على الترسب المعتمدC  في نِوكَهو معامل التناسب للمPd و السرعة
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 العام الماضي بدء من التساقط الذري الحديثتأثير الغبار الذري المتساقط خالل  ولتفسير
لجزء من السنة،  علفاً مخزوناً تناولتسترنشيوم لألبقار التي على مكونات الحليب من اإل

 في المعادلة تضمين حد آخر (Bartlett and Russell 1966) بارتلت ورسل اقترح
  : تصبحوبهذا  (Lag factor) الفتوروهو عامل 

C = Pr Fr + Pd Fd + P1 F1 
ملّي (هو الغبار الذري المتساقط خالل األشهر الستة األخيرة للسنة الماضية  F1حيث 

  .للفتورهو معامل التناسب  P1 و) كيلومتر مربع/ كوري 

بدرجة التساقط فيها معدل  يتغيرمهماً خالل الفترات التي  التدقيقوربما يكون هذا 
ضرورة الستخدام هذا الحد  (Aarkrog, 1971b) ملموسة، ولكن لم يجد اركروغ

-1962في الدنمارك خالل الفترة  التساقط الذري التي لوحظت اإلضافي لربط معدالت
1968  .  

من  المباشر بداية الستينات، كان االمتصاص الغزير التي حدثت في تساقطلوخالل فترة ا
متوسط وكان . الموجود في الحليب 90–سترنشيوممن اإل% 10التربة مسؤوال عن نحو 

 0.3هو  90- سترنشيوماإلبلتلوث الحليب  على المستوى العالميتناسب التربة  معامل
(UNSCEAR, 1964, 1966) .السرعةعامل التناسب للمكونة المعتمدة على وكان م 

ال يكون طريق التربة مهماً للنويدات المشعة قصيرة العمر، مثل عادة و. 0.8حوالي 
أن يدخل إلى أيام فقط بسبب تفككه قبل  8مقداره  فله عمر نص والذي 131–اليود 
  . النبات 

 للمحاصيل ث المباشرالتلووتختلف أهمية التلوث السطحي مع موسم النمو، وذلك ألن 
 نشيطةبصورة  مواشيأو عندما ترعى ال ،كون على أشده قبل أو أثناء الحصادي بديهياً

وعلى العكس من ذلك، فإن الخطورة . في الحقل) المنتجة للحليب الماشيةوعلى األخص (
 نامية في الحقل بالرغم من أنه محاصيلأشهر الشتاء عندما ال توجد  فيربما تكون أقل 

في خالل هذه األشهر فإن التساقط المباشر على األجزاء القاعدية من الحشائش في حتى 
األعشاب الدائمة يمكن أن يختزن حتى الربيع التالي عندما تمتص الملوثات بواسطة 

أكبر ما يمكن في النباتات التي تكون  كونبهذا الشكل ت االحتفاظ قدرة إن. النامية النباتات
. (Russell, 1965) قاعدية والسيقان القديمة والجذور السطحيةمن األجزاء ال" حصيرة"

 ,.Wicker et al)في الحليب  131-وقد قدر ويكر وزمالؤه عند نمذجة تركيز اليود
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 إذ مستويات خالل الصيفالمن % 10 حوالي تكون ويةمستويات الشتالأن  (1990
 ع الغبار والتربةمفإن اليود يدخل في الشتاء،  ازجم من عدم تناول علف طـبالرغ

(Zach and Mayoh, 1984).  
لوحظ أن اآللية الرئيسية للتلوث السطحي لنباتات فول الصويا والحنطة النامية قد هذا و

في تربة سطحها ملوث بالبلوتونيوم تأتي من إعادة التعلق الناجم عن الحصاد اآللي 
(Mcloed et al., 1980; Adriano et al., 1982) .  

ية النسبية لتلوث األجزاء الخضراء أيضا على تركيب النبات ودور أجزائه وتعتمد األهم
األزهار على سيقان الحنطة لها شكل يؤدي ف. المختلفة بالنسبة لعادات اإلنسان الغذائية

لهذا السبب وجد أن الحنطة  وربما .لجسيمات الغبار الذري المتساقط أقصى حجزالى 
الناتج من تساقطات التجارب في الغذاء الغربي  90 –سترنشيوم لإل اًرئيسي اًمصدر تمثل

(U.S. AEC, 1960b) . ًلالحتفاظ بالملوثاتوقد ذكر أن للحبوب قابلية كبيرة نسبيا 
ويتضح تأثير الممارسات الغذائية من أنه قد تبين أن الخبز  .الخضريةعلى األجزاء 

مصنوع من القمح أقل من الخبز ال 90-األبيض يحتوي على كميات من اإلسترنشيوم
 وعلىالكامل الذي يصنع من دقيق غير منخول يحتوي على الغطاء البني الخارجي 

  . الجزء األبيض الداخلي من حبة القمح 
اإلشعاعي، والتطاير  التفكك عن طريقتلوث األجزاء الخضراء  يزولويمكن أن 

(Volatilization)رى، والموت األخ العوامل الجويةمطر وتأثيرات ماء ال، والغسل ب
درس وقد . الغسل قبل استهالك اإلنسان لها عندالنبات، وبالطبع،  من أجزاء ضياعو

الصادرة عن سترنشيوم بيانات اإل (Chamberline, 1970) 1970في عام   تشامبرلين
بسبب الفقد الحقلي خالل  ) عمر النصف( بقاء النصف زمنمن الباحثين، ووجد أن  عدد

وعلى ما يبدو . الدوري لتفكك اإلشعاعيلاعتبار  أيدون  يوماً 14يقارب  موسم النمو
ائية والفيزيائية ييتأثر باختالف الخواص الكيم إالّ أنه، مفيدمتوسط  ذلك يمكن اعتبار

. Miller and Hoffman, 1982)(للنويدات المشعة، إضافة إلى اختالف نوع النبات 
الذي جرى  90 –سترنشيوم الخاص بإزالة اإل (Half-time) نصفال زمن ويتراوح

 الزرعةحتوي تو. يوماً في الشتاء 49يوماً في الصيف إلى  19رشه على النباتات بين 
 وقد وجد. سترنشيوم المترسب الموجود في البدايةمن اإل% 1على أقل من  ةالجديد

أن الفقد الجزئي الذي يبلغ   (Krieger and Burmann, 1969) كريجر وبورمان
لكي يصف معدل حدوث العملية خالل األسابيع األولى بعد كان مقبوال  في اليوم 0.05

  . التساقط ولكن هذا الفقد الحقلي كان أبطأ بعد ذلك 
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أن استمرت ثالث سنوات  في دراسة (Hansen et al., 1964)زمالؤه ووجد هانسن 
ت في الحليب الذي جمع من المواشي التي رع 90–ترنشيوم اإلسو 131–اليود  تراكيز

رعت في  في الحليب الذي جمع من مواشٍ أقل من تراكيزها ،لسماداجيدة في حقول 
بسرعة أكبر في ، ألن الحشائش التي نمت %50بمقدار  حقول لم يتم تسميدها جيداً

  .الناجم عن الترسب على األجزاء الورقية التلوث من خففت الحقول المسمدة

انتقال جسيمات التربة بواسطة التعرية
نقل النويدات المشعة المرتبطة آليات  ىحدإ المطر جريان هطوالتالتعرية بسبب  تعد

الحفاظ بالنسبة للعلماء المتخصصين في  اًمهم التربة فهم تعريةيعد و. بالتربة السطحية
السنين تحت  على مدى التربة بضياعصيغ للتنبؤ  وضعتوقد الزراعة  فيوعلى التربة 

لوزارة الزراعة في الواليات المتحدة  التابعةتربة مصلحة الحفاظ على ال إشراف
إلى  إضافةً . (Musgrave, 1947; Wischmeier and Smith, 1978)األمريكية

 دراسة تحركمن البحوث الحديثة وجهت بصورة خاصة إلى  معتدلعدد  جريُأذلك، 
لمائية ا األحواض إلىالتعرية  مجرياتالنويدات المشعة ذات عمر النصف الطويل نتيجة 

 Foster and Hakonson, 1986; simpson et al., 1986; Muller et)الكبيرة 
al., 1978; Linsalata, 1984  .(  

في  سطحبت على البفعل الرياح في إعادة تعلق الملوثات التي ترس التذريةسبب توت
ألفا مثل  بالنسبة لمشعاتعلى وجه الخصوص  وهذا مهم. (Chepil, 1957) الهواء
  ). الفصل الرابع أنظر(سبب زيادة إمكانية استنشاق الجسيمات بتونيوم، البلو

  
النقل األيضي خالل سلسلة الغذاء

ب على األجزاء الورقية، هما يتبين لنا مما سبق ذكره، أن امتصاص الجذور والترس
 يأكلهاالطريقان اللذان يلوث بهما الغبار الذري المتساقط المحاصيل الزراعية التي 

 بهاالتي تمر  اتعن اآللي ويبقى الكثير لدراسته. ان، أو التي تستخدم كغذاء للماشيةاإلنس
النويدات المشعة من التربة إلى الجذور، ومن الجذور إلى األجزاء التي تؤكل من 

خالل أجسام المواشي، وصوالً إلى الحليب واللحوم واألعضاء الداخلية من النبات، و
  . والبيض

 سلوك ان تخمين سلوك العنصر المشع عن طريق معرفةويمكن في بعض األحي
ألول مرة  (Comar et al, 1956)وزمالؤه  Comarوقد ال حظ . مشابهاته الكيمائية
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ا في سلسلة الغذاء، أنه يمكن ـة ومشابهاتهـال النويدات المشعـات انتقـفي دراس
 لمراقبةاوصف الدرجة التي يحدث فيها التمايز في أية خطوة باستخدام النسبة 

(Observed ratio)  ومختصرها OR،  كما يلي:  
    (Cc \ Ce)                                العينة في                                             

  = (OR) للعينة وللسلف المراقبةالنسبة 
   (Cc \ Ce)            في السلف                                                                       

  . على التوالي (congener)ه العنصر ومشابه اهما تركيز Ccو  Ce  حيث أن 

حالة بقرة جرى تغذيتها على عشب يحوي في  المراقبةاستخدام النسبة  ويمكن توضيح
حيث يمكن التكهن بتركيز  Cc \ Ce) 90– سترنشيوماإل(لى إنسبة معلومة من الكالسيوم 

 للحليب المراقبةالنسبة  إذا عرفناب، ـر في الحليـيظه سوف الذي 90–ترنشيومساإل
، التي تصف قدرة البقرة على التمييز أيضيا بين الكالسيوم (OR milk-herbage)العشب و

 بالذات OR المراقبةهذه النسبة  وبما أن. إنتاج الحليب عملية في 90–شيوم  نرتسواإل
 90-سترنشيوم وي حليب البقرة على بكريل واحد من اإلفأننا نتوقع أن يح 1،0تساوي 

بكريل من  10وى غذاء البقرة على تحإيوم، فيما إذا سفي الغرام الواحد من الكال
  . للغرام الواحد من الكالسيوم 90 –رنشيوم ستاإل

بصورة  131 –واليود  137 –والسيزيوم  90–ترنشيوم سكل من اإل ةوجرت دراس
ذلك ألن  ،ة الصنعية التي لوثت التربة والنباتـالنويدات المشعمستفيضة، من بين كل 

في الجرعات األعلى لإلنسان من بين مزيج منتجات  عادة هذه الملوثات الصنعية تظهر
  .اإلنشطار

  
90–سترنشيوم اإل

في سلسلة الغذاء نسبة  90–ترنشيوم سحول اإل المناقشاتدم في معظم ـتستخ
ولكن ال يكون  (AEC, 1972a; NCRP, 1991 b)وم الى الكالسي 90–سترنشيوم اإل

وجد أن محتوى النبات من الكالسيوم قد و. سترنشيوم مماثالً أليض  الكالسيومأيض اإل
اوت إلى درجة كبيرة، وأن التلوث المعلن كنشاط إشعاعي لكل غرام من الغذاء ـتتف
السيوم الى وحدة كتلة الك نسبون في بعض األحيان أقل تغيراً فيما لو ـيك

(UNSCEAR, 1969; NCRP, 1991b) . ،ولكن عند أخذ جميع األمور في االعتبار
معين إلى من مستوى حيوي  90 –سترنشيوم اإل في تتبعفإن النسبة تكون مفيدة 

  . المستوى الذي يليه 
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ن على التربة، أل عملياً ، يمكن أن تكون النسبة بدون معنى عند تطبيقهاولكن
طريقة  ال توجدكما بصورة متجانسة في التربة،  موجودون غير يك 90 –سترنشيوم اإل

وقد . لمغذيات التي تتعرض لها الجذورفي الى الكالسيوم إسترنشيوم للتعبير عن نسبة اإل
 المراقبة بينأن النسبة   (Frederikson et al., 1958) فريدريكسون وزمالؤه أوضح
بالنسبة لمدى واسع من  0.8لى ا 0.7التربة تراوحت فقط ضمن مجال ضيق والنبات 
طالما ظاهرياً سترنشيوم التمايز ضد اإل ولم يتأثر. الكالسيوم الموجود في التربة كميات

درجة قليلة  حدوث على قد يدلهذا و. كانت التربة غير فائقة التشبع بأيونات الكالسيوم
كيفية توزيع  قةأن نحدد عملياً وبدالصعب  منو. التقاء التربة بالجذورعند من التمايز 

 قد ال يكون عملياً (OR) المراقبةفي التربة كما أن استعمال النسبة  90–سترنشيوم اإل
جزءاً من أن   (Roberts & Menzel, 1961)زلنْروبرتس وم وقد وجد كل من. دائما
. للنباتات نتيجة التفاعالت التي تحدث في التربة متاحقد يصبح غير  90–ترنشيوم ساإل
كان  غير المتاح لدراسات التي أجريت خالل فترة ثالث سنوات أن ذلك الجزءدلت اقد و

  %. 50الى  5بين  ما يتغير

 بالنسبة بين التراكيز في عظامالخاصة  ةالمراقب نسبةاسات قي وقد أتت تقارير عن
 أظهرتو (UNSCEAR, 1969)سبعة بلدان  منOR human bone- diet الغذاء واإلنسان 
بلغت تلك النسبة قد ف. وآخر بلد، مع وجود اختالفات طفيفة بين 0.15 يقاربمتوسطاً 

 0.22في مدينة شيكاغو إلى  0.15وتراوحت بين  0.18في الواليات المتحدة، حوالي 
األطعمة اليومية وغير اختالف نمطي بين  ال يوجد في مدينة سان فرانسسكو، ويظهر أنه

  .)األلبان وغيرها(اليومية 

ر وواسرمانكوما نـوقد بي(Comar and Wasserman, 1960)  ةـالمراقبأن النسبة 
وبالتالي فإن  .13,0عند االنتقال من النباتات الى الحليب بواسطة البقرة، بلغت حوالي 

تكون نحو  (ORhuman bone-plants)النباتات وعظام البشر  بين المراقبة) جماليةاإل(النسبة 
فيما لو استهلك  0.02ون نحو ـباشرة، وتكات مـفيما لو استهلكت النبات  0.15

ة تقوم بإزالة التلوث ـات اللبونـالحيوان فإن ارـاختصبو. الكالسيوم بطريق الحليب
الف  حـوأوض%. 85ا ـة قدرهـوم بفعاليـسترنشياجم عن اإلـالن

ذاء إلى حليب ـبالمرور من الغ المراقبة، أن النسبة  (Lough et al., 1960)الؤهـوزم
  .0.1نحو بلغ أيضا البشر ت
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بين  (Metabolic differentiation)ويمكن تلخيص التأثير الكلي للتمييز األيضي 
 يمكن أن تتلخص من التربة الى عظام اإلنسان عند مرورهاسترنشيوم والكالسيوم اإل

 إشعاعي حاوية على وحدة نشاطال، بدءاً بالتربة كما يليوالخضراوات بالنسبة للحليب 
  :*من الكالسيوم لكل غرامسترنشيوم واحدة من اإل

   SUوحدة  SU      0.02وحدة  0.13     **واحدةSU  واحدة    وحدة  SUوحدة 

  في التربة              في النبات               في الحليب            في عظام اإلنسان

  SUوحدة  0.15واحدة         SU  واحدة      وحدة  SUوحدة 

  في النبات                  في عظام اإلنسان              في التربة

اعتماداً على ما  إلى الكالسيوم في عظام البشر 90 –ترنشيوم سوبهذا ستتفاوت نسبة اإل
هذا ويحصل . لو كان منشأ الكالسيوم الغذائي من أغذية األلبان أو من مصادر أخرى

ذلك  لكالسيوم من الحليب ومنتجاته، ولكنجميع أفراد المجتمع في الواليات المتحدة على ا
من % 8ففي تشيلي يحصل المواطنون على . صحيحاً في جميع البالد األخرىيكون  ال
في % 87في الواليات المتحدة و % 77سترنشيوم من منتجات األلبان مقارنة بنسبة اإل

في بلدان  وتعد الحبوب والبقوليات والخضراوات من مصادر الكالسيوم الرئيسية. فنلندا
  .(FAO, 1960)الشرق االقصى 

وفي بعض مناطق العالم يعزز الكالسيوم الموجود طبيعياً، بالكالسيوم المعدني، وهي 
وتضاف كربونات . يومسإلى الكال 90 –سترنشيوم قد تؤدي إلى خفض نسبة اإل ممارسة

المكسيك،  في (Torteillas)الكالسيوم إلى الذرة المستخدمة في تحضير طعام التورتيال 
  .(FAO, 1960)وإلى الطحين المستعمل لصنع الخبز في المملكة المتحدة 

 90–سترنشيوم النبات لإل أخذوقد جرى اقتراح عدة طرق يمكن بواسطتها االقالل من 
(Menzel , 1960) . والجبس واألسمدة والمواد  الكلسوتتضمن هذه الطرق إضافة

قنيات تكون متوسطة الفعالية، وال يتوقع أن ل فإن هذه التزِنْلم اًـوطبق. العضوية
في التربة % 50ات بأكثر من نسبة ـالنبات في 90 –سترنشيوم ض امتصاص اإلـتخف

                                                 
للغرام الواحد من الكالسيوم  90 –سترنشيوم إأو ) ملّي بكريل 37(جرت اإلشارة إلى بيكوكوري واحد   *

  .SUسترنشيوم أو إفي المراجع كوحدة 
خالل جميع منطقة جذور  رنشيوم والكالسيوم ممزوجين جيداًتسفقط عندما يكون اإل حيحاًصيكون هذا  **

  .النباتات
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نْالمإذا ما أخذنا في االعتبار الكميات  )لألخذ( وهذا تخفيض متواضع لالمتصاص. جةت
ند مستويات وعلى سبيل المثال فإنه ع .المطلوبة في التربة التعديالتالكبيرة من 

نْالكالسيوم الطبيعية في التربة المهكتارلكل  الكلسيلزم إضافة عدة أطنان من  جة قدت 
غير المنتجة  ةومع هذا، فإن الترب. سترنشيومللتأثير بصورة ملموسة على امتصاص اإل

من الكالسيوم  قليل فيهايوجد موجبة واليونات األستبدال إلضئيلة  سعةوالتي لديها 
، يمكن 90–سترنشيوم نسبياً لإل ةـدرجة امتصاص عالي يكون لديهالالستبدال،  لـالقاب

وفي . لالمتصاص احالى درجة كبيرة عن طريق إضافة الكالسيوم بشكل مت اخفضه
من قبل األعشاب قد  90 –سترنشيوم المملكة المتحدة جرى ايضاح أن امتصاص اإل

الى  3دال من ـة لالستبـالقابلات الكالسيوم ـاؤل كميـرات عند تضـدة مـزداد عـي
غرام لكل كيلوغرام تربة  2غرام في الكيلو غرام الواحد من التربة إلى أقل من  4

(UK Agricultural Research Council, 1961) .   
  

137 –السيزيوم 
بدرجة تؤدي أن السيزيوم يرتبط بقوة بالمعادن الطينية في التربة،  داًمن المعروف جي

طريق األجزاء الخضراء  عن متصاصالا له، ويكون متصاص الجذورا إلى انخفاض
 نشاط تساقطلى سلسلة الغذاء خالل فترات إ 137–لسيزيوم ا لدخول طريق الرئيسيالهو 

، مازال 1963بعد إيقاف التجارب في عام  اًولغاية ثمانية عشر عام. يالغبار الذر
. غرينيالراً العلوية من الطين محصوراً في األربعة والعشرين سنتيمت 137–السيزيوم 
العمق الذي  أي، (Half-value layer)القيمة نصفَ الطبقة التي يبلغ عندها عمق ويكون
التي لم سنتيمترات في التربة  6 ، مقارباًمن التلوث السطحي% 50التلوث فيه  يصبح
وفي دراسة شملت ترب محروثة، وغير محروثة، لخمس . (Linsalata, 1984) تقلب
مياه في الواليات التي تقع وسط الغرب وبعد عشر سنوات من إيقاف التجمع لاطق من

األساس في السنتيمترات ب ظل 137–تجارب األسلحة في الجو، لوحظ أن السيزيوم 
تيمتراً نس الخمسة العليا من التربة غير المحروثة، ولكنه كان موزعاً بانتظام في العشرين

  . (Ritchie and McHenry, 1973) رض المحروثةاأل ةفي حال العليا

ويعد السيزيوم الشبيه الكيميائي للبوتاسيوم ولكن ال تكون نسبة السيزيوم إلى البوتاسيوم 
ومع ذلك، يميل تركيز . يومسلى الكالإسترنشيوم في النظام الحيوي ثابتة كنسبة اإل

 ,.Pendleton et al)للزيادة مع المستوى الغذائي (OR) المراقبةالسيزيوم والنسبة 
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لتربة يتناسب عكسياً مع مكونات التربة ا يزيوم منسامتصاص ال وقد ظهر أن. (1965
 ;Nishita et al., 1961)فيها نقص في البوتاسيوم  يوجدمن البوتاسيوم والتي 

Menzel, 1964) . ن بروسيز في عام1970وقد بي (Broseus, 1970) هذه  أن
سيوم في التربة توضح المحتوى المرتفع للسيزيوم في العالقة العكسية حول محتوى البوتا

حليب األبقار التي ترعى في أجزاء محددة من جزيرة جامايكا وهناك مالحظة مماثلة في 
في  137–محطة األلبان في تامبا بوالية فلوريدا إذ يرجع التركيز المرتفع للسيزيوم 

شب يوجد به محتوى منخفض الحليب الستخدام حشائش بانجوال كغذاء للمواشي وهذا الع
وقد أجرى دافيز  (Porter et al ., 1967)األخرى  بالنسبة لألعالفمن البوتاسيوم 

(Davis, 1963)  مراجعة شاملة للعالقات البيئية بين السيزيوم والبوتاسيوم .  

في غذاء الفرد  137–وعلى الرغم من أن حليب األبقار يعد المساهم األكبر للسيزيوم 
على منتجات الحبوب  التي تحتويالواليات المتحدة، فإن األغذية األخرى  البالغ في

 ,Gustafson)واللحوم والفواكه والخضراوات تساهم بثلثي السيزيوم المتناول مع الغذاء 
غوستافسون على نماذج أجراها نتائج القياسات التي ) 3-5(ويوضح الجدول . (1969

كما بينت دراسة حديثة . 1968-1961ة للفترة منتخبة من األغذية في الواليات المتحد
ت أجريت في ألمانيا بعد حادثة تشرنوبيل، أن الحليب ومنتجات الحليب، واللحوم ساهم

  .(Voigt and Paretzke, 1992)في الغذاء  137 –لسيزيوم من ابأكبر قدر 
  3ـ  5الجدول رقم 

  )أ(في غذاء الفرد البالغ األمريكي 137–مصادر السيزيوم 
منتجات (%)الحليب  سنةال

(%)الخضروات (%)الفواكه (%)اللحوم (%)الحبوب
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968 

31 
38  
39  
34  
28  
25  
24  
31

17 
17  
21  
26  
23  
30  
28  
19

12 
13  
22  
21  
26  
23  
17  
19

20  
15  
8  
8  
9  
11  
8  
10 

15  
14  
6  
5  
4  
5  
7  
9 

  (Gustafson, 1969)عن ) أ(
من  137 –انتقال السيزيوم  (Wilson et al, 1969)   وزمالؤهلسون وي وقد درس

كان قليالً جداً، بحيث  عن طريق الجذور الجو إلى الحليب، واستنتجوا أن االمتصاص
 ان منـا اإلنسـبالجرعات التي يتلقاهؤ ـيمكن إهماله في أي نموذج يصمم للتنب
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االمتصاص  أن وقد أعيد تأكيد .الموجود في الغبار الذري المتساقط 137–السيزيوم 
 أن وجدو. (Breshears et al., 1992)عن طريق الجذور في أعمال بريشيرز  مهمل

ألسباب  البقرفي متصاص االأثرت على  قدنات العلف ومك الداخلة في األلياف الخام
علف الذرة و برسيملكل من ال 0025,0 منمعامالت االنتقال  وتغيرت، غير معروفة
  . خليط الحبوبل 0.01لى المخزون ا

الحليب  بمحتوياتللتنبؤ  نموذجاً(Wilson et al., 1969)  ويلسون وزمالؤه قد طور و
 مدة قد تغذتوافترض أن األبقار . بقار تغذت على علف مخزونأل 137 –من السيزيوم 
العام الذي  محددة، حيث تعرض العلف إلى سقط سنةمن  مخزون على علف ستة أشهر
تغذت على علف تلوث بالغبار الذري المتساقط خالل الستة من ثم لمدة، واسبق تلك 

يكوكوري البالتركيز في الحليب ب متوسطحساب  قد جرىو. أشهر الثانية من نفس السنة
  السنة، باستخدام المعادلة  من نصفي لكلٍّلكل لتر واحد و

am
BCC =  

  )لتر/بيكوكوري(ألبقار التركيز في حليب ا متوسطهو  Cmحيث أن 
  )مكعبمتر / بيكوكوري(التركيز في الهواء  متوسطهو  Caو 
 معاملفي ) اإلندخال(للتناول الوزن الجاف من حاصل ضرب  ناتجهو معامل  Bو 

  . )4-5(موضحة في الجدول وكلّها قال تمعامل االنفي  بالسقط الجويالتلوث 

  4ـ  5الجدول رقم 
  في الحليب 137–السيزيوم  خالصة المعلومات حول نموذج

  )أ(في حالة قطيع يرعى في قطعة أرض جافة

 نوع الغذاء
الداخلالجافالغذاء

  للجسم
 يوم/كلغ

تلوث المعامل 
 كلغ/  3م بالسقط

معامل االنتقال من 
  الغذاء للحليب

 لتر/يوم 
  قش

  حبوب
 علف

14 
7  
5 

9100 
1470  
6740 

0.0025  
0.010  

0.0025 
  . (Wilson et al., 1969)عن ) أ(
الذي جمع  137 –مفيدة للتنبؤ بمكونات الحليب من السيزيوم الطريقةأن هذه  قد ظهرو

، 1967إلى  1962 من لفترةفي ا من سبعة مراكز لجمع الحليب عبر الواليات المتحدة
في مراكز  جيدة النموذج نتائج لباحثين، لم يعطبالنسبة لألسباب غير مفهومة لكن وو
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 (Seattle)لتي تزود كل من مدينة تامبا في والية فلوريدا ومدينة سياتل تجميع الحليب ا
ن القيم المالحظة لتركيز ـالعالقة الممتازة بي )4-5(ويوضح الشكل  .في والية واشنطن

سنوي الربع والمتوسط  )يوليو ـ مايو(خالل فترة النمو في الهواء  137– السزيوم
كانت وقد . نتائج تامبا وسياتل إبعادك بعد وذل. 137–الحليب من السيزيوم  لمحتوى 

أرجع ذلك إلى وفي مدينة تامبا عالية بصورة غير طبيعية،  137– مستويات السيزيوم
ويكر  قام وقد .سابقاً أشيرحشائش البنغوال السائدة في تلك المنطقة، كما 

بوضع نموذج رياضي   (Kirchner, 1987;  Whicker et al., 1990)ومساعدوه
  . الحليب مساراتأكثر تطوراً لسلسلة الغذاء، يتضمن طريق حديث 

، منه في العضالت %80إلى جسم االنسان يترسب نحو   137–وعندما يدخل السيزيوم 
ويعتمد عمر النصف . (UNSCEAR, 1969; Spiers, 1968)في العظام % 8ونحو 

يوما  8 ± 19ن على وزن الجسم والجنس وعادات التغذية ويتراوح بين ـفي البالغي
السيزيوم في النساء  (Turnover) مردود ويكون. يوما للرجال 25 ± 105للرضع و

مقداره بيكو كوري  تركيز إشعاعي ويولد. (NCRP, 1977a)الرجال  منه فيأسرع 
من البوتاسيوم في جسم اإلنسان جرعة سنوية ممتصة  لكل غرام) بكريل 37(واحد 
  . (NCRP, 1987a)) يميكروغرا 0.18(ميكروراد  18ا مقداره

  
  4ـ  5الشكل رقم 

والمتوسط الفصلي  137-العالقة بين األنشطة الهوائية على السطح للسيزيوم
  في الحليب من سبع مزراع حليب منتشرة في البالد 137- للسيزيوم
  ) .Wilson et al., 1969عن (  1976إلى  1962من 

يوم
سيز

ي لل
صل
 الف
سط
متو
ال

-
13

7
 

ري
وكو

بيك
ب، 

حلي
ي ال

ف
/

  ثانيةسنتيمتر / كوريبيكو)يوليو-مايو(في الهواء137-متوسط السيزيوم  لتر
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بأن ال تتأثر  إلى اإلنسان االنتقالضع أي تعميم حول طرق ويجب اتخاذ الحيطة عند و
 137– وفي حالة السيزيوم. ذائية الخاصةبسبب بعض االعتبارات الغ سلباً هذه الطرق

يتعرضون  اآلخرون أقصى الشمال وساكنو (Laplanders)فقد ظهر أن الالبالندرز 
 غزالن الرنة بسبب اعتمادهم على 137–الندخال مرتفع نسبياً من السيزيوم 

(Reindeer)  ةنبات األشنالتي تتغذى على (Lichens) نزعة لتركيز ذي له بدوره ال
ويمتص غزال الرنة نحو . (Miettinen, 1969)موجودة في الجو  مختلفةمواد نزرة 

. (Holleman et al., 1971) نبات األشنة الموجود في 137– من السيزيوم% 25
مرة من  50 بـأكثر   (Lapps) الالبيينلسكان الشمال  الجسم ةلوحمن إ، فونتيجة لذلك

 للسكان الذين يقطنون في الجزء الجنوبي من البالد 137– الجسم من السيزيوم ةلوحم
ويعتقد أن هذه الظاهرة تخص جميع المناطق القطبية وشبه القطبية . (Finns) الفينيين

  . (Rahola and Miettinen, 1973)في الجزء الشمالي من الكرة األرضية 

تراكيز عالية من  على, بسبب مكوناته العالية من البوتاسيوم ،الخشب يحتوي رمادو
فابر  وقد قام. بالتراكيز المالحظة في معظم نماذج الوسط البيئي مقارنةً 137–السيزيوم
 137 –بقياس السيزيوم 1991في عام  (Faber and Hodgdon, 1991)  وهدجدون

والية من الواليات المتحدة،  أربع عشرةمن رماد الخشب في سبع وأربعين عينة في 
 3(بيكو كوري في الكيلوغرام الواحد  21,100و  79وأعلنا أن التراكيز تراوحت بين 

نيو  والياتأكبر التراكيز في رماد  قد وجدتو). بكريل في الكيلو غرام الواحد 780إلى 
يساهم  فإنه يمكن أنخشب كسماد، رماد ال ونظراً الستخدام. (New England)نغالند إ

  . في الترب الزراعية 137 –تراكيز السيزيوم  رفع في
  

 131Iالمشع  داليو

ويعتقد بصورة . الغدة الدرقية لكي تقوم بوظائفهاساسية تحتاجها أمادة غذائية  ديعد اليو
أن رذاذ البحر هو مصدر اليود الموجود في جو االرض وفي التربة، ولكن اقترح  ةعام

تزال اليود في الصخور خذي يقوم بالـل األوزون الجوي اـبفع يتولد هـكذلك بأن
  .  Whitehead, 1984)  ( والتربة

 بقدر ما يعنيه مهماً بيئياً ، فانه ال يعد ملوثاً)أيام 8(وبسبب عمر نصفه القصير 
ال  ويعد معدل تفككه سريعاً بالنسبة لفترة نمو المحاصيل، ولهذا. امتصاصه من التربة

ومن ناحية أخرى، فإن اليود المشع . يحتمل أن يكون التلوث عن طريق الجذور مهماً
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المترسب على أسطح النباتات يمكن أن يجري تناوله بصورة مباشرة من قبل المواشي، 
وبما أن الفترة الزمنية . ا األسلوبحليب ومنتجات األلبان األخرى بهذوبهذا ينتقل إلى ال

ستهالكه تعتبر قصيرة، فإنه يجب األخذ في االعتبار إمكانية تلوث بين إنتاج الحليب وا
أو إلى جبن  الحليب الطازج إلى مسحوق الحليب َلووإذا ما ح. الحليب باليود المشع

، فإنه سوف ال يسبب أية مشكلة، ألن الخزن لمدة زمنية طويلة سوف يؤدي إلى معتق
يمكن أن  (Cottage cheese) لومالحهو و األبيضأنواع الجبن  أحد ولكن. تفكك النظير

ة وصول الحليب الطازج، وبهذا قد صل إلى المستهلك بسرعة تكاد تكون مساوية لسرعي
  . بالنويدات المشعة قصيرة العمر اًكون ملوثي

استخدام النماذج الرياضية عائقاً في طريق  131–عمر النصف القصير لليود  ويعد
، وبهذا يجب أن يحدث التلوث خالل فترة زمنية الغذاء إلى الخاصة بانتقال اليود المشع

ألن يكون يكون االنتقال من الهواء الى األعالف عرضة على ذلك و. قصيرة نسبياً
في حالة النويدات ذات  لى تحقيق وضع وسطيتميل إالجوية التي العوامل  متغيراً بسبب

المالحظات  فإنا لذ. 90-سترنشيوم واإل 137–عمر النصف الطويل مثل السيزيوم 
. قد وجدت متغيرةاذج الرياضية ـع النمـة لوضـة الالزمـالت المختلفـالحقلية للمعام

 0.4 لىإ 0.1تتراوح بين  (υg)ة الترسب ـم سرعـن أن قيـد شامبرليقد وجـو
 Chamberlain, 1960; Chamberlain)ل ـسنتيمتر في الثانية بعد حادثة وندسكي

and Chadwick, 1966) . سنتيمتر في الثانية  0.6حين كانت سرعة الترسب في
كمعدل لليود المشع المطلق ألغراض التجارب من محطة فحص المفاعالت الوطنية في 

 (Hawley et al., 1964)استنادا الى ما وجده هاولي وآخرون  (Idaho) والية إيداهو
  . في الثانية اًمتريسنت 1.1و  0.17بين  الفرديةفاوتت المالحظات ت، ولكن ت1964في عام 

مختبرات  أجريت في عن دراسات له في تقرير 1963في عام سولدات وجد وقد 
بالبكريل ، أنه خالل فصل نمو لمدة سنتين، بلغت نسبة التركيز (Hanford)هانفورد 

، كما 4200 الهواء نحو فيالتركيز بالبكريل للمتر المكعب لكل كيلوغرام حشائش إلى 
للكيلوغرام من  التركيز بالبكريل لىإفي اللتر من الحليب البكريل بكانت نسبة التركيز 

وقد جرت عدة تقديرات للدرجة التي تزداد بها جرعة الغدة . 0.15الحشائش نحو 
حليب، مقارنة بطريق االستنشاق  –بقرة  –الدرقية لإلنسان عن طريق االنتقال حشائش 

تعد هي ، و(Burnett, 1970)بكثرة والتي بررها برنيت  700 مكرراتواستخدمت 
  . متوسطة بين مختلف قيم المعامالت المقترحة قيمةً
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تحليله نتائج مختلف الباحثين أن  من(Chamberlain, 1970)  تشامبرلين استنتجوقد 
 أنمع مفهوم  وافقعلى األجزاء الخضرية من النباتات، تت 131 –معلومات ترسب اليود 

  .األوراق كثافة مدى الترسيب علىيعتمد حيث ، تعمل كمرشحات النباتات
ل بفعل عوامل التعرية وموت أجزاء وترسب اليود المشع على األوراق، فإنه يز بمجردو

تبلغ  التي عمر النصفذا أخذنا في االعتبار فترة في اليوم، وإ% 5النباتات بمعدل قدره 
الحشائش فإن ذلك يجعل فترة عمر النصف الفعالة لإلزالة من ، 131 –أيام لليود  8

ويستخدم عمر نصف . أيام في الونسكيل 6يوم في تجارب إيداهو إلى  3.5تتراوح بين 
وتشير بعض البيانات الى أنه يمكن وصف . المخاطر عادة عند تقديرايام  5فعال مقداره 

نصفي  من مكونتين معسي أالتجوية ذات األمد الطويل بصورة افضل بواسطة تفكك 
 ,Soldat) وقد وجد سولدات. (Till and Meyer, 1983) يوما 48و  5يبلغان  زمن

ى بعد ثالثة أيام من اإلطالق واليود المشع في الحليب قد وصل إلى قيمة قصأن  (1965
سلوك اليود المشع طويل  (Bone et al., 1985)وقد درس بون وزمالؤه . نتيجة حادث

لذري المتساقط على نطاق الناجم عن الغبار ا 129 – داألمد في التربة باستخدام اليو
سنتيمتراً العلوية من  30وأعلنوا أن زمن النصف لليود المشع في طبقة الـ  ،العالم

  . سنة 30 ± 6سنة كان   25التربة خالل مدة 

من الحشائش  اًكيلو غرام 20، تستهلك البقرة نحو  (Garner, 1960)ـ جارنروطبقا ل
لكل متر مريع من المرعى نحو  رعالمنزويكون الوزن الخضري  وسطياًفي اليوم 

في  اًمربع اًمتر 160قرة ترعى مساحة تبلغ نحو بكيلو غرام، ويتبع ذلك أن ال 0.125
من اليود المشع المتناول سوف يفرز في % 11 ـ 5نحو أن ويمكن إفتراض. اليوم

  . (Lengemann, 1966; Whicker and Kirchner, 1987 )حليب البقرة 
، ويبلغ عمر فقط من كمية اليود المتناول 0.3قية في اإلنسان يصل إلى الغدة الدر

ومع ذلك، . (ICRP, 1960)يوم  7.6النصف الفعال لطرحه من الغدة الدرقية حوالي 
الغدة الدرقية بصورة تكاد تكون كاملة في فمن الممكن إعاقة امتصاص اليود المشع 

 Blum and)يودات ملّي غرام من اليود المستقر كيوديد أو 200-50بتناول 

Eisenbud, 1967; NCRP, 1977b) . وسوف  تنخفض الجرعة الى درجة كبيرة
وتكون التأثيرات الجانبية . عند إعطاء يوديد البوتاسيوم في خالل ساعتين بعد التعرض

 6-10إلى  7-10دة الحدوث، إذ يتراوح تكرار حدوثها بين ـلتناول اليود طفيفة ومتباع
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وقد جرى إعطاء اليود المستقر إلى السكان . (NCRP, 1977b)لكل جرعة عالجية 
 Mettler et)حول مفاعل تشرنوبيل بعد الحادث كمحاولة لتخفيض جرعة الغدة الدرقية 

al., 1992)  . ًوتقدمت المعرفة حول سلوك اليود المشع في البيئة إلى درجة كبيرة جدا
في على النحو المذكور  ةمن خالل الدراسات التي أجريت خالل فترة تجارب األسلح

  . التاسع الفصل 
  

   اليورانيوم والثوريوم والعناصر األكتينيدية ما وراء اليورانيوم
يعد فهم سلوك اليورانيوم والثوريوم وعناصر ما وراء اليورانيوم من األكتينيدات 

أمراً هاماً بسبب طول فترة عمر النصف الخاصة بها في سلسلة الغذاء الصنعية 
وعلى . حقيقة كونها باعثة لجسيمات ألفا، ووجودها المستمر في البيئة باإلضافة إلى

الرغم من أن بعض هذه العناصر مثل البلوتونيوم، لم تكن معروفة حتى بداية الحرب 
النخفاض العام للتوتر بين القوى أدى اقد و. لمية الثانية، فإنها تنتج اآلن بكميات كبيرةاالع

درجة كبيرة جداً، بالعظمى في العالم الى تخفيض إنتاج البلوتونيوم لألغراض العسكرية 
من  في عدد قليل في المفاعالت وبصورة مقصودة ولكن ال زال البلوتونيوم ينتج

. عتياديةفي مفاعالت الماء الخفيف االتي مازالت باقية وبدرجة أقل المفاعالت الولودة ال
لكل مليون واط يوم  239 –غرام واحد من البلوتونيوم ينتج  وكقاعدة مسلّم بها

(MWD) وبسبب سميتها اإلشعاعية وخواصها الكيمائية . في مفاعالت الماء الخفيف
 عناصر ما بعد اليورانيوم قد ظلت تحت الدراسة المكثفة لعدة سنوات والفيزيائية، فإن

 ;Hanson, 1980; Watters et al., 1980)البيئة  وعرف الكثير عن سلوكها في

Litator et al., 1994).  

وتحد االختالفات الكبيرة في النتائج المعلنة من فائدة المعلومات المتوافرة عن معامالت 
وعلى سبيل المثال، الحظ كل . االنتقال من التربة الى النبات، ومن النبات الى الحيوانات

 (CRs)أن نسب التركيز   (Pimpl and Schuttelkopf, 1981) بمبل وشوتلكوف من
لنفس النبات  3-10إلى  9-10عدة مجموعات، قد تتراوح بين التي أعلنتهاللبلوتونيوم 

وبهذا . للكوريوم 1- 10إلى  4-10يوم و شلألمري 1-10إلى  6- 10ويتراوح المجال بين 
خدمة في الوقت تمسيكون هناك ضعف أساسي في النماذج الخاصة بتقدير المخاطر ال

عدم كفاية المعلومات الموثوقة عن  للتنبؤ بتأثير العناصر األكتينيدية وهو الحاضر
  . الميدانيةمعامالت االنتقال وعلى األخص تحت الظروف 
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درجة كبيرة باختيار التجارب المصممة بحرص، بويمكن تضييق مجاالت القيم المنشورة 
على ذلك فقد أعلن لينساالتا و. مل المهمة فيهامن العواالتلوث السطحي  والتي لم يكن

االشعاعية لكل  نسب التراكيز (Linsalata et al., 1987) 1987ومعاونوه في عام 
لكل غرام تربة جافة لمشابهات  النشاط اإلشعاعيالنبات الجاف مقسوماً على غرام من 

في التربة التي نمت  المختلفة من الخضراوات عينة 43في  يةعناصر األكتينيدال
. في البرازيل (Morro do ferro) بالقرب من مورو دو فيرو البرازيلية الحمراء

  :الترتيب التالي المعدلة حسبكيز غير انسب التر متوسطويتناقص 

)  x 10-3 2(الالنثانوم > ) x 10-2 3( 226–الراديوم  ≥) x 10-2 6( 228 –الراديوم 
ويمكن ). x 10-4 1(الثوريوم > ) x 10-4 8(السيريوم  ≥ )x 10-3 2( نيوديميوم= 

  : تبسيط امتصاص النبات لهذه العناصر من التربة كما يلي

)الراديوم  )+2Ra < الثوريوم >  3+النادرةعناصر االرض(Th4+) .قيم  توقد نشر
 ن آخرينـل باحثيـمن قب، ز، استندت إلى معلومات حقليةـتراكيال مشابهـة لنسـب

(Bondietti et al., 1979; Schreckhise and Cline, 1980a; Romney et al., 
1982 ; Pimpl and Schuttlekopf, 1981; Trabalka and Garten, 1983) .  

فقد درست تصرفاتها في عناصر ما وراء اليورانيوم في الطبيعة،  وجودوبسبب عدم 
ريوم يمكن أن يكون مماثل جيد مشابهاتها الكيميائية وقد ظهر أن الثو باستخدام البيئة

النادرة الحقيقية مثل الالنثانوم  العناصر األرضية للبلوتونيوم في تكافؤه الرباعي وأن
 كراوسكوبف كما اقترح. يوم والكوريومشلألمري والنيوديميوم يمكن استخدامها كمشابهات

(Krauskopf, 1986)  يكون الثوريوم شبيها  بعض الظروف المختزلةأنه تحت
غت لوكما الحظنا سابقا في هذا الفصل استنادا إلى دراسات المماثالت، ب. لنبتونيومل

في  9-10نثانوم في المياه الجوفية لمورو دو فورو نحو المعدالت االنتقال للثوريوم وال
عناصر ما بعد  أيضاً السنة، وهذا يعني أنه تحت ظروف معينة، يمكن أن تتفكك

  .يما لو كان مفهوم الشبيه صحيحاًفي مكانها، ف طويلاليورانيوم التي لها عمر نصف 
  

اليورانيوم 

 نقد نمت وازدهرت للعديد من السنيتعدين ومعالجة اليورانيوم ات بالرغم من أن عملي
في  قاله في البيئة واآللية التي تحكم ذلك االنتقالتفإن المعلومات المتوافرة حول ان
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ات ق، كما أن المعلومات المتوافرة عن عالقليلة بصورة ملحوظة ةـة الغذائيـالسلسل
منذ  أنه من المعروف الحيوان نادرة نسبياً، بالرغم من -النبات أو التربة –التربة 
وجود اليورانيوم في الغذاء  يؤدي إلى ةـسفاتياستخدام األسمدة الف أنات بياألربعين

. (Reid et al., 1977)لكل غرام غذاء ) غرام 9-10(نانوغرام  8بتراكيز تصل لغاية 
ما  (Linsalata, 1994) لينساالتاو،  (Garten, 1978)ارتنغ ع كّل منـد راجـوق

لى إذاء، وأعلنا أن نسب تراكيز التربة ـة الغـنشر عن انتقال اليورانيوم في سلسل
 تيل وماير ز كل منميقد و.  x 10-2 9إلى  x 10 -5 3 تتراوح من (CRs)ت النبا

(Till and Meyer, 1983)  ما بين نسب التراكيز التي تتضمن والتي ال تتضمن
ن إوعند استثناء الترسيب على األجزاء الخضراء، ف. الترسيب على األجزاء الخضراء

  .x 10-2 1.7إلى  x 10-3 1النسبة تتراوح بين 
  

الثوريوم
يختلف سلوك الثوريوم في األنظمة الطبيعية كثيراً عن سلوكه في التجارب المختبرية أو 

 Till and)نفايات المصانعمثل بيئات المناجم السطحية و األوساط المضطربةفي 

Meyer, 1983; Ibrahim and Whicker, 1992 a,b) . تحركوقد لوحظ أن معدل 
لعملية تعرية  خاضعخامات قريب من سطح األرض  ركام الثوريوم في المحاليل من
السادس  في الفصلين مذكور وحسب ما هوفي السنة،  9-10شديدة في البرازيل كان 

) 4-10إلى  10-3( (CR)لوحظت قيم منخفضة لنسبة التركيز قد هذا و. والحادي عشر
نسب بلغت قيمة  وقد .في األنظمة الطبيعية وفي النباتات التي نمت في التربة بالمختبر

بعض ودلت  4-10 لنباتات التي نمت بالقرب من الثوريوم في البرازيلا التراكيز في 
كانت أقل عندما جرى استثناء الترسيب بالنسبة للثوريوم أن قيم نسبة التركيز معلومات ال

قيم أعلى  ذكرت ومع ذلك. الحالة مع اليورانيوم كانت، كما الخضريةعلى األجزاء 
حوى  في الفاصوليا التي نمت في محلول غذائي 230–للثوريوم  )0.9(ز لنسب التركي

ومن الواضح أن الثوريوم يكون متوافرا . في المختبر 230– مقداراً قليالً من الثوريوم
. العاديةفي المحلول المغذي بصورة تفوق كثيرا توافره للنباتات المزروعة في التربة 

تتراوح قيمة نسبة التركيز بين  اليورانيوم المكشوفوبالنسبة للنباتات التي تنمو على بقايا 
 للثوريوم) 2.9-1.9(لية بصورة اسثنائية الن عن قيم عاـتم اإلعقد و. 0.69إلى  0.1

عمليات إنتاج  الناتجة مناليورانيوم  نفاياتبرك  حافةفي النباتات التي نمت على  230–
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ويعتقد بأن حامضية التربة ووجود . المعتادة اليورانيوم بطريقة الغسل الحامضي
سر الكمية تف النفاياتالثوريوم على شكل كبريتات وظروف التشبع بالقرب من بركة 

  . (Ibrahim and Whicker, 1992a)العالية لما يأخذه النبات 
  

الراديوم 
 (Williams, 1982)لمراجعات من قبل وليمز  موضوعاًكان سلوك الراديوم في البيئة 

، ووشيبرد (McDowell-Boyer et al., 1980)بوير وزمالؤه  –ومكدويل 
(Sheppard, 1982) .ع في السنوات القليلة الماضية بسبب وقد زاد االهتمام بالموضو

 Mill tailing)المطاحن  نفاياتفي أكوام  226 –الخطورة الكامنة من وجود الراديوم 
piles) )الفصل السابع أنظر .(  
من منطقة  226 –الراديوم انتقال   (Campos et al., 1986)وزمالؤه كامبوس  درس

االنتقال السنوي  لوأعلنوا أن معدفي البرازيل،  (Morro do Ferro)مورو دو فيرو 
أن أحد األسباب الرئيسية  وقد تبين 7-10صل الى ي بالمياه الجوفية الذوبانعن طريق 

والمواد  الطينعلى  الراديوم التماسك الذي يمتز بهلمعدل االنتقال المنخفض هو 
ي ف 226 –أن امتصاص الراديوم  1980وزمالؤه في عام    Prantوقد وجد . العضوية

ة ـة ملوثـة في تربـة الناميـإثني عشر نوعاً من الخضراوات الورقية الجذري
 وقد راجع ماك دويل بوير وزمالؤه x 10-3 1.1بلغ ياليورانيوم  استخراج بمخلفات

(Mc Dowell-Boyer, 1980) وراً عن امتصاص الراديوم ـراً منشـتقري اثنى عشر
. جدوا مجاالً واسعاً لنسب التركيزالخضراوات والحبوب وقش العلف، ووفي  226 –
.  x10-5  2إلى  x 10-2 6للحبوب بين ) األوزان الجافة(تراوحت نسبة التركيز قد و

 0.44 النسبة لغايةقيماً تصل  (Till et Meyer, 1983) تيل وماير بينما ذكر
  ).أيضاًجافة أوزان (خضروات الورقية لل
   

البلوتونيوم 
لها أهمية إالّ أن  ل جواًولمحتملة للبلوتونيوم المحمالخطورة ا أن لى الرغم منع

سابقاً، فإن  أشرناوكما . سلسلة الغذاء في ة في التربة أولال يتحرك بسهو البلوتونيوم
 في تستقر (Rocky flats) ستمن البلوتونيوم في التربة قرب روكي فال% 80

تي أدت إلى حدوث التلوث ال الحوادثعاماً من وقوع  25بعد  العليا السنتيمترات التسعة
(Ibrahim et al., 1996) .قد وجد المتحلّل  تونيوملومن الب اًصغير اًجزء أن كما وجد
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وتعد نسب تركيز . (Litaor, 1994)الجذور  أقنيةوعلى طول في أماكن أكثر عمقاً 
 x 10-3 1.4إلى  x 10-6 1.5البلوتونيوم في المواد الغذائية منخفضة، وتتراوح بين 

فيما   x 10-2 1.4إلى  x 10-4 1الترسيب على األجزاء الخضراء ومن إذا استثنى  فيما
ية ميكرون على هيئة كرات الذي يكون البلوتونيومو. أخذ الترسيب في االعتبارإذا 

(Microspheres) 3.9، حيث تتراوح قيم نسبة التركيز بين وفرةًل أق x 10-9  إلى
2.9 x 10-8 . 2.7(العلف المخزون إلى الحليب وتبلغ قيم االنتقال من x 10-9 (من و

بالنسبة لعدد كبير  أقلللبلوتونيوم، وهي ) x 10-6 1.0(العلف المخزون إلى لحم البقر 
  .(Till and Meyer, 1983) تيل وماير من العناصر التي جدولها

  
النبتونيوم 
في المفاعالت اليوارنيوم من االكتينيدات، وينتج بعد أحد عناصر ما  هو النبتونيوم

وتكون نويداته  (NCRP, 1986b) والقنابل بواسطة تفاعالت النترونات مع اليورانيوم
في المرحلة المبكرة  ةدائباأليام، س أعمار أنصافها تقاس التي قصيرالنصف الذات عمر 

والذي له عمر  237 –، ولكن النبتونيوم ةعن تفجيرات األسلحة النووي الناجم التساقطمن 
سنة، ال يصبح مهماً إال بعد مرور مائة ألف سنة، أي عندما  x 610 2.1اره نصف مقد

  . تتفكك جميع النويدات األخرى تقريباً

وقاية لتقرير اللجنة الدولية ل صدروقد لقيت نويدات النبتونيوم اهتماماً قليالً جداً إلى أن 
ل والذي أوصى بزيادة قيمة معام (ICRP 1979-1988) 30من اإلشعاع رقم 

إلى السابق تحديده   4-10 المقدار منلى الدم إص النبتونيوم من القناة الهضمية امتصا
وبما أن عمر نصف . قبل ذلك ، وكانت القيمة األولى مستخدمة لعدة سنوات10-2

واحد من أطول القيم بالنسبة للنويات المحتواة في النفايات المشعة هو  237 –النبتونيوم 
 في مخاطرالتقييم  تؤثر على الزيادة في معامل االنتقال المفترض مرتفعة اإلشعاع فإنال

 ;NAS-NRC, 1983)مائة ألف عام الدفن النفايات للفترة التي تلي  أماكن

Thompson, 1982; Cohen, 1982) .  

وتوجد معلومات قليلة نسبياً عن سلوك النبتونيوم في البيئة عندما يكون خماسي التكافؤ، 
من بسرعة أكبر  في التربة تنتقلأن هذه األيونات للعنصر ى ولكن يوجد دليل عل

للحالة رباعية  يتحولتونيوم بالنونظراً إلى أنه قد ظهر أن  .التكافؤ الرباعيةاأليونات 
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النفايات  دفنكافؤ تحت الظروف الالهوائية التي يتوقع وجودها في مواقع تال
(Bondietti and Francis, 1979) 237 –للنبتونيوم  الحقيقية منةوتبقى األهمية الكا 

  .غير مؤكدة ظلت ةلفترة طويل عند تقدير المخاطر

إن السهولة النسبية النتقال النبتونيوم من التربة موضحة في التقرير الذي يعطي نسبة 
الوزن الجاف ب مقدراًالوزن الجاف للنبات مقسوماً على التركيز ب مقدراًالتركيز (ز يتركال

 x 10-3 2وللبلوتونيوم  4- 10في حين أن قيمة النسبة  0.4نحو  ةالبالغ) من التربة
وبالرغم من ذلك لم  .(Schreckhise and Cline, 1980b)يوم والكوريوم شلألمري

 ,Thompson, 1982; NCRP)الحيوانات  أخذهذا االنتقال في دراسات تظهر سهولة 

1986b) .  
  

א א א
وتعد هذه المياه الجوفية . اه تحت أعماق مختلفة من معظم كتل األرضميتتواجد ال
المياه الجوفية  كما تعد. اً لالستخدامات المنزلية والزراعية والصناعيةهام مصدراً

المناطق الريفية  كبير من االستخدامات المختلفة فيلعدد د للمياه يالمصدر العملي الوح
تبلغ على المستوى العالمي و. اليات المتحدةالمناطق الجافة في غرب الو وفي معظم

. ضعف المياه السطحية الموجودة في االنهار والبحيرات 30المياه الجوفية أكثر من 
من % 40من مجموع مياه الشرب و % 20وتوفر المياه الجوفية في الواليات المتحدة 

 Cain and) وفي تربية المواشيمن المياه المستخدمة في الريف % 80مياه الري و 
Boothroyd, 1983; Anderson and Woessner, 1992) . ،ومع استثناءات نادرة

 األرض أو في أحواض ولكنها توجدفإن المياه الجوفية ال توجد في بحيرات تحت 
ويتراوح عمق هذه الطبقة . الطبقة المختزنة للماءكتركيبات جيولوجية مشبعة تدعى 

يكون الماء عذباً أو  ويمكن أن. ئات االمتارموالسطح  ة ما بينـة المائيـالصخري
ة المختزنة الطبقوربما تكون . يكون قديماً جداً عمره مئات أو آالف السنين وقدمالحاً، 
 محصورة، وفي هذه الحالة فإنها تدعى طبقة كتيمةمحتجزة بين طبقات للماء 

(Confined aquifers).  
ويجري إعادة شحن الطبقات . الكلية يةوتشكّل المياه الجوفية جزءاً من الدورة المائ

المختزنة للماء وبعد مرورها خالل الطبقة . بواسطة رشح المياه السطحية المختزنة للماء
. البحيرات وأالسطح أو تحت األنهار  فوقتكون  يمكن أنالمياه من الينابيع التي  تفرغ
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 يمكن أن تتدفقار التي بواسطة اآلب المختزنة للماءطبقات الالمياه من  ويمكن نقلوربما 
 Cain and)تتطلب ضخاً التي تلك أو ) اآلبار االرتوازية(تحت ضغطها نفسه 

Boothroyd, 1983) .  

المسامية التي : بثالثة عوامل رئيسية وهي مختزنة للماءطبقة الالويتأثر سلوك الماء في 
ي يمكن تماء الال كميةالذي يحدد  لحجم الفراغ أو المسامتعرف بأنها النسبة المئوية 

المختزنة  من مواد الطبقات ولكثيرٍ .المختزنة للماء الطبقة من حجمال ا في وحدةهؤاحتوا
أما الخاصية المهمة األخرى فهي النفاذية التي  .%40إلى  30تتراوح بين  للماء مسامية

وتحدد النفاذية معدل جريان الماء  .تعبر عن درجة ارتباط المسام بعضها مع بعض
 الهيدروليكي التدرجهو والعامل الثالث  .تحت ضغط معين المختزنة للماء طبقةخالل ال

(Hydraulic gradient)  ميلأو (Slope)  على وهو يؤثر  المختزنة للماءالطبقة
 ,Fetter) المختزنة للماءالنفاذية يحدد معدل سريان الماء في الطبقة  معالضغط الذي 

1980).  
بأسلوب  أول من درسهو  (Henry Darcy)سي كان المهندس الفرنسي هنري دار

ويمكن أن يوصف معدل . (Fetter, 1980) النفوذةجريان الماء خالل المواد  منهجي
بالمعادلة التي  ،واحد تحليلي بعد في ،نفاذيةالذات  طبقة من المادةسريان الماء خالل 

  قانون دارسي  باسم تعرف
( ) Q  -K A  dl
dh =  

وصلية الهيدروليكية مال Kو  مقطع التدفقهي مساحة  Aالسريان و  معدل  Qحيث يمثل
في بعض المراجع القديمة في بعض األحيان بمعامل  Kويدعى . التي تتعلق بالنفاذية

 يالرأسهو التغير  dhالهيدروليكي، حيث أن  التدرجهو  dh/dl والحد. النفاذية
وتستخدم اإلشارة السالبة ألن . (l)الموافق لتغير صغير في الطول  (h)الهيدروليكي 

dh/dl  المياه الجوفية عادة أقل  سرعة تدفقوتكون . في اتجاه التيار المستخدمهي سالبة
وم تحت ظروف غير يفي ال اًمتر 120متر في اليوم، ولكنها ربما تصل إلى  0.3من 

رة بسرعة صغي، وتتحرك راكدة شبه وفي بعض الحاالت، تكون المياه الجوفية. اعتيادية
المياه الجوفية وملوثاتها في  تدفقنمذجة تضمن تو. واحد في السنة مترٍ جداً في حدود

ر متجانس، يفي وسط غ ثالثة أبعاد جرياناً في المختزنة للماء في واقع األمرالطبقات 
 Anderson and) اندرسن وويزنر ولقد ألّف كل من. مهمة معقدة جداً شكلوت

Woessner, 1992) ًحول هذا الموضوع كتاباً مفيدا .  
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على العكس  هيث المياه السطحية، ويث المياه الجوفية عادة أصعب من تلويتلو كونوي
في  إطالقهاالتلوث المذاب بدالً من  تميل إلى االحتفاظ ببعض أشكالمن المياه السطحية، 

الملوثات ما  تجازؤويمكن وصف . (Cain and Boothroyd, 1983)اتجاه المحيطات 
، كما جرى (Kd)بمعامل التوزيع  المحيطة ياه الجوفية والتركيبات الجيولوجيةبين الم

عدد من الملوثات عند مرور الماء  ويزول .لتربةا من أجلفي هذا الفصل  وصفه سابقاً
وكنتيجة لذلك، فإن كثيراً من المياه الجوفية تكون . مختزنة للماءخالل مادة الطبقة ال

  .من قبل اإلنسان استهالكهاب معالجة قبل نظيفة إلى درجة أنها ال تتطل
وقد تلوثت المياه الجوفية بتراكيز منخفضة من النشاط اإلشعاعي في عدد من المواقع في 
الواليات المتحدة  عندما جرى تطوير الطاقة النووية في كل من االستخدامات المدنية 

جوفية نتيجة التسرب من تلوث المياه ال ينتجوغالبا ما . والعسكرية في السنوات المبكرة
ومن برك الترشيح وآبار الحقن التي تستخدم للتخلص من  خزانات النفايات السائلة

  .النفايات المشعة ذات المستوى المنخفض جداً 
شار الواسع، ولكن بمستويات منخفضة جداً، لتلوث المياه الجوفية نتوهناك مثال على اال

الذي يقع الى الغرب من  (INEL)إيداهو حدث في المختبر الوطني الهندسي لوالية 
هذا  سلطة التي تقع تحتلمختزنة للماء وتنشأ الطبقة ا. (Idaho Falls)شالالت إيداهو 

المختبر من مناطق منتزه الصخرة الصفراء الوطني ومنطقة تيتون الجبلية الكبيرة، وهي 
ب من توين فولز بصورة عامة تجري باالتجاه الجنوبي الغربي، وتخرج في ينابيع بالقر

(Twin Falls) وقد تم استخدام موقع المختبر الوطني الهندسي لوالية . بوالية ايداهو
ونتج عن ذلك أحجام . إيداهو لتطوير المفاعالت النووية، وإلعادة معالجة الوقود النووي

حيث جرى  .تطلّب التخلص منها الشيء الذيملوثة بدرجة قليلة جداً اللمياه من اكبيرة 
ويمثل الشكل . عاماً لهذا الغرض 40خدام برك الترشيح وآبار الحقن المباشر لمدة است

النشاط اإلشعاعي السنوي للترتيوم الذي تم التخلص منه عن طريق آبار ) 5-5(البياني 
داهو إيالحقن وبرك الترشيح الموجودة في موقع المختبر الوطني الهندسي لوالية 

(Mann and Cecil, 1990) .من  اًكثيرمن كميات تقل عن ذلك  ،تخلصوتم ال
 60 –و الكوبلت  137 –و السيزيوم  90 –سترنشيوم النويدات المشعة األخرى كاإل

ومن بين هذه النظائر . (Bartholomay et al., 1995)ميوم والبلوتونيوشونظائر األمري
شف جرى كقد و. ذيوالُ مميزة من التلوث 90–سترنشيوم وم واإلتيالتركل من سبب 

ة ـيوم والبلوتونيوم في آبار المراقبشمريونظائر األ 60 –والكوبلت  137 –السيزيوم 
) ـ أ 6-5(ويوضح الشكالن . ن ولكنها لم تؤد إلى تلوث كبيرـة الحقـبالقرب من نقط
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وبال شك فإن المساحة الفعلية . 90 –سترنشيوم مقدار تلوث الترتيوم واإل) ـ ب 6-5(و
اً بالحد األدنى للقياس محدد الذيلييكون حجم التلوث حد ما وإلى للتلوث تكون أوسع 

مصادر مياه  معايير وتبقى. بالطريقة التحليلية المستخدمة في عملية الرصد الروتينية
الشرب في موقع المختبر الوطني الهندسي لوالية إيداهو أقل من معايير وكالة حماية 

، إن كانت موجودة، أقل من رج الموقعلمياه خالالبيئة لعموم السكان، ويظل أي تلوث 
  .المعايير المذكورة

  
  5ـ  5الشكل رقم 

عمليات بنتيجة لترتيوم في حوض منطقة سناك ريفر واضمحالل االتصريف، التراكم، 
  إدارة النفايات في مختبر إيداهو الوطني الهندسي، غرب شالالت إيداهو، إيداهو

  
  

  
  
  
  
  
  
  

المياه الجوفية في  90-اإلسترنشيوم) ب(الترتيوم و) أ( امتداد ذيل:  6 ـ 5الشكل رقم 
  في مختبر إيداهو الهندسي، شالالت إيداهو، إيداهو

  (Bartholomay et al., 1995)عن 

 التصحيح بسبب االضمحاللالمجموع الكلي بعد

 التصريف السنوي

 السنة

وم 
رتي
الت

)
ريل

ابك
تير

(  

 .ملّي لتر/كيز الترتيوم، الفواصل مختلفة والتركيز بالبيكوكوريخط تساوي تر0.2ـ: الشرح 
  (.)ـ البئر المستكملة عند حوض سناك ريفر المستوي والمأخوذ منه عينة لقياس الترتيوم          

مختبر ايداهو
  الوطني الهندسي

 أميال
 كيلومترات
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  )تتمة( 6ـ  5الشكل رقم 

אא א
تصل كميات ضئيلة قد و. حواض تحت السطحية والتربة والجوحية باألترتبط المياه السط

 من الملوثات بطريقة ما إلى األحواض المائية العميقة تحت سطح األرض، وربما تصل
وتترسب . الغالف الجوي مندمجةً مع، وتصبح إلى المياه السطحية بمرور الزمن

ية، وتتضمن اآلليات الرئيسية الملوثات الجوية في النهاية على التربة والمياه السطح
إلزالة الملوثات من التربة النقل بواسطة الماء عن طريق سلسلة من العمليات تتضمن 

لى إء التربة الذي ينساب في النهاية مابوالغسل  (Surface runoff)االنسياب السطحي 
  . المائية  الجداول

في مكثفات أنظمة التبريد دافئ من الء ماالردد سؤال في بعض األحيان بسبب إطالق توي
ولم . ي المتعاضد للحرارة واإلشعاع المؤينبيئالتأثير ال إمكان بعض محطات القوى، عن
 .واإلشعاع المؤيندرجات الحرارة  بين التآزرية اتالتأثير هيبرهن على حدوث مثل هذ

مختبر ايداهو
  الوطني الهندسي

 كيلومترات
 أميال

مختلفة والتركيز بالبيكو تساوي تركيز اإلسترنشيوم، الفواصلخط0.2-:الشرح
  .لتر/ كوري

والمأخوذ منه عينة ى المستوـ البئر المستكملة عند حوض سناك ريفر 
 (.)90-لقياس اإلسترنشيوم
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 ،معدالت الجرعة وأولم يشاهد مثل هذا التآزر ضمن مجال واسع من درجات الحرارة 
امتصت النويدات  دق نمت في مياه دافئة وجد أن األحياء التيفي بعض الحاالت  ر أنهغي

قد و. (Harvey, 1970)زيادة معدالت النمو  من داعي% 50 قدرهاالمشعة بسرعة 
 131–اليود  (Ophel and Judd, 1966)  1966في عام د وأوفل وج ضع كل منو

، ولم يجدا أي (Carassius auratus)في علف السمك الذهبي  90–سترنشيوم واإل
مميتة عند جرعات ال قريبة من الدرجاتدرجات حرارة  لمقاومةضعف في قابليتها 

) غراي 1000(راد  100,000 تبلغلعظام ول) غراي 100(راد  10,000إشعاعية تبلغ 
 ,.Angelovic et al)1969في عام وه انجلوفيك ومعاون وكما أعلن. لغدة الدرقيةل

للحرارة والملوحة يقل  (Fundulus heteroclitus)مل السمكة الملحية أن تح (1969
- 2000 مجالهااة كانت عالية جداً، إذ بلغ شعاع، ولكن الجرعات المتلقإللا عند تعريضه

  ).غراي 60الى  20(راد  6000
  

المزج ضمن األنظمة المائية
ملوث جوي  حساب تركيز ةـورة مناسبـبصه يمكن ـا في الفصل الرابع أنـالحظن

بعض نشاط إشعاعي معلوم عند توافر  ذي في نقطة باتجاه الريح السائدة من مصدر
تحت ظروف  االنتشاروأنه يمكن استعمال نفس معادالت  بيانات األرصاد الجوية

تضاريس متعددة، وإذا ما عرف النشاط اإلشعاعي للمصدر، فان ما يحتاجه المرء 
اه الريح وتقدير إستقرارية ئدة هو قياس سرعة واتجاه الريح الساـلتخمين التركيز باتج

  .الجو

وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي حدث في عـدم يقين معقولة ولكن ضمن حدود 
 NCRP, 1984a; Peterson, 1983; Jirka et al., 1983; Till)السنوات األخيرة 

and Meyer, 1983) غير  ءماالفي جسم  المدخلةالملوثات  تبديدلن إتباع أسلوب عام إف
ويعتمد معدل المزج على عمق المياه . حالياً مستوى المعارف السائدةممكن حسب 

والشكل الهندسي لقاع الساحل وعوامل المد والجزر والريح ودرجة الحرارة وعلى 
ولكل جدول ونهر وخليج وبحيرة . العمق الذي وصلت اليه الملوثات، وعوامل أخرى

. خرتختلف من مكان آلخر ومن وقت آل قد والتي للمزج سبل خاصة بهوبحر، ومحيط 
وقد وضع علماء المياه معادالت تشتت مفيدة وقيمة بالنسبة للحاالت الخاصة التي 



 

165 

  

والتي  متعلقة بالموقع ذاته جلها، ولكن يتطلب األمر عادة توفير معلوماتأوضعت من 
  . مسبقةت حقلية تحد من استخدام هذه المعادالت بصورة عامة قبل إجراء دراسا

 مصير المواد الملوثةنتيجة أن  أيضاً في البيئة المائية معقدة اإلمتزاجد عمليات ـوتع
وإذا ). 8-5و  7-5الشكالن (رى ـة أخـد على عمليات فيزيائية وحيويـعتميربما 
تترسب في القاع أو يجري ترشيحها  يمكن أن ، فإنهاةـوث مادة صلبة عالقـالمل كان

ويمكن للملوثات . اتـأسطح النبات دودة إلىـمشات الحية أو تصبح ـنمن قبل الكائ
يمكن أن  وأعلى المواد العضوية وغير العضوية الصلبة العالقة،  تمتزة أن ـالذائب
ة العالقة والكائنات الحية ـوتترسب المواد الصلب. النباتات وأالحيوانات في  لـتتمث

 ولـتعالغني بالمواد العضوية التي  الوسط الميتة والبراز الى القاع وتصبح جزءاً من
ة أو ـبصورة مؤقت( ما تعمل الرواسب كبالوعة للملوثات  وغالباً. عمجاميع أحياء القا

اء ـكما يحدث عندما يعاد تعلقها أثن ،مصدراً للتلوث الرواسب تصبح، وربما )دائمة
 .وحل القاع يصطاد المحار بالشبكات من بينا ـادة االضطراب أو عندمـرات زيـفت

من  تُنتز متحررةكما يمكن للرواسب أيضاً أن تعمل كمصدر ثانوي للتلوث عندما 
  . اإلمتزاز

  

  
  7ـ  5الشكل رقم 

إلى البيئة المائية  من 137-لسيزيومنتقال اتمثل طرق إوكة غذاء المياه العذبة، شب
  )Pendleton and Hanson, 1958عن (اإلنسان 

سمكعضالت 
  3000 الكارب

عضالت ضفادع
لحوم سمك الشمس  8000

9000  
 2000لحوم طيور مائية 

%12-9الحليب   6000حد أعلى  حتى
من  %50اللحوم   الفمويةمن الجرعة 

  الفمويةالجرعة 

حيوانات الصيد   المواشي 800الحشرات
  ...)الغزال، الرنة،(

 الطحالب
النباتات البذرية المغمورة  4000ـ1500

النباتات البذرية الصاعدة  1000ـ400
  600ـ  50

137-ماء السيزيوم
 في المحلول

الصخور والطين
10,000 

 االنسان
  دخول للجسم(

100%(  

 برمائيات
11.000  

  ـــــــــــــــــ: األرقام المقابلة هي معامالت التركيز   في الكائن الحي  137Csتركيز      
  في الماء 137Csتركيز                                               
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  8ـ  5الشكل رقم 
تعقيدات طرائق االنتقال بين األحياء موضحة . المركبات األساسية للنظام البيئي المائي

  )Hairr, 1974عن ( 7ـ  5في الشكل 

صبات م رواسبأن دور   (Lentsch et al., 1972) لينتش وزمالؤه وقد أوضح
 درجة الملوحة، وأن معامل التوزيع ، يتعلق ب54 –والمنغنيز  ،، كمصدر للمنغنيزنهاراأل

Kd ويوضح . عند مصبات األنهاريتذبذب مع دورة المد والجزر ربما   54-للمنغنيز
بوجود األيونات  137 –للسيزيوم  Kdكيف يمكن أن يتأثر معامل التوزيع ) 9-5(الشكل 

 –للسيزيوم  Kdجد أن معامل قد وو. اإلمتزازعلى مواقع موجبة الشحنة التي تتنافس ال
من مصب نهر هدسون يتغير بصورة عكسية مع  رفي الجزء الخاضع للمد والجز 137

 ,Jinks and Wrenn)في حدود مائة ضعف  )وناتيتالكا( أيونات الكلور السالبة

1976; Linsalata et al., 1985 (منافساً للسيزيوم دوراً  ذاتها وال تلعب أيونات الكلور
ببساطة مقياس للملوحة،  هيفي المواد الجسيمية و اإلمتزازعلى مواقع  137 –

ولأليونات الموجبة المرافقة لها الموجودة بصورة اعتيادية في مياه البحر والتي تنافس 
  .(Hairr, 1974) اإلمتزازالسيزيوم على مواقع 

 المواد الذائبة ـ ماء

اإلمتزاز
  واالمتصاص

  التناول
    البيولوجيالمحيط 

  تحلل مع االستقرار
  تجمع المواد العضوية 

  المعلقات الضرورية الرواسب المعلقة

 رواسب القاع

  اإلمتزاز

استقرار
 

تنظيف 
  كسح
  

الترسيب
  

ص األيوني للحديد
صا
االمت

  

تلبيد ـ استقرار
 

إعادة التعلق غير المنتظم
 

ص
صا
التبادل األيوني ـ االمت

  

تكوين سطح أكسيد 
قادر على انشاء 

ضوية
مركبات معقدة ع

  
  

ص المباشر 
صا
االمت

)
ضوية ـ 

التبادل األيوني ـ المعقدات الع
ص الفيزيائي

صا
االمت

 (
المياه البينية
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  9ـ  5الشكل رقم 

وتركيز الكلوريد في عينات مائية  (Kd) 137-قة معامالت توزيع السيزيومعال
  )Jinks and Wrenn, 1976عن ( 1971مستمرة في منطقة إنديان بوينت، نيويورك 

فإن  وبالتالي عالية Kdأنواع الملوثات التي لها معامالت توزيع  بتبددويكون التنبؤ 
من التي  لها أكثر صعوبة (Particulate phase)الجسيمي  الوجهالبقاء في  تفضيل

سترنشيوم اإل وتشمل العناصر التي تميل للبقاء في المحلول. تبقى في المحلول
تشمل بسهولة على الرواسب والمواد العالقة  تُمتزالعناصر التي و. واألنتيمون والكروم

  . السيزيوم والمنغنيز والحديد والكوبلت واألكتينيدات

يمكن ، فإنه ءماالحول الخواص الفيزيائية لجسم  معلومات كافية الحصول علىوإذا أمكن 
حدود المسموح بها الدون تجاوز  من نويدات مشعة تلقيل هيتوسع تقدير بشيء من الدقةو

اليقين الذي ولكن في حالة غياب المعلومات الخاصة بالموقع، فإن عدم . لتعرض البشر
في حدود  رءيزل المحيث (تحفظ جداً تباع أسلوب مبا مثليتلبعض الوقت، قد  قد يظهر
وغالبا ما يتطلب التخطيط . النويدات المشعة إلى البيئة المائية عند إطالق) التحفظ

دراسات الو التشتت النفايات المشعة السائلة إجراء دراساتممارسات المناسب إلدارة 
  . نفايات مشعة فيه توضع سوفبيئية لكل موقع ال
   

ستقبلةالمخواص المزج للمياه 
  المحيطات 

 ;Sverdup et al., 1963)كيلومتر مربع x 810 3.6طي المحيطات مساحة مقدارها غت

Kinne, 1970)1.37متر، حجم كلي قدره  3800داره ـق مقـط عمـ، وبمتوسx910 

 )لتر/غرام(الكلور
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المحيطات األرصفة  وتحدد. (Revelle and Schaefer, 1957)كيلومتر مكعب 
، وفي بعض المناطق تمتد اًمتر 150حتى عمق  القارية التي تحيط بمعظم السواحل

ياه المحيطات القريبة من السطح ويتراوح عمق م. اًكيلومتر 150باتجاه البحر ألكثر من 
نتيجة فعل  يحدث بها مزج سريعمتر، وهي تمثل منطقة  200إلى  10رافياً بين غج

للحرارة والملوحة  ةالرأسيوبسبب هذا المزج الميكانيكي تكاد أن تكون التدرجات . الرياح
  . تقريباً  والكثافة منتظمة

 4-1وتكون درجة حرارتها  من حجم المحيط %75وتشكل المياه الباردة العميقة نحو 
بين المياه السطحية  وسطية، ولكن هناك منطقة %3.47مئوية ونسبة ملوحتها  درجة

. افة مع العمقوالمياه العميقة تتميز بانخفاض درجة الحرارة وزيادة الملوحة والكث
ألن المياه األخف تكون فوق  الرأسيةوبسبب تزايد الملوحة مع العمق تنخفض الحركات 

الى الحد من التبادل بين المياه السطحية  الوسطيةالمياه الكثيفة، وبهذا تميل المنطقة 
وتدعى المنطقة . (Revelle et al., 1956 ; Pritchard et al., 1971)والمياه العميقة 

تشهد التغير األعظم في الكثافة في بعض األحيان بمنطقة االنحدار الحراري  التي
(Thermocline) )أو بمنطقة االنحدار الكثافي ) عندما يعود ذلك إلى الحرارة

(Pycnocline) )متر  1000،وربما يصل عمقها الى )عندما يعود ذلك الى الكثافة
  . ولكنها أقل من ذلك عادة

ح وتميل لالرتباط الى فعل الريإ سالمحيط بالدرجة األساة بسطح خاصوتعود التيارات ال
وقد جرى إيضاح أن حركة المياه السطحية يمكن أن تصل حتى . السطحية بأنماط الرياح

كيلومتراً في اليوم بالنسبة لتيار  66في اليوم بالنسبة لتيار فلوريدا و  اًكيلومتر 144
ووجد أن النشاط اإلشعاعي . (NAS-NRC, 1957b) الهادئ  طكيروشيو لغرب المحي

رف باتجاه الغرب بمعدل يبلغ نحو حكان ين (Bikini Atoll) المرجانية في جزر بكيني
 Miyake and) 1954كيلومتراً في اليوم بعد تجارب األسلحة النووية عام  14

Saruhashi, 1960) . التيارات السطحية الرئيسية للمحيطات) 10-5(ويوضح الشكل .  

طبقة الوأفقياً في  رأسياًالمواد المشعة  انتشارجريت عدة دراسات حول طريقة وقد أ
) 9الفصل  أنظر(ة األمريكية في جزر المارشال برنامج تجارب األسلحل المختلطة تبعاً

البحر األيرلندي، حيث أجريت دراسات مستفيضة حول مصير النفايات  في كذلكو
 أنظر(طانيين يالبر لمن قب )سابقاً بالوندسكيلالمعروفة ( المشعة المطلقة في سيالفيلد

  ). الحادي عشرالفصل 
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  10ـ  5الشكل رقم 

مقدمة لألرصاد "، )Petterssen, 1958عن (التيارات الرئيسية في محيطات العالم 
  1958الطبعة الثانية، ماكجروهل " الجوية

حدوث احتجاز المتساقط في المحيط الهادئ على  المشعكما دلت دراسات مزج الغبار 
سنوات بعد إيقاف تجارب  5مستمر للنشاط اإلشعاعي قرب السطح ولمدة تصل حتى 

قد كان و. (Volchok and Kleineman, 1971)االسلحة النووية في الجو 
من أكثر النويدات التي جرى دراستها وقد وجد أن  137 –والسيزيوم  90–سترنشيوم اإل

 بوين ويوضح تقرير العينات والعمق وموقع أخذ ثابتة من ناحية الزمن النسبة بينهما
المتعلق بالتوزيع التعقيد الذي يتضمنه الموضوع و (Bowen et al., 1980)وزمالؤه 

 طالمحي علىللنويدات المشعة الموجودة في الغبار الذري المتساقط  والرأسيفقي األ
    .الهادئ

ريت مسوحات مستفيضة أج 1954وبعد سلسلة من التجارب في جزر المارشال في عام 
في  الهادئ، وكان االتجاه العام للتلوث طر النشاط اإلشعاعي في شمال المحيحول انتشا

بعدها  اتجه التلوث حيث، األساسية األراضي اآلسيويةاألساس إلى الغرب من منطقة 
ساروهاشي و(Harley, 1956)  هارلي وقد قام كل من. شماالً مع تيار كيروشيو

بتلخيص نتائج تلك المسوحات، وهي   (Saruhashi and Miyake, 1960) ومياكي
في جزر  1954وبعد سبع عشرة سنة من تجارب عام ). 11- 5(موضحة في الشكل 

كوري  3ق السنوي للعناصر األكتينيدية من البحيرة الضحلة بمقدار ـر التدف، قدبكيني
من البلوتونيوم ) ا بكريلغجي 220(كوري  6و 24-يومشمن األمري) بكريل اجيغ 110(
– 239  ،240 (Nevessi and Shell, 1975).  



 

170 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  11ـ  5الشكل رقم 

االنتشار األفقي لحطام األسلحة النووية في غرب المحيط الهادئ بعد التجارب التي 
  1954أجرتها الواليات المتحدة في جزيرة مارشال في 

  )Miyake and Saruhashi, 1960عن (
كيني في جزر مارشال باتج االنشطار التي دخلت المياه السطحية قرب ووجد أن نو

(Folsom and Vine, 1957)  يوماً، وأنها  40كيلومتر في  225قد تحركت مسافة
كما لوحظ أن المساحة األفقية . متر فقط خالل تلك الفترة 60- 30إلى عمق  انتشرت

لو وضعت كمية مقدارها درجة أنه  التخفيفكيلومتر مربع وبلغ  40000كانت نحو 
التركيز في نهاية األربعين يوماً يمكن أن  متوسـط، فإن )تيرا بكريل 37(كوري  1000
  ). بكريل للمتر المكعب 5.6(ميكروكوري لكل مليلتر x 10-10 1.5يكون 

عن طريق  تشتت المياه في قاع المحيط العميقويمكن التوصل إلى آليات ومعدالت 
تفكك  اللّذان ينتجان من، 230 –والثوريوم  226-للراديوم  الرأسيقياسات التوزيع 

النموذج  (Koczy, 1960) كوتشي وقد وضع. في رواسب القاع 238 –اليورانيوم 
 وتنتشر). 12-5(في الشكل الخاص باالنتشار الرأسي من مختلف البيانات والموضح 

 من اك التي يبلغ عمقهاالمواد الذائبة المتحررة من قاع المحيط ببطء خالل طبقة االحتك
ون المزج ـويك. الجزيئي االنتشارمتراً، والتي ينظم معدالت المزج فيها  50إلى  20

فوق طبقة االحتكاك مباشرة، ويتناقص ) سنتيمتراً مربعاً في الثانية 30الى  3(شده أعلى 
متر تحت السطح، حيث  1000بسرعة مع االرتفاع فوق قاع المحيط لمستوى يبلغ نحو 

وتتصاعد ). سنتيمتراً مربعاً في الثانية تقريباً 2-10حوالي (تقد بوجود حد أدنى ثانوي يع

 1955 أغسطس

  1954 يونيو

 1955  مارس
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بين  االنتشار، حيث تتراوح معامالت المختلطةطبقة العندما نقترب من  االنتشارمعدالت 
  . سنتيمتر مربع في الثانية 500إلى  50
  
  
  
  
  
  
   

  

  12ـ  5الشكل رقم 
  (Koczy, 1960)اق المحيط حسب االنتشار العمودي من أعم

في المحيط األطلنطي ووجد أنها تتراوح  الرأسيةالسرعة  (Koczy, 1960) كوتشي قدر
وإذا . متر 1750الى  750متر في السنة في األعماق التي تتراوح بين  2الى  0.5بين 

متر سوف ال  3000، فإن وضع محلول على عمق أعماق أكبرما طبقت هذه القيم على 
  . سنة 1000تتجاوز قد  على سطح المياه بعد مدة يظهر
ة رأسيلحركات اللدراسة  (Pritchard et al., 1971)بريتشارد وزمالؤه  جرىأكما 

قد وجد أن السرعة الرأسية و 14-تراكيز الكربون باستخدام التوزيع الرأسي لللمحيطات 
المحيط الهادئ على نموذجية لشمال شرق  هي سرعةمتراً في السنة  6.6تبلغ نحو التي 

  . متر 1000عمق يبلغ نحو 
المواد  انتشارمعدل  (Pritchard et al., 1960) بريتشارد وفي وقت سابق حسب

واستخدم لهذا الغرض نموذجاً . المشعة الى السطح فيما لو أطلقت من أعماق المحيط
 5مسافة بأمتار  5ارتفاع طبقة ملوثات ذات سماكة مقدارها  فيهمبسطاً والذي افترض 

ولم يفرض . أمتار في السنة، وان يجري احتالل موقعها من قبل طبقة ملوثات أخرى
انتشار أفقي أمتار، ولكنه فرض حدوث  5 التي يبلغ سمكها طبقاتالحدوث تبادل بين 

أكبر مما يؤدي بدوره إلى بحيث يزداد النشاط اإلشعاعي ويكون لكل طبقة انتشار أفقي 
  . أقل من الطبقة التي تحتهاالتركيز فيها أن يكون 

منطقة االضطراب
  بسبب الرياح

  االنحدار الحراري
  

 المياه العميقة

 منطقة االحتكاك
 الرواسب

متر
ق، 

لعم
ا

  

 ريةلوغاريتم االنتشا
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بريتشارد  ، ولكنها افترضت من قبلأعماق المحيطلم تكن السرعة األفقية معروفة في 
(Prichard)  2على أنها تتراوح بينx10-3  2الىx10-4  متر في الثانية، بحيث يحدث

 400إلى  40معظم مناطق المحيط األطلنطي الشمالي بين  فياالنتشار األفقي للمادة 
متر  4000الستمائة سنة المطلوبة لالرتفاع من عمق  عنما  حدإلى هو ما يقل ة، وسن

النشاط  حتوىبريتشارد فإنه بنهاية الستمائة عام سي وطبقا لنموذج. متر 1000الى عمق 
ة ـأمتار ولها مساح 5في طبقة تبلغ سماكتها  االشعاعي المطلق خالل فترة عام واحد

 5X1110يمكن وضع  وقد تبين من الحسابات أنه. عمتر مرب 3x1310ة تبلغ ـأفقي
سنة على عمق  كلفي قاع المحيط  90 –سترنشيوم من اإل) بكريل 1.85X2210(كوري 
بكريل في  37( ميكروكوري للمليلتر المكعب 9- 10يز كترالمتر دون تجاوز  4000

لى إآخر يستند  تقدير ُلزِتَخْوي. ند قاعدة طبقة تقع على عمق ألف مترع) المتر المكعب
 9x 810إلى  بريتشارد متر من القاع، تقديرعند ألف الفرضية بأن مزجاً سريعاً يحدث 

الذي اقترحه كوتشي يتفق بصورة جيدة مع الرقم  هو ما، و)يلربك x 1910 3.3(كوري 
(Koczy, 1960) .وربما تتوافر معلومات . جداًبيانات قليلة على التقديرات  هذه وتستند

أعماق لدراسة إمكانية استخدام رواسب  نفيذهبرنامج بحث عالمي جرى تلجة نتي أحدث
 ,Robinson and Marietta) المرتفعكمستودع للنفايات ذات النشاط اإلشعاعي المحيط 

 حاسوبيالجهد المبذول لوضع برنامج  ر منظهوي). الحادي عشرالفصل  أنظر( (1985
  .في هذا الشأن  (Kerr, 1993)تطورات واعدة  أن هناكلدراسة سلوك المحيط 

  
والمياه الساحليةمصبات األنهار األنهار و

تعد المعلومات الخاصة بسلوك المواد النزرة في األنهار ومصبات األنهار والمياه 
الساحلية مهمة، نظراً ألن هذه األنظمة المائية تتلقى بشكل رئيس المواد المطروحة من 

ويستخدم مصطلح مصب النهر . (Fisher et al., 1979)المعامل الصناعية والبلديات 
مغلق من الماء الذي له  ساحلي شبه عادة لوصف المد الذي يصل إلى النهر، وهو جسم

المياه ب ، والذي يخفف فيه ماء البحر إلى درجة ملموسةالمفتوح اتصال حر مع البحر
  . (Prichard, 1967) الناتجة من الصرف األرضي العذبة

األنهار التي يقوم فيها المد بمزج المياه المالحة والمياه العذبة أهمية مصبات  ولمياه
باإلضافة إلى توفير مجال تعيش فيه كميات كبيرة  خاصة نظراً إلنتاجيتها الحيوية العالية
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ددة ـمتع أنواعٍ لحضانةكمواضع  من األسماك القشرية فإن مصبات األنهار كذلك تعمل
 حصدهاحيث يجري  البعيدة عن الساحللمياه الى إ ل الحقاًـمن األسماك التي تنتق

(Reid and Wood, 1976) .  

دراستها بالتفصيل  يجبولكن لمصبات األنهار خواصها الفيزيائية التي تتميز بها، والتي 
االنتشار والحمل  وإحدى الدراسات التي يمكن إجراؤها هي دراسة. كل حالة على حدة

، حيث تم بناء نموذج بياني (Parker et al., 1961)في حوض نهر دلوير كما حدث 
محطة تجارب الطرق المائية التابعة للجيش األمريكي التي تقع في  فيلحوض دلوير 

متر وعرضه  1200بلغ طول النموذج  وقد ).13-5الشكل (فكسبيرغ بوالية المسيسبي 
على  األصباغ دراسةنوع المعلومات الناتجة عن ) 14-5(ويوضح الشكل . متر 200
التي تضمنت الحقن  بالذات وفي هذه الدراسة). نحو شهر واحدفي (دورة مد  58مدة 

% 1ظل تقريباً حوالي دورة مد  58في نهاية  وجد أن التركيزالفوري لجرعة معينة، 
وكانت ظروف التجربة متحفظة حيث لم . من التركيز األقصى خالل دورة المد االبتدائية

النقص في  فقط رسيب أو امتصاص حيوي، وبهذا قيسيكن هناك تفكك إشعاعي أو ت
  . التركيز بسبب المزج

  
  13ـ  5الشكل رقم 

نموذج مصغر لنهر دلوير كواحد من عدة نماذج من األنهار، مصبات األنهار في البحار 
والخلجان الذي استخدم لدراسة مواصفات الجريان من قبل مجموعة المهندسين في 

مهندسي  بتلطف من فيلق(مختبرهم في فكسبيرغ، مسيسبي جيش الواليات المتحدة في 
  )جيش الواليات المتحدة



 

174 

  

  فيالدلفيا على طول ألف قدم من طريق اليجيني،محطات القناة ـ   
  14ـ  5الشكل رقم 

ب التوزيع الطولي للملوثات بعد عدد محدد من دورات المد والجزر في نهر دالوير قر
 «Health Physics, Vol. 6»مستنسخة عن ) Parker et al., 1961عن (فيالدلفيا 

  (Health Physics Society) رابطة فيزياء الصحة بإذن من
تلك التي هي أكثر قياسات المزج النهري استفاضة في الواليات المتحدة  توربما كان

نتجة للبلوتونيوم في المالكبيرة أجريت في نهر كولومبيا، حيث تستعمل المفاعالت 
هانفورد ماء النهر للتبريد، وتطلق كميات ضئيلة من النشاط اإلشعاعي المستحث وعلى 

أجريت الدراسات على هذين . دفقاتهافي  65 –والزنك  32 –األخص الفسفور 
) 15-5(ويوضح الشكل . النظيرين المشعين في الماء والرواسب وكائنات النهر الحية

قد أعطيت و. (Foster, 1959)تخفيف المواد المطلقة من هانفورد مثاالً على طريقة 
  .الرابع عشر هانفورد في الفصل  لدفقات التبعات الجرعوية حولبيانات إضافية 

  
  
  
  

  
  
  
  15ـ  5الشكل رقم 

  )Foster, 1959عن (دفقات المشعة عن مفاعل في نهر كولومبيا المزج األفقي لل
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الى األنظمة  المدخلةالملوثات  تبددلنماذج الرياضية التي تصف وقد تم نشر عدد من ا
الملوثات،  إدخالوتأخذ هذه النماذج في االعتبار موقع المصدر، وهيئة ومعدل . المائية

 ;Peterson, 1983)الرواسب في النقل في الماء و وعملياتاإلزالة، و وآليات التحويل
NCRP, 1984a) .واالنتشار لمائيمعادالت االنتقال ا وتشترط ت لتراكيز تقديرا توفر

معدل ترسب وتراكم النويدات المشعة  توفر ، وكذلكءالنويدات المشعة ضمن جسم الما
الساحل والقاع وحركة النويدات المشعة خالل سلسلة االنتقال الحيوية وصوالً  طول على

اسطتها وضع وتوجد مناقشة للطرق التي يتم بو. (Jirka et al., 1983)الى اإلنسان 
والمعامالت التي يتعامل . (Little, 1983)النماذج وبرامج الحاسوب في مراجع أخرى 

الذي يحدد بعض ) 16 – 5(معها النموذج كثيرة وهو ما يمكن مالحظته في الشكل 
وقد لوحظ . المتغيرات التي يجب إدراجها عند تطوير أي برنامج رياضي أو حاسوبي

أنه بالرغم من ) (NCRP, 1984a) مت في أماكن أخرىفي عدد من الدراسات التي ت
دراسة باستفاضة في لاألنهار التي خضعت ل في معظمجميع القياسات التي أجريت 

الواليات المتحدة األمريكية خالل الثالثين عاما الماضية، فإنه ال تتوافر معلومات كافية 
  .نماذج االنتشار التي نشرت إلثبات صحة

  
  لملوث في عمود من الماء الممكنةالتحوالت :  16ـ  5الشكل رقم 

  )National Oceanic and Atmospheric Administration, 1979عن (
  

البيولوجي للنويدات المشعة التناول
ن المركبات األساسية مثل ثاني أكسيد الكربون والعناصر مثل األكسجيبد تزواليكون 

من محلول أو ال من محتوى، إما في النظام المائي والكالسيوم والهيدروجين والنيتروجين
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هذه المواد الغذائية  وتمتص. (Reid and Wood, 1976)رواسب القاع  في اإلحتياط
 المتعضياتنوعين أساسيين من  من خاللاستخدام الطاقة الشمسية، ب تَمثُّلُهاويجري 

ات الجذرية أو النباتات الطافية الكبيرة، والنباتات الطافية الصغيرة النبات:  المنتجة للغذاء
. (Phytoplankton) النباتات المغمورة أو النباتات المعلقة في الماءجداً والتي تدعى 

ن إيقتصر على المياه الضحلة نسبياً، ف األعلىوبما أن إنتاج الغذاء من قبل النباتات 
ؤولة الرئيسية عن تحويل المصادر المعدنية الموجودة سلمهي ا النباتات المعلقة في الماء

  . األعلى للمتعضياتفي البيئة المائية الى غذاء 
الصغيرة،  (Zooplankton)لعوالق الحيوانية لكغذاء  النباتات المعلقة في الماءخدم وت

اتات النب تبروتع. للعديد من مستويات الغذاء األعلىوالتي بدورها توفر التغذية األساسية 
لغذاء بعض األسماك التي تتغذى عن طريق الترشيح  اًكذلك مصدر المعلقة في الماء

(filter-feeding fish) وعندما ترسب إفرازات . والحيوانات التي تسكن القاع
الحيوانات البحرية إلى القاع وعندما تتحلل الحيوانات والنباتات الميتة بواسطة الكائنات 

رة وتعود العناصر المغذية مرة أخرى إلى الشكل غير الحي الحية فإن ذلك يكمل الدو
  . (Lowman et al., 1971) للنباتات المعلقة في الماءالذي تصبح فيه ثانية متاحة 

موجودة بكميات وربما تكون بعض العناصر مثل النحاس والمنغنيز والزنك والحديد 
. أساسية للعمليات الحيوية ال تكون متفاوتة في الماء وفي الرواسب التي ربما تكون أو

ويجب أن تؤخذ هذه . بدرجات مختلفة النادرةوتحجز الكائنات الحية هذه العناصر 
إطالق النويدات  بالمعدل الذي يتم بهالظاهرة في االعتبار عند اتخاذ أي قرار يتعلق 

  . أي حجم مائي المشعة الى 
ضة انتقال النويدات المشعة باستفا (Onishi et al., 1981)وزمالؤه أونيشي  وقد راجع

في  تركيزها إلىوتعرف نسبة تركيز هذه العناصر في الكائن الحي . في األنظمة المائية
، ويجب قياس هذه النسبة تحت (Concentration Factor, CF)الماء بمعامل التركيز 

يعطي الى بيئة ملوثة حديثاً، سوف  دخل لتوهظروف التوازن، وذلك ألن الكائن الذي 
  . بصورة غير واقعية منخفضمعامل تركيز  ينة غير مناسبة قد تعطيع

. شابهات الكيميائية في الماءلتركيز الى درجة عظيمة بوجود المويمكن أن يتأثر معامل ا
بتركيز الكالسيوم  كبيرةدرجة ب 90 –سترنشيوم أن يتأثر معامل التركيز لإل من المتوقعو

نسبياً للبوتاسيوم في ماء البحر، فان معامل تركيز وبسبب التراكيز المرتفعة . في الماء
في  بمرتبة أسية واحدة من القيمةفي أحياء المياه العذبة، يكون أعلى  137 –السيزيوم 

  . أحياء البحر أو مياه مصاب األنهارحالة 
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نه ال يثير الدهشة أن نجد أن إل التي ذكرت أعاله في االعتبار فوعند أخذ جميع العوام
وبال شك . في المراجع منشورةمعامالت التركيز من  عدداً كبيراًنهتم به  لكل عنصر

فانه يمكن تقليص االختالفات فيما لو اقتصرت معامالت التركيز المنشورة على تلك التي 
يكون فيها الكائن الحي في حالة توازن مع بيئته، وفيما لو أخذت مصادر االختالف 

الت، ال تعطي القيم المنشورة في المراجع وفي معظم الحا. األخرى في االعتبار
  . (NCRP, 1984a)معلومات كافية تسمح بالقيام بمثل هذا التعديل 

أو الوزن الجاف،  طبلى الوزن الرإ لتكون منسوبة النتائج المنشورة تعديلوإذا أمكن 
وقد أوصت لجنة . (Blaylock, 1982) 5فإنه يمكن تقليص االختالفات بمعامل قدره 

، (NRC, 1977)تركيز الستخدامها في تقدير الجرعات المعامالت بعات النووية التشري
لعناصر بسبب االختالفات الكبيرة لمعظم ا بقيم مفردة تبرير التوصية من الصعبولكن 

  . قيم معامالت التركيز المنشورة في المراجعفي 

جزء ة البحرية على وتعتمد أهمية وجود النويدات المشعة في أغذية المياه العذبة واألغذي
وتكون النويدات المشعة المتمركزة . هذه النويدات المشعة الكائن الحي الذي تتواجد فيه

من تلك  عند تقدير المخاطرفي األعضاء التي تستهلك من قبل البشر أكثر أهمية 
 (Clam)وبهذا، وعلى الرغم من أن المحار . المترسبة في األجزاء التي ال تؤكل

  90–سترنشيوم تركّز اإلكلّها  (Scallops)والمحار المروحي  (Oysters)والبطلينوس 
 ناحيةومن . القشرة التي ال تؤكل عادة، في (Crabs)سرطان البحر  عبعض أنوا ومثلها

في األنسجة الصالحة لألكل من األغذية  60–والكوبلت  65 –أخرى، يتركز الزنك 
من تحليل جميع أجزاء السمكة أكثر  ينتجويمكن أن يكون معامل التركيز الذي . البحرية

 ,NCRP)من تحليل عضالت السمكة ينتج من معامل التركيز الذي عشر مرات 
1984a) .  

التي (المشعة المطروحة من وندسكيل  بمصير الدفقاتوفي الدراسات البريطانية المتعلقة 
كان  (Dunster, 1958; Preston and Jeffries, 1969))  تدعى اآلن سيالفيلد

العامل المحد لكمية النفايات المطروحة الى المياه الساحلية القريبة، هو تراكم النشاط د
التي تبعد  (Cumberland) داإلشعاعي في األعشاب البحرية التي تم جنيها من كمبرالن

السكان المحليون الذين يستهلكون كميات  تبرويع. كيلومتراً من نقطة اإلطالق 20نحو 
د إلطالق الكميات القصوى دحالم ألعشاب البحرية بصورة منتظمة، العامَلكبيرة من ا

  . من النشاط اإلشعاعي في بيئة معينة
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وقد استخدمت البرك في المختبر الوطني الهندسي لوالية إيداهو، غرب شالالت إيداهو، 
ر وتتلوث الطيو. ذات نشاط إشعاعي منخفض نفايات سائلة الستقباللعقود من الزمن، 

مناطق أخرى لى إهذه البرك بالمواد المشعة وتنقلها التي تتغذى أو تستريح في  المائية
 Halford et) هالفورد وزمالؤه قدروقد . هجرتها غير خاضعة للرقابة أو السيطرة عند

al., 1982)  مفاعل التجارب سنوياً  كانت تزورمن طيور الماء  طير سبعمائة بأن نحو
التي يتعرض لها  مكافئ الجرعة متوسطقدر  وقد أيام 6لمدة  سطبقيت في المتووأنها 
الذي يقوم بإطالق النار والتغذي على الطيور بعد وقت قصير من مغادرتها  الصياد

وقد قدرت . (Halford et. al., 1981)) ميكروسيفرت 120(ريم ملّي 12البركة بمقدار 
ستمرت دراسات النشاط وا). ميكروسيفرت 540(ملّيريم  54 الجرعة العظمى بـ

، وحديثاً وجد أن الجرعات تكون أقل (Markham et. al., 1988)لبط في ااإلشعاعي 
الذي تمكث فيه الطيور المائية والتغير في  القصيربسبب الوقت  10بمعامل يتجاوز 

على الماء  ويحصل الحمام المبكر صباحاً. (Morris, 1993)إدارة النفايات  ممارسات
لنشاط اإلشعاعي من البيئة انتقال ال اً كامناًعد طريقي وهذا ة النفايات المشعةمن برك إدار

  . (Markham and Halford, 1982)لى اإلنسان إ

في ما لوحظ تلويث مياه النهر،  في مقدارمثال آخر على تأثير العوامل المحلية كو
ضي باتجاه هانفورد حيث تروي مياه نهر كولومبيا آالف األميال المربعة من األرا

 65 –مجرى النهر من محمية هانفورد، مما نتج عنه تلويث منتجات المزارع بالزنك 
(Davis et al., 1958)  باإلعتباروقد كانت التراكيز في لحوم وحليب األبقار جديرة .  

  
دور المواد الصلبة العالقة والرواسب

مل إما كمستودع نهائي أو حال كونها تعتلعب الرواسب دوراً رئيسياً في البيئة المائية 
عن طريق األحياء التي تتغذى  تتحولللمواد المشعة، والتي يمكن أن  مستودع مؤقت

على رواسب القاع أو بواسطة إعادة التعلق أو ذوبانها ووصولها إلى المستويات 
  . (Duursma and Gross, 1971)المعيشية األكثر تطورا 

ز العالية للسيزيوم ـدرجة التركي (Linsalata et al., 1986)) 17-5(ويوضح الشكل 
، )Kd  =410 – 510 معامل التوزيع(التي تحدث في رواسب نهر هدسون  137-

وقد جرى جمع هذه . في الماء المذابمقارنة بتركيزه في األسماك والنباتات الجذرية أو 
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طاق نهر هدسون خارج نلمصب المناطق الشمالية  في "المياه الطازجة" المعلومات من
ويوضح . (Indian Point)تأثير مفاعل القدرة النووي الذي يقع في إنديان بوينت 

 ،المرشحز السنوي لهذه النويدة في ماء النهر ـدل التركيـمع -أ:  )17-5(الشكل 
، النباتات المائية واألسماك المحلية، و )سنتيمتر 5- 0( السطحية رواسب القاعمنطقة 

. 137–لمتساقط وما يطلقه المفاعل من السيزيوم معدل ترسب الغبار الذري ا -ب
في السمك  137–لسيزيوم ا لتركيز وبصورة عامة، تميل االتجاهات طويلة األمد

معامل تناسب ( دقيقةالتركيز في النهر بصورة  تتبع إلى) وبدرجة أقل في النباتات(
–يوم ة من السيزـمن مكونات السمك% 20إلى  5ك، فإن ـومع ذل). r =0.50بسيط، 

 مصدر رواسبي إلىي فترات مختلفة ومواقع مختلفة وأنواع مختلفة ـف نسبـتقد  137
.(Wrenn et al., 1972; Jinks, 1975)   

  
  17ـ  5الشكل رقم 

ورواسب السطح ) ميكرومتر 0.45<(في الماء  137-ز السنوي للسيزيومـمتوسط التركي) أ(
من أنواع األسماك المحلية المجمعة من بعض والخضروات الجذرية وعدد ) سم 5ـ  0(

في رسوبيات  137-في تركيز السيزيوم إن التزايد الظاهر. مناطق المياه العذبة لنهر هدسون
  .ن نتيجة تغيير مواقع جمع العيناتيحتمل أن يكو) 1969ـ  1967(العمق 

  137-معدل ترسب التساقط الجوي وتدفق المفاعل من السيزيوم) ب(
  )Linsalata et al., 1986عن (

 رواسب القاع
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إلى رواسب القاع بالدرجة األساس حجم من الماء في  المدخلةتصل النويدات المشعة 
يمكن و .، والتي تترسب بعد ذلك إلى القاععلى المواد الصلبة العالقة اإلمتزازبواسطة 

  .الملوثات مصدراً مهماً امتزتتكون بقايا األحياء المترسبة التي امتصت أو  أن

بالقرب من أوك ردج في  (Clinch)أجريت على نهر كلنش سـات التي في الدراو
والية تنسي وجد أن كمية المواد المشعة المحتواة في المواد الصلبة العالقة 

عند األخذ في االعتبار أن  خاصة ال يثير الدهشة مما، (Parker et al., 1966)متفاوتة
ويعتمد ميل الرواسب . من النهر يختلف من مكان الى آخر اتحمل وتركيب مادة الجسيم
كما تعتمد التبادل األيوني، اإلمتزاز وقدرتها للمشاركة في عملية إلى إزالة الملوثات على 

من الكمية الكلية  ويتوجد أن الرواسب تح وقد. ملوحة السطح المائي الذي فوقها على
من السيزيوم % 21ما مقداره  ،للمواد المشعة التي أطلقت إلى النهر خالل عشرين عاماً

من % 25ونحو  106–من الروتينوم % 0.4و  60 –من الكوبلت % 9و  137–
 90–سترنشيوم من اإل% 0.2، ونحو األرضية النادرة عناصرلالنويدات المشعة ل

(Pickering et al., 1966) . في مع العمق 137–ووجد كذلك أن توزيع السيزيوم 
لى النهر، ولم إ اإلطالقات السنوية مع ورة جيدةبص يترابطعمق عدة أقدام ب عينات سبورِ

وفي أنظمة األنهار األخرى وربما تكون . 60 –يحدث نفس الشيء بالنسبة للكوبلت 
  . الهطوالت الكبيرةبسبب التحريك والتنظيف خالل فترات  اًالرواسب أقل هدوء

 54 –بدراسة سلوك المنغنيز   (Lentsch et al., 1972) لينتش وزمالؤه وقد قام
عدة  ىإلى نهر هدسون من مفاعالت تقع في إنديان بوينت، ووجدوا أن محتو المسيب

تناسب مع تركيز المنغنيز الذائب في يأنواع من النباتات المائية الجذرية من المنغنيز 
للماء المالح لإلدخال الدوري كان يتغير كثيراً نتيجة هذا بدوره قد ظهر أنه الماء، ولكن 

وفي تلك الدراسة، وجد أن . يحرر المنغنيز المرتبط مع رواسب النهر أنهوجد  الذي
الموجود في نظام  )غير المشع(المستقر  يتصرف بطريقة مشابهة للمنغنيز 54- المنغنيز
  .(Lentsch et al., 1972)النهر 
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 אא

אא  א
       

 Extraterrestrial) ينشأ النشاط اإلشعاعي الطبيعي من مصادر غير أرضية 
sources) 340ويوجد حوالي . إضافة إلى العناصر المشعة الموجودة في قشرة األرض 

. الثقيلة العناصرضمن  شكل رئيسيتوجد ب نويدة مشعة  70نحو  منهافي الطبيعة،  نويدة
جميع نظائر ونظائر مشعة،  80يزيد وزنها الذري على  ويكون لجميع العناصر التي 

 .مشعة 83من العدد  األثقلالعناصر 
المشعة ذات المنشأ  النويدات. رئيسية فئاتيتضمن النشاط اإلشعاعي األرضي ثالث 

ما فيه والتي يكون عمر نصفها طويل جدا ب (Primordial radionuclides) األرضي 
المشعة الثانوية التي اشتقت  والنويدات، وإلى اآلننها وجدت منذ الخليقة أالكفاية بحيث 
 النويداتويجري إنتاج . ذات المنشأ األرضي للنويداتاإلشعاعي  التفككعن طريق 

بصورة  (Cosmogenic radionuclides)المشعة المتولدة بفعل األشعة الكونية 
. صر المستقرة باألشعة الكونية وبشكل أساسي في الجوالعنا مستمرة عن طريق قصف

عندما خلقت مادة الكون أول مرة  تكونتالمشعة التي  من النظائر بكثير كبرأوهناك عدد 
الموجودة في  أما النويدات. ولكنها معظمها اختفى من الوجودقبل عدة باليين من السنين 

التي المشعة  والنويدات. عمر الكونمقاربة على األقل ل هافانصأأعمار فالوقت الحاضر 
 30بعد مضي  للكشف عنهابليون سنة أصبحت غير قابلة  810أعمار أنصافها أقل من 

المشعة التي تزيد أعمار  تفككت النويدات في حينكثر من خلقها، أأو  مثٍل لعمر النصف
 .الحاضر حتى وقتناقليلة  بنسبةسنة  1010أنصافها عن  

رة األرضية ضمن حدود ضيقة الطبيعي في معظم مناطق الك اعييتفاوت النشاط اإلشع
ولكن هناك انحرافات في بعض األماكن عن المستويات  ،)أي أنه شبه ثابت( نسبياً

الطبيعية بسبب وجود تراكيز عالية بصورة غير طبيعية من المعادن المشعة في الترب 
 .المحلية

  
א א א  Naturally Occurring)אא

Radioactive Substances) 

ك التي توجد بصورة ـإلى تل الموجودة في الطبيعة المشعة النويـداتم ـن تقسيـيمك
 مكونات ثالث سالسٍل توجد ضمنوتلك التي ) ب 1-6و أ 1-6ن الجدوال(مفردة 
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الجدول ( 238-سلسلة اليورانيوم التي تنشأ من اليورانيوم :وهي . ةـمشعالر ـعناصلل
كتينيوم ، وسلسلة األ)3-6الجدول ( 232-، سلسلة الثوريوم التي تنشأ من الثوريوم)6-2

عمر النصف، وكل جدول النظير  ويبين). 4-6الجدول ( 235-التي تنشأ من اليورانيوم
ب كذلك التراكيز 1-6و  أ1-6ويوفر الجدوالن . الصادرة عنه واإلشعاعات الرئيسية

م ألا النويدةسلسلة النبتونيوم التي تنشأ من ب تدعى هناك عائلة رابعةو .النموذجية
والتي يعرف أنها وجدت في زمن ما، ولكن عمر النصف لهذه النويدة  241-البلوتونيوم

هذه والنظائر األخرى في . عاما فقط وبهذا بقيت لفترة قصيرة بعد تكوينها  14هو
هو  في سلسلة النبتونيومقصيرة نسبيا والعنصر الباقي الوحيد  نصفأعمار  لها السلسلة
يكاد أن يكون  فهو ولهذا سنة x 1810 2 بنحو الذي يقدر عمر نصفه 209-البزموث
  . في الطبيعة مستقراً

الثالث الباقية من العناصر المشعة والبوتاسيوم طويل العمر ذو المنشأ  سالسلوتشكل ال
شاط اإلشعاعي الذي األرضي معظم الجرعة الخارجية الناجمة عن الخلفية اإلشعاعية للن

نويدة المتولدة بفعل األشعة الكونية التي جرى  22ومن بين أل . يتعرض له اإلنسان
  14C ،3H ، 22Na ، 7Beوهي  ن ألربع منها فقطإ، ف)أ1-6الجدول ( التعرف عليها

 وإثنان فقط من. في جرعات إشعاعية لإلنسانتعلق األمر بتسببها  عواقب وذلك قدر
، ليست ضمن السالسل الطبيعيةويدات المشعة ذات المنشأ األرضي من الن 17مجموع 

وينشطر  ).ب1-6الجدول(االهتمام  أكبرتثير  87-ديوميبووالر 40-وهي البوتاسيوم
وم ـاليوراني نظائروبعض نويدات قليلة أخرى من  235-ذاتياً في الطبيعة اليورانيوم

أو من المصادر  نشأ من األشعة الكونيةوالثوريوم، أو نتيجة التفاعل مع النيترونات التي ت
النشطار الذاتي  النسبـة لب  235-غ عمر النصف لليورانيومـويبل. األخرى الطبيعية

  7-10 بمعدل يقل عن يحدثبهذه الفعالية  التفككيعني أن  وهو ماسنة،  1610 - 1510
ى لالنشطار وتخضع النويدات الثقيلة األخر .الناتج عن إطالق جسيمات ألفا لتفككمن ا

  . (Rankama, 1954)سنة  2010 - 1410الذاتي وتتراوح أعمار أنصافها بين 

مريسيوم هناك بعض عناصر ما وراء اليورانيوم مثل البلوتونيوم والنبتونيوم واأل
، كانت موجودة في الطبيعة  (Seaborg, 1958) الموجودة حالياً بسبب إنتاجها صناعياً

افها كانت قصيرة جداً لدرجة جعلتها تختفي منذ زمن في زمن ما، ولكن أعمار أنص
ن بعض عناصر ما وراء اليورانيوم تنتج بكميات ضئيلة جداً بسبب إومع ذلك، ف. طويل

 . إلنشطار الذاتياتفاعل  النيترونات الموجودة في الطبيعة الناتجة عن األشعة الكونية و
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  أ 1ـ  6الجدول رقم 
  )أ(األرض بواسطة األشعة الكونية النويدات المشعة المتكونة في جو

 عمر النصفالنويدة المشعة
االشعاع 
 الرئيس

النويدة
الهدف

 )ب()كلغ/بكريل(التراكيز النموذجية 
  الهواء

طبقة الجو (
 )السفلية

 التروبوسفير

مياه  ماء المطر
 المحيط

 10-البريليوم
  26-األلمنيوم
  36-الكلور

  80-الكربتون
  14–الكربون 
  32-السليكون
  39-األرجون
  التريتيوم
 22-الصوديوم
  35-الكبريت

  
  7-البريليوم
  37-األرجون

  33-سفورالف
  32-سفورالف

  38-المغنسيوم
 24-الصوديوم

  
  38-الكبريت

  
  31-السليكون
  18-الفلور
  39-الكلور

  
  38-الكلور

  
m 34-الكلور

 ع1,600,000
  ع720,000
  ع300,000
  ع213,000

  ع5730
  ع650
  ع269

  ع12.33
  ع2.60
  ي87.4

  
  ي53.3
  ي35.0
  ي25.3

  ي14.28
  س21.0
  س15.0

  
  س2.83

  
  س2.62

  د109.8
  د56.2

  
  د37.29

  
 د31.99

β  
β+  
β  

K ، أشعةX 
β  
β  
β  
β  
β+  

β  

  
γ  

K ، أشعةX 
β  
β  
β  
β  
  
β  
  
β  
β+  

β  
  

β  
  

β+ 

N,O 
Ar 
Ar 
Kr 

N,O 
Ar 
Ar 

N,O 
Ar 
Ar 
 

N,O 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar 

 
Ar 

 
Ar 
Ar 
Ar 

 
Ar 

 
Ar 

 
 
 
 
 
 
 

1.2x10-3  

1x10-6  

1.3x10-4  

  

0.01  
3.5x10-5  

1.3x10-3  

2.3x10-4 

  
  
  
  
  
  
  
  

2.8x10-4  

7.7- 
107x10-3 

0.66  
  

  
  
  
3.0- 

5.9x10-3  

6.6-
21.8x10-

2  

  
  

1.7- 
8.3x10-1  

1.5- 25  
x10-1 

2x10-8  

2x10-10  

1x10-5  

  

5x10-3  

4x10-7  

6x10-8  

7x10-4  

  

  

  

  

 

 Health Physicsن مستنسخة م .(Perkins and Nielson, 1965; NCRP, 1987)مكيفة عن ) أ(
  ، بإذن من جمعية الفيزياء الصحية11المجلد 

  .بيكو كوري  27= بكريل واحد ) ب(
  . دقيقة: د . ساعة: س . يوم: ي . عام: ع : الرموز 
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 11-10 بنسبة تبلغ (Pitchblende) اليورانيت خامفي  239-عن البلوتونيوم وقد كشف
ة اليورانيوم بنسب خاماتفي  237-ونيومالنبت ولوحظكما  ،238-من اليورانيوم 13-10ـ 

1.8 x10-12 238-اليورانيوم إلى .  
  
  ب 1ـ  6الجدول رقم 

  )أ(النويدات المشعة ذات المنشأ األرضي التي ال تنتمي إلى أية سلسلة

 النويدة المشعة
  عمر النصف

 )سنة(
اإلشعاع 
  الرئيس

التركيز النموذجي في 
  القشرة

  )ب()كلغ/بكريل(
  40-البوتاسيوم
  50-الفاناديوم
  87-الروبيديوم
  113-الكادميوم
  115–اإلنديوم
  123-التلريوم
  138-اللنثانوم
  142-السيريوم

  144-النيوديميوم
  147-الساماريوم
  152-الجادولينيوم

  174-الهفنيوم
  176-اللوتشيوم
  187-الرنيوم
  190-البالتين
  192-البالتين
 209-البزموث

1.26x910  

6x1510  

4.8x1010  
<1.3x1510  

6x1410  

1.2x1310  

1.12x1110  

<5x1610  

2.4x1510  

1.05x1110  

1.1x1410  

2.0x1510  

2.2x1010  

4.3x1010  

6.9x1110  

1x1510  

<2x1810 

β,γ 

γ 
β 

 لم يعلن
β  

  األشعة السينية
β,γ 

 لم يعلن
α  
α  
α  
α  

ē,γ 
β  
α  
α  
α 

630  
2x10-5  

70  
>2x10-6  

2x10-5  

2x10-7  

2x10-2  

>1x10-5  

3x10-4  

0.7  
7x10-6  

2x10-7  

0.04  
1x10-3  

7x10-8  

3x10-6  

>4x10-9 
  . (NCRP, 1987a)مكيفة عن ) أ(
  .بيكو كوري  27= بكريل واحد ) ب(
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  )أ(سلسلة اليورانيوم 2ـ  6الجدول رقم 
 اإلشعاعات الرئيسية عمر النصف اإلسم التاريخي النويدة

 238–اليورانيوم 
  234-الثوريوم

  234m-البروتكتنيوم 
  234-البروتكتنيوم

  234–نيوم اليورا
  230–الثوريوم 
  226–الراديوم 
  222–الرادون 

  218–بولونيوم 
  

  )%99.98( 214–رصاص 
  )%0.02( 218–استاتين                 

  214–البزموث 
  

  )%99.98( 214–البولونيوم 
  )%0.02( 210–ثاليوم                   

  210–رصاص 
  210-البزموث
  

  )%100نحو ( 210–البولونيوم 
  )%0.00013( 206–ثاليوم              

206-رصاص 

 Iاليورانيوم
   1Xاليورانيوم 
   2Xاليورانيوم 
  Zاليورانيوم 
  IIاليورانيوم 
  األيونيوم
  الراديوم

  الرادون المنبعث
  Aالراديوم 

  
  Bالراديوم 
  استاتين

  Cالراديوم 
  

  'Cالراديوم 
  "Cالراديوم 
  Dالراديوم 
  Eالراديوم 

  
  Fالراديوم 

  "Eيوم الراد
Gالراديوم

4.47x910ع  
  ي 24.1
  د 1.17
  ع 21.8

  ع244,500
7.7x410ع  

  ع1600
  ي3.8

  د3.05
  
  د26.8

  ث 2
  د19.9
  

  ميكروثانية 164
  د1.3
  ع22.3
  ي5.01
  

  ي138.4
  د4.20
ثابت

α،  >1% γ  
β ، γ  

β ،  >1% γ  
β ، γ  

α ،  >1% γ  
α ،  >1% γ  

α ، γ  
α ،  >1% γ  
α ،  >1% γ  

  
β ، γ  
α ، γ  
β ، γ  

  
α ،  >1% γ  

β ، γ  
β ، γ  

β  
  

α ،  >1% γ  
β ، >1% γ  

 ال يوجد

  . )1970(مكيفة عن مكتب الصحة االشعاعية ) أ(
  )أ(سلسلة الثوريوم 3ـ  6الجدول رقم 

اإلشعاعات  عمر النصف اإلسم التاريخي النويدة
 الرئيسية

 232-الثوريوم
  228-الراديوم
  228-األكتينيوم
  228-الثوريوم
  224-الراديوم

  220-لرادونا
  216-البولونيوم
  212-الرصاص

  212-البزموث
  

  )%64(212-البولونيوم
)%36( 208-ثاليوم

208-رصاص 

 الثوريوم
  Iميزوثوريوم 
  IIميزوثوريوم 
  راديوثوريوم

  Xالثوريوم 
  الثورون المنبعث

  Aالثوريوم 
  Bالثوريوم 
  Cالثوريوم 

  
  'Cالثوريوم 
  "Cالثوريوم 
Dالثوريوم

1.4x1010ع  
  ع5.75
  س6.13
  س1.91
  ي3.66
  ث55.6
  ث0.15
  س10.64
  د60.55
  

  ميكروثانية 0.305
  د 3.07
ثابت

α ،  >1% γ  
β ،  >1% γ  

β ، γ  
α ، γ  
α ، γ  

α ،  >1% γ  
α ،  >1% γ  

β ، γ  
α ، γ  

  
α  
β ، γ  

 ال يوجد

. )1970(مكيفة عن مكتب الصحة االشعاعية ) أ(
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  )أ(سلسلة األكتينيوم 4ـ  6الجدول رقم 

  اإلشعاعات عمر النصف اإلسم التاريخي دةالنوي
 الرئيسية

  235–اليورانيوم 
  231-الثوريوم

  231البروتكتنيوم 
  227-األكتينيوم
  

  )%98.62( 227–الثوريوم 
)%1.38( 223–الفرانسيوم 

  223–الراديوم 
  219–الرادون 

  215–البولونيوم 
  

  )%100نحو ( 211–الرصاص 
)%0.00023( 215-استاتين

  211-موثالبز
  

  )%0.273( 211–البولونيوم 
)%99.73( 207–الثاليوم 

207-رصاص 

  أكتينويورانيوم
  Yاليورانيوم 
  البروتكتنيوم
  األكتينيوم

  
  الراديو أكتينيوم

  Kاألكتينيوم 
  Xاألكتينيوم 

  أكتينون المنبعث
  Aاألكتينيوم 

  
  Bاألكتينيوم 
  استاتين

  Cاألكتينيوم 
  

  'Cاألكتينيوم 
  "Cاألكتينيوم 
Dاألكتينيوم

7.038x810ع  
  س 25.5
2.276x410ع  

  ع21.77
  

  ع18.72
  د21.8
  ي11.43
  ث3.96

  ملّي ثانية 1.78
  
  د36.1

  ثانية ملّي 0.1نحو 
  د 2.14
  

  ث0.516
  د4.77
ثابت

α ، γ 
β ، γ  
α ، γ  

β ،  >1% γ  
  
α ، γ 
β ، γ  
α ، γ  
α ، γ  

α ،  >1% γ  
  
β ، γ  
α ، >1% γ  

α ، γ  
  
α ، γ  

β ،  >1% γ  
 جدال يو

. )1970(مكيفة عن مكتب الصحة االشعاعية ) أ(

 (Uranium)  اليورانيوم

، 235، 234ثالثة نظائر تبلغ أعدادها الكتلية  على هيئة في الطبيعةاليورانيوم  يتواجـد
ويكون عادة في % 99.28بلغ ت كميةب 238-يوجد اليورانيومفي قشرة األرض و. 238و

% 0.0058الذي يوجد بنسبة  234-مع اليورانيوم قريبة من التوازنحالة توازن أو 
  . %0.71كتينيوم الذي هو النويدة األصل لسلسلة األ 235-بينما تبلغ نسبة اليورانيوم

تراكيزه في بعض األمثلة على  )5-6(الجدول  ويبينيوجد اليورانيوم في جميع الصخور 
 3من مرتبة  ي تراكيزالصخور البركانية الحامضية تحو أن يتضح منها، والتي الصخور

ائقة فالالصخور البركانية  تراكيزه في مرة من 100نحو ب أكبر  وهيجزء بالمليون، 
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الجزء الجنوبي في و ،(Florida)سفاتية في والية فلوريدا وتحوي الصخور الف. القاعدية
جزء بالمليون وقد  120والمناطق المجاورة لها، على ما يقارب  يداهوإالشرقي من والية 

 ,Clegg and Foley, 1958 ; NCRP)لليورانيوم  كمصدر تجاريستخدمت ا
1993b) .تراكيز  على وجود وتنعكس تراكيز اليورانيوم العالية في الصخور الفسفاتية

أدرجت  )6-6(الجدول  فيو. ليورانيوم في األسمدة الفسفاتية التجاريةا نم مماثلة عالية
 متوسط تتضمنهي و، )األكثر انتشاراً( ئدةالساألصناف الصخور  النموذجيةالتراكيز 
 يتراوح تركيز اليورانيوم أن ومنه يتضحالتربة،  في التراكيز وكذلكالقشرة،  التركيز في

وينتج عن التأثير . جزء بالمليون في أنواع الصخور االعتيادية 4.7إلى  0.5بين 
متوسط تركيزه  قل منأ، في التربة ليورانيومامتوسط تركيز  أن اإلجمالي لتطور التربة،

  .في الصخور
  5ـ  6الجدول رقم 

  )أ(متوسط تركيز اليورانيوم في صخور مختلفة

 تركيز اليورانيوم نوع الصخرة
 كلغ/بكريل بيكوكوري للغرام جزء في المليون

 نارية حامضية
  نارية وسطية
  نارية قاعدية

  نارية فوق قاعدية
  أحجار نيزكية
  سفاتيةالصخور الف

  )فلوريدا(
  سفاتيةلصخور الفا
  )فريقياشمال أ(

  )تنيسي(طفل قاري 
  الجرانيت العادي
  الحجر الجيري

  الصخور الرسوبية
 األخرى

3.0 
1.5  
0.6  

0.03  
0.003  

120  
  

20-30  
  

50-80  
4  

1.3  
1.2 

0.99 
0.50  
0.20  

0.010  
0.0010  

40  
  

6.6-10  
  

17-26  
1.3  

0.43  
0.40 

37 
18  
7.3  

0.37  
0.037  
1500  

  
240-370  

  
610-980  
49  
16  
15 

. (Lowder and Solon, 1956)عن ) أ(
 

إلى  35يتراوح بين  ة نيويوركـواء واليـوم في هـز اليورانيـتركي وقـد نُشـر أن
470  x 10-18  في المتر المكعب ميكروبكريل 17إلى  1.3(كوري في المتر المكعب (

 ويعتقد أن. (McEachern et al.,1971)له عالقة بتركيز الجسيمات العالقة  وهو ما
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. كثر المصادر المحتملةأمن  ورماد الفحم الحجري المحمول جواً التربة المحمولة جواً
فقد نشر . ما اًنوع أقلى قيم ـة علـواء الالحقـي الهـوم فـليورانياات  ـودلت قياس

 قد وجدت )كوري للمتر المكعب x 10-18 8(للمتر المكعب  ميكروبكريل 0.3 أن
ر ـللمت ميكروبكريل 0.6و (Goldchert et al., 1985)و ـيكاغة شـبالقرب من مدين

 Fisennne)مدينة نيويورك  قد وجدت في هواء) متر المكعبلل x1610-18 (المكعب 
et al., 1987a) . إلى انخفاض لليورانيوم في الهواء  المنخفضةالقيم  عزوومن الممكن

وقد . المطلقات في الهواء راقبةوملتغيير نمط استخدام الوقود  نتيجةحرق الفحم الحجري 
بمراجعة البيانات  (NCRP, 1987a)قام المجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع والقياسات 

في المتر  ميكروبكريل 0.7قيمة التبنى عن اليورانيوم في الهواء، و المحدودة المتوفرة
  .كقيمة ممثلة للواليات المتحدة )كوري للمتر المكعب 20x10-18(المكعب 

  ومتوسط التراكيز النموذجية )أ،ب(مدى )6  ـ 6(جدول رقم ال
  )ج(الصخور والتربة نموذج في 238-واليورانيوم 232-، الثوريوم40-للبوتاسيوم

 المادة

 238-يورانيوم 232-ثوريوم 40-بوتاسيوم
من%

البوتاسيوم 
 الكلي

جزء من   بكريل للكلغ
 المليون

بكريل 
 للكلغ

جزء من 
 المليون

بكريل 
 للكلغ

 صخور بركانية
  )متوسط القشرة(بازلت 
  مافيك
  ساليك

 )متوسط القشرة(جرانيت 
  الصخور الرسوبية
  طفل حجر رملي
  الكوارتز النظيف
  الكوارتز القذر

  اركوز
  رمال شاطئ

  الصخور الكربوناتية
  جميع الصخور

  )أ()المدى(
  )متوسط(القشرة القارية 

 )متوسط(التربة 

 
0.8  
0.3-1.1  
4.5  
 <4  
  

2.7  
 >1  
  ؟ 2
2-3  

 >1  
0.3  
0.3-4.5  

  
2.8  
1.5 

 
300  
70-400  

1100-1500  
 <1000  
  

800  
 >300  

  ؟ 400
600-900  

 >300  
70  
70-1500  
  

850  
400 

 
3-4  

  )د(1.6،2.7
  )د(20، 16
17  
  

12  
 >2  
  ؟ 3-6
  ؟ 2
6  
2  

1.6-20  
  

10.7  
9 

  
10-15  

  )د(10، 7
  )د(80، 60
70  
  

50  
 >8  
  ؟10-25
 >8  
25  
8  
7-80  
  

44  
37 

  
  1ـ  0.5
  )د(0.5-0.9

  )د(3.9،4.7
3  
  

3.7  
 >1  
  ؟ 2-3
  ؟ 1-2
3  
2  

0.5-4.7  
  

2.8  
1.8 

  
7-10  
  )د(10، 7

  )د(50،60
40  
  

40  
 >10  
  ؟ 40
 ؟ 10-25
40  
25  
  60ـ7
  

36  
22 

  .أمثلة على مواد خارج المدى يمكن تواجدها ولكن بكميات قليلة نسبياً )  أ(
  .غرام / بيكو كوري  0.027=كيلو غرام /بكريل واحد) ب(
  . (NCRP, 1987a)مكيفة عن  )ج(
.، على التوالي والمنصفالمتوسط، )  د(
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حديد ما  عينات حويتفي عدد من المنتجات التجارية و بآثار قليلة جداًيوجد اليورانيوم 
 Welford and Sutton)التي قام بتحليلها ولفورد وساتونقبل الحرب العالمية الثانية، 

وبصورة تدعو . جزء بالمليون 0.2إلى  0.01بين على يورانيوم يتراوح تركيزه  (1957
 بتراكيزوي مستحلبات التصوير ومواد التصوير األخرى على اليورانيوم تللدهشة تح

ويناقش .   (Smith and Dzuiba, 1949)إلى جزء واحد بالمليون 0.2 بين تتراوح
  . 7كثر تفصيالً في الفصل أاليورانيوم في المنتجات التجارية بصورة 

ن هذا العنصر يوجد في األغذية إبب وجود اليورانيوم في التربة واألسمدة، فوبس 
اليومي من اليورانيوم والنويدات الدخول ) 7ـ  6(ويبين الجدول رقم . ة اإلنسانـوأنسج
 Fisenne)من غذاء مدينة نيويورك  عينةة األخرى المطلقة لجسيمات ألفا في ـالمشع

et al., 1987) .يانات مع التقارير التي سبقتها وتتطابق هذه الب(Fisenne and 

Keller, 1970; Holtzman, 1980; NCRP, 1975a) .يدخل، يبلغ ما وكمتوسط 
 320(بكريل  13نحو  إلى الجسم سنوياً من اليورانيوم من جميع المصادر الغذائية

  . (NCRP, 1987a)) بيكوكوري

جزءاً قليالً أو كثيراً من  إلى الجسم اليورانيوم من ماء الحنفية اندخالويمكن أن يكون 
 هس أعلن وقد .الماء المحلية موارداستناداً إلى التركيز في  دخولهمجموع ما يتم 

(Hess et al., 1985)  االستخدام المنزلي لجمهور  في مياهأن متوسط تركيز اليورانيوم
بيكوكوري  0.01(بكريل للمتر المكعب  0.4بين  نموذجياًالواليات المتحدة، يتراوح 

بيكوكوري  0.35(بكريل للمتر المكعب  13في عدد من الواليات الشرقية إلى ) للتر
) بيكوكوري للتر 3.5(بكريل للمتر المكعب  130لى إفي الواليات وسط الغربية، و) للتر

مقداره  في الجسم لماءا من السنوي اإلندخالأن وعلى افتراض . في الواليات الغربية
بكريل  90، و9، 0.3مقداره  تؤدي إلى دخول سنوي قيم هيس فإنب، ـمتر مكع 0.7

يزيد عن تركيز  وقد أعلن. التوالي إلى الجسم، على )بيكوكوري 2400، و240، 7(
في الماء في كل من فرنسا، فنلندا، واالتحاد السوفيتي  التركيز الطبيعي لليورانيوم على

 . .(UNSCEAR, 1982)) السابق(

في حالة غير متوازنة  234-و اليورانيوم 238-لليورانيوم كيزٍارويمكن العثور على ت
إلى جوار أصوله ، تفكككناتج  ،234-ويستقر اليورانيوم. يةئالجيوكيميا العملياتبسبب 

 ويعتقد أن.  234m-،والبروتكتونيوم234-، الثوريوم238-اليورانيوم المباشرة وهي
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ركيب البلوري في الجوار المباشر كافية إلضعاف الت التفككالطاقة المتحررة بسبب 
 .المنشأ األرضي يذ 238-، وهذا يزيد من حركته مقارنة باليورانيوم234-لليورانيوم

  )أ(النويدات المشعة في غذاء مدينة نيويورك 7ـ  6الجدول رقم 

 نوع الغذاء

 اإلندخال
السنوي 
للجسم 

 سنة/كلغ

 )ب()يوم/ملي بكريل(اليومي للجسم اإلندخال

234U 238U 
U  
 كلي

230Th 232Th 226Ra 

 7.2 2.3 2.6 6.3 3.1 3.0 48 الخضروات الطازجة
 1.3 0.07 0.08 0.52 0.25 0.27 22 الخضروات المعلبة
 0.41 0.16 0.03 0.55 0.21 0.34 10 الخضروات الجذرية

 0.68 0.01 0.02 0.20 0.09 0.11 38 بطاطا
 0.46 0.22 0.26 0.49 0.23 0.25 3 فول جاف

 7.5 0.02 0.02 0.64 0.32 0.32 59 فواكه طازجة
 0.20 0 0.01 0.11 0.03 0.08 11 الفواكه المعلبة
 2.1 0.03 0.05 0.09 0.04 0.04 28 عصير الفواكه
 9.7 0.34 1.2 6.4 2.7 3.5 44 المخبوزات
 8.2 0.24 0.46 0.89 0.44 0.43 34 الطحين

 3.1 0.08 0.19 1.3 0.51 0.75 11 نواتج الحبوب الكاملة
 0.57 0.01 0.02 0.06 0.03 0.03 3 مكرونة
 0.06 0 0.01 0.05 0.02 0.02 3 األرز
 0.43 0.43 0.64 0.90 0.50 0.40 79 اللحوم
 1.1 0 0.03 0.09 0.04 0.04 20 الدواجن
 3.5 0 0.04 0.12 0.08 0.04 15 البيض

 0.65 0.03 0.03 0.68 0.29 0.38 8 أسماك طازجة
 0.16 0.08 0.08 11.4 5.2 6.0 1 قشريةأسماك 

 3.0 0.14 0.20 0.96 0.40 0.54 200 منتجات ألبان
 50 4 6 32 14 16  المجموع مقرب

  . (Fisenne et al., 1987)عن ) أ(
  بيكو كوري 0.027= ملّي بكريل واحد ) ب(
  
ان ك مماقل أيحتوي على يورانيوم  العظمي أوضحت الدراسات األحدث، أن الهيكلو

ويكون التركيز . (NCRP, 1987a; Fisenne and Welford, 1986)يعتقد سابقاً 
ملي بكريل للكيلوغرام  8الرطب في الواليات المتحدة نحو  العظمي لـللهيك النموذجـي
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رات السابقة ـالتقديبيمكن مقارنته  وهو ما، )بيكوكوري للكيلوغرام الواحد 0.22(الواحد 
 5.7إلى  0.32(ملي بكريل للكيلوغرام الواحد  200إلى  12التي تتراوح بين 

ة ـالسنوي اتالعظام، الجرعوالكلية والرئة  وتتلقى). بيكوكوري للكيلوغرام الواحد
، 0.92، 1.1( ميكروسيفرت 6.4، و 9.2، 11القصوى من اليورانيوم التي قدرت بأنها 

 a1987(كندا ، للمقيمين في الواليات المتحدة والتوالي، على )ملي ريم 0.64و 

 NCRP,(.  
  
  (Radium-226)     226-لراديوما

التي يتعرض  اتوالً عن جزء رئيسي من الجرعؤمس تفككهونواتج  226-الراديوم يعد
 أنظرلغرض مراجعة مستفيضة للموضوع، . (ةيالبشر من المطلقات الداخلية الطبيع لها

IAEA, 1990 .( وعند مراجعة الجدول)226-الراديوم أنيمكن أن نالحظ  )2-6 
سنة إلى الرادون  1622بعمر نصف مقداره  يتفكك، و (emitters) طلق جسيمات ألفاي
متتابع  تفككالرادون  تفككويلي . يوماً 3.8 قدرهاعمر نصف فترة الذي له  222 -

، والتي ينتج تفكك مراحل 6وبعد . ألفا وبيتا قصيرة العمر لذريته التي تطلق جسيمات
ة، ينتج ـدقيق 26.8ثانية إلى   x10-4 1.6اوح أعمار أنصافها بين عنها نظائر تتر

خالل من هذه النويدة  وتتفككسنة،  22الذي له عمر نصف يبلغ   210-الرصاص
 يتفكك، الذي )يوم 138عمر النصف (  210-ينتج عنها البولونيومل 210-البزموث

 .المستقر 206-إلى الرصاص ويتحول بإطالق جسيمة ألفا

اما البيئي بصورة جإلى نشاط  ينضافنه ال إلجسيمات ألفا ف مصدرالراديوم  وبما أن
التي  اماج مصدراتبذلك بصورة غير مباشرة من خالل سلسلة من   مباشرة ولكن يقوم

 .تنتج من تفككه
 

 Radium-226 Content of)226-ور من الراديومـالتربة والصخ محتوى
Rocks and Soils)  

وتميل الصخور . بكميات متفاوتة في جميع الصخور والترب 226-يوجد الراديوم
 .بطريقة ما جيريحجر الالى من األحجار الرملية وـز أعلـواء تراكيـالبركانية الحت

في  تركيزالمتوسط  Rankama & Sahama)   (1950 ,رانكاما وساهاما قدر وقد
بيكو   1.3و ) رامبكريل للكيلوغ 16(بيكوكوري للغرام  0.42 بالقيمة الجيري الحجر
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في الجدول  مبينور البركانية، كما هو ـفي الصخ) بكريل للكيلوغرام 48(كوري للغرام 
، 238-تقريباً مع اليورانيوم إشعاعي في حالة توازن 226-ون الراديومـويك. )6-8(

التي بكريل للكيلوغرام  60-7 المدىالراديوم المبكرة هذه مع توازن م ـقي وتتوافق
 رـأنظ( (NCRP, 1987a)اع والقياسات ـة من اإلشعـلس الوطني للوقايالمج وجدها
 ).6-6دول ـالج
  

  متوسط محتوى مختلف الصخور 8ـ  6الجدول رقم 
  )أ(من الراديوم واليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم

نوع الصخرة
 40-البوتاسيوم 232-الثوريوم 238-اليورانيوم 226-الراديوم

بيكو 
 غ/كوري

  بكريل
 لغك/

بيكو 
 غ/كوري

  بكريل
 كلغ/

 /بيكوكوري
 غ

/ بكريل
 كلغ

بيكو 
 غ/كوري

  بكريل
 كلغ/

  بركانية
  رسوبية

  حجر رملي
  حجر طفلي
 حجر جيري

1.3  
  

0.71  
1.08  
0.42 

48  
  

26  
40  
16 

1.3  
  

0.4  
0.4  
0.4 

48  
  

15  
15  
15 

1.3  
  

0.65  
1.1  

0.14 

48  
  

24  
41  

5 

22  
  

8.8  
22  

2.2 

810  
  

330  
810  

81 

  . (UNSCEAR, 1958)مكيفة عن ) أ(
 

 (Radium - 226 in Water)  في الماء 226-الراديوم

 موارد ما تحتويهالمعلومات المتوفرة حول  (Hess et al., 1985)هس ومعاونوه  راجع
ية ئبصورة مستفيضة، ووصفوا العوامل الجيولوجية والجيوكيميا من الراديوم المياه العامة

وهما ، 228-والراديوم 226-الراديوم:م الرئيسيينالتي تؤثر على تركيز نظيري الراديو
من  بنسبة أكبر 232-ويوجد الثوريوم. التواليوالثوريوم على   ذرية اليورانيوم من

ية ئولكن هناك عوامل جيوكيميا اإلشعاعي، نشاطه من حيثفي الطبيعة  238-اليورانيوم
كبر من أود كميات وج عنه ينتج الشيء الذيتسبب تركز اليورانيوم في بعض المواقع 

نسبة  تكون نأنه يفترض بصورة عامة إوبهذا، ف .228-مقارنة بالراديوم 226-الراديوم
فترة قريبة من  إلىنه أبالرغم من  واحدالكثر من أ 228-إلى الراديوم 226-الراديوم
 من القياسات لـقأمع عدد  226-للراديوم المعلنة معظم القياسات كانتالزمن، 
ة ـات حديثـه الحقاً، تشير بيانـومع ذلك، وكما ستجري مناقشت. 228-للراديوم
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 228-و الراديوم 226-ة جرى تطبيقها، بأن متوسط تركيزي الراديومـلدراسة عشوائي
 . ربما يكونان تقريباً متساويين في الماء 

بيكو كوري  0.5و  0.1 راوح بينـويت قليٌلالمياه السطحية من الراديوم  حتـوىن مإ
المياه الجوفية  معظم في بمحتواه، مقارنة )بكريل للمتر المكعب 19إلى  4( في اللتر

(Hess et al., 1985) .متزال و ـلى المواد الصلبة وهعالراديوم الذائب بسرعة  وي
ن انتقال أاقترح بهذا وقد . ةـع إطالقه إلى المياه الجوفيـداً عن موقـيتحرك بعي

ر ـذي له عمـال 222-رادونـال الـل من انتقـقأالراديوم في المياه الجوفية يكون 
 .(King et al., 1982; Kirshnaswami et al., 1982)  يوم 3.8نصف مقداره 

بعد نشر المعايير القومية األولية مصادر المياه من الراديوم  بمحتـوىام ـاالهتم إزداد
الراديوم والتي تضمنت معيـاراً لمجموع  (EPA, 1991a)    1976عام لمياه الشرب

وقد دل ). بكريل للمتر المكعب 185(بيكوكوري في اللتر  5في مياه الشرب يساوي 
 Cothern) ن الوالياتـدد مـاه في عـالمي مـواردى ـعلالمسـح الذي أجـري 

and Lappenbusch, 1985)  تجاوز هذا المعيار في عدد من المجمعات  جرىأنه
مجمعات سكنية يقيم فيها نحو  بما فيها، على المياه من اآلبار السكنية التي تحصل

. (Lucas, 1982) ، ووسكونسنوميسوري يواأ ،إلينوي: شخص في واليات 600.000
 تقع بيكوكوري في اللتر 5المعيار  مستوياتها ي تتجاوزـمن المصادر الت% 75وحوالي 

يات منطقة سفوح الجبال والسهل الساحلي لوال ـ 1: في منطقتين من الواليات المتحدة
، وإلينوي وميسوري  الواليات الوسطى الشمالية كواليات، منسوتا ـ 2وسط األطلنطي و

ي الساحلي ـالسهل األطلنط نتائج القياسات في )9-6(ويلخص الجدول . ووسكونسن
، وهي بصورة عامة أعلى تفاوتاً كبيراً 226-وتتفاوت تراكيز الراديوم . وسفوح الجبال

 25في بعض الحاالت  226-ويبلغ تركيز الراديوم. 228 -من تراكيز الراديوم 
-ل تركيز الراديوم ـا قد يصـ، بينم)بكريل للمتر المكعب 930(بيكوكوري في اللتر 

والشخص الذي ). بكريل للمتر المكعب 630(بيكو كوري في اللتر  17إلى حوالي  228
ل للمتر بكري 185(بيكو كوري  5على  الذي يحتوييشرب يوميا لترين من الماء 

في المتوسط جرعة فعالة مكافئة  يتلقىيمكن أن في اللتر  226-من الراديوم) المكعب
عن  الجرعة تزيدوربما ). في السنة ميكروسيفرت 50(ملّي ريم في السنة  5مقدارها 

  . 228 -عند وجود الراديوم  ذلك
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الجوفية في المياه  228-والراديوم 226-الراديوم خالصة توزعات 9ـ  6الجدول رقم 
  )أ(حسب الحوض المائي للمرتفعات الجبلية والسهلية األطلسية الساحلية

نوع 
الحوض 
 المائي

عدد 
العينات

228Ra 226Ra 
 )ب(الحد األقصىالمتوسط الحسابي )ب(الحد األقصىالمتوسط الحسابي

بيكوكوري
/  
 لتر

 /بكريل
 3م

  /بيكوكوري
 لتر

 /بكريل
 3م

بيكوكوري
/  
 لتر

 /بكريل
 3م

  /كوكوريبي
 لتر

 /بكريل
 3م

صخور 
بركانية 

)حمضية(
الصخور 
  المتحولة
  الرمل

  أركوز 
  كوارتز
حجر 
 جيري

42  
  

  
75  

  
143  
92  
50  
16 

1.39  
  
  

1.33  
  

1.05  
2.16  
0.27  
0.06 

51.4 
  
  

12.2 
  

38.9 
79.9 
10.0 
2.2 

22.6  
  
  
3.9  

  
17.6  
13.5  
17.6  
0.2 

836  
  
  

144  
  

651  
500  
651  
7.4 

1.80  
  
  

0.37  
  

1.36  
2.19  
0.55  
0.12 

66.6 
  
  

13.7 
  

50.3 
81.0 
20.4 
4.4 

15.9  
  
  
7.4  

  
25.9  
23.0  
25.9  
0.3 

588  
  
  

274  
  

958  
851  
958  
11.1

بتصريح من جمعية  48المجلد " Health physics"استنسخت من . (Hess et al., 1985)مكيفة عن   ) أ(
  .الفيزياء الصحية

  .في جميع األحوال كانت قيمة الحد األدنى صفر   ) ب(
  

لإلشعاعية بإجراء مسح عشوائي  (EPA, 1991a)وكالة حماية البيئة  ك قامتوبعد ذل
من أنظمة مصادر مياه الشرب التي تستمد مياهها من المياه  1000الموجودة في 

وقد . 228-والراديوم 226-نتائج كل من  الراديوم )10-6(ويوضح الجدول . الجوفية
، من 226-وبالنسبة للراديوم. رينالبيانات كذلك تقدير عدد األشخاص المتأث أتاحت

بكريل  185(بيكوكوري في اللتر  5المحتمل أن يكون عدد المتعرضين إلى اكثر من 
 20 ـلامليون شخص و يكون عدد المتعرضين إلى ما يتجاوز  3.4نحو ) للمتر المكعب

وتكون األعداد . شخص 890,000) بكريل للمتر المكعب 740(بيكوكوري في اللتر 
 164,000مليون شخص و 1.3لنفس المستويين السابقين  228-إلى الراديوم المتعرضة

تساوي ضعف  226-وربما تكون حقيقة أن متوسط قيم الراديوم. شخص على التوالي
دد الكبير من المستويات الدنيا المعلنة ـب العـة، بسبـمصطنع 228-الراديوم
 .   228-للراديوم
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  228-، الراديوم226-الراديوم ملخص البيانات عن 10ـ  6الجدول رقم 
  في مياه الشرب وتقديرات عن عدد نظم اإلمداد بالمياه في الواليات المتحدة

  )أ(التي تزيد على حدود معينة

 الكمية
226Ra 228Ra 

 3م/بكريل لتر/بيكوكوري 3م/بكريل لتر/بيكوكوري
المستوى األدنى لإلبالغ 

(MRL)  
  )ب(متوسط كل العينات
المستوى > تمتوسط كل العينا
 األدنى لإلبالغ

0.18  
  
0.4  

0.87 

7  
  
15  
32 

1  
  
0.7  
2.0 

37  
  
26  
74  

 
 عدد النظم:عدد نظم المياه التي تزيد على

  37(لتر /بيكوكوري 1
  )3م/بكريل

 185(لتر /بيكوكوري 5
  )3م/بكريل

740(لتر /بيكوكوري 20
 )3م/بكريل

5600 
  

600  
  
70 

7500  
  

500  
  
40 

  . EPA (1991a)مأخوذة من ) أ(
  . (MRL)جرى عدها كنصف  (MRL)التراكيز أقل من المستوى األدنى لإلبالغ ) ب(
  

بيكو كوري في اللتر  5وكالة حماية البيئة األمريكية الخاصة بحد  تنظيماتب ـقد تتطل
بعض مصادر مياه  بمعالجة القيام  ضرورة في المياه،) بكريل للمتر المكعب 185(

 Brink et)م برينك وزمـالؤهاـق. (Hanslick and Mansfield, 1990)ار ـاآلب

al., 1978)   رب الشالمختلفة إلزالة الراديوم من مياه  المعالجاتبدراسة فعالية طرائق
تمت دراسة . EPAحدث بها تجاوز للحدود التي وضعتها  التيينوى لإيوا وأفي مناطق 

 Reverse) لعكسيابلغت كفاءة التناضح وقد . الماء لمعالجةأربعة طرائق مختلفة 

osmosis)  زالة اإلوتراوحت كفاءة طريقة %. 92والتبادل األيوني للصوديوم نحو
وتراوحت كفاءة األنظمة الخاصة %. 95 - 75بين ـ الجير صودا الباستخدام رماد 

 ,.Reid et al)رايد وزمالؤه أعطى ولقد %.53 و 11 بينبإزالة الحديد عند استخدامها 

زالة النشاط اإلشعاعي من مياه إل الطرائق المختلفة وكفاءة ةياً لكلفتحليالً تفصيل (1985
 . (EPA, 1991a)يضاً أوكالة حماية البيئة  وكذلك فعلتالشرب، 
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بيكوكوري في اللتر  5 ـلامعيار تطبيق حاول عدد من الواليات في الواليات المتحدة وي
، وتحققت 1976عام  ماتهذا المعيار في التنظيمنذ وضع ) بكريل للمتر المكعب 185(

من أنظمة المياه التي تجابه مشاكل الراديوم  مرتفعة مئوية هناك نسبة. نتائج متفاوتة
الحظت وقد . (EPA, 1991a) ومازالت مستمرة في ذلكتجاوزت الحد بصورة مزمنة، 

إلزالة الراديوم، ونشرت  المتناسبةوكالة حماية البيئة هذه الصعوبة، وكذلك الكلفة غير 
بكريل  740(بيكوكوري للتر  20معيار الراديوم إلى  مقترحة بزيادة (Rule)عدة قا

بصورة  228-والراديوم 226-وينطبق المعيار الجديد على الراديوم). للمتر المكعب
ولم يجر تبني هذا المعيار . (EPA, 1991a)منفصلة عوضاً عن المجموع اإلجمالي 
القاعدة احتواء  إلىبالدرجة األولى  ، ويعود ذلكبالمتحرر للراديوم لغاية إعداد هذا الكتا

 كيلو 11(بيكوكوري للتر  300 يبلغ 222–للراديوم على حد مثير للجدل  المقترحة
معدات معالجة  بإقامةالماء  مزوديالذي قد يتطلب قيام عدد من ) بكريل للمتر المكعب

  .للرادون
 

   (Radium-226 in Ocean Water)في مياه المحيط يومالراد

 المياه السطحية للمحيط األطلنطي خارج القارة القطبية ىاوت قليل في محتوـد تفـوج
قام  عينة 80 متوسط محتوىبلغ ). ,.Broecker et al) 1976( 226-من الراديوم

). بكريل للمتر المكعب 1.1(بيكوكوري في اللتر  0.03 نحو هوبرويكر ومساعدبتحليلها 
والتي  226 -من الراديوم  أكبرنوعاً ما على كميات  قةالعميوي مياه المحيط توتح

األكسجين من المناطق  تفتقر إلىالتي  أعماق المحيطعلى أنها بسبب تدفق مياه  فسرت
  .بمراجعة توزيع الراديوم في المحيطات والبحار (Okubo, 1990)أوكوبو  قاموالقطبية 

 
  (Radium - 226 in Food) في الغذاء 226-الراديوم

ينتقل لإلنسان عبر  وتمتصه النباتات من التربة ثمياً، ئلكالسيوم كيميااالراديوم شابه ي
التربة  محتوىن أالراديوم الموجود في الغذاء ينشأ من التربة، و وبما أن. سلسلة الغذاء
. األغذية من الراديوم محتوى، لذا تكون هناك اختالفات كبيرة في متفاوتمن الراديوم 

ية ككمية الكالسيوم ئاميمن المعقول توقع أن تحدد بعض العوامل الكي فإنه إضافة إلى ذلك
 .القابل لالستبدال في التربة معدل امتصاص النباتات للراديوم
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ر بأولى المحاوالت لتقدي (Mayneord et al., 1958,1960) ماينيورد ومساعدوه قام
من  عيناتفي رماد الغذاء من الراديوم وذلك عن طريق قياس جسيمات ألفا محتوى 

األغذية وميز بين نشاط ألفا اإلشعاعي الناجم عن سالسل اليورانيوم والثوريوم، وذلك 
والبولونيوم  220 -الرادون  تفككا المزدوجة الناتجة عن ـات ألفـات جسيمـنبض بعد
. 212-ثانية فقط وهو عمر نصف البولونيوم 0.158 تفككهما، والذي يفصل بين 212 -

  228-و الراديوم 226-الراديوم محتوىهذه القياسات المبكرة على تقدير ساعدت وقد 
على   (Brazil nut) البرازيلي  الفستقفي الغذاء والتي سلط الضوء فيها على احتواء 

بنا فرانكا الحقاً  وقد تحرى عن ذلك. األخرى عن األغذيةإشعاعي يزيد كثيراً  نشاط
ن هذا التباين يعود إلى ميل أأوضحوا و، (Penna Franca et al., 1968)وزمالؤه 

تركيز الباريوم، وهو الشبيه ل (Bertholletia excelsa) البرازيلي  الفستقشجرة 
تراوح بين يالبرازيلي  الفستقالراديوم في أن محتوى فرانكا  بناوجد . ي للراديومئالكيميا
، في حين )مبكريل للكيلوغرا 260إلى  10(ي للكيلوغرام ربيكوكو 7100إلى  273
بيكو كوري  1000قل من أعلى  ت ثالث عينات فقط من خمس عشرة عينةاحتو

النشاط اإلشعاعي بصورة متساوية بين  وقد توزع ).بكريل للكيلوغرام 37(للكيلوغرام 
التربة من الراديوم أو الباريوم  بمحتوى، وال عالقة له 228-والراديوم 226-الراديوم

 1000البرازيلي  الفستقويبلغ تركيز الراديوم في . شجارفي المكان الذي نمت فيه األ
في الواليات  الوسطي الغذاء تشكلالتي  ثر من تركيز الراديوم في األغذيةكأمرة 
 معظمن فإ (Gabay and Sax, 1969)جاباي وساكس  أوضح كما ومع ذلك،. المتحدة

 .م المأكول ال يتبقى بالجسالبرازيلي  الفستقالراديوم الموجود في 

–من الراديوم  اإلندخالن أ (Keller and Fisenne, 1970)كيلر وفيسينا  قدروقد 
بيكو كوري  0.8و  1.7 يساوي سكان مدينتي نيويورك وسان فرانسسكو إلى أجسام 226

ن هذا االختالف إومع ذلك، ف. التوالي، على )في اليومبكريل  0.03إلى  0.07(في اليوم 
عظام اإلنسان  محتوىي ـودة فـات الموجـفي االختالفالذي يبلغ الضعف ال ينعكس 

 أنه يسـاويوجد  والذي،  (Fisenne et al., 1981) في المدينتين 226-من الراديوم
رماد  226-من الراديوم  )ملي بكريل لكل غرام 0.5(بيكو كوري لكل غرام  0.013

ألخذ العينات  ناتتقاوتتضمن الدراسات من هذا النوع . عظام سكان كلتا المدينتين في
اختالفات  أخطاء يمكن أن تغطيمتقدمة جداً، والتي قد تتضمن  من الطعام والعظام

غذاء مدينة نيويورك من  محتوى )11-6(ل ح الجدوـويوض. فـدار الضعـبمق
 نعاميالالمالحظة في  لبيض نسبياًل والغريبة رةـالكبي ةمـمساهوال. 226-الراديوم
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 يضاح سببهاإ جرلم ي، 1978عام  في عينة ما إلى حدضت انخفالتي و، 1968و  1966
  .حتى اآلن 

  )أ(في أغذية مدينة نيويورك 226-الراديوم 11ـ  6الجدول رقم 

 صنف الغذاء

الغذاء 
 المتناول

سنة/غلك

1966 1968 1978 
 226-متوسط الراديوم

 الداخل للجسم

 )ب(التركيز
ملي 
  /بكريل
 كلغ

الداخل 
 )ج(للجسم
  /بكريل
 ةسن

التركيز 
ملي 
  /بكريل
 كلغ

الداخل 
للجسم 
  /بكريل
 سنة

التركيز 
ملي 
  /بكريل
 كلغ

الداخل 
للجسم 
  /بكريل
 سنة

  /بكريل
 سنة

 /بيكوكوري
 سنة

 خضروات طازجة
الخضروات 

  المعلبة
الخضروات 

  الجذرية
  بطاطا

  فاصوليا جافة
  فواكه طازجة
  الفواكه المعلبة
  عصير الفواكه

  معجنات
  الطحين

 منتجات الحبوب
  الكاملة

  المكرونة
  األرز
  اللحوم
  دواجن
  البيض

  أسماك طازجة
  األسماك القشرية

  األلبان
 الدخول السنوي

48  
22  
  
10  
  
38  
3  

59  
11  
28  
44  
34  
11  
  
3  
3  

79  
20  
15  
8  
1  

200  
637 

19  
24  
  
52  
  

104  
41  

15.9  
6.3  

15.5  
104  
70  
81  
  
78  
28  

0.37  
28  

226  
25  
30  
9.3  
 

0.89  
0.53  
  

0.52  
  
3.9  

0.12  
0.94  
0.07  
0.44  
4.6  
2.4  

0.90  
  

0.23  
0.08  
0.03  
0.56  
3.4  

0.20  
0.03  
1.85  
22 

59  
25  
  
44  
  
63  
36  
7.4  
5.9  
33  
63  
85  

100  
  
52  

122  
0.74  
4.1  
518  
41  
33  
9.3  
 

2.8  
0.55 
  

0.44 
  
2.4  

0.11 
0.44 
0.07 
0.93 
2.8  
2.9  

1.10 
  

0.16 
0.37 
0.06 
0.08 
7.8  

0.33 
0.03 
1.85 
25 

55  
22  
  

15.0  
  
6.5  
56  
46  
6.6  
27  
81  
88  

103  
  
69  
7.3  
2.0  
20  
85  
30  
58  
5.5 

2.6  
0.47 
  

0.15 
  

0.25 
0.17 
2.7  

0.07 
0.77 
3.5  
3.0  

1.13 
  

0.21 
0.02 
0.16 
0.40 
1.28 
0.24 
0.06 
1.10 
18 

2.1  
0.52  
  

0.37  
  
2.2  

0.13  
1.37  
0.07  
0.71  
3.6  
2.8  

1.04  
  

0.20  
0.16  
0.08  
0.35  
4.1  

0.25  
0.04  
1.60  
22 

57  
14.0  
  

10.0  
  
59  
3.6  
37  
1.9  

19.2  
98  
75  
28  
  
5.4  
4.3  
2.2  
9.4  
112  
6.9  
1.1  
43  

587 
 1978، والبيانات عن سنة  (Fisenne and Keller, 1970)من  1968، 1966البيانات عن السنوات ) أ(

  . (Fisenne et al., 1987)من 
  .بيكوكوري  0.027= ملي بكريل ) ب(
  .بيكو كوري  27= بكريل واحد ) ج(
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 Radium - 226 Content of Human)البشرية من الراديوم األنسجة محتوى
Tissues) 

إلى أن عبر األمعاء الدقيقة  الداخل إلى الجسمر من الراديوم ـزء صغيـجنتقـل ي
من مجموع الراديوم في الجسم % 95-70معظمه في العظام، التي تحوي نحو  يترسب

(ICRP, 1973a). فة من العالم بتوفير معلومات قام عدد من الباحثين في أنحاء مختلوقد
خالصة هذه  )1-6(ويلخص الشكل . في العظام 226-عن نتائج قياسات الراديوم

 كلغ من الكالسيـوم/بكريل 3.7إلى  0.3ز فيها من ـراوح التراكيـات، والتي تتـالقياس
)8-100 x 10-15 كليمحتوى  وهذه التراكيز تؤدي إلى. )كوري للغرام من الكالسيوم 

في هيكل البالغين الحاوي  )بيكو كوري 100 - 8( بكريل 3.7إلى  0.3 بين يتراوح
 لمحتوىويبلغ المتوسط الموزون .  (NCRP, 1984b) على كيلوغرام واحد الكالسيوم

 )12-6(ويمثل الجدول ). بيكوكوري 23(بكريل  0.85للجمهور  العظمي هيكلال
وهناك ارتباط بين تركيز . المتحدة خالصة لقيم تراكيز الراديوم في العظام في الواليات

في مياه الشرب  226-العالية في العظام والتراكيز العالية للراديوم 226-الراديوم
  . الموجودة في وسط غرب الواليات المتحدة

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

عظام  لمقاس فيا 226–التوزيع الجغرافي لتركيز الراديوم :  1ـ  6الشكل رقم 
  ](NCRP, 1984b) )عن المجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع والقياسات[(نسان اإل

100  

60  

40  

20  

10  

4  
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  ومحتوى العظام االنسانية منه 226-الراديومتراكيز  12ـ  6الجدول رقم 
  )أ(في الواليات المتحدة وبورتوريكو

  عدد المنطقة
الحاالت

 محتوى الهيكل العظمي)ب(التركيز
 /بكريل

 كلغ رماد
 /بكريل

 كلغ كالسيوم
  /بكريل

 كلغ عظام
بيكوكوريبكريل

  بوسطن
  هيوستن

  وسط الغرب
مياه منخفضة الراديوم
  مياه مرتفعة الراديوم

  )ج(وسط الغرب
  نيو انغالند
  نيويورك

  بورتو ريكو
  بورتو ريكو

  سان فرانسيسكو
 وسكونسن

77 
23  

128  
  
  
32  
18  

143  
42  
27  
71  
75

0.52 
0.85  
  

0.56  
1.4  
1.0  

0.59  
0.37  
0.18  
0.22  
0.41  
0.44

1.34 
2.2  
  

1.44  
3.6  
2.6  

1.52  
0.95  
0.46  
0.57  
1.06  
1.14

0.16  
0.26  
  

0.17  
0.42  
0.30  
0.18  
0.11  
0.05  
0.07  
0.12  
0.13 

1.34 
2.2  
  

1.44  
3.6  
2.6  

1.52  
0.95  
0.46  
0.57  
1.06  
1.14

36  
59  
  
39  
98  
70  
41  
26  

12.5  
15.3  
29  
31 

  . (NCRP, 1987a)مكيفة عن ) أ(
  .غرام / بيكوكوري  0.027= كيلو غرام  / بكريل واحد ) ب(
في مياه الشرب  226-هذه النتائج تتضمن عينات من أشخاص يعيشون في مناطق مستويات الراديوم) ج(

  ) .لتر/ بيكو كوري  0.5( 3م/بكريل 20فيها أكبر من 
 

، معرفة كهتفكونواتج  226-الجرعة اإلشعاعية التي يسببها الراديوم ويتطلب تقدير
الجزء ن ، وذلك ألالراديومفيه النسيج الذي يترسب  فيمن الرادون  المتبقي الجزء

ونواتج  222-األعظم من الجرعة يكون بسبب انبعاث جسيمات ألفا عند تفكك الرادون
الثلث  للرادون مقداره  (Retention factor) استخدم معامل احتباسوقد . تفككه
 اتالجرع وتتعقد عملية تقدير.  (UNSCEAR, 1982; NCRP, 1987a)اتفاقاً

. كثر بسبب تمركز طاقة ألفا في مواقع يحددها نمط الترسيب ضمن  النسيجأبصورة 
، )بيكوكوري 23(بكريل  0.85 هو العظمي هيكلال محتوىمتوسط  أن وعلى افتراض

مكافئ  بحساب  (NCRP, 1987a)المجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع والقياسات قام
). ملي ريم 17( ميكروسيفرت 170 الذي بلغ القشرية والتربيقية للعظام الجرعة السنوية

النخاع األحمر  ويتلقى، )ملي ريم 9( ميكروسيفرت 90الخاليا المبطنة للعظام  وتتلقى
ملي  0.3( ميكروسيفرت 3 اللينةاألنسجة  وتتلقى، )ملي ريم 1.5( ميكروسيفرت 15
  ). ريم

 
  (Thorium - 232)    232-الثوريوم

، السائدة الصخور في أصناف 232-للثوريوم النموذجيةالتراكيز  )6-6(يبين الجدول 
يتراوح تركيز الثوريوم في حيث . التربة فيو قشرة األرض كيز فياالتر متوسطكذلك و
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جزء بالمليون، ويبلغ معدل التركيز في  20إلى  1.6الصخور الشائعة بين  هذه أنواع
  6-6ما يمكن مالحظته كذلك في الجدول مو. جزء بالمليون 10.7 القيمة قشرة األرض

ولكن . لليورانيوم هأضعاف يبلغ أربعةفي قشرة األرض والتربة  232-تركيز الثوريوم أن
بيكو  0.33 ـب بالمقارنةبيكو كوري للغرام  0.11ن النشاط اإلشعاعي للثوريوم هو أبما 

ن النشاط اإلشعاعي الناجم عن كال النويدتين إف، 238 -رام من اليورانيوم غكوري لل
وسوف نرى الحقاً في هذا الفصل أن هناك مناطق من العالم تكون . متساوياًيكون 

 .الشائع الثوريوم في صخورها وتربها أعلى كثيراً من الطبيعي محتويات

وتختلف خواص سلسلة الثوريوم عن خواص سلسلة اليورانيوم في عدد من النواحي 
  :والحظ ما يلي  )3-6و  2-6الجدولين  عراج(

سنة مقابل  5.8( 226 -قصر من الراديوم أعمر نصف فترة  228-للراديوم ـ 1
 ).سنة 1620

الذي  228-إلى الثوريوم  يتفككبيتا، وهو  جسيمات 228-الراديوم ـ ينبعث من 2
 بدوره 228 -الثوريوم  تفككسنة، وي 1.9جسيمات ألفا ويبلغ عمر نصفه  يطلق

 220 -الغاز النبيل الرادون  بما فيهاخالل سلسلة من مطلقات جسيمات ألفا 
(thoron)   يوم للرادون  3.8ب  ثانية فقط مقارنة 54والذي يبلغ عمر نصفه- 

قل من حظ أن له حظاً إف 220-للرادونوبسبب عمر النصف القصير . 222
 .هالوسط الذي يكون موجوداً في إلى خارجللنفاذ  222-الرادون

 ، ولكن يعتمد معدل الجرعة226 -الراديوم  تقارب ذوبانية 228-الراديوم  ـ ذوبانية 3
يشع ، الذي 228 -اإلشعاعية للكائن الحي الناجمة عن امتصاص الراديوم 

 ن الجرعة اإلشعاعية تعتمد على تراكمبيتا، على الزمن، وذلك أل جسيمات
(ingrowth)  لفا وكذلك النويدات المتولدة الذي يطلق جسيمات أ 228-الثوريوم

 .قصيرة العمرال منه

طويلة  (Stopping nuclide) توقفنويدة  228-ال توجد في سلسلة الراديوم ـ  4
، حيث أن أطول نويدة )سنة 22عمر النصف ( 210-للرصاص  مناظرةالعمر 

 10.6ي لها عمر نصف يبلغ تال 212-هي الرصاص  228-عمراً بعد الثوريوم 
لسلسلة الثوريوم للتعقيد بسبب هذه  والكيمياء اإلشعاعية  المجراعيةيل وتم. ساعة

 .(Fresco et al., 1952)  الخواص

يتواجد  232 -الثوريوم إشعاعيته النوعية المنخفضة فإن وبسبب عدم ذوبانه النسبي و
تراوح  (Linsalata, 1994)  هواستناداً إلى ما نشر. غير هامة بكميات الحية الموادفي 
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في األجزاء الصالحة لألكل من الخضراوات المغسولة التي نمت  232-ركيز الثوريوم ت
في مقاطعة   (Peaty soil) وتربة خثية (Silty clay soil)  في تربة غرينية طينية 

من ) ملي بكريل للكيلوغرام 0.037( بيكو كوري في الكيلوغرام  0.001نيويورك بين 
) ملي بكريل للكيلوغرام 3.4(ري في الكيلوغرام بيكو كو 0,093و) وزن طري(الجزر 

 بما فيهـامن الخضراوات  عينة 25 ـوبلغ متوسط القيمة ل. لنوع من أنواع القرع
بيكو كوري  0.018 ± 0.022حوالي البقوليات والقرعوالجزر والذرة الصفراء والبطاطا 

بقياس  (1981) رن ومساعدوه قام). ملي بكريل للكيلوغرام 0.8 ± 0.7(لكل كيلوغرام 
في أنسجة المقيمين في واليتي  228-، والثوريوم230-، الثوريوم232-الثوريوم 

أعلى  كانف.   (Wrenn et al., 1981; Ibrihim et al., 1983) نيويورك وكولورادو
ن المصدر أا يدل على وكذلك في الرئة مم ، تركيز للثوريوم في العقد اللمفاوية الرئوية

 .استنشاق دقائق التربة العالقة هوإلنسان الرئيسي لتعرض ا

 230-من الثوريوم ن تركيز كلٍّإ، فجداً يءبط من العظام الثوريوم أن رحيلوبسبب 
قام  .يزداد مع تقدم العمر 232 -والثوريوم  )238 –الذي يوجد في سلسلة اليورانيوم (

البيانات حول بجمع  (NCRP, 1987a)المجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع والقياسات 
في األنسجة، وهي  228-، واالثوريوم228-، الراديوم232-متوسط تركيز الثوريوم

  . )13-6(في الجدول  مبينة
  

متوسط تراكيز بعض النظائر المشعة المختارة في سلسلة  13ـ  6الجدول رقم 
  )أ(في األنسجة 232-الثوريوم

 العضو أو النسيج
  التركيز

)ب()ملي بكريل للكيلو غرام، رطب(
 228-الثوريوم  228-الراديوم232-الثوريوم

 الغدد التناسلية
  الثدي
  الرئتان

  العظم القشري
  العظم التربيقي

  نخاع العظام األحمر
  الغدة الدرقية

  الكليتان
  الكبد

األنسجة األخرى

0.15 
0.15  
20  
12  
4  

0.15  
0.15  

3  
2  

0.15

4  
4  
4  
50  
50  
4  
4  
4  
4  
4 

0.5  
0.5  
15  
100  
28  
0.5  
0.5  
10  
5  

0.5 
  . (NCRP, 1987a)مكيفة عن ) أ(
 .بيكوكوري  0.027= ملي بكريل واحد ) ب(
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 (Radium-228 (Mesothorium)))ميزوثوريوم( 228- الراديوم
في ميزوثوريوم يشار إليه بال( 228-نه غالباً ما تكون نسبة الراديومأالرغم من على 

ن هناك إ، ف1:1 هي تقريباً ماءفي التربة وال 226-إلى الراديوم ) المبكرةالمنشورات 
ولم . 228 -الغذاء وأنسجة الجسم من الراديوم  محتوىمعلومات تثير الدهشة لقلتها عن 

على نفس المستوى الذي جرى في الغذاء والماء  228 -لراديوم ل منهجية قياسات تجر 
ادية نه تحت الظروف االعتيأولكن المعلومات المتوفرة تشير إلى . 226–لراديوم مع ا

 محتوىربع  إلىنصف  228-تبلغ محتويات الغذاء والماء وأنسجة اإلنسان من الراديوم 
 محتوىأن إلى وتشير البيانات األكثر حداثة . (UNSCEAR, 1966)  226-الراديوم
المجلس  ويقدر. في الغذاء 226-الراديوم قليالً عن محتوىقل يفي الغذاء  228-الراديوم

اليومي من  التناولأن  (NCRP, 1987a)عاع والقياسات الوطني للوقاية من اإلش
وهو ما يمكن ، )كوري بيكو 1.1(ملي بكريل في اليوم  40يكون نحو  228-الراديوم
) بيكوكوري في اليوم 1.4(ملي بكريل في اليوم  50بالقيمة المقدرة التي تبلغ  مقارنته
في مياه الشرب،  226-مستويات مرتفعة من الراديوم وحيثما لوحظت. 228-للراديوم

جدت قد وو. 226-مع الراديوم قاربة تغالباً ما تكون م 228-ن مستويات الراديومإف
سهل الساحل األطلنطي، والمنطقة الجبلية و ينويلإمستويات عالية في والية 

(Gilkeson et al., 1984; Hess et al., 1985) . وتشير البيانات الموجودة في
في الماء تكون  228-والراديوم 226-كيز الراديوماى إن ترإل 10-6و  9-6الجدولين 
  .ا كان يعتقد سابقاًكثر عمأبصورة  متقاربة

  
 Radon-222 and Radon- 220))الثورون( 220-والرادون 222-الرادون

(Thoron))  
 تفككهلى ناتج إتحول ي هنإإطالق جسيمات ألفا فب 226-ومـالرادي تفكـكد ـعن

 وبالمثل فإن. اًيوم 3.8 اعمر نصف مقداره فترة له نبيلز غا و، وه222-الرادون
 ويتحول بإطالق جسيمات ألفا، يتفكك 232-، الذي هو من ذرية الثوريوم224-لراديوما

 220-ويدعى الرادون. ثانية 54 مقدارهاعمر النصف فترة  يذ 220-إلى الرادون
، العضو في 219-لرادونلسم التاريخي اإل األكتينونتاريخياً بالثورون، بينما يكون 

.  ثانية 3.92 مقدارهانصف  بفترة عمربسرعة،  الذي يتفكك 235-سلسلة اليورانيوم
بصورة ال قطبية تتكون جزيئاتها جميع نظائر الرادون غازات نبيلة، حيث توجد  وتعد
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الذي يبلغ  222-ولنظير الرادون .من ذرة واحدة وهي خاملة بالنسبة لألغراض العملية
الرادون األقصر  نظائرة ـللهرب إلى الجو من فرص أكبرفرصة  اًيوم 3.8 عمر نصفه

. آلية نفاذ الرادون من التربة إلى الجو (Tanner 1964, 1980)  ناقش تانروقد . عمراً
في  222-المتعلقة بالرادون بالمنشوراتكذلك، بوضع قائمة مفيدة ) 1992(م تانر وقا

  .البيئة الخارجية وحركته في التربة

 ،ترتدفإن ذرة الرادون الناتجة الراديوم األصل في الصخور أو التربة،  يتفككعندما 
في السوائل الجيولوجية، على األغلب الماء، في الفراغات ة وتستقر بعض الذرات المرتد

ويدخل جزء من الرادون الموجود في ماء التربة إلى غاز . بين الصخور الشعرية
ويصل . االنتشار وبعد ذلك يكون أكثر تحركاًيق التربة، بالدرجة األساس عن طر

. الغاز الجوي عند السطح معغاز التربة  الرادون إلى الجو عندما يحدث تبادل له من
ويتراوح . وهناك آلية أقل أهمية وهي االنتشار المباشر من غاز التربة إلى الغاز الجوي

 100(ريل للمتر المكعب بك كيلو 40إلى  4بين  في تربة نموذجية 222-تركيز الرادون
الموجودة  تراكيز الرادون، وهو أعلى بعدة مراتب من )بيكوكوري في اللتر 1000إلى 

 .   في الجو الخارجي

في  222-تركيز الرادون متوسطأن   (Lockhart, 1964) وقد بين لوكهارت
كثر  بمائة مرة من متوسط تركيزه في أمريكا أ (.Washington D.C)واشنطن
مرة  12كثر من أوفي القطب الجنوبي المغطاة بالثلوج  (Little America) الصغرى

وجود الباحث ن كما بي.  (Alaska) أالسكا  في (Kodiac) للقيم المالحظة في كودياك
 التركيز اليومي متوسط وعلى سبيل المثال، تغير. خرآة بين يوم وـات واسعـاختالف

 امـقو.  (Lockhart,1958) 1957ام ـالل عـخ واشنطنمائة ضعف في  أكثر من
بمراجعة المعلومات المعلنة عن المناطق المختلفة في الواليات ) Gesell, 1983( جيسيل

بيكو  0.016ز السنوي يتراوح بين ـالتركي متوسطدر أن ـة، وقـالمتحدة األمريكي
بيكو  0.75سكا إلى أالبفي كودياك ) ر المكعبـبكريل للمت 0.6(ر ـكوري في اللت

  (Grand Junction) جنكشن جراندفي ) المتر المكعببكريل في  28(ري في اللتر كو
بيكو  0.30إلى  0.22ن ـبيوي ـز السنـالتركي متوسط وتـراوح. في والية كولورادو

 .في أربعة مواقع طبيعية أخرى )بكريل للمتر المكعب 11.1إلى  8.1(ر ـكوري في اللت
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في الهواء  212-كيز الرادوناتر متوسطن على أن عدة دول موتدل تقارير أخرى 
 4(بيكو كوري في اللتر  0.5إلى  0.1 يمكن اعتباره عادة أنه يتراوح بينالطلق ربما 

الهواء الطلق  محتوىفي  دوريةالحظ عدد من الباحثين و). بكريل للمتر المكعب 19إلى 
. (UNSCEAR, 1982) من ساعة إلى ساعة 220-رادونوال 222-الرادون من
في الساعات المبكرة والتراكيز الدنيا في  تظهر التراكيز القصوى أن جرت مالحظةو

ثلث تراكيز الصباح  تقريباً التراكيزتلك ساعات المساء المتأخرة حيث بلغت 
خالل  222-وتميل تراكيز الرادون. (Gold et al., 1964; Gesell, 1983)ىالقصو

قلها في الربيع، أ خريف أو الشتاء، وعلىالشهور في  قيمتها العظمىالسنة للوصول إلى 
في  كبرلى أن يكون أإهذا االختالف مع نمط االضطراب الجوي الذي يميل  ماشىويت

 . (Gesell, 1983)الربيع 

ومن المحتمل أن تعتمد االختالفات في أي موقع على عوامل األنواء الجوية التي تؤثر 
في  التخفيفمن األرض ومعدل الغازات   (Emanation) على كل من معدل انبعاث

وبهذا، ربما يزداد معدل االنبعاث من التربة خالل فترات . (Wilkening,1982) الجو 
  .في هذه النقطة تتوافق الرغم من أن الدالئل العلى انخفاض الضغط الجوي، 

 محتوىعلى  ،لعدة أيام قبل المالحظة ،أن يؤثر سلوك كتل الهواءمن المحتمل و
و ربما يؤدي مرور الهواء فوق . (Barreira, 1961) 220-رادونالو 222-الرادون

فترات  ؤديالمحيطات واحتمال سقوط األمطار إلى انخفاض تركيز هذه الغازات، بينما ت
زيادة في التراكيز عن طريق الحد من حجم الجو الذي يقع  إلى حدوث االنقالب الحراري
الغازات الموجودة فوق كتل كبيرة من ومن الممكن توقع أن تزيد كمية . ضمنه التخفيف

الصخور البركانية عن الغازات الموجودة فوق مسطحات مائية كبيرة أو فوق التكوينات 
  .الرسوبية

 ,Bakulin) رضفوق األ بما يكفي مع زيادة االرتفاع 222-كيز الرادوناوتنخفض تر
بيرسون  الحظد وق. فيما بينها متوافقة ليست، ولكن التراكيز قرب سطح األرض (1970

(Pearson, 1967) عند االرتفاع  2تتناقص بمعامل مقداره  222-ن مستويات الرادونأ
في الواليات  في موقعواحد عن سطح األرض  مترٍعلو متر واحد إلى يسنت علو من

نه ال يوجد أ (Kobayashi and Doi, 1994)  كل من كوباياشي ودوي جدوو. المتحدة
مترات إلى متر واحد عن يسنت 4لدى االرتفاع من  222-تغير في تركيز الرادون

  .في موقع يابانياألرض 



 

206 

 

 وفي. في الجو 222-ومن المحتمل أن تؤثر رطوبة التربة على مستويات الرادون
مجمع سكني موزعة في  78خارج األبنية، في  للرادون كواشف توضعكندية  دراسة
 1990كان صيف عام . (Grasty, 1994) 1991و 1990صيف عامي أثناء الكندا 
اختالفات  وقد لوحظت. رطباً 1991بصورة غير اعتيادية، بينما كان صيف عام  جافاً

وكان متوسط . التراكيز العالية في المناطق القاحلةووجود  1990كبيرة بين المناطق عام 
 (Saskatchewan)وساسكاشيوان  (Manitoba)التراكيز خارج األبنية في مانيتوبا 

 متوسطمن  كثيراً، وهي أعلى )بيكوكوري للتر 1.6(ريل للمتر المكعب بك 60نحو 
كان  1999في عام و. خارج األبنية، الذي أعلن عنه سابقاً 222-مستويات الرادون

بكريل للمتر  12نحو  حيث بلغ درجة كبيرةبقل من ذلك أ 222-معدل تركيز الرادون
. على النطاق العالمي وروبيةيمة األمع القوهو ما يتوافق  )بيكوكوري للتر 0.3(المكعب 

 اتبحيرالللرادون موجودة على طين  ةكيز العالياوكانت معظم المواقع ذات التر
في فصل الصيف الحار  حدثت في الطيناقترح غراستي أن الشقوق التي . جليديةال

  .   من غاز التربة إلى الجو 222-من انتقال الرادون زادت 1990في عام  الجاف
كهربائياً عند تكونها  مشحونةٌ 220-رادونوال 222-الرادون تفككون نواتج وبسبب ك

تلتصق بالغبار الخامل والذي يوجد بصورة طبيعية في الجو، وإذا ما  تميل إلى أننها إف
الوقت مع الغبار في نفس كتلة الهواء لفترة زمنية  في نفسالغازات المشعة  وجدت

 إلى حالة صلتف سو تفككهاومختلف نواتج  ت األصليةالنويدان إطويلة بما فيه الكفاية، ف
من حالة التوازن  222-الرادون  تفككنواتج  وتقترب زيادة. شعاعياإلتوازن ال من

 -التراكم بسبب وجود الرصاص  تقل زيادة ،الوقت ذلكوبعد  خالل ساعتين تقريباً،
 (Bliford, 1952)بليفورد ومساعدوه درس وقد .سنة 22الذي يبلغ عمر نصفه  210

، ووجدوا، الطبيعيالمختلفة في الجو  تفككهونواتج  222-العالقات بين تراكيز الرادون
مقارنة  210-بصورة ملحوظة من الرصاص اًن الجو كان منضبأمتوقعاً،  كانكما 

ونواتج  222-، الرادونفي الجو الخاملر الغبا أن ويعود ذلك إلى. هذا النظير بأسالف
للوصول إلى حالة  تكفي الطبيعيةلمدة زمنية طويلة تحت الظروف تفككه تتواجد معاً و
وبما أن النويدة المشعة ذات . األقصر عمراً تفككهونواتج  222-التوازن بين الرادون

الذي تبلغ فترة  214-الرصاص هي 210-الرصاص  سبقالتي تالنصف األطول  عمرِ
الرصاص  ويتطلب. اعتينس ظرف في تحدث توازنالن حالة إ، فثانية 26.8 نصفهعمر 

 .سنة للوصول إلى حالة التوازن 100سنة، مدة  22الذي له عمر نصف مقداره  210-
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 210-الرصاص  ةوضح باليفورد أن نسبأتوجد عدة آليات إلزالة الغبار من الجو، وقد 
في الجو،  موجوداً فيه الغبار ظلعلى طول الزمن الذي  تدلإلى أسالفه قصيرة العمر 

مكوث الغبار الجوي الذي تلتصق به  أن متوسط عمرهذه الطريقة من التحليل واستنتج ب
مور وزمالؤه  قدر وفي دراسة تالية، .يوماً 15يبلغ  222-نواتج تفكك الرادون

(Moore, 1972) زمن مكوث الهباء الجوي للجسيمات في طبقة الجو الدنيا  متوسط أن
 كان أقلرتفاع ضمن طبقة الجو الدنيا زمن المكوث مع اال الزيادة فين أأيام، و 7كان 

 .3 قدرهمن معامل 

في  222-الرادون  تفكككيز نواتج اأن تر   (Wilkening, 1964)ولكننج وجدوقد 
وعزى ذلك إلى فعل الحقول الكهربائية . خالل مرور العواصف الرعدية تستنفدالجو 
ترسيب و. متريى السنتفولت عل 340 - 1.8  إلى حوالي الطبيعيةغير من القيمة تالتي ت
 خلفيةفي بصورة مؤقتة  قد يزيد خالل العواصف المطرية 222-الرادون تفككنواتج 
 .على األرض جاما أشعة

 ويتحقق التوازن ،220-بعد الرادون ال تحوي سلسلة الثوريوم على عنصر طويل العمر
 212-رصاصبمعدل يتحكم فيه الزمن الالزم لتراكم ال تفككهونواتج  220-بين الرادون

                                                ).ساعة 10.6عمر نصفه (

التصاق  ينجم عنالنشاط اإلشعاعي الطبيعي لغبار الجو  أن ويمكن البرهنة بيسر على
ن إنه عند سحب الهواء خالل وسط مرشح فأإذ . بالغبار 222-الرادون تفككنواتج 
شاط الن في المرشح تسبب زيادة ة على غبار الجوالملتصق 222-الرادون تفككنواتج 

 2-6 في الشكل أويوضح المنحنى . لوسط المرشحفي ااإلشعاعي لكل من ألفا وبيتا 
الخارجي الذي  الطبيعيفي حالة الهواء  األلفاويالتي يزداد بها النشاط اإلشعاعي  الكيفية
الذي  222-لرادونمن ا) بيكوكوري للتر 27(بكريل للمتر المكعب  10على  يحتوي
ساعتين  لمدة األلفاويالنشاط اإلشعاعي  ويستمر. تفككهفي حالة توازن مع نواتج  يوجد

وال . الجديدة التفككالمتراكمة بمعدل تعوض عنه نواتج  التفككنواتج تتفكك في نهايتها 
ما لم تتم زيادة معدل  التوازن ايزداد النشاط اإلشعاعي لوسط الترشيح بما يتجاوز هذ

الهواء يتناقص النشاط اإلشعاعي  تياروعند توقف . 222-الهواء أو تركيز الرادون يارت
كما هو موضح في المنحنى ب  دقيقة 40مقداره  فعالفي المرشح، بعمر نصف  األلفاوي

 . )2-6(من الشكل 
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  : 2ـ  6الشكل رقم 

  الترشيح التي مر من خاللهاورقة  على األلفاوييبين نمو النشاط اإلشعاعي  Aالخط 
  من الرادون في حالة اتزان 3م/ بكريل  10دقيقة من الهواء الذي يحتوي على /  3م 0.01

  . Pb210مع نواتج تفككه التي ال تتضمن  0.02
  .تفكك اإلشعاعية المتراكمة من جسيمات ألفا بعد إيقاف مرور تيار الهواء Bالخط ويمثل 

العادي في الجو الغبار  في أن يصبحلملتصقة ا 222-الرادون تفكك وبذلك تتسبب نواتج
 222-الرادون تفككن نواتج أ (Wilkening, 1952)ولكننج  وجدوقد . إشعاعياً نشطاً

ن أالغبار، و جسيمات توزيع نفسها على غبار الجو بطريقة تعتمد على حجم تتجه إلى
 0.035غالبية النشاط اإلشعاعي يكون موجوداً على جسيمات لها قطر يقل عن 

 ,Turner  and Anderson)كل من تيرنر وأندرسون وزمالؤهما  وجدوقد . ميكرومتر

في الجو وتركيز األجسام  222-الرادون تفككبين تركيز نواتج  اًوثيق اًترابط (1956
، 222-الرادون تركيز يشبهوهذا يشير إلى أن تركيز الغبار في الجو، . الصلبة العالقة

يمكن أن يفقد كال على المحيطات  اًمر حديث الهواء الذي :  ائيةيدل على تاريخ الكتل الهو
  .والغبار 222-الرادون من

في حالة توازن  220-الرادون وأ 222-على الرادون الذي يحتويعند استنشاق الهواء 
الغازات الخاملة مع هواء الزفير بصورة  تخرج، تفككهماجزئي أو كلي مع نواتج 

من جسيمات الغبار في الرئة، ويعتمد موقع الترسيب  جزء يترسبومع ذلك، . فورية

 )دقيقة(الزمن

النشاط اإلشعاعي 
)

بكريل
(  
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نه إف استنشاق ومع كل. 2من الرئة على عوامل نوقشت في الفصل منه وطريقة التخلص 
يجري ترسيب غبار خامل إضافي لحين الوصول إلى حالة توازن إشعاعي، وفي هذه 

قدار ما يتم النقطة، فإن مقدار النشاط اإلشعاعي المترسب في وحدة الزمن يساوي م
وفي حالة . اإلشعاعي والتفككالطرح الوظيفي  من خالل تآزرطرحه من الرئة 

 تينفي الرئ المبددة الكلي ، يكون مجموع الطاقةتفككهمع نواتج  المتوازن، 222-الرادون
 222-من الرادون )الناتجة(المشتقة  الطاقةعظم من أمرة  500نحو  التفككمن نواتج 

، قدر المجلس Harley (1984) موذج الرياضي الذي وضعهوعلى ضوء الن. نفسه
لخاليا األساسية لالجرعة السنوية  متوسط أن الوطني للوقاية من اإلشعاع والقياسات

من نواتج المتولدة للنسيج القصبي الظهاري لرئات المقيمين في الواليات المتحدة وكندا 
ن أافترضت هذه الحسابات ).  ملي ريم 2400(ملي سيفرت  24 االرادون بأنه تفكك

جزء الأن و) بيكوكوري للتر 0.8(بكريل للمتر المكعب  30معدل تركيز الرادون يكون 
 الفعالقدر مكافئ الجرعة السنوية قد و. (NCRP, 1987a) 0.5في حالة توازن مقداره 

 ).     ملي ريم 200(ملي سيفرت  2 ـتحت هذه الظروف ب المستلم

نه كما هي الحالة أ  (Blachard and Holaday, 1960)دايكل من بالشارد وهوال بين
 اًواحد اًجزء 220-الرئة بسبب الرادون في المتلقاة، تبلغ الجرعة 222-بالنسبة للرادون
ومع . معه، التي تكون في حالة توازن التفككنواتج  من اآلتية من الجرعة من ألف جزء

كثيراً إلى الجرعة  ونواتج تفككهرون لرئة من الثوفي ا المتلقاةالجرعة  ال تضيفهذا، 
  .222-لمة بسبب سلسلة الرادونستالم

جرعة إلى األنسجة  تفككهوتسبب نواتج  ، استنشاقهجزئياً عند  222-الرادون ويمتص
 ,NCRP) المجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع والقياسات رهادقَالطرية لعموم الجسم 

1987a)  رادون لل تركيزٍ عن معدِل وذلكفي السنة  )مملي ري 0.7( ميكروسيفرت 7 ـب
  ).كوري للتر بيكو 0.8(بكريل للمتر المكعب  30في الجو مقداره 

  
 (Radon in Ground Water)الرادون في المياه الجوفية

ن ألخر لتعرض البشر، بالدرجة األساس آ اًمصدر المياه المنزليةفي  الذائبالرادون  يعد
إلى جو  خروجه من الصنبور وينطلقد ـول عنـلمحليتحرر من ا 222-رادونـال
 Gesell and Prichard, 1975; Prichard and Gesell, 1983; Cross et) منزلال



 

210 

 

al., 1985; and Nazaroff et al., 1987,1988; Watson and Mitsch, 1987; 
Kahn and Rosson, 1993) .  

 وذلك بسبب وجود، فقط وفيةفي المياه الج 222-من الرادون وجدت مستويات عالية
ويمكن أن تكون تكوينات الصخور . في الصخور 226-مستويات عالية من الراديوم

مصدراً للمستويات العالية، بينما تعطي الصخور  الجرانيتالبلورية، وعلى األخص 
حماية البيئة، وجود تراكيز  ته وكالةأوضح مسح أجروقد . أقلالرسوبية مستويات 

لمياه الجوفية التي توفر المياه ل المصادر الكبيرة العامة في 222-للرادون منخفضة
 فقد أظهرتومن الناحية األخرى، . من مصادر رسوبية تتكوناً ما ـالتي غالبوللجمهور 

للمجمعات السكنية الصغيرة أن  للمياه أو الخاصة للمواردت ـالدراسات التي أجري
 إلى 410(ر المكعب ـبكريل للمتيلو ك 410إلى   310ن  ـات قد تراوحت بيـالمستوي

 Appalachain) بالشية جبال األـص في مقاطعـ، وعلى األخ)بيكوكوري للتر 510

piedmont province) (Kahn and Rosson, 1993) . وجرت مالحظة بعض
  ونيوهامشاير (Maine)في واليات مين في مياه الشرب األعلى 222-كيز الرادوناتر

(New Hampshire) 3.7(بيكو كوري في اللتر  510ث وصلت لغاية   ـحي 
. (Smith et al., 1961; Hess et al., 1980,1981))بكريل للمتر المكعبميجا

 117لواليات المتحدة بين ا من وتراوحت التراكيز في مياه اآلبار في الواليات الوسطى
 197 مقدارهوبمتوسط ، )بكريل للمتر المكعبكيلو 4.3(بيكو كوري في اللتر  287إلى 

  ).بكريل للمتر المكعبكيلو 7.3(بيكو كوري في اللتر 

 سبق نقاشهاوالتي  نظام مياه جوفية 1000 ـل الطبقيوكجزء من نفس المسح العشوائي 
وقد  . 222-للراديوم، حصلت وكالة حماية البيئة كذلك، على تحليالت للرادون بالنسبة

 ـلاإلى ما يقارب  100التسجيل البالغ  تراوحت التراكيز في الماء  بين أقل من مستوى
من % 11وحوى نحو ). بكريل للمتر المكعب 960إلى  3.7(بيكوكوري للتر  26000

 كيلو 37(بيكوكوري للتر  1000األنظمة التي جرى مسحها على تراكيز تجاوزت 
بكريل  كيلو 370(بيكوكوري في اللتر  10000تجاوز % 1و ) بكريل للمتر المكعب

مليون شخص في الواليات المتحدة  17وكالة حماية البيئة أن  وتقدر). كعبللمتر الم
بكريل  11.1(بيكوكوري في اللتر  300كثر من أوي على تأنظمة مياه تح يستعملون

  .   222-من الرادون) للمتر المكعب
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 10000ال يقل عن  مساندة معيارنه يمكن أ (Cross, 1985) كروس وزمالؤه  اقترح
في مياه الشرب  222-للرادون) بكريل في المتر المكعب 370(ي اللتر بيكو كوري  ف
اقترحت وكالة حماية البيئة  وقد .المعتمدة قابليته للمقارنة مع المعاييراستناداً إلى 

(EPA, 1991a) بكريل في المتر  كيلو 11.1(بيكوكوري في اللتر  300 قدره اًحد
. رت معارضة هذا الحد بصورة واسعةفي مياه الشرب، ولكن ج 222-للرادون) المكعب

 1996عام  أغسطسفي شهر  المأمونة التي أقرت أعطت تعديالت قانون مياه الشرب
كل من البنبوخ وكوثرن  قام. مدة ثالث سنوات لوكالة حماية البيئة لوضع معيار جديد

(Lappenbusch and Cothren, 1985)  بمراجعة مستفيضة  لموضوع النشاط
  .يعي في مياه الشرباإلشعاعي الطب

  
 (Indoor Radon) الرادون داخل األبنية

المحصورة، وخاصة تلك المحاطة بمواد ينبعث منها الرادون، يمكن أن  األماكنفي 
وتتضمن . من تركيزه خارج األبنية عشريةأعلى بمراتب  222-يكون تركيز الرادون

الكهوف واليورانيوم األمثلة على ذلك، المناجم تحت األرض، وعلى األخص مناجم 
 إكتشاف أنالتطورات المفاجئة في السنوات الحديثة  وقد كان من أهم. واالنشاءات

العديد من المنازل كبيرةٌ إلى درجة أنها في ) تفككهونواتج ( 222 –الرادون  كيزاتر
 كانت محلمخاطر ملوثات كثيرة أخرى  اًكثيرتتجاوز  يمكن أن تسبب مخاطر محتملة

 في المنازل 222–تتعلق بموضوع الرادون ممتازة  االطالع على وثائقمكن وي. االهتمام
 . (Nero et al., 1990)و   (Nazaroff and Nero, 1988) عدد من المراجع في

منتصف السبعينات عندما  فيداخل األبنية  222-نشأ االهتمام العلمي العالمي بالرادون
الذي حدث على االهتمام مع التوكيد  وتزامن حدوث هذا. توفرت أجهزة مناسبة لقياسه
عن طريق تشييد المنازل التي تحافظ على الطاقة الطاقة،  الحاجة إلى الحفاظ على

كان االعتقاد سائداً بصورة  .معدل دخول الهواء الطلق يجري تخفيض، حيث بداخلها
قة الطا الحفاظ علىن تراكيز الرادون العالية التي وجدت تعود إلى برنامج أواسعة ب

 حيثوذلك ألنه يتوقع أن يتناسب تركيز الرادون بصورة عكسية مع معدل التهوية، 
هواء في ال دالتبتمرة  1.5إلى  0.5في المنازل األمريكية بين ر الهواء يتغييتراوح 
على  هاماً اًثيرأومع ذلك، دلت الدراسات الحديثة بأنه ليس لمعدل التهوية ت. الساعة

ويعتقد . فقط 3 ضمن معامل قدرهن المعدل يتفاوت منازل ألفي ال 222-تركيز الرادون



 

212 

 

نفاذية التربة، وفرق الضغط بين وفي التربة  222-أن العوامل األخرى كتركيز الرادون
 . (Lourelo et al., 1990) أكثر أهمية متغيراتٌهي داخل األبنية وخارجها 

اكتشاف بيت واتراس ب جزئياً 222-حفز االهتمام الشعبي والحكومي الواسع بالرادون
(Watras) كان السيد واتراس مهندس إنشاءات في . المشهور اآلن في والية بنسلفانيا

التي كانت قد  (Limerick nuclear power plant)محطة ليمريك الكهرونووية 
 إقامة أجهزة لمراقبةتم . ، والية بنسلفانيا(Pottstown)في بوتستاون  اكتملت تقريباً
 مجرد وكان. قبل وصول المحطة إلى الحالة الحرجة 1984ة أماكن عام اإلشعاع في عد

في جميع  تلك األجهزةكل  يشغل إشاراتالتحذير قرب أجهزة مرور السيد واتراس 
يون الصحيون للمحطة أن النشاط ئالفيزيا وقد قرر. يدخلها كان مناطق المحطة التي

وبعد استبعاد أية . يعي المنشأطبكان  ومالبسه واتراس المكتشف على السيداإلشعاعي 
دلت القياسات على وجود وفي بيته  222-أخرى، جرى فحص وجود الرادون احتماالت

، )بكريل في المتر المكعب كيلو 100(بيكوكوري في اللتر  2700 إلىكيز تصل اتر
المنزل وسكنت  من عائلة واتراس وقد انتقلت. بصورة غير اعتيادية قيم مرتفعةوهي 

 ,Cole)على نصيحة تلقتها من قسم موارد الطاقة في والية بنسلفانيا  ناءفي فندق ب
العلمي  أثار الكثير من النشاطو، الشهرةقسطاً كبيراً من  هذا األمر وقد لقي. (1993

 Indoor)داخل األبنية  بسبب الرادونوالسياسي الذي أدى إلى إلغاء جزء من الضريبة 
Radon Abatement Act) .الدراسات المتعلقة بالرادون داخل  ا القانونوقد نظم هذ

ذلك ، ولكن بخطورتهالبحوث الخاصة بالسيطرة عليه، واالتصاالت المتعلقة واألبنية 
  .  الرادون ذو منشأ طبيعي تقدير أنطبيعة تشريعية، إذ جرى  القانون ليس ذا

 222-دونبالدرجة األساس في المجمعات السكنية ألن الرا 222-وتوجد مشكلة الرادون
ينشأ بالدرجة األساس من التربة، والتي يكون لها التأثير األعظم على األبنية ذات الطابق 

 نةمقار 222-وتكون مواد البناء نفسها مصدراً ثانوياً للرادون. أو ذات الطابقين  الواحد
نفاذية لها كانت كيز عالية نسبياً من الراديوم واالمواد على تر هذه احتوت إالّ إذابالتربة، 

تصنيع  يجريعندما  مثالً وهذا صحيح. بوبالهر 222-ونومسامية كافية للسماح للراد
سفاتية كنواتج عرضية إلنتاج األسمدة الفاأللواح الجبسية أو مواد البناء األخرى 

(Paredes et al., 1987; Lettner and Steinhausler, 1988) . جهة أخرىومن ،
إنتاج الفسفور العنصري، كمصدر  في عمليات ضاًعرج ـالخبث النات يعرفلم 

 وذلك 226-داخل األبنية رغم احتوائه على مستويات عالية من الراديوم 222-للرادون
 . (EPA, 1990b) منخفضةنفاذية  زجاجية ذاتكونه مادة ل
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 المجاورة يعودمن الصخور والتربة  المنشآت المبنيةفي  222-الرادون وجودإن 
الصخور  شروخفي الفراغات الموجودة في  222-الرادون إلى تراكيزبالدرجة األساس 

اإلقالل من عند  واالنتشار النفاذيةنخفض وت. األرض للغازات وإلى نفاذيةومسام التربة 
وتتضمن أنواع الصخور . الفراغات المملوءة بالسوائل هذه الفراغات وزيادة نسبة حجم

الجرانيت  والكسور يةفراغات المسامالوي على تراكيز تفوق المعدل في تالتي تح
المعاد حجار األالطفل الصفحي، وبعض والصخور الفسفاتية والصخور الجرانيتية و

مثل (ذات الحبيبات الكبيرة  التربةوتكون . والدولميت من الحجر الجيري بلورتها
جيداً، ذات  مصفاة، وعلى األخص فيما إذا كانت )الحصى والرمل ذو الجسيمات الكبيرة

من  محتواهاكثر من ذلك المتوقع على أساس أ 222-نفاذية عالية، وبذلك توفر رادون
وتؤدي وعلى األخص عندما تكون رطبة،  منخفضة نفوذيةولألطيان والفخار . الراديوم

التي تقع على سفوح التالل  األبنيةوتكون . 222-الرادون إلى اإلقالل من تركيز
من تلك  تصريفاًفضل أكبر وأذات جسيمات على ترب  للوجودكثر عرضة أ والهضاب

فر الرادون اتوينه يجب أن إذا ما تساوت بقية األمور، فإو. التي تكون قريبة من الوديان
  .     (Tanner, 1986, 1989)كبرأبصورة  والهضابعلى سفوح التالل 

االنتشار  من ضمنها سبلبعدة  داخل المنازل إلى الجو 222-ويمكن أن يدخل الرادون
ومع ذلك، توجد . صدوع في أساس البناءن مواد البناء أو االنتشار من التربة خالل م

مصدراً قليل األهمية مقارنة بحركة  يعدالتربة  من 222-الرادون انتشاردالئل على أن 
األبنية نتيجة التباين الطفيف في الضغوط  أساساتغازات التربة بصورة مباشرة خالل 

أو  في درجة الحرارةتغييرات في الضغط الجوي والتغييرات يمكن أن يحدث من ال ي ذال
عوامل الجوية يمكن أن الن أ (Steinehausler, 1975) ستينهوسلر  بين. سرعة الريح

وتساهم . خاصةداخل األبنية بصورة  تفككهونواتج  222-تؤثر على تراكيز الرادون
خل األبنية ولكن يمكن دا 222-في تراكيز الرادون بدرجة محدودة عادة مصادر المياه

في المياه الجوفية  222-أن تكون المصدر السائد في المناطق التي تكون تراكيز الرادون
ن أ (Maine)بينت الدراسات التي أجريت في مين  وقد .المعتادأكثر من عالية 
ة الحقة ـوفي دراس. (Hess et al., 1981) يساهم بشكل مهمفي الماء  222-الرادون

 مصدر، والية كولورادو، جرى إيضاح أن (Confir)بالقرب من كونفر  الًزنم 28 ـل
 فـي العديد من المنازل 222-الماء يساهم كذلك بدرجة مهمة في مستويات الرادون

(Lawerence et al., 1992) . مصادر لالمساهمة التقريبية ل )14-6(ويوضح الجدول
  .  (Nero et al., 1986, 1988) مختلفة في تراكيز الرادون داخل األبنية ال
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  اإلسهام التقريبي لمختلف المصادر 14ـ  6الجدول رقم 
  )أ(داخل األبنية 222-تراكيز الرادونفي 

 المصدر
 شقق سكنية متعددة بيوت عوائل مفردة

  3متر/بكريل لتر/بيكوكوري  3متر/بكريل لتر/بيكوكوري
على أساس قياسات(التربة 
  )الفيض
  )ب()المصادر العامة(المياه 

  مواد البناء
  الهواء الطلق

 التركيز المالحظ داخل األبنية

1.5  
0.01  
0.05  
0.25  
1.5 

55  
0.4  
2  

10  
55 

<0  
0.01  
0.1  

0.25  
   ؟0.3

<0  
0.4  
3.7  
10  
 ؟12

 ,.Neco, A. V., Jr, Schwehr, M.B من بإذن أخذت. (Nero et al., 1986, 1988)مكيفة عن ) أ(

Nazaroff, W.W., and Revzan, K. L. (1986)  .المحمول في الجو  222-توزيع تراكيز الردون
  .االتحاد األمريكي لتقدم العلوم  1986طبعة . Science 234, 992-997في منازل الواليات المتحدة 

سهامات يمكن أن تكون أكثر كثيراً في اإلهذه مدادات العامة ونطبق على المساكن التي تخدمها اإلت  ) ب(
  .بعض الحاالت 

 
لتراكيز الرادون داخل األبنية في منطقة مين، حيث تحوي المياه الجوفية في دراسة و

 في بكريل ميجا 1.85(في اللتر  222-بيكو كوري من الرادون  50000فيها لغاية 
 واحدةفي الماء والهواء في منزل عائلة  222-أن تراكيز الرادون جد، و)لمتر المكعبا

 Regression) التراجع ميل ، ويبلغ (N = 70 ; r = 0.5) بدرجة ضعيفة تترابط

slope)  1.3  ل ـواء لكـمن اله) بكريل للمتر المكعب 48(بيكو كوري في اللتر
 ,.Hess et al) من الماء )كيلوبكريل للمتر المكعب 370( بيكو كوري للتر 10,000

مساهمة  أن قُـدر  (Hess et al., 1981)ات أخرىـاداً إلى قياسـواستن. (1983
 افي الهواء داخل األبنية يمكن أن يعبر عنه 222 -تركيز الرادون  فيه الجوفية الميا

 ،0.8x 10-4 والتي بلغتفي الماء،  222-في الهواء إلى الرادون 222-بنسبة الرادون
واستناداً إلى هذه البيانات، . في الساعة ةواحد مرة هواءللتغيير  على أساس حدوثمقيسة 

ساهمة المياه الجوفية في الهواء داخل األبنية بصورة تقريبية تقدر م يمكن أن نه ربماإف
، وهي 4-10ـ في الماء ب 222-في الهواء إلى الرادون 222-بواسطة نسبة الرادون

 بعد. (Gesell and Pritchard, 1975)القيمة التي جرى تقديرها ألول مرة من قبل 
األسلوب اإلحصائي  (Nazaroff et al., 1988) نازاروف ومساعدوه ذلك، استخدم



 

215 

 

 متوسطفضل وصف للنسبة هو أن يكون لها أن أحينه، واستنتج  للبيانات المتوفر في
  . 2.88، وبانحراف معياري هندسي يبلغ x 10-4 0.65 هندسي مقداره

 توزيعبأول جهد لتقدير  (Nero, 1985; Nero et al., 1986)نيرو ومساعدوه قاموقد 
ع استخدموا أساليب متعددة لجم حيثلواليات المتحدة، داخل األبنية في ا 222-لرادونا

سات التي وبعد حذف الدرا. )1(منزالً 1377تمثل  اًرتقري 38المعلومات الموجودة في 
، 222-عالية من الرادون مستويات توقع بالنسبة لها وجديأجريت في المناطق التي 
ات المتحدة يمكن ـاليفي الو المنازل في لموجودا 222-استنتجواً أن توزيع الرادون

بكريل للمتر  55(بيكوكوري في اللتر  1.5حسابي مقداره  التعبير عنه بمتوسط
 0.9هندسي مقداره  متوسطاعتيادي، و-لوغارتمي بتوزع، وذيل طويل، أو )المكعب

. 2.8، وانحراف معياري هندسي مقداره )بكريل للمتر المكعب 33( بيكوكوري في اللتر
معيار المجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع  منازلمن ال% 3-1 نحو تجاوزوقد 

بكريل للمتر  300(بيكوكوري للتر  8للتدخل الذي يبلغ  (NCRP, 1984b)والقياسات 
، (EPA, 1991b)ة حماية البيئة ـل لوكالـوى التدخـمست% 7، وتجاوز نحو )المكعب

 اًعتجم )3-6(الشكل  ويوضح). بكريل للمتر المكعب 150(بيكوكوري للتر  4الذي يبلغ 
دراسة أجريت في مناطق ال يتوقع وجود مستويات عالية  19منزالً في  552 ـل اًبسيط

 مع هذا لبياناتا جمع تفـقوي. هاب خاصةفيها، والتي تتوفر معلومات  222-من الرادون
 60(بيكوكوري للتر  1.66 قدرهله متوسط حسابي الطبيعي الذي -التوزيع اللوغارتمي

بكريل للمتر  36(بيكوكوري للتر  0.96، ومتوسط هندسي مقداره )لمتر المكعببكريل ل
ن الدراسات التي في مراجعته شئ من التحيز أل كان نه ربماأالحظ نيرو وقد ). المكعب
واحد  منزلالتي تتكون من  األغلب مساكن الطبقة الوسطى تضمنت على لديهتوفرت 
  .للعائلة 

                                                 
بنية خالل فترات من الزمن تتراوح بين اآلنية، ألاداخل  222-هناك طرائق متعددة لقياس الرادون) 1(

المسح وتتضمن طرائق . (George, 1996)أو حتى سنة كامل فصل  إلىعدة أيام،  متوسط إلى
 تمساراداخل األبنية كواشف الوسطي  222-الرادون لقياس تركيزالمستخدمة في هذه األيام  الشامل

الفحم الحجري  التي تمتص الرادون، حيث يجري تحليلها  )خراطيش( عبوات ،الصلبة جسيمات ألفا
كيز اخراطيش الفحم الحجري قياس ترلمكن يو. كهربائيالتأين ال اتبعد ذلك في المختبر، وحجر

ز كيان تران األخيرتايمكن أن تقيس الطريقتفي حين . فقط لفترة عدة أيامالوسطية  222-الرادون
  .  شهرألعدة الوسطية  222-الرادون
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 19معلومة فردية في  552 تجمعزيع االحتمالي من التو:  3ـ  6الشكل رقم 

العادي المقابل للعوامل المبينة  التابعيالخط المستمر هو لوغاريتم الشكل . مجموعة
  ](Nero, 1985)من نيرو [التي جرى حسابها مباشرة من البيانات 

نشر مجموعتين من البيانات حول  جرىبحث نيرو،  انتهاءوبعد مدة قصيرة من 
 حيث .(Cohen, 19986; Alter and Oswald, 1987)داخل األبنية  222-الرادون

والية، ومقاطعة  42فيزياء في للأستاذ  453جراء قياسات في منازل إقام كوهين ب
بكريل للمتر  38(بيكوكوري للتر  1.47كولومبيا وحصل على متوسط حسابي مقداره 

كني المنازل كانوا بالدرجة وكان التحيز الرئيسي في دراسة كوهين أن سا). المكعب
وكانت النتائج مشابهة . الواحدة عائلةلاألساس من الطبقة الوسطى، في وحدات سكنية ل

كانت آلتر وأوزوالد  وبما أن دراسة. من قبل نيرو للنتائج التي أعلنهابصورة كبيرة 
 اختيار الساكنين الذين جرت فقد جرى، 222-فحص الرادون إدارةللبيانات من  جمعاً

مر بصورة أو الباحثين بدالً من أن يكون األ المالكالفحوصات في منازلهم من قبل 
ألن القياسات أجريت بالدرجة األساس استجابة  بهاولهذه الدراسة تحيز مالحظ . عشوائية

وكما هو متوقع، كان . لمعرفة أو قلق حول الرادون داخل األبنية في مناطق خاصة
بكريل  55(بيكوكوري للتر  1.5موسة من القيمة البالغة متوسط التركيز أعلى بدرجة مل

 آلتر وأوزوالد متوسط وكان لبيانات. نيرو وكوهين كلٌّ من التي وجدها) للمتر المكعب
 ). بكريل للمتر المكعب 158(بيكوكوري للتر  4.3 قدره

النسبة المئوية لعدد الم
نازل

  

  )لتر/بيكوكوري(222-تركيز الرادون

  لتر/بيكوكوري 0.96=  المتوسط الهندسي
  2.84= االنحراف القياسي الهندسي 

  لتر/بيكوكوري 1.66= المتوسط الحسابي 
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على  وذلك داخل األبنية 222-لرادوناتبع هذه الجهود القيام بعدد من مسوحات 
في الواليات المتحدة األمريكية والبلدان األخرى  واإلقليميي ـوى الوطنـالمست

(Cohen, 1989, 1991; Langroo et al., 1991; White et al., 1992; Faisca 
et al., 1992; Marcinowski and White, 1993; field et al., 1993; 

Sabbarese et al., 1993; Marcinowski et al., 1994) .  

داخل األبنية،  222-الممثل للرادونواألكثر حداثة  ن المسحإفي الواليات المتحدة، ف أما
 EPA, 1992b; Marcinowski et)هو المسح الوطني للرادون في المناطق السكنية 

al., 1994) . على المستوى  مكررات التوزع، جمع الرئيسة لهذه الدراسةهداف األكانت
 عات تكراريةتوزالي األماكن السكنية، ووضع ف 222-لمستويات الرادون الوطني

(Frequency distributions) غرض بلوكالة حماية البيئة  العشرة المناطق نم لكٍل
وتتضمن . داخل األبنية 222-معرفة أية منطقة من البالد يمكن أن تجابه مشاكل الرادون

 شملتو. اإلنشاءاتنوع السكن، والعالقة مع نوع  بشأناألهداف الثانوية ذكر التفاصيل 
على سبيل ( الوحدات متعددةالنشاءات اإلو، المنفصلة عن غيرهامنازل الالدراسة  هذه

مساكن ولم تشمل . (Mobile homes)، والبيوت المتحركة )السكنية شققال أبنية المثال
جرى و. لمؤسسات االجتماعيةاواألنواع األخرى من مساكن  المجموعات ذات المهاجع

عشوائية مطابقة لضمان تغطية جغرافية واسعة ولتجنب  جمع عيناتاستخدام خطة 
  .  جمع العيناتالتحيز في 

 تزويدوجرى . مقيم في طابقلكل  222-بكاشف للرادون تزويد كل مسكنوقد جرى 
 ثر ألفاأ كواشفوكانت الكواشف من نوع . بكاشفين الواحد المستقلة في الطابقالمساكن 

تم . للقراءات الحصول على متوسط سنوي بهدف عامتركت في موقعها لمدة  ولقد
وجرى . مسكن 5694كاشف موضوعة في  15000كثر من أالحصول على بيانات من 

وذلك بإيجاد متوسط النتائج من جميع  ،ببساطة لكل منزل 222-تقدير مستوى الرادون
ه الذي قضاللوقت  وزن النتائج بالنسبةولم يؤخذ . الكواشف الموجودة في المنزل

ن وكالة حماية البيئة لم تستطع الحصول االعتبار، أل فيفي مختلف المستويات  الساكنون
  .الكواشف في أماكنها المحددة لها  اإلشغال قرب فتراتعلى بيانات دقيقة حول 

 1.25 حواليالوطني على المستوى  222-الرادون الحسابي لتركيز متوسطوقد بلغ ال
بيكوكوري  0.67 (median) والمنصف) لمتر المكعببكريل ل 46(للتر ا في بيكوكوري



 

218 

 

المتوسط الحسابي والقيمة  )4-6(ويعطي الشكل ). بكريل للمتر المكعب 25(للتر افي 
 (EPA)من مناطق وكالة حماية البيئة  لكٍل 222–لتركيز الرادون ) النصفية(الوسطى 

د فيها أعلى العشرة، ومن الواضح أن مناطق وسط الغرب وغرب ما بين الجبال يوج
 ع التكراريتوزلا )5ـ  6(ويعطي الشكل . داخل المنازل 222–مستويات الرادون 

من المساكن التي جرى % 6في نحو  222-الرادون تجاوز تركيز وقد .للبالد بأجمعها
وإذا ما طبق هذا ). لمتر المكعبا في بكريل 150(للتر ا في بيكوكوري 4 المقدار مسحها

مليون منزل لها مثل هذا المستوى من  5.8 أنيعني  فهذاوطني، الرقم على النطاق ال
تلك مع ، و1986دراسة كوهين عام ومراجعة نيرو  تتماثل نتائجو. 222-الرادون
الشيء في المناطق السكنية المصمم بعناية  222-ن المسح الوطني للرادونع الناتجة
المتحدة األمريكية يمكن في الواليات  222-يشير إلى أن توزع مستويات الرادون الذي

ة جيد اً بصورةموصف اعتباره. 

  
  

  

  

  

  

  
 

 

  

للمتوسط ) بين قوسين( المتوسط الحسابي والقيمة الوسطى : 4ـ  6الشكل رقم 
في جميع المناطق السكنية في منطقة مكان حماية  222-السنوي لتراكيز الرادون

  ]EPA (b 1992)من [ 3متر/ بكريل  37= لتر /بيكوكوري 1لتر، /بالبيكوكوري(البيئة 

  1.25: التقدير الوطني 
       )0.67(  
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في المساكن  222-توزيع المتوسط السنوي لمستويات الرادون:  5ـ  6الشكل رقم 

 1 لتر؛/بالبيكوكوري(مناطق المسكونة بالواليات المتحدة كمتوسط على كل ال
  ]EPA (b 1992)من ) [3م/بكريل 37يساوي  لتر/بيكوكوري

  
داخل األبنية بالضرورة النمط المالحظ في  222-رادونللالعالمية  مستوياتال ال تتبع

وغالباً ما تكون المستويات في الدول االسكندنافية كالدنمارك . الواليات المتحدة
(National Institute of Radiation Hygiene, 1987) متوسط يبلغحيث  مرتفعة 

بيكوكوري  2.5(لمتر المكعب ا في بكريل 93في الصيف والشتاء  222-الرادون تراكيز
 حديث ستراليا، حيث نفذ مسحأجداً في  منخفضةمستويات وقـد لوحظت ). للترفي ا

في الحالة  ثراألفي المنازل على النطاق الوطني باستخدام كواشف  222-للرادون
وضعت وقد . (Langroo et al., 1991) (Solid-state track detectors)الصلبة 

 تمثل منزالً(منزل موزعة عشوائياً  3400في نحو  اتفي هذا المسح مقاييس للجرع
في المنازل  222-متوسط تركيز الرادون بلغ. شهراً 12لمدة ) منزل 1400لكل  اًواحد

بيكوكوري  0.3(بكريل للمتر المكعب  11 حوالي األسترالية المقيس لمدة تتجاوز السنة
وفي في الواليات المتحدة  التي وجدتتلك القيمة  منبكثير  أقلوهو  فقط،) للترفي ا
  .خارج األبنية 222-للرادون الطبيعية القارية مستويات الخلفية مجال
 قلأالتجارية والصناعية  األبنيةبصورة عامة في  222-أن مستويات الردونبيعتقد كان 
محدودة في  على قياسات ذلك داستن ولقد .من المستويات التي وجدت في المنازل اًكثير

استناداً إلى المنطق و (Cohen , 1984; Turk et al., 1986) األبنيةعدد قليل من 
من  ،جيدةتهوية اصطناعية  ستخدم فيهاالتي تومتعددة الطوابق ال األبنيةأن  حددالذي ي

 ,Nero)بها إلى مستويات مرتفعة  222-لرادوناتراكيز  ر المحتمل أن تصلغي
 داخل األبنية 222-مستويات الرادون يلزم إعادة النظر فيومع ذلك، ربما . (1988

  النسبة المئوية

  )لتر/بيكوكوري(تركيز الرادون
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في محالت العمل  222-جدت مستويات عالية من الرادونوقد و. التجارية أو الصناعية
وكما . (Schmitz and Fritsche, 1992)التي تقع تحت سطح األرض في ألمانيا 

التي  داخل األبنية 222-رادونحول دراسة نظامية لل (Scott, 1992)سكوت  أعلن
من مجموع بناية  3,100في  222-للرادون لفاويأ ثرأكاشف  5,700توزيع جرى فيها 

 وقد .في الواليات المتحدةكافة  74 ـلابناية مأهولة في مواقع وزارة الطاقة  11000
ع التي ربما ـبناية في سبعة مواق 86تشخيص  المسح الشاملنتجت عن قياسات 

بيكوكوري للتر  4البالغ ووكالة حماية البيئة للتدخل  الذي حددته مستوىالتجاوزت 
، أي بمعامل يقل األبنيةمن % 2.7ويمثل هذا . للمنازل) بكريل للمتر المكعب 150(

 .للمساكن في الواليات المتحدة المقدرة لتجاوز هذا المستوىالمئوية عن النسبة  2بمقدار 
 222-يلية قد أظهرت مستويات غير مهمة للرادونوبالرغم من أن هذه الدراسة التفص

من هذه األبنية  %2.7في داخل األبنية التجارية والصناعية إالّ أنه ال يجب اعتبار أن 
داخل  222-جرت مناقشة النواحي المتعلقة بالصحة العامة للرادونوقد  .ماً غير مهمرق

  .2األبنية في الفصل 

عادة تكون كما  التهوية محدودةتكون رض لكهوف الطبيعية الموجودة تحت األاإن 
كما . الهواء الموجودإلى  222-محاطة بالصخور والتربة التي ينبعث منها الرادون

الكهوف كثيراً  هذه تفوق مستويات الرادون فيعادة ما و 222-الرادون إليها المياه ُلمحتَ
ستثمر يو. (Wilkening and Watkins, 1979)الموجودة في العراء  المستويات
من  222-تعرضات قليلة من الرادون الجمهور ويتلقىكهوف لجذب السياح، ال العديد من

مرشدو السواح واآلخرون الذين يعملون داخل الكهوف  يتلقىفي حين . هذا المصدر
المنتزهات الوطنية  إدارةوفي دراسة شملت الكهوف المستثمرة من قبل . كبرأتعرضات 

بتحديد مواقع متعددة في  (Yarborough, 1980)ياربورو  امفي الواليات المتحدة، ق
 مستوى عمٍل كبر منأفيها  222-الرادون منتجات تفكك عدة كهوف كانت مستويات

(WL)  بكريل في المتر  كيلو 1.9(بيكوكوري في اللتر  50نحو  يقابل، وهو ما )2(واحد
                                                 

 متوسط تركيزٍمن  تقريباً التعرض السنوييساوي   (WLM)واحد الشهري العمل المستوى  إن )2(
نواتج  من 50%كانتو) لف بكريل للمتر المكعبأ 150(بيكوكوري للتر  4مقداره  222-للرادون
مستوى عمل شهري واحد من  ويمكن أن يحدث تعرض. 222-في حالة توازن مع الرادون التفكك

ويعرف . ساعة 170إلى  أي لمدة زمنية تبلغ شهر عمل واحد، (WL)التعرض إلى مستوى عمل 
الق ـة إطـا قابليـون لهـالتي تك 222-الرادون تفككمستوى عمل واحد بأنه ذلك التركيز لنواتج 

. من الهواء) متر المكعبجول لل 2x  10-5(مليون إلكترون فولت للتر  x 10-5 1.3قدارها ـا مـألف
األصلي لعمال  222-الرادون تفككناتج ل اًإن مستوى العمل هذا جرت تسميته هكذا ألنه كان معيار

  .مناجم اليورانيوم



 

221 

 

يتراوح متوسط و%. 50 يساوي شعاعياإلتوازن ال أن مقدار ، على فرض)المكعب
وكان . (WLM)مستوى عمل شهر  2.1إلى  0.14التعرض السنوي المهني من 

مستوى عمل شهر في كهف  3.8 حوالي التركيز السنوي المهني األقصى المالحظ
ن الحد المعتمد لعمال مناجم اليورانيوم في إوبالمقارنة، ف. والية كنتاكي في الماموث

في أحد كهوف والية و. مستوى عمل شهر في السنة 4الواليات المتحدة األمريكية هو 
، 20تتفاوت بمعامل مقداره  222-أن مستويات الرادون لوحظ (Minnesota)منسوتا 

) بيكوكوري في اللتر 540(لمتر المكعب في ابكريل  كيلو 20مع وجود حد أعلى يبلغ 
في ) تربيكوكوري في الل 675(لمتر المكعب في ابكريل  كيلو 25في فصل الشتاء و 

مستويات تصعب الرقابة على و. (Lively and Krafthefer, 1995)فصل الصيف 
مواصفات ن الزيادة في التهوية الصناعية تؤدي إلى تغيير في الكهوف، أل 222-الرادون

تحطيم عناصر الكهف أو  تشكيالت، وربما تؤدي إلى تدمير الطقس الدقيقة في الكهف
 أنماط التهوية دفي تحديفي الكهوف  222-قياسات الرادون فيدوت. تماسكه

(Cunningham and LaRock, 1991) .  
  

  Methods of Reducing Indoor)طرائق تخفيض تراكيز الرادون داخل األبنية
222Rn Concentrations) 

ي هواء ـف 222-رادونـز الـض تركيـق لتخفيـدة طرائـع رـتتوف
 ;NCRP, 1984b,1989a; Moeller and Fujimoto, 1984; Scott, 1988)األبنية

Jonassen and Mclaughlin, 1988; EPA, 1989a) .ن أكان يعتقد أصالً بو
زيادة في  عامل رئيسي هو ،هاالت التهوية في البيوت نتيجة عزل جوتخفيض معد

سائد العامل ال حيث أن هذا ليس واقع الحال؛فإن  سابقاً أشيروكما  .222-تركيز الرادون
التربة ما  ة منـالمنبعث غازاتالمع  المنزلإلى  222-ل دخول الرادونهو معد ةـحقيق

 بالماء الجاري الذي يحتوي على مستوى مرتفع منفيها البيوت  تزودعدا األماكن التي 
بالدرجة األساس على فقد تركزت أعمال المعالجة ة لذلك، ـونتيج. 222-رادونال

ويمكن خفض تركيز . ى زيادة التهوية، وبالدرجة الثانية فقط عل222-مصادر الرادون
الكربون الحبيبي  علىتمرير الهواء  التهوية أو في الماء عن طريق 222-الرادون
 أدناه الطرائق المستخدمة لخفض وسنناقش. (Shapiro and Sorg, 1988) المنشط
  : داخل األبنية 222-الرادون تراكيز
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من تحت ومن  222-لرادونلسحب ا "الهواء من تحت البالط سحب"طريقة ستخدم ت
ويؤدي . من خالل التصدعات والفتحات األخرى دخولهحول البيوت مما يخفض معدل 

 هذا يمنعلضغط داخل البيت، ول بالنسبةخفض ضغط غاز التربة  إلى سحب الهواء
ويتم امتصاص الهواء من تحت البالط عن . إلى داخل المنزل 222-الرادون تسرب

ما باستخدام مروحة إفي األنابيب  وإنشاء ضغط سالبلبالط طريق وضع أنابيب تخترق ا
  .وفقها) البالوعات( فتحات تصريف المياهيمكن تهوية الحراري التي  الحمل ةبطريقأو 

الفتحات في  )ختم(سد وهي  222-وهناك طريقة مهمة أخرى لخفض تركيز الرادون
 انراألرض والجد الإتصمفاصل و شقوق األرضية الفتحات هذهوتشمل . البناء أساسات

عادةً و. وفتحات تصريف المياهف األرضي صرالو ،تصدعات الجدران وفتحاتهاو
وإذا ما فشلت هذه . معاً في آن الهواء من تحت البالط )شفط(الختم ومص  يستخدم

ولهذا . زيادة التهوية فالبد منبصورة مرضية،  222-خفض الرادونفي الطرائق 
بعض  وهكذا يمكن تسويغ حدوثلحفاظ على الطاقة، ا عمليات على تأثيراألسلوب 

  .التبادل الحراري
 داخل هواءالمن  222-الرادون تفككإزالة نواتج  يتمثل فيبسط أ فعال وهناك أسلوب

أو باستخدام مراوح مزودة . (Curing et al., 1990a,b)األبنية باستخدام الترشيح 
ن لم تحصل هذه الطرائق البديلة على ، ولك(Moeller et al., 1988) اتيوناأل اتبمولد

 تفكـكتزيل جزءاً من نواتج  األجهزةوبالرغم من أن هذه . قبول واسع النطاق لحد اآلن
ال  ينتجالفعلي للجرعة الذي  التخفيض إالّ أنجو داخل األبنية، المن  222-رادونـال

 الجزء ألجهزةانه ربما تزيد أ ومن المشاكل التي قد تظهر. يكون مفهوماً بصورة تامة
. التي تكون غير مرتبطة بجسيمات الهباء الجوي 222-الرادون تفككمن ذرات نواتج 

 التفككغير المرتبطة جرعة أعلى للرئة من نواتج  222-الرادون تفككوتعطي نواتج 
  .المرتبطة بالهباء الجوي والتي يكون لها نفس التركيز

 حوت منزل في الواليات المتحدةمليون  5.8 حوالين أقدرت وكالة حماية البيئة ب
بيكوكوري في اللتر  4مستوى التدخل الموصى به من قبلها والذي يبلغ  تتجاوز اًكيزاتر
أن عدد المنازل في الواليات ) 1985(قدر نيرو  ولقد ).بكريل للمتر المكعب 150(

في  (WLM)مستوى عمل شهر  ضعففيها  222-المتحدة التي يتجاوز تركيز الرادون
وهو الحد الموصى به ) بكريل للمتر المكعب 300بيكوكوري في اللتر؛  8نحو (ة السن

من قبل المجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع والقياسات في الواليات المتحدة بمليون 
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في الواليات المتحدة األمريكية  المنازلوتحث وكالة حماية البيئة على فحص كل . منزل
ن يجري تخفيض التركيز فيما لو تجاوز أ، و222-من الرادون من حيث محتواها

ما  منازليكلف مالكي الس ذلك نإ، فبكاملها وإذا ما طبقت هذه السياسة. مستوى التدخل
وتوصي وكالة حماية البيئة كذلك، بقيام المقيمين بالتفكير . بليون دوالر 20إلى  8مقداره 

وهو ، )ل للمتر المكعببكري 75(تر للفي ابيكوكوري  2بخفض المستويات إذا تجاوزت 
  . ما يمكن أن يرفع التكلفة 

كن يلم  التضارب الذي، بعض صريحةالسياسة التي تبدو  المظهر الخارجيقع تحت يو
ال تثبت الدراسات الوبائية فيما لو أخذت ككل ارتباطاً .(Cole, 1993)للجمهور  اًواضح

حماية أنفسهم،  في المنازل ومرض السرطان، ولحث الناس على 222-بين الرادون
تبين هذه لم و، 222-لبث الوعي حول الرادون كبيرةقامت وكالة حماية البيئة بحملة 

الرغم من هذه الحملة، لم يتولد اهتمام شعبي بفحص على و. عدم اليقين العلمي الدراسة
في الواليات  المنازلمن  فقط %5 حيث جرى فحص. بصورة كبيرة 222-الرادون
 222-الرغم من الحث الموجود في دليل الرادونوعلى ، 1992عام  حتى المتحدة

والحملة الكبيرة لتزويد الجمهور  )3((EPA, 1986a) 1986للمواطنين الصادر عام 
قبلت معظم الواليات مؤازرة وكالة حماية البيئة لتنفيذ برنامج الرادون،  وقد .بالمعلومات

 .الرادونقياس متعهدي  تأهيلللدراسات ولبرامج  تمويالً مناسباً وخصص البعض منها
لة مركزية ضويوضح هذا مع. الواليات قد انخفضت حديثاً المخصصات فيولكن معظم 
خطورة بيئية أو صحية، ولية الحكومة عندما يكون هناك عدم يقين يتعلق بؤحول مس

  . الحالة الخطرة مسبباتولة عن ؤأو سلطة حكومية مس شركة كون هناكتوعندما ال 

طْويرح للسياسة العامة،  بالنسبة مطروحة سابقاً لم تكن داخل األبنية أسئلةً 222-الرادون
ن وصايا وكالة حماية البيئة أو المجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع أالرغم من على 

هل يجب أن يكون هناك . قوة القانونليست لها  222-والقياسات الخاصة بالرادون
على أسس طوعية ؟  ذلك يتركم يجب أن اخل األبنية أد 222-بالنسبة للرادون نظيماتت

األبنيةإلى المعايير المقبولة في  222-طلب من الناس تخفيض مستويات الرادونهل ي 

                                                 
جرى تحديث دليل وكالة حماية البيئة المتعلق بالرادون داخل األبنية للمواطنين، ولكن التوصية  )3(

بقيت دون تغيير  )لمتر المكعبا في بكريل 148(لتر لا في بيكوكوري  4ـة الخاصة باألساسي
(EPA, 1992a) .  
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التي يمتلكها أصحابها  لألبنيةها ؟ هل يجب أن تكون هناك سياسات مختلفة نالتي يمتلكو
بنية شهادة عن مستويات المؤجرة ؟ وهل يطلب المشترون المتوقعون لأل األبنيةأو 

ضمن البناية عامالً مهماً في تحديد  222-؟ هل ستكون مستويات الرادون 222-الرادون
-ن خفض الرادونإوفي معظم الحاالت، ف. إجابات تجدثمنها ؟ بدأت مثل هذه األسئلة 

معياراً مقداره  (Florida, 1994)يكون طوعياً، ولكن وضعت والية فلوريدا  222
). بكريل للمتر المكعب 150أي  لتر؛في البيكوكوري  4نحو (عمل  مستوى 0.02

بصورة متزايدة  222-لرادونل اختباراتجراء إويطلب المشترون وشركات العقارات 
اإلبتالء بحشود النمل  الختباراتالشراء، وبصورة مشابهة وعند القيام بعمليات البيع 

 . األبيض
   

 (Radon-222 in Natural Gas)  في الغاز الطبيعي 222- الرادون

من البترول ألول مرة  "الراديوم من ما ينبعث"ات ـع له نفس صفـتم فصل غاز مش
 يـفي الغاز الطبيع 222-ن وجود الرادونإوبهذا، ف. (Burton,1904) 1904عام 
بتراكيز يبلغ    (Wellhead)البئر رأسوهو يوجد في . مثيراً للدهشة ليس أيضاً

بعض  عينات، ولكن )بكريل للمتر المكعب 1500(وري في اللتر بيكو ك 40 متوسطها
 )لف بكريل للمتر المكعبأ 37(بيكوكوري في اللتر  1000كثر من أعلى  احتوتاآلبار 

(Johnson et al., 1973; Gesell, 1975) .وي الغاز الطبيعي في اآلبار على تويح
من الهيدروكربونات  بكثيرقل أونسبة مئوية   (Methane)من الميثان% 98 - 55

، وكذلك ثاني  (Butane)ناوتوالب (Propane) ناوالبروب  (Ethane)نايثالثقيلة كاإل
 ويعالج بعمليات متعاقبةالغاز  ويولف. الهليوم وبخار الماءوالنتروجين وكسيد الكربون أ

ن مع ابالدرجة األساس على بروب منتج يحتويوهو  (LPG) إلنتاج غاز البترول السائل
ن اوتكون درجة غليان الرادون مقاربة لدرجة غليان البروب. نايثقل من اإلأكميات 

في غاز البترول السائل  222-زيادة تركيز الرادون يؤثر فيالذي  الشيء ن،ايثاإلو
 تفككوتميل نواتج . األنابيب إلىن الذي يضخ ال من تركيزه في الغاز الغني بالميثيقلّو

إلى التراكم على ) 210-والبولونيوم  210 -الرصاص (عمر طويلة ال 222-الرادون
السائل، مما يشكل مصدراً محتمالً  معامل غاز البترول للماكينات فيالداخلية  األسطح

 Gesell et al., 1975; Summerlin and)الصيانة  من يقومون بأعماللتعرض 
Prichard, 1985) . 
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لغاز البترول  ن تعرض المستهلكينإ، فاًيوم 3.8هو  222-وبما أن عمر نصف الرادون
في  لنقلهغاز إضافة إلى الزمن المستغرق هذا اليتأثر بمدة خزن  (LPG)السائل 
 سببالغاز الطبيعي ي اآلتي من 222-ن الرادونأب 1987في عام  قُدروقد . األنابيب
 125 إلى حوالي) ملي ريم 0.4( ميكروسيفرت 4يبلغ نحو  فعالة سنوي جرعة معدَل

يسبب و .ستخدم فيها الغاز الطبيعي للطبخي  منازليسكنون في  ممن مليون  شخص
ألولئك الذين يعيشون في ) ملي ريم 1.8( ميكروسيفرت 18 قدرها ةمعدل جرعة فعال

. (NCRP, 1987d) في أماكن غير مهواة الغاز سخاناتيستخدمون ومليون منزل  16
لمستخدمي ) ملي ريم 0.13( ميكروسيفرت 1.3ا مقداره نفس التقرير جرعةً ويجدوُل

  . غاز البترول السائل
 

  (Lead-210 and Polonium- 210) 210-والبولونيوم 210-الرصاص

يباسمه المبكر، الراديوم أحياناًيدعى الذي ( 210-الرصاص  قُطل - (D بيتا، جسيمات
 مصدراتستة  )222-الرادون (سنة ويفصله عن سابقه  22وله عمر نصف مقداره 

نويدة مشعة عمراً  وأطوُل). 2-6الجدول  راجع(لجسيمات ألفا ودقائق بيتا قصيرة العمر 
 نصف عمر لهي ذال 214-الرصاص  هي 210 -والرصاص   222 -بين الرادون 

الذي يبلغ عمر  210 -إلى البولونيوم  210-الرصاص  ويتفكك. دقيقة فقط 26.8 قدره
وبهذا، . أيام خمسة هعمر نصف يبلغالذي  210  -البزموث يوماً من خالل  138نصفه 
-يوماً في الجو يتولد الرصاص  3.8ذو عمر النصف البالغ  222-الرادون تفككوبعد 
قبل ترسبه  بالتفككمنه  بسرعة، ولكن عمر نصفه الطويل يسمح فقط لجزء قليل 210

 .على سطح األرض بالدرجة األساس عن طريق المطر أو الصقيع

في ملي بكريل  1.5و 0.2تراوح بين ي 210-الجو من الرصاص  محتوىجد أن و قدو
 العيناتالقيم الدنيا في ، و)بيكوكوري للمتر المكعب 40x  10-3إلى  5(لمتر المكعب ا

 ، بورتوريكو وهونولولو(San Juan)زر مثل سان جوانمحطات الج توجد في
(Honolulu)، داخل الواليات المتحدة من  العيناتفي  توجد والقيم العليا(NCRP, 

1987a)  نه يتاح إيوماً، ف 15عمر الغبار العالق في طبقة الجو الدنيا هو  متوسطوبما أن
ركيز ت وبذلك يكونلكي يتكون في الغبار العالق،  210- للبولونيوموقت قصير 

 وبهدف. 210-تركيز الرصاص قل من أ بالقرب من مستوى األرض 210-البولونيوم
ى المجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع نّبفي الواليات المتحدة، تَ ـاتالجرعتقدير 

 210-والرصاص 210-للبولونيوممستوى تراكيز ) a1987( (NCRP) والقياسات
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 x 2و  x 10-3 20(ملي بكريل للمتر المكعب  0.07و 0.7مقداره قرب سطح األرض 
 رداً إلى قياسات محدودة، قَواستناد. ، على التوالي)بيكوكوري للمتر المكعب 10-3

(Fisenne, 1993) كيز اداخل األبنية يبلغ ربع التر 210-كيز الرصاصان ترأب
 .خارجها

التي ينفذ  ةالتربفي جوانب لصخور وا من العليا األجزاءإشعاعي في  توازنوهناك عدم 
يتوزع  210-الرصاص  والترسيب فإنالجوي  االنتقالسبب بو. 222-منها الرادون

وتبلغ نسبة . الذي اشتق منه 226-الراديوم  توزع اً منـكثر انتظامأصورة ب
 ,.Fisenne et al) 2في التربة السطحية نحو  238-إلى اليورانيوم 210-الرصاص

األوراق التي يمكن أن يترسب عليها  فسيحةومن المتوقع أن تكون النباتات . (1978
 .مثالً  حظ هذه الحقيقة في أوراق التبغوتال. غنية بهذه النويدة المشعة 210 -الرصاص 

طول  النسبة االبتدائية وعلى على 210 -إلى البولونيوم  210 -وتعتمد نسبة الرصاص 
جرى إزالة  إذا وماضمن الوسط،  210 -المدة الزمنية التي يوجد فيها الرصاص 

ن أوبما . حيويةية أو ئايكيم بأساليبمن موقعه الذي تولد فيه  نتقائياًإ 210-البولونيوم 
 له تراكم ملحوظ يمكن أن يحدث فإنهيوماً فقط،  138عمر نصف يبلغ  210-للبولونيوم 

على النباتات خالل فصل نمو واحد، ويمكن أن يحدث تراكم إضافي خالل فترة خزن 
 -الرصاص   وعند امتصاص. سنة واحدة تقريباًخالل الطعام وتحصل حالة التوازن 

 210 -ن الرصاص أل 210 -كن أن يحدث تراكم للبولونيوم نه يمإفي الجسم ف 210
 .يوم 410يغادره ببطء بعمر نصف يبلغ حوالي  و ترسب في الهيكل العظميي

بيكو كوري من  10إلى  1 قرابةن ماء المطر يحوي أ Jaworowski  (1967) نـأعل
ه مقداروبمتوسط ) ر المكعبـبكريل للمت 370إلى  37(ر ـفي اللت 210-الرصاص 

يبيـن أنه في منطقة ذا ـوه). بكريل للمتر المكعب 74(بيكو كوري في اللتر  2نحو 
 2متر في العام فإن ذلك يؤدي إلى ترسب رطب مقداره حوالي  1يبلغ فيها معدل المطر 

  .ملي كوري للكيلومتر المربع في السنة 
كيز لتر جوهريةأية اختالفات  (Magno et al., 1970)الؤه ماجنو وزم لم يجد

بين أماكن مختلفة من الواليات المتحدة، وكان  "العياري"في الغذاء  210 -الرصاص 
 توافقت قيم وقد ).بكريل للكيلوغرام 0.03(بيكوكوري لكل كيلوغرام  0.8 المتوسط
 Morse and)مورس وويلفورد  بصورة جيدة مع تلك المعلنة من قبل التراكيز

Welford, 1971)  0.026( للكيلوغرام بيكو كوري 1.0إلى  0.7والتي تراوحت بين 
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 وقد .أمريكية مدنٍ يفي ثمان 210-من الرصاص) بكريل للكيلوغرام الواحد 0.037إلى 
التناول اليومي  توسطن مأب (UNSCEAR, 1982)قدرت لجنة األمم المتحدة 

تحت )  بكريل 0.11(بيكو كوري  3نحو  يبلغ من المصادر الغذائية 210-للرصاص 
قل لسكان الواليات أقيماً   (Holtzman, 1980) هولتزمان وجدكما . الطبيعيةالظروف 
 يتراوح بينال ضيق ـوبمج) بكريل 0.052(بيكو كوري  1.4مقداره  طوبمتوسالمتحدة 

قدر  وقد ).بكريل في اليوم 0.06إلى  0.048(  بيكو كوري في اليوم 1.6 – 1.3
ما  طتوسن مأب (NCRP, 1987a)ات ة من اإلشعاع والقياسـالمجلس الوطني للوقاي

بيكوكوري  1.4(وم يبكريل في ال 0.05الغذاء يبلغ نحو  مع 210-الرصاص نيدخل م
تكون أعلى قليالً من  عياريالفي الغذاء المحتوى  210-البولونيوم كميةن أ، وب)في اليوم
رة الغذاء والماء يساهم بصو تناولن أو. 1.3مقدارها  وبنسبة متوسطة، 210-الرصاص

 .المدخنينبين  حتى من االستنشاق، الدم في 210-الرصاص كثر أهمية في مستوياتأ
في  210-العالقة بين الرصاص )Clemente, 1984( وزمالؤه كليمنت درس وقد

ووجدت عالقة ذات معنى إحصائي، حيث يؤدي . المحيطية الرادون األسنان ومستويات
إلى إضافة ملي  ،الحياة فترةل خال ،(WLM)واحد  التعرض إلى مستوى عمل شهرٍ

ونواتج  210-أن الرصاصب ردقُقد و ).بيكوكوري للغرام 0.03(للغرام  واحد بكريل
في ) ملي ريم 14(ملي سيفرت  0.14سنوياً بنحو  ، يسهمفي الواليات المتحدة ،تفككه

 أسطح في )ملي ريم 70(ملي سيفرت  0.7 بـألنسجة الطرية ونخاع العظام وجرعة ا
 فيمساهمة مختلف المصادر  )15-6(ول ويعطي الجد. (NCRP, 1987a)ظام الع

  .210-محتويات الجسم من الرصاص
  )أ(210-إسهام المصادر المختلفة لمحتوى الجسم من الرصاص 15ـ  6الجدول رقم 

 طريقة الدخول

ملي(الداخل إلى الجسم
االمتصاص  )ب()يوم/بكريل

الجزئي في 
 الجسم

لى الدم الكمية التي تصل إ
 )ب( )يوم/ ملّي بكريل(

غير
 المدخنين

 المدخنين
غير 
 المدخنين

 المدخنين

  9  9  0.18 50 50 )الغذاء والماء(المعدة 
  0.07 0.07  1.0 0.07 0.07 في الجسم222-الرادون
  0.3  0.3  1.0 0.3 0.3 في الجسم226-الراديوم

  6.1  2.6  0.16 47 15 المستنشق210–الرصاص 
  0.05 0.05  0.16 0.3 0.3 المستنشقة222-ك الرادوننواتج تفك

  16  12   98 66 المجموع
  (NCRP, 1987a)مكيفة عن   ) أ(
  .بيكو كوري  0.027= ملّي بكريل   ) ب(
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الناجمة عن  ات بالنسبة لهمايتوقع أن تكون الجرع ملحوظتانهناك مجموعتان 
راضي الشمالية ر وساكنو األئالسجا ومدخن : عالية بصورة استثنائية 210-البولونيوم

  .اتنالذين يتغذون على لحوم غزال الرنة التي تقتات على األش

 وجود نشاط (Mardsen and Collins, 1963) كل من ماردسن وكولنز و الحظوقد 
 Radford  and)رادفورد وهنتفي التبغ ألول مرة، وبعدها قاس  ألفاوي إشعاعي

Hunt, 1974) لتل وزمالؤه برهنر، وئفي السجا 210-تركيز البولونيوم (Little et 
al., 1965) وقد . رئكان موجوداً في رئات مدخني السجا 210–ن البولونيوم على أ

درس بعد ذلك  من الباحثين هذه الظاهرة عدد (Cohen et al., 1980) أن واستنتجوا
لمدخني  (Bronchial epithelium)  لخاليا األساسية للنسيج القصبي الظهارياجرعة 
. في السنة) ميكروسيفرت 120 – 20(ملي ريم  12 – 2بمقدار  ر تزداد ئاالسج
لنسيج القصبات الظهاري  (Autoradiographs) ر اإلشعاع الذاتيصو تأوضحو

ثابتاً  210-وإذا ما بقي البولونيوم شديد التموضعكان  210-لمدخن واحد أن البولونيوم
، سوف تكون  (Hot spot) "الحارة بالنقطة"ن الجرعة للنسيج الذي يحيط إفي موقعه ف

واستناداً إلى  .األساسية لنسيج القصبات الظهاري للخاليامن متوسط الجرعة  بكثيرأعلى 
لصور اإلشعاعية الذاتية ألنسجة الرئة لثالثة في ا(Alpha tracks)  لفاأر اثآقياسات 

في  (Stahlhoven and Rajewski, 1966) شتالهوفن وراجوسكي و عشر مدخناً، قدر
لمدخني  (Subsegmental bronchi) بيةعالقاعدية للقطعات الشُ ن الخالياأوقت سابق ب

 للشعبن الخاليا األساسية أملي ريم في السنة، و 86ما يصل إلى  تتلقىر، ربما ئالسجا
وهذه القيم أعلى من . في السنة) ملي سيفرت 1.5(ملي ريم  150 تتلقىالطرفية ربما 

  . (Cohen et al.,1980) وهين ومعاونوهالتي أعلنها كتلك 

 210–نه يوجد حوالي ضعف الكمية من الرصاص إالمقارنة بغير المدخنين، فوب
.  (Holtzman and Ilcewicz, 1966)أضالع المدخنينفي  210-والبولونيوم

بكريل  10.4( للغرام بيكو كوري 0.28أضالع المدخنين على  رماد ويتحيو
) بكريل للكيلوغرام 9.3(بيكو كوري للغرام  0.25و 210– من الرصاص) للكيلوغرام

 بكريل 0.22( للكيلوغرام بيكو كوري 5.9ن على اوي الرئتتوتح 210-من البلولونيوم
 واستناداً إلى هذه النتائج قدر. الوزن الطري من 210–من البولونيوم ) للكيلوغرام
ر ئعند مدخني السجا% 30و ن الجرعة إلى عموم الهيكل العظمي ترتفع بنحأبهولتزمان 

  %.8وتزداد الجرعة إلى خاليا سطح العظام بنحو 
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 210–الرصاص  من تفككيدخل التبغ عن طريق التراكم  210–يعتقد أن البولونيوم 
وربما ال يكون امتصاص .  (Martell, 1974) ن الجوـالمترسب على أوراق التبغ م

إلى  وجد أن معامل االنتقالحيث . مباشرة من التربة مهماً بصورة  210–البولونيوم 
 x10-4 6يتراوح بين  210 –بالبولونيوم   ملوثة قلويةالخضراوات المزروعة في تربة 

عالقة  (Hill, 1966) هيل جدقد وو. (Watters and  Hansen, 1970) 6-10إلى 
ا في األنسجة البشرية لسكان كندا، وبهذ 137–والسيزيوم  210 –وثيقة بين البولونيوم 

ن عادات التغذية التي تميل إلى استهالك الخضراوات ذات األوراق أعزز المقترح ب
 محتوى فيأو األغذية األخرى المعرضة إلى الترسيب السطحي، ربما يؤثر  الفسيحة

 137–لسيزيوم اإلنسان لومن المعروف أن امتصاص . 210 –األنسجة من البولونيوم 
). 9و  5الفصلين (سب السطحي على النباتات يكون بالدرجة األساس ناجماً عن التر

ر، ئفي تبغ الغليون تقل عن كميته في السجا 210-ن كمية البولونيومأالحظ آخرون 
إلى نفس المدة الزمنية التي    وعلى ما يبدو بسبب أن التبغ المستخدم في الغليون ال يعتق

 . (Harely and Cohen, 1980) رئيعتق فيها تبغ السجا

 (Laplanders) لسكان الالبالندرز في 210–وم الناجمة عن البولوني اترعتزداد الج
 (Reindeer) لذين يتغذون على لحوم غزال الرنةا(Eskimos)  سكيمواإل أفرادبعض و

التي تمتص العناصر النزرة من  (Lichens) اتنالمستهلكة لألش (Caribou) واأليل
 Kauranen)اورانين وميتيننك وجدوقد .  (Beasley and Palmer, 1966) الجو

and Miettinen, 1969) وبيرسون (Persson,  1972) 210–ن تركيز البولونيوم أ 
مرة  12الذين يقطنون في الجزء الشمالي من فنلندا  يكون   (Lapps) في سكان الالبس

يتناولون  أعلى من تركيزه في الالبس الذين يقطنون في الجزء الجنوبي من فنلندا، حيث 
جد هؤالء الباحثون أن الجرعة اإلشعاعية قد وو. على نطاق أوسعية اعتيادية أغذ

في السنة ) ملي سيفرت 1.7(ملي ريم  170الالبالندرز تبلغ  الممتصة في كبد أفراد
في السنة لقاطني جنوب فنلندا الذين ال ) ملي سيفرت 1.5(ملي ريم  15مقارنة ب 

لى العكس من مطلقات ألفا الموجودة في وع. يستهلكون لحوم غزال الرنة اعتيادياً
 .في األنسجة الطرية وليس في العظام 210 –الطبيعة، يترسب البولونيوم 

 210–مياه الشرب من الرصاص  محتوى (Holtzman, 1964) هولتزمان قاسوقد 
، ووجد إلينوى، المعروفة بمحتوياتها العالية من الراديوم في والية 210–والبولونيوم 
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على ما يبدو على فقدان الرصاص  يدل وهذا. 226–نسبة إلى الراديوم بال فضةمنخأنها 
  .ي والفعالية الحيوية أو العوامل األخرىئبسبب الترسيب الكيميا 210 –

سفات كجزء لصخور الف )التحميصأو ( تكليسال إلى الجو خالل 210-يطلق البولونيوم
 Guimond and Windhan, 1985; Pennders)من عملية إنتاج الفسفور العنصري 

et al., 1992) . ،ويجري إطالق البولونيوم المتطاير نسبياً خالل العمليات الحرارية هذه
وجد أن وقد . بينما تميل النويدات المشعة الطبيعية األخرى للبقاء في الحالة الصلبة

 سفورويات الصغيرة بالقرب من مصنع للفيفي التربة والثد 210-مستويات البولونيوم
-ة، ولكن لم تكن مستويات البولونيومراقبات الممستوي أعلى من مرات 4إلى  3 هي

 ,Arther and Markham)ذات معنى إحصائي  في النباتات  هذه المرتفعة 210
في  التكليسفران أو المحامصمن إلى الجو  210-البولونيوم وتتحدد انبعاثات. (1984

ابكريل جيج 74(كوري في السنة  2 ـدة  بمصانع الفسفور العنصري في الواليات المتح
وهناك استثناءات فيما لو جرى تجهيز المصنع بمعدات خاصة للسيطرة على ). في السنة
وعلى . (EPA, 1994)للحدود المعتمدة  خاضعيزال المصنع غير  ما، ولكن اإلطالقات

 167(كوري في السنة  4.5كثر من أنه ربما ال تطلق المصانع إال، فـة حـأي
  ).    ابكريل في السنةجيج
 

 (Potassium-40) 40–البوتاسيوم

هو المشع الوحيد  40 –، ولكن نظير البوتاسيوم نظائر للبوتاسيوم ةثالثفي الطبيعة يوجد 
 مكونـاًبإطالق دقائق بيتا  يتفككوهو . سنة 1.3x910منها، وله عمر نصف يبلغ 

 40–ون ليعطي األرغ  K (K capture) سر أ حدوث عملية، يتبع ذلك 40–الكالسيوم 
يوجد و .جاماأشعة  بإطالق األساسية 40-األرغونحالة المثار الذي يتحول إلى 

 اًدخل نشاطفي البوتاسيوم الطبيعي، وبهذا ي% 0.0118 تصل إلى بنسبة 40–البوتاسيوم 
من ) لف بكريل للكيلوغرامأ 30(بيكو كوري للغرام الواحد  800مقداره نحو  اًإشعاعي

البوتاسيوم في الصخور، كما هو ملخص  لوجوددلت القيم النمطية . الطبيعي البوتاسيوم
إلى  0.3مجال واسع من القيم تراوحت بين  على أنها تقع ضمن، 6-6في الجدول 

فقيرة في  والرمالوتكون بعض الصخور البازلتية . الصخور في مختلف أنواع% 4.5
. األخرى غنية واألنواع البازلتية رانيتالغور محتواها من البوتاسيوم، بينما تكون صخ

لف أ 11(للتر  بيكو كوري 300 يقارببتركيز  40-البحر على البوتاسيوم ياهوي متحتو
  ).للمتر المكعببكريل 
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األراضي الصالحة للزراعة من  بشدة في زيادة محتوىاستخدام األسمدة  ويؤثر
 40–من البوتاسيوم ) ا بكريلتير 110(كوري  3000أن نحو  وقد تقدر .البوتاسيوم

 .(Guimond, 1978) شكل أسمدة تضاف سنوياً إلى التربة في الواليات المتحدة  على 

 يتوضعغرام من البوتاسيوم،  140قرابة كيلوغراماً  70يحوي الشخص الذي يزن و
، يمكن 40–للبوتاسيوم  النوعي واستناداً إلى النشاط اإلشعاعي. معظمها في العضالت

. 40–من البوتاسيوم ) بكريل كيلو 4( ميكروكوري  0.1أن جسم اإلنسان يحوي ب القول
في السنة ) ملي سيفرت 0.18(ملي ريم   18ويعطي هذا النظير المشع جرعة تبلغ نحو 

في ) ملي سيفرت 0.14(ملي ريم  14 ونحوواألنسجة الطرية األخرى  غدد التناسليةلل
فرته النسبية وإطالقه لجسيمات بيتا القوية و وبسبب. (NCRP, 1987a) السنة للعظام

المكونات المشعة في  بسهولة يسود 40-ن البوتاسيومإ، ف)طلكترون فولإمليون  1.3(
البوتاسيوم في  محتوىومن المهم مالحظة أن . األغذية االعتيادية وأنسجة جسم اإلنسان

يتأثر وال  ،الصارمة (Homeostasis control) خضع للسيطرة االستتبابيةيالجسم 
 40–ن الجرعة الناجمة عن البوتاسيوم إولهذا السبب ف. في المستويات البيئية بالتغييرات

  . داخل الجسم تكون ثابتة
  
  (Rubidium- 87)87 –ديوميبوالر

 85–ديوم يبوالر وهما في الطبيعة المتواجدين ديوميبولرا ينظير ومـن بيـن
 حوالي 87–ديوم يبولريبلغ عمر نصف او .مشعال هو ن األخير فقطفإ، 87–ديوم يبووالر
4.8x1010 من  %27.8بيتا فقط، ويشكل  يصدر جسيمات 87–ديوم يبوالرو. سنة

 ميكروكوري 0.02مقداره لهذا العنصر يعطي نشاطاً إشعاعياً  هو ماديوم ويبوعنصر الر
لى إ (Pertsov, 1964) بيرتسوف استند وقد ).بكريل للغرام كيلو 0.74(في الغرام 
 والذي يبلغفي جميع الترب  ديوميبوالر لمحتوى  (Venogradov) رادوفغتقدير فينو

. (Humic soil)ما عدا الترب الحاوية على كميات كبيرة من الدبال % 0.01نحو 
بكريل  104(بيكو كوري في اللتر  2.8 حوالي ماء المحيط، استناداً إلى ما أعلنويحوي 

في األسماك البحرية والالفقريات بين  راكيز الروبيديومتتراوح ت، بينما )للمتر المكعب
من الوزن ) بكريل للكيلوغرام 3إلى  0.3(بيكو كوري للغرام  0.08إلى  0.008

جرعة عموم الجسم  وقد تقدرت. (Mauchline and Templeton, 1964) ري ـالط
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 )ةفي السن ميكروسيفرت 3( ملي ريم في السنة 0.3 حواليب 87–ديوم يبومن الر
 . (NCRP, 1987a) كمتوسط

 

א אאא  Natural)א
Radioactivity in Phosphate Fertilizers) 

 أساسية في إنتاجوهي تستخدم األسمدة الفسفاتية بكميات هائلة في كل أنحاء العالم 
الالزمة للزراعة هو  والمصدر الطبيعي الذي يتم الحصول منه على الفسفات. الغذاء

التي تكون عادة متداخلة مع والصخور الفسفاتية، التي توجد في التكوينات الرسوبية 
الواليات تعد و. أو الحجر الكلسي (Marine shales) الصخور الصلصالية البحرية

مناجم كبيرة تقع في  سفات في العالم حيث توجد فيهااً للفكبير اًمستخدمالمتحدة األمريكية 
  (North Carolina)وكاروالينا الشمالية (Florida) يات فلوريداوال
   (Utah)يوتاو (Montana) مونتاناو (Idaho) داهوإيو  (Tennessee)تنسيو
من الصخور % 90 أتى حواليوفي السنوات األخيرة، .  (Wyoming)نجويومو

. ة فلوريدافي الواليات المتحدة األمريكية من والي (mined)مة المستنجالفسفاتية 
متوسط ويبلغ . خامات الفسفات في والية فلوريدا توضعمواقع  )6-6(ويوضح الشكل 

متر  10 – 1بين  االرمل والطين يتراوح سمكه طبقة من قع تحتتأمتار، و 4 سمكها
(Roessler et al., 1980)  . السطحي للفسفات، يجري  اإلستنجاموباستمرار عمليات

ونواتج  (Sand tailing) وبقايا الرمل (Overburdens) طيةالمغ العلوية إعادة الطبقة
  .النفايات األخرى إلى األرض

على تراكيز عالية نسبياً من  تحتوي الصخور الفسفاتية أنعرف منذ بداية هذا القرن وقد 
واستناداً إلى اقتصاديات صناعة اليورانيوم، جرى استخالصه بصورة دورية . اليورانيوم

ويتراوح تركيز . (NCRP, 1993b)حامض الفسفوريك  تاجعند إنكخط جانبي 
 جزء 400إلى  8اليورانيوم في خامات الفسفات في الواليات المتحدة األمريكية من 

 41ترسبات فلوريدا المهمة في ويبلغ معدل تركيزه في الصخور الفسفاتية . بالمليون
 Secular)ي توازن إشعاعي أبدفي حالة  226-جزء بالمليون، ويكون الراديوم

equilibrium) .نهأحيث أعلن  ،كميات هائلة من الصخور الفسفاتية إستنجام ويجري 
مليون طن من الخامات لصناعة األسمدة في الواليات  26تم بيع  1974 في عام
من ) تيرابكريل 37(كوري  1000هذه الخامات على  تحتويدة األمريكية، ـالمتح



 

233 

 

 .(Guimond, 1978) 238-توازن مع اليورانيومالذي يكون في حالة  226–الراديوم 
هكتار  50,000بليوني طن من الخامات من  نقل ىجر 1976عام وحتى ال

(Stowasser, 1977) .  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  سفات في فلوريداتوضعات الف:  6ـ  6الشكل رقم 
  ](Guimond Windham, 1980)من [

  
ويميل . استخدامها في الحقل عندتخلط عادة وع من األسمدة الفسفاتية، تنتج عدة أنوا

مهمة في الخطوة الاليورانيوم والراديوم لالنفصال عند تحضير حامض الفسفوريك، وهي 
. (Roessler et al., 1979; Guimond, 1978; NCRP, 1993b) تصنيع األسمدة

جزء  طرح جريوي. تج عرضيناك يتكونالذي  (Gypsum) إلى الجبس الراديوميمر و
إلى أكوام نواتج النفايات  ،في نهاية المطاف، المعالجةمن النشاط اإلشعاعي أثناء  أقل
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راضى األفي  الواقعة نشاءاتاإلضمن  222-وجدت تراكيز عالية من الرادونوقد 
 ,Guimond and Windham, 1980; Roessler)مستردة من مناجم الفسفاتال

داخل  تفككهفيها مسح التعرض الناجم عن الرادون ونواتج  جرى ي دراسةفو. (1983
 سفات في فلوريدا من قبل غيموند ووندهام، وجد أنترسبات الف ،أو قرب ،األبنية على

مستوى   0.01كثر من أمسترجعة، حوت  من البيوت التي أنشأت على أراضٍ% 71
جدت مستويات كما و .مستوى عمل 0.05كثر من أحوت منها % 23و (WL) عمل

 ، لم يجرِ(Mineral deposits)فلزية عالية في اإلنشاءات التي أقيمت فوق ترسبات 
 222-وبالرغم من أن تراكيز الرادون. ، ولكن عدد القياسات كان قليالً نسبياًإستنجامها

ال أن ما يجدر مالحظته هو إلواليات المتحدة، اذه تزيد عن المعدل الذي وجد في بيوت ه
 وي علىتتح, ود عدد من المنازل في مناطق الواليات المتحدة األمريكية األخرىوج

 . تراكيز أعلى من تلك الموجودة في مناطق الفسفات

في  جامازيادة التعرض إلى أشعة في  أيضاً 226–الراديوم  مرتفعة من سبب تراكيزتوت
 Johnson and) جونسون وبايلي وجد وقد .المشيدة على األراضي المسترجعة المنازل

Baily, 1983)  ملي  17 بالنسبة للمتوسط الذي يبلغ حوالي جامازيادة في جرعة أشعة
  ملي ريم في السنة 166 إلىملي سيفرت في السنة، وبقيم وصلت  0.17(ريم في السنة 

 ).ملي سيفرت في السنة 1.66(

ات يزيد يبعينما قبل األر في فترة كان النشاط اإلشعاعي في األراضي التي استرجعت
باط طرائق على النشاط اإلشعاعي في األراضي التي استرجعت بعد ذلك، وذلك الستن

في حين أعيد جزء رئيسي من الراديوم . الترسباتمن سفات لفصل الطين الغني بالف
إلى األراضي  (Phosphate minerals) سفاتالف اتبفلزواليورانيوم المرتبط 

صدر قسم فلوريدا للصحة أ 1978وفي عام  .(Roessler et al., 1980) المسترجعة
 Florida Department of Health and Rehabilitation)وخدمات إعادة التأهيل 

Servise) التي يتجاوز تركيز  المنازلفي  اإلصالحاتراً يلزم القيام ببعض ـأم
أضعاف مستوى  ةغ هذا التركيز نحو ثالثـويبل .مستوى عمل 0.029الرادون فيها 

 Surgeon) امـراح العـه الجـى بـالذي أوص (Remedial action level)عـل لفا

General) ومـاليوراني امـخ ا مطاحنـأة على بقايـالمنش ازلـالمنق على ـللتطبي 

(Uranium mill tailing)   جنكشن جراندفي (Grand Junction) ،كولورادووالية ب 
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بناية شيدت على أراضى  4000من بين  نهأجرى تقدير وقد ). 15و  7الفصلين  انظر(
التصحيحية في نسبة تتراوح  األعمالتطلب األمر تنفيذ بعض ، 1978مسترجعة في عام 

  (Roessler et al., 1980)روسلر وزمالؤه وجد وقد .من تلك المنازل %10ـ  6بين 
جرت دراسة وقد  .اتياسترجعت قبل األربعين تقع على أراضٍ المنشآتن معظم هذه أ
سفاتية في والية ومنطقة الصخور الففي المياه من الراديوم والرادون حتوى موارد م

ن ياللذ (Watson and Mitsch, 1987)واطسون وميتش  كارولينا الشمالية من قبل
 . ن المستويات توافقت بصورة جيدة مع الحدود المقبولةأوجدا 

ة األسمدة إضاف جراءة ـراعياألراضي الز إلىوم ـوم والراديـاليوراني دخولر ـؤثيال 
 Kirchmann et)بصورة ملموسة لعموم الجمهور اإلشعاعية اتالجرع فيسفاتية الف

al.,1980 ; Ryan, 1981)  .سفاتية فالصخور الفلز يضاف الفسفور على شكل عندما و
إلى زيادة مستويات  قد تؤدي هذه الممارسةفإن في بعض األحيان لعلف الماشية، 

ن اإلضافة إومع ذلك، ف. (Reid et al., 1977)الراديوم في حليب األبقاراليورانيوم و
سفاتية إلى التربة لمدة عدة سنوات قد تؤدي في النهاية إلى مضاعفة المستمرة لألسمدة الف

 في اتالجرع مضاعفةالتربة من اليورانيوم والراديوم، التي ربما تؤدي إلى  محتوى
 Spalding and) وساكت غندسبال وجدقد و. هذا المصدر جراء إضافة العظام

Sackett,1972) المحتوى  منشمال أمريكا كان أعلى  في أنهاراليورانيوم  حتوىن مأ
سفاتية بواسطة مياه األمطار التي األسمدة الف غسِل تزايدعزيا ذلك إلى و، في الماضي

 .إلى النهر بعد ذلك تصل
 

א א א א  Natural Radioacrivity in) א
Building Materials) 

في نه ألف منزل ووجدت أبإجراء مسح لثالثين ) سابقاً(قامت حكومة ألمانيا االتحادية 
. في داخل األبنية عنه خارجها %33المتوسط كان التعرض الخارجي لإلشعاع أكبر 

ن التعرض إف, المباني الرغم من أن مواد البناء تمتص اإلشعاع المتولد خارجوعلى 
عن طريق النويدات المشعة الموجودة في  التعرضبوازن ي أكبر من أن األبنية لداخ

معلومات عن  )16-6(ويوضح الجدول . (Kolb and Schmier, 1978)مواد البناء 
من أوقاتهم % 90بما أن معظم الناس يقضون و. مختارةالنشاط اإلشعاعي لمواد بناء 

من مصادر اإلشعاع الطبيعي الخارجي تزداد  يتلقونهاالتي  اتن الجرعإداخل األبنية، ف
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الممتصة لسكان ألمانيا تتراوح  اتن الجرعإف "كولب وشمير"لكل من  وطبقاً. ما بشكٍل
 بالنسبة )ملي غراي في السنة 0.8إلى  0.4(ملي راد في السنة  80إلى  40بين 

إلى  0.3(راد في السنة ملي  60 – 30 وتقابل جرعة، داخل األبنية للتعرض المستمر
 يضاًأ جرتلقد و. للتعرض المستمر خارج األبنيةبالنسبة ) في السنة غرايملي  0.6

وزمالؤه  شانغ لمواد البناء في تايوان من قبل الطبيعي النشاط اإلشعاعي حول دراسة
(Chang et al., 1974)  . 

  وتاسيومتقديرات تراكيز اليورانيوم والثوريوم والب 16ـ  6الجدول رقم 
  )أ(في مواد البناء

 المادة

 البوتاسيوم الثوريوم اليورانيوم
جزء
من 
المليون

ملّي
 /بكريل
 غرام

بيكو
 /كوري
 غرام

جزء
من 
المليون

ملّي
 /بكريل
 غرام

بيكو 
 /كوري
 غرام

جزء 
من 
المليون

ملّي 
 /بكريل
 غرام

بيكو 
 /كوري
 غرام

 118432.0 4.0 0.22 8 2 1.7 63 4.7صخور الجرانيت
  11.2  414  1.4  0.19 7 1.7 0.2 6 0.45 الصخور الرملية

  6.4  237  0.8  0.57 21 5.1 1.2 46 3.4  االسمنت
الخرسانة من

 األحجار الجيرية
2.3 31 0.8 2.1 8.5 0.23  0.3  89  2.4  

الخرسانة من
 األحجار الرملية

0.8 11 0.3 2.1 8.5 0.23  1.3  385  10.4  

ألواح الجدران
  الجافة

1.0 14 0.4 3 12 0.32  0.3  89  2.4  

الجبس المنتج
  ثانويا

13.7 186 5.0 16.1 66 1.78  0.02  5.9  0.2  

الجبس 
  )ب(الطبيعي

1.1 15 0.4 1.8 7.4 0.2  0.5  148  4  

  90 3330  11.3  ـ ـ ـ ـ ـ ـ  )ب(الخشب
الطابوق 
  )ج(الطيني

8.2 111 3 10.8 44 1.2  2.3  666  18  

  .من مصادر أخرى  فيما عدا ما هو (NCRP, 1987a)من   ) أ(
 . (Chang et al., 1974)من   ) ب(
  . (Hamilton, 1971)من   ) ج(
  

توفر بعض هي جداً، و تحوي المنازل الخشبية من الناحية األخرى نشاطاً إشعاعياً قليالً
المجلس الوطني  وقد انتهى. التي تحتها في التربةالتدريع والعزل عن المصادر الطبيعية 
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يمكن اعتبار معدل الجرعة  إلى أنه (NCRP, 1987a) للوقاية من اإلشعاع والقياسات
  في المتوسط في الواليات المتحدة وكندا مساوياً جاماداخل األبنية الناجم عن أشعة 

 بعض المنشآتلبالنسبة فإنه ومع ذلك، . معدالت التعرض في الجوار خارج األبنيةل
جة كبيرة عن تلك إلى درالبنى داخل  اتالمفردة، يمكن أن تتفاوت معدالت الجرع

  .  هذه البنىالموجودة خارج 

الجبس  وهماالصخور الفسفاتية،  معالجةن عن ان ناتجتامهمت ثانويتانن امادت توجد
وربما يؤدي استخدام . المنشآتهما في صناعة اوخبث سلكات الكالسيوم، وتستخدم كلت
 EPA, 1990b; Laiche) جاماشعة أل التعرضهاتين المادتين في األبنية إلى زيادة 

and Scott, 1991) .داخل األبنية،  222-ويمكن أن تكون مواد البناء مصدراً للرادون
رشح من من البكثير قل أهمية أفي هذا الفصل، ولكنها تكون عادة  ةمناقشال سبقتكما 
  .التربة

 

 Natural)אאאאא
Radioactivity in Fossil Fuels) 

وي الفحم الحجري على نويدات مشعة من سلسلتي اليورانيوم والثوريوم، إضافة تـيح
 حولبتجميع المعلومات   (Beck et al., 1980)وآخرونبيك  قام.  40–إلى البوتاسيوم 

تركيز اليورانيوم والثوريوم في الفحم الحجري المستخرج من عدة مصادر وهي 
ضمن معلومات عن معظم طبقات الفحم تيي ذوال ،)17-6(موضحة في الجدول 

 قرابة لتالتي حلّ عينات الفحمالقيم لكل  متوسطويبلغ . المستعملة في الواليات المتحدة
لكل  طبيعي ثوريومميكروغرام  4.5و لكل غرام طبيعي يورانيومميكروغرام  1.7

 لمبينةا ،في التربة والصخور تي وجدتالتراكيز ال اتذه القيم مشابهة لمتوسطغرام، وه
قليالً  أقل اًمتوسطوكالة حماية البيئة  قدرتبعد ذلك . )17-6(الجدول  أيضاً في أسفل

جزء بالمليون للثوريوم استناداً إلى  3.2جزء بالمليون لليورانيوم و 1.3، يبلغ للتراكيز
 ,EPA)من جميع المناطق الرئيسية المنتجة للفحم الحجري  ُأحضرت عينة 5000

1984a) . سالسل اليورانيوم والثوريوم  النظائر المختلفة من عظم الباحثين أنوجد موقد
نه أ (Beck et al., 1980)بيك وزمالؤه  الحظكما  .أبدي إشعاعيهي في حالة توازن 

  .توازنالعدم وجود حالة  باألدلة التي تبينتوجد استثناءات، ولكنهم لم يقتنعوا 
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  وم في الفحم المستخرجكيز اليورانيوم والثورياتر 17ـ  6الجدول رقم 
  )أ()كجزء من الوزن الجاف(

عدد  المنطقة، النوع
 العينات

 )غرام/ميكروغرام(الثوريوم  )غرام/ميكروغرام(اليورانيوم
المتوس المجال

ط 
الهندسي

 المتوسط
 الحسابي

المتوس المجال
ط 

الهندسي

المتوس
 ط

الحسابي
 5.4 4.7 14.4-2.8 1.5 1.2 25.2-0.3 53 بنسلفانيا، انثراسيت

 4.9 2.8 47.8-2.2 1.4 10.51.0-0.2< 331 )ب(اباالشيان
 5.2 1.6 79-3< 3.3 1.4 43-0.2 143 )ب(وسط الغرب

السهول العظمى
 )ب،ج(الشمالية

93 >0.2-2.9 0.7 0.9 >2-8.0 2.4 2.7 

ساحل الخليج،
 ليجنيت

34 0.5-16.7 2.4 3.2 >3-28.4 3.0 8.3 

 3.6 2.0 34.8-3< 1.6 23.80.8-0.2< 134 )ب،ج(جبال روكي
 4.4 3.1 18-3< 1.2 1.0 5.2-0.4 18 )ج(االسكا

 2.1 1.9 5.1-0.71 1.5 1.3 4.6-0.31 56 حوض إلينوى
 4.5 4.0 9.0-1.8 1.5 1.3 2.9-0.4 14 أباالشيان
 2.3 1.8 57-0.62 1.2 1.0 2.5-0.3 22  الغربية
    0.9 0.85 3.5-0.11 19 الغربية

 4.47 2.40  1.74 1.04  910 اتجميع العين
المجال   

المجال   المتوسط الحسابي الممثل
 المتوسط الحسابي  الممثل

 6 12-2 1.8 4.0-0.9  التربة
 9.6 20-1.6 2.7 5-0.5  الصخور

  . (Beck et al., 1980) عن) أ(
 .بتومينية ) ب(
  .تحت البيتوميني ) ج(

من الفحم المستهلك على  واحد كل طنمن لى الجو نويدات المشعة المطلقة إال كميةُ عتمدتَ
كفاءة استرجاع الرماد على راق، وحطريقة اإلعلى وتركيز النويدات المشعة فيه 

من كتلة الفحم خالل االحتراق، وتميل النويدات المشعة % 90ستهلك حوالي يو. المتطاير
لعملية تجزئة استناداً ويخضع الرماد بعد ذلك . في الجزء غير الطيار أو الرماد للبقاء
لينضم مع الغازات الساخنة  ررمنه يأداخل الفرن أو المدخنة، أو  ما إذا كان سيفصلإلى 
الواليات المتحدة حالياً الفحم  ة فيـالحديث األفران قُرِحتُ. رـالرماد المتطاي إلى

اد الرم معمن رماد الفحم % 85-60 قرابة وتطلق (Pulverized coal) المسحوق
وفيما سبق، كان إطالق الرماد المتطاير إلى .  (Fay and Parker, 1977)المتطاير

ال يسمح به اآلن في الواليات المتحدة والبلدان األخرى حيث  ذلكولكن  اًطبيعيالبيئة أمراً 
 Bag) الحقائب وأ (Electrostatic precipitators) لكتروستاتيةتستخدم المرسبات اإل
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houses)  شطاتالقا وأ (Scrubbers) طلق مع نلتخفيض كمية الرماد المتطاير الم
كثر محطات الكهرباء في الواليات المتحدة التي تستخدم الفحم أقوم تو. غازات المدخنة

حدوث وبسبب . (NCRP, 1987d)من الرماد المتطاير % 99.5 كثر منأباحتجاز 
 يصبحالمداخن،  بعض النويدات المشعة فيل (Enrichment)) التخصيب(اإلغناء 

 أكبرمرات  10 - 5في الرماد المتطاير  210-والبولونيوم  210-تركيز الرصاص 
 .  (Beck et al., 1980) ما قبل االحتراقفي الفحم  من تركيزهما

ن من إمستويات اليورانيوم والثوريوم في البيئة إلى درجة ملموسة، ف الرتفاعنظراً 
محطات الطاقة الكهربائية التي  اإلطالقات منجة تحسس الزيادة الحاصلة نتي الصعوبة 

تغيير بالقرب أي   (Bedrosian et al., 1970) جد بعض الباحثين لم يو. تستخدم الفحم
أمكن لبيك  ضعيفة نسبياً، بينما سيطرة الرقابة عليهاكهرباء، التوليد لقديمة  من محطة
عند إجراء مسح خطط له  فقط تغييرات طفيفةمالحظة  (Beck et al., 1980) وزمالؤه

 226-الراديوم  محتوىومع هذا وجد أن . جيداً لعدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية
 أعلىفي الثلج باتجاه الريح من محطات توليد الطاقة الكهربائية المستخدمة للفحم، كانت 

ت كيز النويدااتكون ترو.  (Jaworowski et al., 1975)التراكيز في ماء المطر من
 عة منووالمجم (Airborne)الجسيمات المحمولة جواً  فيالموجودة الطبيعية المشعة 

. للرئة زيادة في الجرعةوتسبب  ،اإلشعاعية األرضية المنطقة المجاورة أعلى من الخلفية
من  المنطلقة لنويداتلكثر األفراد تعرضاً أمكافئ الجرعة لرئة  18-6ويوضح الجدول 

وكذلك  ،من الطاقة الكهربائية مليون واط 1000 استطاعةت حديثة ذا نموذجيةمحطة 
أن هناك انخفاضاً في مكافئ  من الجدول ذاته ويالحظ. 1972لعام  مرجعيةمحطة  من

توليد التوليد القوة الكهربائية الحديثة، مقارنة مع محطة  من محطات  المتلقاة اتالجرع
وقد . يدة على الرماد المتطايرقيود شد كانت تعمل دون، والتي 1972لعام  المرجعية
باالرتياب  (NCRP, 1987d)ني للوقاية من اإلشعاع والقياساتالمجلس الوط اعترف

الفحم، وقدر أن متوسط مكافئ الجرعة  إطالقاتالناجمة عن  اتالكبير في تقدير الجرع
 3إلى  0.3يبلغ  من الممرات المتماثلة في الواليات المتحدة الفعالة للفرد المقيم

ن تقديرات المجلس الوطني وأل. في السنة) ملي ريم 0.3إلى  0.03( يكروسيفرتم
المواد وشملت الجرع اإلشعاعية الناجمة عن الغيمة  قد للوقاية من اإلشعاع والقياسات

اإلشعاع المباشر وسلسلة الغذاء، فانه ال يمكن مقارنتها بصورة مباشرة و المعاد تعلقها
  .)18-6(ل بالبيانات الواردة في الجدو
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مكافئات الجرعة المقدرة للرئة لألفراد المعرضين بصورة  18ـ  6الجدول رقم 
  )أ(أعظمية من االطالقات الصادرة عن محطات الطاقة النموذجية التي تحرق الفحم

 النويدة

 الجرعة المكافئة

 1972محطة مرجعية  محطة حديثة
  /ملّي ريم
 سنة

  /ميكروسيفرت
 سنة

  /ملّي ريم
 سنة

  /روسيفرتميك
 سنة

-238–اليورانيوم
 234–اليورانيوم

0.009 0.09 0.46 4.6 

 15.5 1.55 0.15 0.015 230-الثوريوم
 2.3 0.23 0.03 0.003 226-الراديوم

 2.2 0.22 0.05 0.005 210-الرصاص
 31 3.1 0.75 0.075 210-البولونيوم
 9.3 0.93 0.09 0.009 232-الثوريوم
 18.5 1.85 0.18 0.018 228-الثوريوم
 3.8 0.38 0.04 0.004 228-الراديم

 87 8.7 1.4 0.14 المجموع
  . (Beck et al., 1980) عن) أ(     

  
تقرير صدر عن إطالق المواد المشعة من محطات توليد الطاقة الكهربائية  أوُل جتَنْتَسِإ

مات استناداً المعلولدى تقييم أنه   (Eisenbud and Petrov, 1964)المستخدمة للفحم 
إلى سميتها اإلشعاعية مقارنة بما هو مطلق من أول مفاعل ماء مضغوط تجاري، والذي 

 أكبر، كانت عن اإلطالقات من الوقود األحفوريالناجمة  ةالجرع بأنعندئذ،  بالعملبدأ 
الناجمة عن  القاسيةن المتطلبات إومع ذلك ف. من تلك الناجمة عن المفاعالت النووية

 إلى ،منذ ذلك الحين أدت، (Federal Clean Air Act) الفدرالي واء النظيف اله قانون
كما هو إطالق الرماد المتطاير،  التي كانت تنتج عنالرئتين  اتكبير في جرع تخفيضٍ

استمر موضوع النشاط اإلشعاعي الناجم عن حرق وقد . )18-6(موضح في الجدول 
دراسات، كان العديد منها في دول أخرى الفحم بإثارة االهتمام، وجرى نشر عدد من ال

 ;Corbett, 1983; Nakaoko et al., 1985)على سبيل المثال (غير الواليات المتحدة 
Alvarez and Garzon, 1989; Nowina-Konopka, 1993) . 

 كيتو قاموقد . ات كذلك على نشاط إشعاعي طبيعيـالبلدي محارقوي رماد تويح
(Kitto, 1992) سلسلتي  تفككنواتج  مندات المشعة ـز النويـيترك بتقديـر
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في الرماد المتطاير  40-، إضافة إلى البوتاسيوم232-والثوريوم 238-اليورانيوم
 عن وجود كذلك الكشفجرى و .تابعتين للبلدية محرقتينِ قاعوالرماد المتبقي في 

لهاتين  للنويدات المشعة التابعةتوازن إشعاعي أبدي  لوحظت حالةُو. 137-السيزيوم
نت بيوقد . جلياًخالل الحرق كان  222-الرغم من أن فقد الرادونعلى السلسلتين، 

ما كلّ 210- والرصاص 40-البوتاسيوم خصوبةزيادة في  وجودالرماد المتطاير  عينات
، ولكن كان القاعالمنبعث من رماد  222-الرادون كشفولم يجر . الحبيبيقل الحجم 

ودلت التراكيز %. 7 تقارب (Emanating power) دارمقدرة إصللرماد المتطاير 
يكافئ النشاط اإلشعاعي للتربة  نشاطاًوي تن رماد المحارق البلدية يحعلى أاإلجمالية 
استنتج وقد . الناجم عن حرق الفحم النشاط اإلشعاعي للرمادن ع كثيراً ويقلالسطحية، 

  . هي األدنىالجو ن مساهمة المحارق بالنشاط اإلشعاعي في أ (Kitto) تويك

رفَع منذ أمد بعيد وجود إشعاعي في غاز البترول  نشاط(Burton, 1904)  وجرت
 ;Gesell et al., 1975) الملوثة الغاز معالجةالمهنية لمعدات  التأثيراتمالحظة 

Summerlin and Prichard,1985) .في  الطبيعي ي النشاط اإلشعاعيظومع ذلك، ح
مرتبطة كمشكلة  المراجع مؤخراً فقطخلص منه باالهتمام في معدات حقول النفط والت

 ;Rogers,1991)بالنشاط اإلشعاعي البيئي والتي تحتاج إلى صدور تنظيمات بشأنها

Wennerberg, 1991,1992) . وضعت واليات لويزيانا، المسيسبي، وتكساس وقد
ما أعدت الواليات كالنفط والغاز،  ةبصناع المتعلقللنشاط اإلشعاعي الطبيعي  تنظيمات

 . (Bernhardt et al., 1996) األخرى مشاريع للتنظيمات

ونواتج  228-قل الراديومأدرجة وب 226-الراديوم وجود عن حديثاً جرى الكشف
ويشكل . أنابيب حقول الزيت والمعدات داخل التي تتكونالرواسب الحرشفية في  تفككهما

استنشاق أو ابتالع الغبار  بسببللعاملين اخلي للتلوث الد خطراً محتمالًالنشاط اإلشعاعي 
معدل  أن ولوحظ. أو تنظيف األنابيب إزالة الرواسب الحرشفية الناتج خالل عملية

 يجريفي األماكن التي  العادية اإلشعاعية يكون أعلى من الخلفيةاما جتعرض ألشعة ال
 . (Wilson and Scott, 1992) روتينيةفيها تنظيف األنابيب بصورة 

فصل بقصد األولية  لمعالجة النفط الخام "مواقع خزنضرب من "استخدام  هذا وجرى
 ربط فوهات اآلبارتو. (Herbert and Scott, 1993) النفط الماء والرواسب عن

لحجز للخزن والفصل، وحفرة ل المؤلفة من حاويات بعضها بالبعض إلى مواقع الخزن
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في الحفرة من أوحال  المتبقيةف الرواسب وتتال. الماء والرواسبولزيادة فصل النفط 
ولغرض االستصالح، تتم إزالة التربة واألوحال من الحفرة وتنشر . مشابهة للقطران

وتتراكم النويدات . ل الحيوي للكربوهيدراتى سطح األرض إلفساح المجال للتحلّعل
 أما. هتفككونواتج  226-الراديوم حيث يسود فيها المشعة الطبيعية في هذه المواقع

 التي قاسهااما ج اتتراوحت معدالت جرع وقد .قلأبدرجة فيوجد  228-الراديوم
في  ميكروغراي 1.9إلى  0.25 تتراوح بينهربرت وسكوت في ستة مواقع خزن 

 متوسطتفوق كثيراً  وهي جرعات، )راد في الساعةميكرو 185إلى  25(الساعة 
في  ميكروغراي 0.1إلى  0.05بلغ للخلفية اإلشعاعية التي ت النموذجيةاما ج اتجرع
 و 0.09 بينمتر العليا يسنت 50 ـلاوتراوح معدل تركيز الراديوم المقيس في . الساعة

 الطبيعيةالتربة  وتحتوي). بيكوكوري للغرام 210إلى  2.5(بكريل للغرام  7.8
إدارة  أساليب إن أحد). بيكوكوري واحد للغرام(بكريل للغرام  0.04على النموذجية 

صدع لطبيعي في الصناعة النفطية هو اللنفايات الناجمة عن النشاط اإلشعاعي اا
هذا وبناء على  .(Woods et al., 1993) الذي اقترحه وودز ومساعدوه الهيدروليكي
التي األوحال والطالء و والرواسب الحرشفيةطحن النفايات الناجمة عن الحفر ت األسلوب
ن في اإلشعاعي الطبيعي لتكوين مالط مناسب للحقعلى كميات عالية من النشاط  تحتوي
الذي  الحوضفي  التي تقع صدع الهيدروليكي في المنطقةويأخذ الحقن شكل ال. اآلبار

  . الذي جاء منه الحوضيستنفد منه النفط، وبهذا يعاد النشاط اإلشعاعي إلى 
        

א  (Induced Radionuclides)  אאא
عدد من النويدات المشعة الموجودة على سطح األرض وفي الجو عن طريق  اججرى إنت

 أهميةً هذه النويدات المشعة كثرأو .في الجو التي توجد النوىتفاعل األشعة الكونية مع 
 وتقل عنها.  (Be-7) 7-ليوميوالبر (Carbon- 14) 14-الكربونو (H-3) هي الترتيوم

 (P-32)32-الفسفورو(Na-22)  22-ومـالصوديو (Be-10) 10-ليوميهمية البرفي األ

ويوضح .  (Cl-39) 39-والكلور (S-35) 35-الكبريتو (P-33) 33-الفسفورو
 الوسائطعنها في  فيه أعلن والمدى الذيخواص هذه النظائر المشعة  1-6الجدول 
 .المختلفة

الجو  للنترونات المتولدة في طبقة 14-سر النتروجين أعن طريق  14- يتولد الكربون
حوالي ب الواردةنترونات األشعة الكونية  تدفق ويقدر. األشعة الكونيةمن تفاعالت العليا 
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متر مربع من سطح األرض، وتختفي جميع هذه ينترون واحد في الثانية لكل سنت
.  (Anderson, 1953)14-النتروجينب هاسرأ  النترونات بصورة أساسية عن طريق

الطبيعي لذرات  اإلنتاجسطح األرض معدل  لىالوارد إويعطي فيض النترونات 
 في السنة) تيرابكريل 1400(لف كوري أ 38 ـي قدر بذ، وال14-بونرالك

(UNSCEAR, 1977) .خمسة  قدرها د أن هذا المعدل لم يتغير طيلة فترةـويعتق
دار مق سلحة النووية، وزادبدأت تجارب األ حين، 1954عام اللف سنة قبل أعشر 
 .(NCRP, 1985b) درجة ملحوظة ب الموجود طبيعيال 14-الكربون

ذو المنشأ الطبيعي في كربون جميع الكائنات الحية بكمية ثابتة  14 -يوجد الكربون 
وبعد . كربونال من )بكريل للغرام 0,22( واحد بيكو كوري لكل غرام 6  تبلغوزمنياً 

وتتناقص نسبة ، بحالة التوازن اإلشعاعي 14-الكربون  يحتفظموت الكائن الحي، 
سنة، وبذلك يصبح من  5600لكل % 50بمعدل يبلغ  12-إلى الكربون  14-الكربون 

 ,Libby) حساب عمرها لفي المواد العضوية  14-الكربون  محتوىالممكن استخدام 

1952). 

، يكاد وزيت البترولفي الفحم  لمن األص الموجود 14 -الكربون  تفكك أن وبسبب
يخدم الكربون الناتج عن احتراق هذه األنواع من الوقود إلى الجو،  دخولن إيكون كلياً، ف

 .كسيد الكربون الجويأفي ثاني  14-للكربون  النوعي النشاط اإلشعاعي تخفيض في
ات ـلحلق 12-إلى الكربون  14-نسبة الكربون  أن  (Suess, 1958) سويس الحظ وقد

 14-الكربون تخفيفإلى  ار قد انخفضت خالل القرن الماضي، والذي عزاهـاألشج
ولهذا السبب، يميل . 14 –حفوري الخالي من الكربون الوقود األ نتيجة حرقالجوي 

التي ال  الجوي إلى أن يكون قليالً في المناطق السكنية والصناعية 14 –تركيز الكربون 
 .تحرق الكربون

 Lodge et)وزمالؤه  لودج و  (Clayton et al., 1955)كاليتون وزمالؤه استعمل

al., 1960) لتقدير أجزاء الغبار التي  يالجو ات الكربونجسيم في 14-الكربون محتوى
ويولد حرق المخلفات الغذائية . حفوريالوقود األاحتراق تنشأ من حرق القمامة و

دخاناً تكون فيه نسبة  في القمامةاألوراق والمكونات العضوية األخرى وة قمشاألو
ا يرمى يكون ن جزءاً صغيراً نسبياً فقط مموذلك ألسائدة، الحالية هي ال 14-الكربون 

 14–ولكون الكربون. 14-هم من الكربونجزء م تفككيؤدي إلى  جداً وذلكقديماً 
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ن إتماماً، ف تفككحفوري قد الموجود في المادة العضوية التي يتكون منها الوقود األ
وربما تصبح . مكن أن تقدرالكربون الجسيمي ي المساهمة النسبية لهذين المصدرين من

نسبة المواد البالستيكية في ما  تزايدقل بسبب أبمرور الزمن ذات فائدة  التقانةهذه 
  . 14– من الكربون خر للكربون خاٍلآتطرحه المجمعات السكنية، وبهذا تدخل مصدراً 

الذي  لرجِلفي ا كيلوغرام 12.6أي % 18في الجسم نحو الكلي للكربون  المحتوىبلغ ي
في  هيالناتج عن مصادر طبيعية  14-الجسم من الكربون وحمولة. كيلوغراماً 70زن ي

، ولكن الجرعة الناتجة عنه تكون قليلة بسبب )بكريل كيلو 3.7( ميكروكوري 0.1 حدود
وتقدر ). لكترون فولتإمليون  0.01( 14-لجسيمات بيتا للكربون الطاقة المنخفضة

 30(ملي ريم في السنة  3 ـب 14-لكربون من ا العظمي جرعة ألنسجة الهيكلال
في  ميكروسيفرت 10(ملي ريم واحد في السنة  أنها في حين) في السنة ميكروسيفرت

 .  (NCRP, 1987a)لألنسجة الطرية) السنة

من عدة تفاعالت لألشعة الكونية مع ، مشع للهيدروجيننظير وهو  (H-3) الترتيوم يتولد 
في الجو على شكل بخار  الترتيوم يوجد.  (Suess, 1958) غازات طبقات الجو العليا

وبصورة مشابهة للكربون . ويترسب أثناء هطول المطر والصقيع ،ماء بالدرجة األساس
التي أدت إلى و على األرض نه يتولد كذلك من االنفجارات النووية الحراريةإ، ف14-

معدل إنتاج  أما. صل الحقزيادة تراكيز الترتيوم في الجو بطريقة سيتم التكلم عنها في ف
يؤدي إلى متر المربع في الثانية، وهو ما يذرة للسنت 0.19بنحو  فيقدر الترتيوم الطبيعي

 ,NCRP)) تيرا بكريل  9.6x  105(مليون كوري  26 مخزون عالمي ثابت يبلغ

1979) . 

 كانلشرب أن التركيز الطبيعي للترتيوم في البحيرات واألنهار ومياه ا بينت التقاريروقد 
قبل بدء تجارب ) بكريل للمتر المكعب 925إلى  185(بيكو كوري في اللتر  25 - 5

وتقدر الجرعة الممتصة السنوية الناتجة عن الترتيوم .  (UNSCEAR, 1982)األسلحة
تتوزع  )في السنة ميكروسيفرت 0.01(في السنة  ميكروريم حواليالمنشأ الطبيعي ب يذ

 .(NCRP, 1987a)الجسم جة أنسعموم  فيبصورة منتظمة 

األخرى التي تتولد نتيجة تفاعالت األشعة الكونية مع الجو ربما  المشعة النويداتأما 
النقل الجوي،  آلياتلدراسة  (Tracers) ثرأات  تفيقمتكون مفيدة إلى درجة كبيرة ك

  .الموضوع  هذا عنلم يتم نشر إالّ القليل من المالحظات ولكن 
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א אא  Natural Sources of) א
External Ionizing Radiation)  

من األشعة الكونية ومن  ، تنشأمن مصادر خارجية لإلشعاع المؤين المتلقاة اتالجرع إن
 لجنة قدرتوقد . الموجودة في قشرة األرض ،جاماأشعة  التي تطلق ،النظائر المشعة
السنوي الخارجي الناتج من  الفعالمكافئ الجرعة  (UNSCEAR, 1988) األمم المتحدة

ملي سيفرت في  0.36 ـمن العالم ب العاديةجميع أنواع اإلشعاع الطبيعي في المناطق 
ملي سيفرت في السنة  0.41 بـمن المصادر الكونية و) ملي ريم في السنة 36(السنة 

المتحدة، كانت  وبالنسبة للواليات. األرضيمن اإلشعاع ) ملي ريم في السنة 41(
للمصادر الكونية ) ملي ريم في السنة 27(ملي سيفرت في السنة  0.27 حوالي التقديرات

اع األرضي ـمن اإلشع) ملي ريم في السنة 28(ملي سيفرت في السنة  0.28و
(NCRP, 1987a) . 

، (Beck,1966)بيك  ومن بعدهم  (Solon et al., 1958)سولـون وزمـالؤه رىـأج
ضة للخلفية الناجمة يياسات مستفق  (Beck et dePlanque, 1968)نك بيك ودبالثم 

في عدد من  (Natural gamma-radiation background)الطبيعية جاماعن أشعة 
عن % 30 بمقدار تزيد زمالؤهوسولون  كانت نتائجودة ـات المتحـدن في الواليـالم

في المدة التي  للسقط الجويم التأثير العظي تلك التي أعلنها بيك، وقد يكون ذلك بسبب
التمييز  من هوومساعدالتي استخدمها بيك  التقانةمكنت  وقد .اـفيهت القياسات ـأجري
  مر ممكناً  في الوقت الذي أجرىولم يكن هذا األ. واإلشعاع الطبيعي إشعاع السقطبين 
ذلك ي لم تكن متوفرة ف في الحقل جاماقياسات أطياف  انةتق ألنقياساته سولون  فيه

 .الوقت 

 20 ± 81موقعاً  124في  1958عام  هوومساعد قاسه سولونبلغ معدل التعرض الذي 
الذي  ، مقارنة بمعدل التعرض)في السنةملّي غراي  0.2 ± 0.81(ملي راد في السنة 

 ± 0.61(ملي راد في السنة  23 ± 61 مواقع والذي بلغ 210في  1966قاسه بيك عام 
ن نتائجهم مرتبطة أ وآخرونسولون ومعاونوه  نبي وقد ).ةملي غراي في السن 0.23

. تأثير المصادر الكونية لإلشعاع الشيء الذي يشير إلى بصورة جيدة مع الضغط الجوي،
من المدن الرئيسية التي أجريت فيها بيك  النتائج التي جمعها )7 – 6(ويلخص الشكل 

  .القياسات



 

246 

 

  
جاما من المشعات االحتمالي لمعدل جرعة إشعاعات  التوزيع:  7ـ  6قم الشكل ر

) Beck )1966من بيك [في الواليات المتحدة  ةقع مختلفامو 210الطبيعية في 
  ]بتصريح خاص من جمعية الفيزياء الصحية ,Health Physics 12مستنسخة من 

 
 Terrestrial Sources of External)المصادر األرضية لإلشعاع الخارجي

Radiation) 

والنويدات التي تعود إلى سلسلتي  40-البوتاسيوم: هي جامان المصادر األرضية ألشعة إ
في  كيز هذه النويدات الثالثاتر تعرف ما وإذا. 232-والثوريوم  238-اليورانيوم
 أصالً من قبل طورتباستخدام طرائق  عنها الناجمة ةنه يمكن تقدير الجرعإالتربة، ف

. (Beck, 1972) بيك طورت الحقاً من قبل ومن ثم  (Hultqvist, 1956)ستفيهالتك
الجرعة الممتصة في الهواء على ارتفاع متر واحد من التربة  )19–6(ويعطي الجدول 

 بالنسبةالنتائج  عدلت هذهوإذا ما . لنويدات الثالثا من كل من كيزافيها وحدة الترالتي و
ه سيظهر ـنإف ،(NCRP, 1975c) يدات الثالث في التربةلهذه النو ةالنموذجيكيز الترل
ملي راد في السنة  12 - 10يعطي  40-والبوتاسيوم 232-الً من الثوريومـك أن
الجرعة الممتصة المقيسة  )20-6(ويوضح الجدول . )ملي غراي في السنة 0.1-0.12(

معدالت ن تشابه إف  (Kohman 1959)لكوهمان وطبقاً. نواعاأل ةمختلف صخور فوق
هو مصادفة نشأت   )20-6(من مختلف النظائر المشعة المدرجة في الجدول  اتالجرع

عن حقيقة تصادف وجود النظائر المختلفة في الصخور، بكميات تتناسب عكسياً تقريباً 
  .إشعاعيتها النوعية مع 

عدد المواقع
  

  )ساعة/نميكروروتنغ(معدل الجرعة
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  متر من التربة 1معدل الجرعة الممتصة على ارتفاع  19ـ  6الجدول رقم 
  40-من البوتاسيوم) غ/ملي بكريل 37(كو كوري للغرام بي 1وتحتوي 

  )أ(بما في ذلك نواتج تفككها 232-والثوريوم 238-واليورانيوم

 النويدة
معدل الجرعة الممتصة في  تركيز التربة

 الهواء
 /بيكو كوري
 غرام

 /ملّي بكريل
 غرام

  /ملّي راد
 سنة

  /ميكروغراي
 سنة

 40-البوتاسيوم
  تفككه نواتج+238-اليورانيوم
 نواتج تفككه+232-الثوريوم

1 
1  
1 

37 
37  
37 

1.4  
13.9  
21.6 

14  
139  
216 

  . (Beck, 1972) عن) أ(
  

معدل الجرعة من إشعاعات جاما من الكميات المثالية من  20ـ  6الجدول رقم 
  )أ(الراديوم واليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم في الصخور

نوع الصخور
 معدل الجرعة المكافئة

 ميكروسيفرت  سنة سنة/لّي ريمم
226Ra 238U232Th40K 226Ra 238U 232Th40K 

 350 370 260 240 35 37 26 24 صخور بركانية
صخور رسوبية

 رملية
13 7.7 18 15 130 77 180 150 

 20 7.7 31 36 200 77 310 360 (Shales)طفلية 
 40 40 84 77 4 4 8.4 7.7 جيرية

  . (UNSCEAR, 1958) عن) أ(
  
الخارجي الناجم عن النويدات المشعة في قشرة األرض بنوع  جامايتأثر إشعاع هكذا و

فعلية التي يتعرض لها الناس الات وتغطي الجرع. الصخور التي تجرى القياسات فوقها
يعيشون فوق تربة، وليس فوق  ألن معظم األفراد  ، وذلكإلى حد ما مجاالً أضيق

ن الصخور أل  اختالفاً في مكوناتها اإلشعاعيةتكون أقل ن وتميل التربة أل. صخور
، وبهذا بفعل التجوية قلأ مقداركل بآ، تتمحتواها اإلشعاعي مرتفعكون يالبركانية، التي 

 .قساوة بالصخور الرسوبية األقل  التربة، مقارنةً فيتساهم بقليل من النويدات المشعة 

في معدالت  التغير مع الزمن، عن كذلك (Beck et al., 1966) بيك وزمالؤه أعلن
 سترشفي إقليم وست أحدها الطبيعية في مجمعين سكنيين جاماالناجمة عن أشعة  اتالجرع

 (Westchester county) فقد . 1965-1963 الفترةفي والية نيويورك خالل واآلخر
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 2.1 ± 6.9متوسطها  بلغ التيو في أحد المواقع الجرعات المستقلةم قياسات تراوحت قي
 8.2 و 6.0 الجرعتين في الساعة بين )ميكروغراي 0.021 ± 0.069( ميكـروراد
الذي كان  خرع اآلوفي الموق. في الساعة )ميكروغراي 0.082 و 0.06( ميكـروراد
في الساعة، ) ميكروغراي 0.021 ± 0.071( ميكروراد 2.1 ± 7.1 المتوسط فيه

 ميكروراد 8.3إلى  6.0 المجال منبين حدين مشابهين، إذ كانت في  اتتراوحت الجرع
الرئيسي  عزى هؤالء الباحثون المصدر. في الساعة) ميكروغراي 0.083إلى  0.06(

من % 30إلى تأثير رطوبة التربة الذي يمكن أن يشكل  الختالف الجرعات مع الزمن
وغطاء الثلوج يمكن أن يخفض معدل جرعة أشعة . خالل األوقات الرطبة الكامل الوزن
طلق من نتوهين اإلشعاع المإلى ة التربة ـرطوب ؤديـتيتوقع أن و. الطبيعيةجاما 

ن ماء اليورانيوم، أل سلسلة اإلشعاع من ازدياد وربما يتوقع ،40-والبوتاسيوم الثوريوم
الذي قام و ،ومع ذلك، لم يدل تدقيق النتائج المنشورة. 222-الرادون انتشارالتربة يمنع 

 .عالقة عكسية من هذا النوع ، على وجودبيك ومعانوه به

إضافة إلى القياسات األرضية المباشرة، وتقديرات التعرض الخارجي التي يمكن القيام 
بواسطة  الجرعاتيمكن تقدير  فإنه التربة من النويدات المشعة محتوىمعرفة  لدىبها 

 الجرعاتاما، مصممة لتوفير تقديرات جالطائرات باستخدام كواشف حساسة ألشعة 
أجريت مثل هذه المسوحات من قبل  وقد). 13الفصل  أنظر(توى سطح األرض بمس

ما للكشف عن اليورانيوم أو لتوفير معلومات عن مستويات إالوكاالت الحكومية، 
تحليل هذه النتائج من  وقد جرى. نوويةالمناطق المجاورة للمحطات الكهر اإلشعاع في

الواليات  على سكان اتع الجرعزالذي قام بتقدير تو (Oakley, 1972)أوكلى قبل
سهول سواحل المحيط  )1: تم تجميع النتائج ضمن ثالث مناطق جغرافية  حيث .المتحدة

ملي راد في السنة  23األطلنطي والخليج، والتي كان معدل الجرعة الممتصة فيها 
لجبال روكي جزء من المنحدر الشرقي  )2، )ملي غراي في السنة 0.23(

ملي  90 حوالي ، حيث بلغ معدل الجرعة الممتصة(Rocky mountains)الصخرية
بقية الواليات المتحدة، والتي كان معدل  )3،  )ملي غراي في السنة 0.90(راد في السنة 

 ).ملي غراي في السنة 0.46(ملي راد في السنة  46 نحو الجرعة الممتصة فيها
 

 (Cosmic Radiation)  اإلشعاع الكوني

 متناحية علىالتي تتولد في الفضاء الخارجي، وترتطم بصورة  سيةالرئيتتألف األشعة 
% 1نحو وجسيمات ألفا، % 11وبروتونات % 87: من غالف األرض الجوي أعالي
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عالية  اتإلكترونات ذات طاق  1%  ونحو 26 ىإل 4نوى لها عدد ذري يتراوح بين 
 1010يبلغ  معدل طاقةو ، نفاذيتها العالية،البارزةاألشعة الكونية  مميزاتومن . جداً
ويسود اإلشعاع . لكترون فولتإ 2010، وطاقات قصوى تصل لغاية طلكترون فولإ

 (Stratosphere) في الجزء األعلى من الغالف الجوي (Primary radiation)األولي 
 . (NCRP, 1987a) فما فوق كيلومتراً 25 قدره ارتفاعب

ن جزءاً صغيراً فقط أالنظام الشمسي، و خارجمن ويعرف اآلن أن هذه اإلشعاعات تنشأ 
تصبح مهمة جداً خارج الغالف  الشمسية المركّبةن إومع هذا، ف. منشأه النظام الشمسي

 (Sunspot) البقع الشمسية لنشـاطة ـالمرافق (Flares) الجوي، بعد حدوث االنفجارات
 .عشرة سنة قدرها إحدىدورة  لهاالتي 

ونترونات  جاماائية مع النوى الجوية إلكترونات وأشعة تولد تفاعالت الجسيمات االبتدو
األشعة  دفق من% 80وعلى مستوى سطح البحر، يعود . (Mesons) وميزونات 

من البروتونات % 0.05 تقدر أنوقد . إلى اإللكترونات% 20الكونية إلى الميزونات و 
مع تقدم و.  (Myrloi and Wilson, 1951) تخترق إلى مستوى سطح البحر األولية
 اتالجرع أخذت، التي يركبها اإلنسانالطائرات التي تحلق عالياً وسفن الفضاء  صناعة

 Curtis et al., 1966; O,Brien)االهتمام تثير األوليةالناجمة عن اإلشعاعات الكونية 
and McLaughlin, 1972)  الوقت الحاضر حتىاستمر الذي(NCRP, 

1989c,1995; Reitz et al., 1993) .لإلشعاع اآلن  الدقيقةأصبحت القياسات و
 زءاً مهماً من البرامج العلمية باستخدام األقمار الصناعية المستكشفة للفضاءـج

(Tobias and Todd, 1974; Akopova et al., 1987) .  

الناجمة عن األشعة الكونية إلى درجة كبيرة باالرتفاع، وتبلغ الجرعة  اتوتتأثر الجرع
عند  في السنة )ملي سيفرت 0.29(ملي ريم  29عن األشعة الكونية نحو السنوية الناجمة 

يتضاعف   فوق سطح األرض األولى كيلومتراتالبضعة  وعند. مستوى سطح البحر
ومع ). 8 - 6الشكل (متر زيادة في االرتفاع  2000معدل جرعة األشعة الكونية لكل 

الناجمة مع االرتفاع عن سطح  لف متر األولى، يقل معدل الجرعة الكليةنه لألإذلك، ف
اما الناجمة عن المصادر األرضية يحدث بصورة أسرع من جتوهين أشعة  ألناألرض، 

  (Denver)قاطنو مدينة دنفر ويتلقى.  (Schaefer,1971) الزيادة في األشعة الكونية
، وفي تقريباً جرعة مستوى سطح البحر ا ضعفجرعة مقداره) متر 1600 ارتفاعها(

نحو  القاطنون يتلقى، )متر 3200 ارتفاعها(والية كولورادو  ،(Leadville)يدفيل مدينة ل
كثر من أأي , من األشعة الكونية) ملي سيفرت في السنة 1.25(ملي ريم في السنة  125

زيادة معدل  )9-6(ويوضح الشكل . مستوى سطح البحر عند الجرعة السنوية أمثال 4
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عند خطوط العرض  معدالت التعرض ث يالحظ أن، حياألعلىاالرتفاعات  عندالتعرض 
على ) في الساعة ميكروسيفرت 15(ملي ريم في الساعة  1.5 معدالتال القطبية تتجاوز

الطائرات  الذي تحلق إليهالممكن قدم، وهو الحد األعلى  80,000إلى   50,000ارتفاع 
الل دورة اإلحدى وفي مناسبات نادرة، مرة أو مرتين خ. SST  ذات األداء العالي، مثل

 (Dose equivalents)ات عشرة سنة، ربما تسبب حادثة شمسية هائلة مكافئات جرع
قمة تصل ، مع )ملي سيفرت في الساعة 100 -10( ريم في الساعة  10-1  مدىال في

وخالل .  (Upton et al.,1966)خالل الساعة األولى) ي سيفرتملّ 50(ريم  5لغاية 
 100، تجاوز معدل الجرعة 1956في شهر شباط من عام انفجار شمسي موثق جيداً 

لف أ 35يبلغ  منخفضلمدة قصيرة على ارتفاع ) ملي سيفرت واحد(ملي ريم في الساعة 
  . (Schaeffer, 1971) قدم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ع االرتفاع فوق مستوى سطح البحرتغير جرعة األشعة الكونية م:  8ـ  6الشكل رقم 
 .من الجسيمات المشحونة أو النسيج معدل الجرعة الممتصة في الهواء والخط األسفل يبين

) جسيمات مشحونة باإلضافة إلى النترونات(والخط العلوي يبين معدل الجرعة المكافئة الكلية 
إلى  هذهيمكن تحويل معدالت الجرعة . سم 30سم في قطعة من النسيج بسمك  5عند عمق 

  100على  تهابقسمسنة /سنة أو مليغراي/مليسيفرت
  ]NCRP (1987a)من [

ن مالحي وركاب الطائرات التي تطير عالياً في الجو إوبسبب تأثير االرتفاع، ف
ويسبب الطيران عبر القارات . من األشعة الكونية إضافية  اتيتعرضون إلى جرع

ملي  0.05( ملي ريم 5 و، أ)ملي سيفرت 0.025(ملي ريم  2.5جرعة تبلغ نحو 
 والطيارينأن المضيفين  وقد تقدر.  (NCRP, 1975a) اب وعودةلرحلة ذه )سيفرت
زيادة على الجرعة المتلقاة  ملي ريم في السنة 160نحو   في المتوسط جرعة تبلغ يتلقون

 )كيلومتر(االرتفاع

اء 
لهو
ي ا
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ن أفراد الطاقم أحدث أوقدرت دراسة . (NAS-NRC, 1980) مستوى سطح البحر عند
يمكن أن ) ساعة في السنة 1100( يقومون بتنفيذ جداول عمل غير عاديةالجوي الذين 

) ملي ريم 900إلى  30(ملي سيفرت  9إلى  0.3جرعة سنوية تتراوح بين  يتلقوا
إدارة  قد اعتبرتو.  (O,Brien et al., 1992)المتبعة الطيران اعتماداً على مسارات

الطيران من المتعرضين مهنياً  أطقمأفراد  أن الطيران االتحادي في الواليات المتحدة
  .(Barish, 1995)اع لإلشع

  
 ارتفاع حقل األشعة الكونية في جو األرض، من سطح البحر إلى:  9ـ  6الشكل رقم 

التعرض اإلشعاعي عند السفر بالجو، أما ). 1971(مأخوذة من شيفر . [قدم 120,000
  ]لتقدم العلوم، الجمعية األمريكية 783ـ780ص  173مجلد  Scienceمجلة من ف

ويؤدي النشاط الشمسي غير االعتيادي إلى حقن كميات هائلة من البروتونات ذات الطاقة 
إلى  اتسبب ذلك في زيادة الجرعتالعالية في الفضاء ما بين الكواكب، ويمكن أن ي

 13التي تطير على ارتفاع حوالي  بالنسبة للطائراتتجنبها يلزم مستويات خطرة، 
لجنة معنية بالطائرات التي تطير على ارتفاعات عالية، وكذلك إدارة أوصت . كيلومتراً

في  FAA ومختصرها  (Federal Aviation Adminstration) الطيران االتحادية
الواليات المتحدة بالمراقبة المستمرة لالنفجارات الشمسية، بحيث تستطيع الطائرات التي 

 إذا، (Evasive action) لص منهاللتملى ارتفاعات عالية، اتخاذ إجراءات عتطير 
 . (Wilson, 1981)دعت الضرورة لذلك

فوق الغالف الجوي من مكونتين رئيسيتين، األولى هي جرعة األشعة  اتتتألف الجرع
كما هو موضح ة ضمن المجال المغناطيسي لألرض، الكونية ذات الطاقة العالية المحجوز

 التي رج النطاق المغناطيسي لألرض، وهيخا من تلقيهاوالثانية يتم  .)10–6(في الشكل 

  )ساعة/مليريم(الجرعة االشعاعية

االرتفاع
)

1000
قدم

( 

  القطب خط العرض خط االستواء



 

252 

 

، والتي (Background   cosmic radiation) ةتعود إلى الخلفية اإلشعاعية الكوني
  .حادة جداً من اإلشعاع الناجم عن االنفجارات الشمسية يمكن أن تتوضع فوقها قمم

تجاه با األوليةبعض الجسيمات  تنحرفالدخول إلى المجال المغناطيسي لألرض، ولدى 
المناطق القطبية، ممإشعاعياً  تدفقاًب ا يسب(Radiation flux) قل عند خط االستواءأ .

كثر على ارتفاعات تتجاوز بضع كيلومترات كما أوتكون هذه الظاهرة مؤكدة بصورة 
االرتفاع ات بسبب واالختالف في معدل الجرع. )11-6(هو موضح في الشكل 

على مستوى سطح  14%  يتراوح بين  (Geomagnatic latitude) الجيومغناطيسي
  . (Pertsov, 1964)ر مت 4360على ارتفاع % 33البحر إلى 

  
  اإلشعاعات الجسيمية المحبوسة جيومغناطيسياً:  10ـ  6الشكل رقم 

 
  
  

  

  

  

  

 Absorbed dose index)تغير معامل الجرعة اإلشعاعية :  11ـ  6الشكل رقم 
rate) والخط السفلي . عند أربعة ارتفاعات مختلفة مع خط العرض من األشعة الكونية

  ]UNSCEAR (1977)من [يمثل مستوى سطح البحر 

المنطقة القطب الشمالي
ة ل ا ال

 القطب الجنوبي  المنطقة الخارجية

  )درجة شمال(خط العرض الجيومغناطيسي

صة
معدل الجرعة الممت

)
ملّي راد

/
ساعة

( 

 األرض
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 يتعرض لهاالناجمة عن األشعة الكونية التي  اتالجرع )21-6(ويبين الجدول 
رحالت أثناء ن على الطائرات التي تزيد أو تقل سرعتها عن سرعة الصوت والمسافر
في الساعة، تكون أعلى عند الطيران بأسرع  المتلقاة اتوبالرغم من أن الجرع. الطيران

قل من تلك التي تقل فيها سرعة الطائرة أرحلة تكون  إالّ أن الجرعة في كل, من الصوت
خالل  المتلقاةويكون مكافئ الجرعة . زمن الطيران انخفاضعن سرعة الصوت، بسبب 

 بشكل جيدقل يقيناً من الجرعة، وذلك ألنه ال يعرف أعة الصوت الرحلة التي تفوق سر
ومن المحتمل أن يقع معامل . معامل النوعية لألشعة الكونية في االرتفاعات العالية

  . (NCRP, 1995) 3.3إلى  1.4 بين النوعية في المجال
  

  جرعات األشعة الكونية المحسوبة لشخص يطير في طائرة 21ـ  6الجدول رقم 
  )أ(صوتية وفوق صوتية تحت الظروف الشمسية العاديةتحت 

 الطريق

كلم19على ارتفاع  طائرة فوق صوتيةكلم11طائرة تحت صوتية على ارتفاع
فترة 

الطيران 
 )ساعة(

الجرعة لكل رحلة في 
 االتجاهين

فترة 
الطيران 

 )ساعة(

الجرعة لكل رحلة في 
 االتجاهين

غرايميكرو ملي راد ميكروغراي ملي راد
-أنجلوس لوس
 باريس

11.1 4.8 48 3.8 3.7 37 

 26 2.6 2.8 36 3.6 8.3 باريس-شيكاغو
 24 2.4 2.6 31 3.1 7.4باريس-نيويورك
 22 2.2 2.4 29 2.9 7.0 لندن-نيويورك

-نجلوسأ لوس
 نيويورك

5.2 1.9 19 1.9 1.3 13 

 21 2.1 6.2 44 4.4 17.4 أكابولكو-سيدني
  . (Wallace, 1973)ومعدلة عن  (UNSCEAR, 1977) مأخوذة عن  ) أ(
  
من البروتونات , بالدرجة األساس يتألف طيسية الجيولوجيةالمغنباإلشعاع المحجوز  إن
، على األوليةلحزمة األشعة الكونية  (Backscatter) التبعثرإللكترونات المتولدة بفعل وا

سبب االختالف في وب. الغالف الجوي لألرض، وكذلك البروتونات ذات المنشأ الشمسي
من الجسيمتين  لن مسارات كإنسبة الكتلة إلى الشحنة، للبروتونات واإللكترونات، ف

ا يعطي حزام إشعاع داخلي، يتكون بالدرجة األساس من البروتونات وحزام م، متفترق
 كما هو موضح في الشكلنات، ف بالدرجة األساس من اإللكتروـإشعاع خارجي يتأل
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متر فوق خط االستواء  1000حوالي  عند قة البروتوناتوتبدأ منط. )6-10(
  . كيلومتر 3000الجيومغناطيسي، وتنتهي بارتفاع مقداره نحو 

في الفضاء الخارجي، إلى إشعاع شديد من حزامي  عند تحليقهم رواد الفضاء ويتعرض
ارات واإلشعاع الناجم عن االنفج األوليةاإللكترونات المحجوزة، جسيمات األشعة الكونية 

رحلة في فضاء الرواد لقى توقد  .(UNSCEAR, 1982; NCRP, 1989c)الشمسية 
الجزء األكبر من الجرعة عندما كانوا يمرون خالل أحزمة األرض  (Apollo) بولوأ

استمرت رحالت أبولو  وقد .اإلشعاعية، ويمكن أن تتأثر الجرعة بالمسار خالل األحزمة
ملي غراي  11.4 – 1.6جرعة للرواد بلغ  متوسط يوماً، ونتج عنها 12 إلىأيام  6 من
إلى  28من   (Sky lab) م مختبر الفضاءااستمرت مهوقد ). ملي راد 1142 - 160(

 7.7 – 1.6( ملي غراي  77إلى  16بلغت  جرعات إشعاعيةيوماً، ونتج عنها  90
 فرد من الجرعة لكلرحلة مكوكية األولى، تراوحت  والعشرين الخمسوخالل ). راد

 اتتكون الجرع ويمكن أن ). ملي راد 600-6(ملي غراي  6إلى  0.06الطاقم من نحو 
الناجمة عن  اتالجرع وقد تقرر أن. في حالة االنفجارات الشمسية بكثيرأعلى من ذلك 

راد  360إلى  40بين يمكن أن تتراوح  1959عام  يوليواالنفجار الذي حدث في شهر 
اً مهماً لرحالت الفضاء ل اإلشعاع في الفضاء معوقوبال شك، يشك). سيفرت 3.6 -0.4(

 .الطويلة ةذات المد
صعباً جداً،  يكون ة عن جسيمات االنفجارات الشمسيةـالناجم اتـوحساب الجرع

 (Shielding geometry) لتدريعا المعقد لهندساتالطاقات الواسع والشكل  مجالبسبب 
 ةاألشعة الكونية، من الجرع ةويكون تحويل تقدير جرع. الفضاء الموجود بسفينة

مجال صعباً، بسبب ) سيفرت أو ريم( ة، إلى مكافئ الجرع)غراي أو راد(الممتصة 
ويتراوح . LET (Linear energy transfer) وانتقال الطاقة الخطي الطاقات السائدة

في  طكيلو إلكترون فول 58إلى  0.21 الواردة من نحو اتانتقال الطاقة الخطي للبروتون
 فعتيمكن أن تر، وبالنسبة للنويدات ذات العدد الذري العالي، مثل الحديد، ميكرومترلا

. لميكرومترفي ا طكيلو إلكترون فول 3500 لتصبح من مرتبةانتقال الطاقة الخطي  قيمة
) ملي غراي 0.7(راد  0.07 منالممتصة للخاليا المخترقة مركزياً  اتالجرع وتتغير

) غراي 12(راد  1200نسبياً إلى  المنخفضاقة الخطي للبروتونات ذات انتقال الط
 وتتراوح تقديرات الفعالية. أليونات الحديد التي يكون انتقال الطاقة الخطي لها عالياً

للتأثير المسرطن   RBE (Relative Biological Effectiveness)الحيوية النسبية
  .(Fry et al., 1985)  ونجرألللحديد وا 27للهيليوم إلى  5لأليونات الثقيلة من 



 

255 

 

א א אא
 Technological  Developments that Increase Human)א

Exposure) 

واحدة من الطرائق التي تزداد بها  (Aerospace activities) فعاليات الفضاء تعد
كذلك  اتيمكن أن تزداد الجرعو. الناجمة عن الطبيعة بسبب التقدم الصناعي اتالجرع

باستخدام مواد البناء التي توجد فيها مستويات عالية من النشاط اإلشعاعي الطبيعي، 
 222-وكذلك كما تمت مناقشته سابقاً عن طريق السكن في بيوت يتراكم فيها الرادون

 تفككمن نواتج  المتلقاة اتكما تمت اإلشارة إلى أن الجرع .تفككهنواتج تجمع و
نتيجة تدخين  أيضاً زدادييمكن أن  210-البولونيوم منها ، وعلى األخص222-ادونالر

المصادر  اتجرع زيادةوتتضمن الطرائق األخرى التي يمكن بواسطتها . رئالسجا
وتعدين األمالح ) 222-الذي ربما يحوي على الرادون(الطبيعية، حرق الغاز الطبيعي 

بقايا مطاحن ل غير المأذون طرحال، و)يورانيومي غالباً ما ترتبط بالـالت(الفوسفاتية 
وسوف تتم مناقشة التعرض الناجم عن بقايا . (Uranium mill tailing) اليورانيوم

النشاط اإلشعاعي  موضوع زيادة وسوف تجري مراجعة). المطاحن في الفصل السابع
  .لعاشر في الفصل ا (Gesell and Prichard, 1975) بسبب استخدام التقاناتالطبيعي 

 
א א אאא אא

(Areas Having Unusually High Natural Radioactivity) 

في مياه اآلبار كما مر ذكره بإيجاز،  226-جود مستويات عالية من الراديوم باستثناء و
إضافة . بشكل طبيعيا الناس اآلن المستويات التي يتعرض له إلىن النقاش قد تناول إف

إلى ذلك، هناك أماكن في العالم تكون مستويات التعرض اإلشعاعي فيها عالية بصورة 
  . غير اعتيادية

 
(The Mineral Springs)الينابيع المعدنية

ن عدداً من الينابيع المعدنية تحوي على تراكيز عالية نسبياً من أعرف منذ زمن طويل ب
 جرى استغالل النشاطوعدد من األماكن في العالم،  في 222-والرادون الراديوم

قامت المنتجعات في أمريكا . )4(المزعومة على الشفاء لقدرتهاإلشعاعي في الينابيع، 
                                                 

أن المياه المعدنية مفيدة للصحة في الزمن الروماني، قبل عدة قرون من معرفة وجود ب كان يعتقد) 4(
وعند اكتشاف ظاهرة النشاط اإلشعاعي وجدت مستويات عالية لإلشعاع في المياه . النشاط اإلشعاعي

 بما أنهاللصحة، و ةمفيد المياه :أدى ذلك إلى ظهور أفكار غير صحيحة كما يلي وقد المعدنية، 
  .للصحة المواد المشعة مفيدة فمشعة، 
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في العالي من المواد المشعة  للمحتوىأوربا واليابان باالستثمار االقتصادي  وفي الجنوبية
 الفسيولوجيةكن بدراسة األسس ، وكلفت مختبرات البحوث في بعض األمامياهها

، ليس فقط لشرب الماء أو جرى تشجيع الزواروقد . للتأثيرات الشفائية المزعومة
حيث  (Emanatoria) "صاالت االنبعاثات"في للجلوس  أيضاً االستحمام به، ولكن

يطة، وكما هو موضح المنبعث من الصخور المح 222-يتمكنون من استنشاق الرادون
 ,Pohl-Rüling and Scheminzky, 1954 ; Pohl-Rüling) )12-6(في الشكل 

1993). 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
في . جاشتينر هايلستولن منتجع للرادون في بادجاشتين بالنمسا:  12ـ  6الشكل رقم 

بناية المنتجع الرئيسية ـ : الساعة من الصورة العلوية من الشمال  عقارباتجاه 
الجبل ـ الزوار يدخلون منطقة الرادون ـ الزوار القطار المستخدم لنقل الزوار إلى 

  .في المنطقة التي بها كمية مرتفعة من الرادون في المنتجع " يستحمون"
 )بلطف من جاشتينر هايلستولن، النمسا الصور(

  
بيكو  100إلى ما يزيد على  المنشورةفي المياه المعدنية،  226 -تراوحت قيم الراديوم 
، (UNSCEAR, 1958) )بكريل للمتر المكعب كيلو 3.7( واحد كوري لكل ملي لتر

ومع ذلك، . الطبيعيةمياه الشرب  لمواردأعلى بعدة آالف المرات من القيم المعلنة  وهي
لمياه الشرب الموجودة  ليست نمطيةة لمياه الينابيع ـم المعلنـة أن القيـوإليضاح حقيق
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صنبور في منطقة بادجاستين الفي مياه  226-ز الراديوم ـن تركيإة، فـفي المنطق
(Bad Gasten) بكريل للمتر المكعب 23(بيكو كوري في اللتر  0.62كان  في النمسا (

بكريل للمتر  كيلو 3.7(كوري في الملي لتر  بيكو 100 ـاستناداً إلى ما أعلن، مقارنة ب
  .  (Muth et al., 1957)لبعض الينابيع المحلية ) المكعب

ماليين لتر من المياه الحاوية على تراكيز عالية من  5نحو  رةمن الينابيع الحا ويسحب
 حيثوينقل الماء إلى الفنادق والحمامات العامة، . جاستينفي باد  يومياً 222-الرادون

 أوزينوف وصفوقد . إلى الجو في السنة )تيرا بكريل 2.1(كوري  58يطلق نحو 
انبعاث الرادون من هذه  يهاف يؤديالطريقة التي ) Uzinov et al., 1981(وزمالؤه 

سكان المدينة والسواح الذين يزورون المنتجع، والعاملين في العديد إلى تعريض  المياه
  40إلى  قد يصل الرواد بعض تعرض فإنتقديراتهم،  وحسب. من الحمامات العامة
 Cytogenic) دل مسح وراثي خلوي وقد .في السنة (WLM) مستوى عمل شهر

survey) من التعرض إلى الرادون شخاص المتعرضين إلى قيم متدرجةلبعض األ-
 ، وعدة مجاميع من العاملين في المنتجع، على زيادةجاستينساكني باد  بما فيهم، 222

في خاليا الدم  (Chromosomal aberrations) التكسر الكروموسومي تكرار في
 . (Pohl-Rüling and Fisher, 1979) البيضاء

، (Saratoga)ا جتواالينابيع شعبية في الواليات المتحدة في سار كثرأويقع واحد من 
عن القيمة الدوائية للماء إلى بداية القرن  ترجع بعض التقاريروالية نيويورك، حيث ب

 -وي على كميات من الراديوم تومن المعروف أن عدداً من الينابيع يح. الثامن عشر
بيكو كوري  5 نحو البيئة الذي يبلغ تتجاوز الحد الموضوع من قبل وكالة حماية 226

جرى مسح لألشخاص وقد . 100، بمعامل مقداره )بكريل للمتر المكعب 185(في اللتر 
، الذي يجذب زواراً  (Hathron 1) 1الذين يستخدمون ينبوع واحد هو هاثرون 

بكريل للمتر  كيلو 7.4(بيكو كوري في اللتر  200وي على نحو تعديدين، والذي يح
شخصاً من  27شمل المسح .  (Aulenbach and Davis, 1976)كمعدل) المكعب

 استهلكوا الماء لمدة أنهمللدراسة و واالذين اختيروالينبوع  الذين يستعملون المياه من هذا
واستناداً . في اليوم اتلتر 3إلى  0.2عاماً بكميات تتراوح بين  65إلى  5 تتراوح بين

الجسم من   حمولةيها بهذه الطريقة، جرى حساب عل تم الحصولإلى المعلومات التي 
كثر من أتراوحت القيم بين  وقد ن فرداً،يلهؤالء السبعة والعشر 226-الراديوم 



 

258 

 

) بكريل كيلو 4.1( ميكروكوري 0.11االعتيادي بصورة طفيفة إلى العالي الذي بلغ 
. صناعةللعاملين في ال) بكريل كيلو 3.7( ميكروكوري 0.1وهو أعلى قليال من حد 

 مثل هذه لمياه اآلثار الصحية العامةلتقويم  شمولية كثرأمسوحات  والمطلوب إجراء
وهناك دراسات قليلة حول مدى امتصاص البشر للمواد المشعة . الينابيع المعدنية

 .الموجودة في مياه الينابيع المعدنية
 

 Monazite)األخرىتوضعات الخامات المعدنية المشعة رمال المونازايت و
Sands and Other Radioactive  Mineral Deposits) 

ثالثة بالد هي في  عادية للمعادن المشعة في التربةغير  تراكيزجرى اإلعالن عن وجود 
: نوعين متميزين فيففي البرازيل، تكون التراكمات المشعة  .والصين البرازيل والهند

ي اسبريتو في مقاطعت الشواطئرمال المونازايت المترسبة على طول 
ومنطقة الترسبات  ،(Reo de Janiro) وريو دي جانيرو  (Espirito Santos)سانتوس
 ; Roser et al., 1964)  (Minas Gerais) في مقاطعة ميناس غرياس القلوية

Brazilian Academy of Science, 1977) . 

رمال  توجد فيالتي  جداً الذوبان قليلةالنزرة  المعادن الترابيةالمونازايت، هو من و
، الذي يعطي هذه الرمال لوناً  (Mineral ilmenite)  لمنيتمعدن اإل الشواطئ مع

المواد المشعة،  على في البرازيل الرمال السوداء احتواء علن عنُأ وقد .سوداً مميزاًأ
وتصل مستويات . وقصدها كثير من السواح البرازيليين، لالعتقاد بفائدتها للصحة

 ميكروغراي 50(الساعة  ملي راد في 5لهذه الرمال السوداء لغاية  اإلشعاع الخارجي
، ويأتي الناس من مسافات بعيدة للراحة على هذه الرمال والتمتع بعدة فنادق، )في الساعة

هي , كثر المدن السياحية البرازيلية نشاطاًأو). 13-6الشكل (أنشأت لتلبية احتياجاتهم 
نسمة،  7000ي يبلغ عدد سكانها الدائميين نحو الت (Guarapari) وارا باريجمدينة 

 واراباري الرئيسية جولبعض طرق . يأتون سنوياً من الزوار 10000 باإلضافة إلى
، )ميكروغراي في الساعة 1.3(ملي راد في الساعة  0.13مستويات إشعاع تصل لغاية 

ويات إشعاع وتوجد مست. كثر بعشرة أضعاف من الخلفية اإلشعاعية الطبيعيةأوالتي هي 
واراباري، بعضها في األجزاء من القرية التي لم تبن جمشابهة داخل بعض البنايات في 

ن النشاط اإلشعاعي مرتفع فيها بسبب رمال إف على رمال المونازايت، ومع هذا،
 ,Cullen and Roser)كولين وروسر قام .مواد البناء ضمن دمجتي تال الشواطئ
 لسوداءل اامنطقة الرم فية لإلشعاع الخارجي قياسات مستفيض  بإجراء (1964
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إلى يتعرضون نسمة في المنطقة  60000السكان البالغ عددهم نحو  واستنتجا أن جميع
) 6600نحو (عدداً قليالً فقط  أنمستويات إشعاع عالية بصورة غير اعتيادية، و

لسكان عدد او). ملي سيفرت في السنة 5(ريم في السنة  0.5كثر من أيتعرضون إلى 
 (Epidemiological investigations)ال يسمح بالقيام بدراسات وبائية نسبياً قليلال

كثر من أذات معنى، ولكن الدراسات الوراثية الخلوية قد دلت على وجود تكرار 
  . (Barcinski et al., 1975) االعتيادي في شذوذ كروموسومات الدم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ال السوداء في جواراباري بوالية اسبيريتو شاطئ الرم:  13ـ  6الشكل رقم 

المساحات السوداء تحتوي على رمال المونازيت التي يكون مقدار . سانتوس، البرازيل
يسافر السياح إلى هذه الشواطئ . ملّي راد في الساعة 5التعرض فوقها كبيراً يبلغ 

  بسبب االعتقاد المحلي بفوائد آثار النشاط اإلشعاعي
 
سلسلة الثوريوم  رـن عناصـم يـة في المونازايت هـة الرئيسيـمشعن النويدات الإ

ذا فهناك بعض الفرص ـبعض اليورانيوم، وبه أيضـاًد ـن يوجـ، ولك232-
غذاء  زرعي في مناطق المونازايت في البرازيلفومع هذا، . 226-المتصاص الراديوم 

. من مصادر خارجيةالسكان المحليين بالدرجة األساس  ي غذاءـويأت، اًدـل جـقلي
اع الخارجي، وال ـإلى اإلشع بشكل رئيسيود التعرض في مناطق المونازايت ـويع

 Eisenbud et al., 1964; Penna Franca)ذات أهمية الداخلية  اتالجرع يعتقد أن 

et al., 1970) . 
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 كثر منألمونازيت لفي مقاطعة كيراال على الساحل الجنوبي الغربي للهند ترسبات توجد 
 وفي المتوسط تكون. شخص 100000يقطن المنطقة نحو و تلك الموجودة في البرازيل

المعلن عنها في البرازيل،  للجرعاتالناجمة عن اإلشعاع الخارجي، مشابهة  اتالجرع
، ولكن تم اإلعالن عن )في السنة ملّي غراي 6-5(ملي راد في السنة  600 - 500

 )ملي غراي في السنة 32.6(في السنة  ملي راد  3260فردية تصل لغاية  جرعات
(Sunta et al., 1982) . ولم تبدأ لحد اآلن الدراسات الوبائية التي يمكن أن تجرى على

 وقد جرى. ، ولكن جرى نشر بعض التقارير(Eisenbud, 1992)مجتمع بهذا العدد 
 تفوق المعدل(Down,s syndrom) اإلعالن عن حدوث حاالت المرض المنغولي 

،  (Kochupillai et al., 1976) ق ذات الخلفية اإلشعاعية العاليةـفي المناط ديالعـا
اعتبار المرض  في السابق ولم يجر. (Sundaram, 1977)  رى دحض ذلكـولكن ج

عن  هنا وعلى العكس من البرازيل، لم يعلن. المنغولي ناتجاً عن التعرض اإلشعاعي
 (Mistry et al., 1979)  مستري وزمالؤه أعلن وقد. دراسات وراثية خلوية في البشر

الغذاء الذي ينمو في منطقة المونازايت كان أعلى من في  228-ن امتصاص الراديوم أ 
                                                 .االمتصاص المعلن عنه في البرازيل

 Ullal) شاطئ أواللوجدت منطقة أخرى ذات نشاط إشعاعي طبيعي عالي في وقد 

beach)  بالقرب من ماناغالور(Managalore) الهند ،(Badhakrishna et al., 

ي اغر ميكرو 2 قاربفي مجال يفي هذه المنطقة  اتمعدالت الجرع كانتوقد . (1993
بدأ توصيف هذه  ولقد .المونازايتب وترتبط) في الساعة ميكروراد 200(في الساعة 

الجرعة في  تساهم الثوريوم واليورانيوم سلسلتيحيث لوحظ أن نويدات  المنطقة
(Narayana et al., 1995) . 

راكسا أويوجد مصدر مختلف بصورة متميزة للتعرض إلى اإلشعاع الطبيعي قرب مدينة 
(Araxa) في هذه  بصورة عامة التربة فقيرةو. في مقاطعة ميناس غرياس البرازيلية

وهو  ، (Apatite) باتايتألا ام المعدنيالخوي على تتح بعض النقاط التيالمنطقة ما عدا 
الغذاء الذي ينمو في هذه  ويحتوي. اليورانيوم والثوريوم فوسفاتي يحتوي على خام

 عدد ، ولكن226-والراديوم  228-المنطقة على كميات عالية نسبياً من الراديوم 
 (Penna Franca et al., 1970)بنا فرانكا ومعاونوه قام. صغير األشخاص المعرضين

المنطقة، حيث قاموا بإجراء تحليل  في هذهبإجراء مسح لعادات التغذية للسكان المحليين 
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ة، يتناول نحو المنطق هذه في يعيشونشخص  1670ومن بين . ألغذيةلشعاعي ئي إكيميا
نسبة الراديوم  وتبلغ، الطبيعي المعدل مرة من 100 - 10 بـأكبر  منهم الراديومٍ 200

 .إلى واحد 6 نحوفي الغذاء  226 - إلى الراديوم 228 -

في  (Pocos de Caldas) قرب تل بوكوس دي كالداس ةذشاكذلك توجد حالة فريدة 
، الذي  (Morro do Ferro) مقاطعة ميناس غرياس، وهي وجود تل مورو دو فيرو

وتوجد قرب قمة التل ). 14 -  6الشكل (متر فوق المستوى المجاور له  250يرتفع إلى 
طن متري من  30000وي على نحو تالخامات القريبة من السطح، تح كومة من

وتتراوح مستويات . من عناصر األرض النزرةمتري طن  100.000الثوريوم، ونحو 
) ملي غراي في الساعة 0.02 – 0.01(ملي راد في الساعة  2إلى  1اما الطبيعية بين ج

امتصت وقد . (Eisenbud et al., 1984) متر مربع 30.000ضمن مساحة تبلغ 
، بحيث أمكن تصويرها 228-النباتات الموجودة في التل كمية كبيرة من الراديوم

كما هو موضح في الشكل (Autoradiographed) ة تصوير اإلشعاع الذاتي ـبواسط
)6 -15(.  

ت دراسات على تعرض الجرذان التي تعيش تحت األرض في تل مورو دو ـأجري
 222-الفئران التي تأتى من استنشاق الرادون  جرعةان ـة بمكـومن األهمي. فيرو

في جحور الفئران   (Drew and Eisenbud, 1966)ده درو و إيزنبدـالذي وج
 ).بكريل للمتر المكعب ميجا 3.7(بيكو كوري في الملي لتر  100 إلىبتراكيز تصل 

  ائيـةهوات الـلقصبل للخاليـا القاعديـة فـي النسيـج الظهاريقدرت الجرعة  دـوق
(Basal cells of the bronchial epithelium)  إلى  3000للجرذان بما يتراوح بين

جرذ اصطيدت  14ومن بين ). سيفرت في السنة 300إلى  30(ريم في السنة  30000
 لذلكوليس  .، لم تشاهد أية تأثيرات لإلشعاعالباثولوجيةوذبحت ألغراض الدراسات 

رو دو فيرو منطقة صغيرة نسبياً، وإذا تأثرت الجرذان ن موألاألمر أهمية كبيرة، وذلك 
وباستخدام . المجاورة العاديةنه يمكن أن يعوضوا بسرعة من المناطق إبهذا التعرض ف

التي (Thermoluminescent  dosimeters)  الوميض الحراريب اتجرعالمقاييس 
الحقاً، قدرت  أسرهابعد ذلك ثم  إطالقها جرى إصطيادها ثمفي الجرذان التي زرعت 
ملي غراي  67إلى  13(راد في السنة  6.7إلى  1.3الخارجية للجرذان بنحو  اتالجرع

وسوف تتم مناقشة الدراسات األخرى التي أجريت في منطقة مورو دو فيرا ) في السنة
  .11في الفصل 
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  ازيلفي ميناس جيرايز ـ البر) جبل الحديد(المورودي فيرو :  14ـ  6الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

لفصيلة  )تصوير باإلشعاع الذاتي(ذاتية  صورة راديو غرافية:  15ـ  6الشكل رقم 
  من المورودي فيرو في والية ميناس جيرايز، بالبرازيل (Adiantum)اديانتم 

  )بلطف من الدكتور ادواردو بينا فرانكا(
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 (The Chinese Monazite Area) منطقة المونازايت الصينية

في مقاطعة  تربتها تقعفي  المونازايتب غنيةنسمة في منطقة  73,000يعيش نحو 
في الصين، حيث يبلغ معدل التعرض اإلشعاعي الخارجي  (Guangdong) وانغدونغغ

مستويات اإلشعاع  وتفوق). ملي غراي في السنة 3.3(ملي راد في السنة  330نحو 
ومساعدوه بدراسة مستفيضة  (Wei) وي قام. الطبيعيثالث أو أربع مرات المستوى 

الجسم  حمولةأعلن أن و .(Wei, 1980) 1972عام الطويلة األمد للمنطقة، ابتداء من 
بيكو كوري  281 نحو بلغت ة اإلشعاعية العاليةـفي منطقة الخلفي 226-من الراديوم

ة المستخدم الشاهد المنطقة المستوى الموجود في ، ثالث مرات أعلى من)بكريل 10.4(
، لم يتمكن الباحثون الصينيون من إيجاد 2وكما لوحظ في الفصل .  ألغراض المقارنة
  .  (Wei et al., 1990)على صحة السكان  الزائدأي تأثير لإلشعاع 

   (The Natural Reactor at Oklo) وكلوأالمفاعل الطبيعي في 

وهو الكشف . عالميعلى المستوى ال دهشة العلماء 1972عام  الذي جرى أثار االكتشاف
ى المسم (Open-pit uranim   mine)أن منجم اليورانيوم المفتوح الذي انتهى إلى 

في غرب أفريقيا، كان البقايا  (Gabon) وكلو، الذي يقع في جمهورية الغابونأ
الرغم من أن اليورانيوم الحديث على و. حفورية لمفاعل طبيعي عمره بليوني سنةاأل
، ذو عمر النصف البالغ 235-النظير اإلنشطاري اليورانيوم  من% 0.72وي على تيح

. 238-بليون سنة، الذي هو عمر النصف لليورانيوم 4.5 مليون سنة مقارنة ب 700
عظم كثيراً قبل أفي الخامات  ةالموجود 235-وبهذا كانت النسبة المئوية لليورانيوم

جرت . متوفرةطار نشاإلبليوني سنة، وعلى ما يبدو كانت ظروف بدء تفاعالت 
 رةالفتكثر من بليوني سنة، وخالل تلك أل (Criticality) على الحالة الحرجة ةالمحافظ

أطنان  6سنة، عن طريق استهالك -طمليون وا 15000  بلغتقدر أن الطاقة المتحررة 
دلت دراسة حركة نواتج االنشطار، وعناصر ما وراء وقد . 235-من اليورانيوم 

المنتجة خالل هذه الفترة مع بعض االستثناءات،  (Transuranic elements) اليورانيوم
ر ـل الحادي عشر تأثيـاقش الفصـوين. اـقلهأة كانت على ـن هذه الحركعلى أ

 ;Cowan, 1976)دت على إدارة النفايات المشعة ـات التي وجـذه المعلومـه
IAEA, 1975). 
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  الفعالة المقدرةمعدالت مكافئ الجرعة السنوية  22ـ  6الجدول رقم 
  )أ(من المصادر الطبيعية في المناطق العادية

 المصدر
معدل مكافئ الجرعة 

  الفعال
 )سنة/ملي ريم(

معدل مكافئ الجرعة 
  الفعال

سنة/ ميكرو سيفرت 
 كلي داخليخارجي كليداخليخارجي

 360 360 3636األشعة الكونية بما فيها النترونات
 15 15  1.51.5الكونيذات المصدر ويداتالن

    المشعة األرضية النويدات
 330 180 150  33 18 15 40-البوتاسيوم
  6  6   0.6 0.6  87-الروبيديوم

          238-سلسلة اليورانيوم
  5  5   0.5 0.5  234-اليورانيوم←238-يورانيوم
 7 7  2300.70.7-الثوريوم
 107 226100.710.71007-الراديوم
11001100  110110 214ـ الرصاص222-الرادون

 120 120  2101212-ـ البولونيوم210-الرصاص
    232-سلسلة الثوريوم

 33  2320.30.3-الثوريوم
 173 13 224161.316.3160-ـ الراديوم228-الراديوم
 160 160  2081616-ـ الرصاص220-الرادون

16002400 800 80160240)مقرب(الكلي
  . (UNSCEAR, 1988)مأخوذة عن ) أ(

  متوسط مكافئ الجرعة الفعال السنوي 23ـ  6الجدول رقم 
  المقدر والذي يتعرض له فرد من الجمهور في الواليات المتحدة

  )أ(من االشعاعات الطبيعية

 متوسط مكافئ الجرعة الفعال السنوي المصدر
 ملي ريم ميكروسيفرت

 200 2000 )الرادون ونواتج تفككه(شق المستن
األخرى المستقرة داخلياًالنويدات

(210Po, 40K) 
390 39 

 28 280 اإلشعاعات األرضية
 27 270 إشعاعات كونية

 10 1 (14C)إشعاع مولد من األشعة الكونية
  300  3000 )مقرب(المجموع

  . (NCRP, 1987a) مأخوذة عن) أ(
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ط مكافئ الجرعة السنوي المقدر الذي تتعرض له أنسجة متوس 24ـ  6الجدول رقم 
  )أ(في الواليات المتحدة من االشعاعات الطبيعيةمختارة في فرد من الجمهور 

 المصدر

 )ملي ريم(مكافئ الجرعة السنوي  )ملي سيفرت(مكافئ الجرعة السنوي 

النسيج 
الظهاري 
 الشعبي

أنسجة 
رخوة 
 أخرى

سطح 
 العظام

نخاع 
 العظام

ج النسي
هاري الظ

 الشعبي

أنسجة 
رخوة 
 أخرى

سطح 
 العظام

نخاع 
العظام

 27 27 27 27 0.27 0.27 0.27 0.27 كوني

  3  1  1  1 0.03 0.01 0.01 0.01 مولد كونياً
  28  28  28  28 0.28 0.28 0.28 0.28 أرضي
  -  -  -  2400 - - - 24 مستنشق
  50  110  35  35 0.5 1.1 0.35 0.35 في الجسم
المجموع 

 )بمقر(
25  0.9  1.7  1.1  2500  90  170  110  

  . (NCRP, 1987a) مأخوذة عن) أ(
 

א א  Summary of)אא
Human Exposures to Natural  Ionizing Radiation) 

حيث يكون النشاط اإلشعاعي  ،أنحاء العالم كثير مناألشخاص الذين يعيشون في  يتلقى
وتساهم . )22-6(الجدول  يبينهسنوي  فعالة ةجرع ، مكافَئفي الحدود الطبيعيةي الطبيع

من مجموع مكافئ % 40قصيرة العمر بنحو ال تفككهاونواتج  222-نويدة الرادون 
 فيالذي يأخذ وفي الفصل الثاني،  هشرح تم وهو المصطلح الذي الفعالةالجرعة 

 اتلنويدلحجم النسيج المتعرض وض لإلشعاع، النسيج المتعر جرعةاالعتبار مكافئ 
 نويدةويقتصر تشعيع . هذه النويدات إلشعاعالنسبية النسيج حساسية ة، وـالمشع

في  ة القاعديةهاريالظ النسيج خاليا علىقصيرة العمر ال تفككهاونواتج  222-الرادون
  .غرامات فقط بضعة التي لها كتلةُ القصبات الهوائية

لسكان الواليات  مخالفة إلى حد ما، السنوي الفعالةمكافئ الجرعة ل درت قيمقُوقد 
بين  االختالف الرئيسي. (NCRP, 1987a) )23-6(الجدول  المبينة في ، وهيالمتحدة

هذه ف. 222-ناجم عن الرادون الفعالمتوسط مكافئ الجرعة  أن هو هذين التقديرين
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العالمية غير معروف بصورة  222-توسط مستويات الرادونمن كمية صعبة التقدير ألال
إلى  222-لتحويل التعرض إلى الرادون ستخدمتُ متعددةهناك نماذج رياضية أن جيدة و
للتمييز عن مكافئ (تقديرات مكافئ الجرعة  )24-6(الجدول يبين و. لرئةا جرعة

 يتفاوت متوسط مكافئ الجرعة السنوي،في أوروبا و. لعدد من األنسجة) الفعالةالجرعة 
) ملي ريم في السنة 200(ملي سيفرت في السنة  2الذي يبلغ  المنخفضإذ يتراوح بين 

 ,.Green et al)ملي سيفرت في السنة لفنلندا  7للمملكة المتحدة إلى العالي الذي يتجاوز 
داخل البلد الواحد إلى االختالفات في مستويات  التغييراتوتعزى معظم . (1992

  . الرادون داخل األبنية



 

267 

  

א א
א   א

  

الموجود في  235 –إنتاج الطاقة النووية بالدرجة األساس على إنشطار اليورانيوم  يقوم
هو النظير األكثر وفرة الذي  238 –اليورانيوم و%. 0.7ي بمقدار ـوم الطبيعـاليوراني

ألسـر النترونـي إلـى    اب) Transmute(ل يتحـول  ب، ال ينشطر بسهولة %)99.28(
 الموادون ـكتوبهذا ). Fissile isotope(الذي هو نظير إنشطاري  239 –البلوتونيوم 
 (Fertile)إخصـابية  أو  235–مثل اليورانيـوم   ةإنشطاري إمالطاقة الذرية ل المصدرية

الذي ورد في المقدمـة إنتـاج وإعـادة     )2-1(ويوضح الشكل . 238-مثل اليورانيوم 
  . لنوويةاد النووي وعالقتهما بالمكونات األخرى للطاقة معاملة الوقو

 تقريباً بكامله في الطبيعة وهو يوجد .للطاقة النووية في المستقبل محتملالثوريوم مصدر 
تحـول إلـى   تيمكـن أن   إخصابهو نويدة الذي ، 232 –ل نظير الثوريوم ـعلى شك

انبعـاث أشـعة    233–نيوم ومن المساوئ المهمة لليورا. االنشطاري 233–اليورانيوم 
  . التعامل معه يزيد من صعوبة الذي الشيء جاما منه،

  
א   ) Uranium( א

وم ألول مرة خالل الحرب العالمية الثانية، كان يظـن  ـام باليورانيـا بدأ االهتمـعندم
ار االقتصادي نادرة نسبياً، وتوجد فقـط فـي   ـة القابلة لالستثمـالطبيعي التوضعاتن أ

 انهأ في ذلك الوقت عرفيكان  التيومصادر اليورانيوم . ق غنية بمعدن اليورانيتمناط
ومنطقة بحيرة الدب الكبير  السابق الكونغو البلجيكي فيالطبيعية  التوضعاتموجودة هي 

طبيعية  توضعاتكذلك وجود  وكان من المعـروف). سابقاً(دا وتشيكوسلوفاكيا ـفي كن
 التوضـعات الواليات المتحدة، وقـد اسـتخدمت هـذه    بل كولورادو ـأقل جودة في سه

كامالً حينئـذ المـدى    ولم يدرك إدراكاً. در للراديومـالطبيعية لعدد من السنوات كمص
 برامج استكشـاف وبعد . امل لمصادر الواليات المتحدة الموجودة في الجنوب الغربيكال

بسـرعة   الوطنيـة  محكومة الواليات المتحدة، نمت صناعة اليورانيو أجرتهامستفيضة 
وقد شـجعت حكومـة الواليـات المتحـدة     . الل فترة ما بعد الحرب العالمية الثانيةـخ

 يتجسـد ومع ذلك، لـم  . ة األخرىـدان الغربيـاف وتعدين اليورانيوم في البلـاستكش
ر لليورانيوم الذي سبق التنبؤ به بسبب انخفاض الطلـب علـى   ـوق المدني الكبيـالس
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دأ في الواليات المتحدة في منتصف السـبعينيات مـن هـذا    ـلذي بة اـة النوويـالطاق
  . القرن

 رملي حجرإن احتياطات الواليات المتحدة الحالية من اليورانيوم هي على شكل خامات 
(Sand stone)   أكسيد اليورانيوم  تحتوي علىالتي)U308 (فقط، مقارنـة  % 1 بنسبة

ل وبعد الحرب العالميـة الثانيـة   في الخامات التي استوردت خال %60إلى  %20 بـ
من الخامـات   ن مقادير اليورانيوم المتاحة في الكميات الكبيرة جداًإومع ذلك، ف. مباشرة

تلك المقادير التي أمكن الحصول عليهـا مـن الكميـات     منخفضة الجودة تفوق كثيراًال
  . )1(المحدودة من الخامات عالية الجودة

 114000وم في الواليات المتحدة ب ـاليوراني اتــدرت احتياطـ، ق1992ام ـفي ع
 Underhill and)معظمها في حوض ويومنغ وهضـبة كولـورادو   يوجد  طن متري

Muller-Kahle, 1993) . ة على ـيعتمد توفر االحتياطات المعدني العمليةومن الناحية
 1990احتياطي الواليات المتحدة عـام  ) DOE,1991(وقد قدرت وزارة الطاقة . ثمنها
طـن متـري    420000دوالراً للكيلوغرام الواحد و 67طن متري، بسعر  118000ب 

المضـمون بصـورة   " وقد تقدر اإلمداد العـالمي . كيلوغرام الواحدلدوالراً ل 111بسعر 
مليون وستمائة ألف طن بدوالراً للكيلوغرام الواحد  80 ذي السعرمن اليورانيوم " معقولة

  . ,Uranium Institute) (1989 1987 متري في عام
طـن   56800، كانت احتياجات العالم من اليورانيوم الصالح للمفاعالت 1992في عام 
كـان ذلـك   و. طن متري 35525كبر بعض الشيء من اإلنتاج العالمي البالغ أمتري، 
طن متري وكان اإلنتـاج   51000، عندما كانت المتطلبات 1988عن عام كبيراً  تغييراً

يسـتمر  ويتوقع أن ). Underhill and Muller-Kahle, 1993(طن متري  60800
 المفاجىءر ـبالتوف اإلمـدادر ـويتأث. 2010لغاية عام  1992عام  الطلب المسجل في

إنتاج األسلحة النوويـة   بتوقف الطلبتأثر يكما االتحاد السوفيتي السابق،  فيلليورانيوم 
  . في الواليات المتحدة

معـدل توظيـف    فمن. اليات المتحدة بالفعل بفترة هبوطتمر صناعة اليورانيوم في الوو
 682، كان هناك انخفاض منتظم إلـى  1979سنة عام  ـ  شخص 21000 يبلغ عظميأ

وفـي عـام   ). Nuclear Energy Institute, 1995( 1992سنة في عام  ـ  شخص
                                                 

لصحية اإلشعاعية لتعدين صخور واآلثار ا. سفاتطيات كبيرة مؤكدة في ركازات الفتوجد احتيا )1(
  .سفات هامة سواء جرى استخالص اليورانيوم منها أو لم يجر وهو ما نوقش في الفصل السادس الف
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 يقافها بانتظـار اسـتئناف  إأو  تماماً يقاف المصانع في الواليات المتحدةإ، جرى 1993
وفي الماضي جرى نقل نـاتج هـذه   ). Nuclear Energy Institute, 1995(العمل 

إلـى مركبـات    الركـازات تم تحويـل  ياليورانيوم حيث  مصافيالمصانع إلى منشآت 
لى مصانع إانيوم ومن هناك نقل اليور. ية العاليةئايذات النقاوة الكيم المطلوبة اليورانيوم

وتـتم عمليـات   . 235 –اليورانيـوم   تواه مـن حمزيادة  يجرتحيث  تخصيب النظائر
وهايو ووادي تنسـي،  أفي منشآت انتشار الغازات العمالقة التي تقع في  تخصيب حالياًال

ـ فـي النهايـة م   الفصل باستخدام الليزر التي طورت حديثاً عمليةُ لُّحولكن ربما تَ لَّح 
  . االنتشار الغازي

إلـى   كأكسيد أو كفلـز شحن اليورانيوم  يمكنه نإ، فمطلوباً خصيب النظائرتوإذا لم يكن 
المنشآت التي يمتلكها القطاع الخاص أو الدولة حيث يجري تصـنيع عناصـر    عدد من

، شحن اليورانيوم المخصب ويمكن كذلك. وقود اليورانيوم لمفاعالت اليورانيوم الطبيعي
جزء كبير من كان في الماضي و. لى منشآت تصنيع الوقودإ االنتشار الغازيمن مصانع 

لتي تقع فـي هـانفورد   لى منشآت تصنيع البلوتونيوم اإ يحولمعدن اليورانيوم الطبيعي 
  .فريوسافانا ر

  
)Uranium Mining(اليورانيوم إستنجام
 فـي  بالعمل على سـطح األرض أو اليورانيوم بصورة رئيسية  )تعدين( إستنجام جرى

عامـل  التي يعمل بها  ن الصغيرة نسبياًف المناجم في سعتها مـوتختل. الحفَر المفتوحة
بصـورة   الميكنةالتي تستخدم  يةيدوية إلى المؤسسات أدواتيستخدمون  واحد أو عامالن

تعدين اليورانيوم عن طريق غسـل   ثبت إمكان. شخص ئةامكثر من أتامة ويعمل فيها 
ن الذي يدعى كذلك بتعدي) Underground leaching(تحت األرض في الموقع التربة 
كثر أهمية فـي  أالذي قد يكون ) Solution mining( )اإلستنجام بالمحاليل( لـالمحالي
ـ ). Hunkin, 1980( عندما يستأنف إنتاج اليورانيـوم  المستقبل ـ ـويتضم ن ـن تعدي
مؤكسـدة  اء الذي تضاف إليه عوامل ـخ المـل إذابة اليورانيوم عن طريق ضـالمحالي

الخامات وبعدها يضخ المحلول  إلى أماكـن توضعأو كيماويات لتكوين مركبات معقدة، 
وتخفض هـذه الطريقـة   ). Brown and Smith, 1980( لمعاملته كيميائياًإلى السطح 

بشـأن  ومع ذلك، هناك قلـق  . قليلةالتأثيراتها البيئية  إضافة إلى المخاطر على العاملين
  .  الجوفية احتمال تلويث المياه
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في هواء مناجم اليورانيوم الموجودة تحت  تفككهنواتج ويمكن أن يشكل تركيز الرادون و
وكمـا  . تهوية تلك المناجم بصورة جيدةسطح األرض مخاطر على العاملين ما لم تجر 

أن حاالت مرض  ،منذ مطلع القرن ،من المعروفنه إجرت مناقشته في الفصل الثاني، ف
كانت بسبب تعرضهم إلى سرطان الرئة العالية بين عمال التعدين في بوهيميا وسكسونيا 

تبني اإلجراءات الوقائيـة المناسـبة ضـد     يجروبالرغم من تلك التجربة، لم . الرادون
لجنة الطاقة الذريـة   ولم تتول. م في الواليات المتحدةد بدء تعدين اليورانيوـالرادون عن
ولية عن صحة عمال تعدين اليورانيوم عندما تشـكلت الوكالـة عـام    ؤة المسـاألمريكي

لجنة الطاقة الذريـة   تكونحدد القانون أن  وقد .بسبب صيغة قانون الطاقة الذرية 1947
إزالـة   تـتم ولة بالنسبة للسالمة الصحية والمهنية من الواليات، ولكن فقط بعـد أن  ؤمس

فسرت لجنة الطاقة الذريـة القـانون بطريقـة    وقد . ةـقعها في الطبيعاالخامات من مو
طرة للواليات التي يجري فها التعدين، حيث كان تطبيق حرفية غير حكيمة وتركت السي

 لم يعمل إالّالقرار،  وبسبب هذا). Eisenbud, 1990(قواعد السالمة المهنية غير كاف 
 حاالت مرض سرطان الرئة حفزهـا الـرادون   وحدثتالقليل لتقويم وتحسين الظروف، 

حادية لغاية نهاية الستينات ن ولم تتدخل الحكومة االتـلدى عمال التعدي وكان يمكن منعها
)Holaday, 1969(ة بعمال ـعلقتي المـرادون األولـر الـت معاييـا وضعـ، عندم

  .بشكل خاص  المناجم
طلق نة الغازية الوحيدة المهمة التي تـات المشعـي الملوثـه تفكّكهج ـوالرادون ونوات

إلـى   1000اجم ما بـين  وتتراوح معدالت التهوية المطلوبة للمن. من المناجم إلى البيئة
ـ تقدم مكعب في الدقيقة، ويح 200000كثر من أ ز مـن  ـوي الهواء المطلق على تراكي

قدم مكعب مـن   1000في الدقيقة لكل  ميكرو كوري 20إلى  0.5الرادون تتراوح بين 
الـرادون   دفـق تجـاوز  يال  وهو ما، )ألف بكريل للمتر المكعب 26 – 0.65(الهواء 

ـ  اًغ نحو كيلومترـة تبلـلمساح) Normal radon flux(الطبيعي  مـن   اًواحـد  اًمربع
الناجمة  ،السكان بالنسبة لعموم ،المخاطروال تعتبر ). Holaday, 1959(سطح األرض 

  ).Blanchard et al., 1982(عن إطالق المواد المشعة من مناجم اليورانيوم مهمة 
  

)Uranium Mills(مطاحن اليورانيوم

 لمناجم إلى المطاحن حيث ينتج أكسيد اليورانيوماليورانيوم من ن خامات اـري شحـيج
(U3 O8)   الكعكة الصفراء  من %70الذي يشكل الذي)Yellowcake .(  يبدأ الطحـن

فصـل اليورانيـوم بالغسـل     يليهـا الخامات إلى قوام رملي ناعم،  تحولبعملية جرش 
وبالرغم . االستخالص بالمذيباتالتركيز إما بالتبادل األيوني أو ثم الحامضي أو القاعدي 
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 فإن معظم نواتج التفكـك من اليورانيوم من الخامات بهذه الطريقة، % 95من إزالة نحو 
ي يجـري  ذوال المخلوط المتخلففي البقايا المحتواة في  تبقىالمشعة لسلسلة اليورانيوم 
فـي   ن مطاحن اليورانيوم في الواليات المتحـدة تقـع  وأل. طرحه إلى مناطق التجميع

المحجـوز يجـف بسـرعة،     المتخلف المزيجن إقاحلة في الجنوب الغربي، فالمناطق ال
 ; Clegg and Foley, 1958) مـن الرواسـب  وبمـرور الـزمن يصـبح كومـة     

Goldsmith, 1976 ; NRC, 1980a,b)  . تراكم نحو  1983سنة  وقد تقدر أنه حتى
مسـتخدم أو  موقـع عمـل    52مليون طن متري من بقايا مطاحن اليورانيوم في  175

ا يقع في كـانونزبرغ  ـدا واحد منهـة، ما عـ، تقع جميعها في الواليات الغربيمتروك
)Canonsberg ( في والية بنسلفانيا)U.S. DOE, 1985 a .(  

 1960 عـام ال بـين  مـا  لى قمته في الواليات المتحدة للمدةإاليورانيوم  طحنوصل وقد 
ولكن انخفض هذا العدد إلى درجـة  . نة عاملةمطح 25حيث كانت هناك  1962 عاموال

كانـت هنـاك    1990عام العند نهاية و. ب انخفاض الطلب على اليورانيومـكبيرة بسب
مطحنـة   14م من أن هنـاك  ـدة بالرغـات المتحـفي الوالي فقط تعمـالنمطحنتان 

ن الواليات المتحـدة إمـا أنهـا    ـع مطاحـوإن جمي). DOE, 1991b(يمكن تشغيلها 
  . (Nuclear Energy Institute, 1995) إيقاف مؤقتأو في حالة  ورةمهج

انبعـاث   ـ  1 :بسـبب   أكوام بقايا المطاحن مصدراً للمشاكل البيئيـة وذلـك   وتعتبـر
في إقامـة   استخدام البقايا ـ  3تشتت البقايا بفعل الرياح والمياه،  ـ  2، 222-الرادون 
في  المخلفاتولية إلى وزارة الطاقة لتثبيت ؤالمس 314-92ويعطي القانون العام . األبنية

لتصنيع اليورانيوم، طبقاً للمعايير التي وضعتها وكالة حماية البيئة  شغالموقعاً غير  24
)EPA, 1983 .(ي الملوثة األخرى ذات العالقة ـا واألراضـوام البقايـراوح أكـوتت

، )ة آالف متر مربـع أربع( إيكر 612إلى  21ا من ـفي حجمه 24 ـلاع ـبهذه المواق
اإلجـراءات   15ويناقش الفصـل  ). DOE, 1995b(يكر إ 3894 مجموعه لنقل إلى ما

  .المتخذة بموجب هذا القانون

  )Radon Emanation( انبعاث الرادون

 1000إلـى   50في بقايا المطاحن يتـراوح بـين    226–ز الراديوم ـد أن تركيـوج
من البقايا الجافة ) ريل للكيلوغرام الواحدبك كيلو 37إلى  1.85(رام ـي في الغربيكوكو

)U.S. EPA, 1982 .( أكوام البقايا لمئات اآلالف من  فيوسوف يستمر توليد الرادون
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الموجود أصـالً فـي    230 –وي على جميع الثوريوم تن األكوام تكاد أن تحألالسنين، 
 والـدة هـي  ) سـنة  80.000عمر النصف (طويلة العمر الذه النويدة ـات، وهـالخام

تفترض معظم النماذج الخاصـة  . 222–بدوره إلى الرادون  يتفككالذي  226-الراديوم 
 المواقـع البينيـة  ن الرادون يدخل إلى غازات أج في أكوام بقايا المطاحن بالرادون النات

(Interstitial gases)  اء  الموجودة ضمن كومة البقايا الجافة عن طريق ارتـداده جـر
ح الكومة حيث يـدخل  ـإلى سط ذ الرادونـينفمن ثم ، و)Alpha recoil(ألفا  إطالق

 ;Tanner, 1980)إلى الجو بمعدالت إطـالق متغيـرة إلـى درجـة كبيـرة جـداً       

NAS/NRC, 1986) . جمعت وزارة الطاقة وقد)U.S. DOE, 1981 ( معلومات عن
ات عظيمـة  معدالت اإلطالق المقيسة اختالف أظهرتلبقايا المطاحن،  اًمهجور اًموقع 24

. مواقـع مفـردة  أيضاً بين نتائج القياسات التي أجريت في ليس فقط بين المواقع، ولكن 
سة ضعيفة، ولم توجد عالقة بين وتلك المقي المتوقعةكانت العالقة بين معدالت اإلطالق و

ـ . نمكمأو ال في البقايا الراديوم من محتوىالوالرادون  دفق ن مثـل هـذه   إوبالتأكيد، ف
االعتبار بعض العوامـل مثـل رطوبـة التربـة      عينبد أن توجد عند األخذ ب العالقة ال

وسرعة الهواء والضغط الجوي والعوامل األخرى التي يتوقع لها أن تؤثر على معـدل  
  . اإلطالق وتركيز الرادون

نه إذا أعلن أن معدل االنبعاث يكون حساساً بالنسبة لالختالفات في الضغط الجوي وُأقد و
اختالفات في معدل  يؤدي إلىفقط، في الضغط الجوي، يمكن أن % 1قداره حدث تغير م

وقد ). Clements and Wilkening, 1974% (100إلى % 50اإلطالق تتراوح بين 
 ذلك النتشار من قبل بعض الباحثين بأنتفسير العالقة بين الضغط الجوي ومعدل ا جرى

 جـوي المـنخفض، وتخفيـف   الضـغط ال  يعود إلى إطالق أسرع للرادون خالل أوقات
بواسـطة   المضخوخ إلى هذه المواقـع وفي المواقع البينية في التربة الرادون الموجود 

 Kraner et al., 1964; Clements and)الهواء خالل أوقات الضغط الجوي العالي 

Wilkening, 1974).  

ـ  لطحـن اليورانيـوم  البيئية العامة  تأثيراتعن الأساسي  تقرير ترضواف جنـة  ل هأعدت
 ,U.S. NRC(مـن البقايـا الجافـة     222-مقدار تدفق الرادونن أالنووية ب التنظيمات

1980a (التـي  بيكوكوري واحد للمتر المربع في الثانية للبقايـا الجافـة    مساوياً يكون
بكريل واحد للمتر المربع في ( 226–بيكوكوري واحد للغرام من الراديوم  على تحتوي
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بكريل للكيلوغرام من  1000 للبقايـا الجافة التي تحتوي على 222–الثانية من الرادون 
لكل  ذلك المعدل لإلطالقن أ) Schiager, 1986( شياغر الحظ وقد ). 226 –الراديوم 

. العاديةالتربة  منالرادون  قابل للمقارنة بمعدالت إطالقالبقايا  وحدة نشاط إشعاعي في
–مـن الراديـوم    المحتوى العاليلبقايا إلى الرادون في أكوام ا دفقويعزى سبب زيادة 

 كيلـو  10نحو (رام ـلكل غ كوريبيكوعدة مئات  قد تحتوي على، التي في البقايا 226
كيلو  0.08إلى  0.04(بيكو كوري للغرام الواحد  2-1 ـة بـمقارن) بكريل للكيلوغرام

تكون صغيرة  البقاياوام ـوبما أن المنطقة المغطاة بأك. العادية للترب) للكيلوغرام بكريل
 زيـادة  ن األكوام نفسها ال تساهم بدرجة كبيـرة فـي  إيكر، فإ 100إلى  10تبلغ عادة و

ويمكن قياسها فقـط فـي    محلياًويكون تأثيرها . في البيئة العامة الجوي تراكيز الرادون
  ). Healy, 1981;Shearer and Sill, 1969; Schiager, 1974( حدود ميل واحد
سلسـلة   والـد  ،الرادون ذات علىفقط حظة أن معدالت االنبعاث تنطبق ومن المهم مال

 )تزايـد (نمو ويحدث . ليست غازية وال تنفذ من التربة تفككهن نواتج الرادون، وذلك أل
سطة االضـطرابات  االرادون بو )خلخلة( تخفيف الجو عند فيبعد اإلطالق  التفكك نواتجِ
مـن نـواتج    الموجود الريح السائدة، يكون الجزء باتجاه لمسافاتونه إولهذا، ف. الجوية
  . من حالة التوازنمنه في  قل كثيراًأ الرادون تفكك
ن إطالقات الـرادون نفسـها   إت، فـي أجريـات التـف الدراسـإلى مختل اداًـواستن
هـذه المخـاطر   ن إع ذلك، فـوم. رادـى األفـعل صغيراً للمخاطردرا ـر مصـتعتب

قـدرت   وقد .اص وتستمر لمدة طويلةـعدد كبير من األشخ إلىبالنسبة  تحدثالصغيرة 
الرادون المتولد عن أكوام البقايـا   بأن) U.S. NRC, 1980a(النووية  التنظيماتلجنة 

 6نحـو  قد يؤدي إلـى   2000كامل طاقتها لغاية عام بجميع المطاحن  اشتغلتفيما لو 
 2000-1979سنة خالل المـدة  في ال) نتيجة األمراض السرطانية(وفيات سابقة ألوانها 

سكان هذه البلدان سـوف   تعداد وإذا افترضنا أن. في الواليات المتحدة، المكسيك وكندا
 موت المبكـر لا مخاطرن إمليون نسمة خالل هذه الفترة، ف 400 هيصل إلى ما مجموع

ب مرض السرطان الناجم عن التعرض إلـى الـرادون   ـألي شخص بسب ةـالمحسوب
للفـرد   وستكون المخاطر المحسـوبة . x 10-8 1.5نحو  حياته تكون سنة من 70خالل 

لمدى  x10-4  4 حيث تبلغ من الكومة أكبر كثيراً اتكيلومتر 3 مسافة علىالذي يسكن 
ن المخاطر إوبهذا، ف للمخاطر رضةًع سيكونمن هؤالء األفراد  قليالً الحياة، ولكن عدداً

  . تحت أسوأ الظروف صغيرة تكون سوف المفترضة الناجمة عن إطالق الرادون
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  )Dispersion by Wind and Water( التشتت بفعل الرياح والماء
ل كّأأو الت ،اإلنحجازفي البيئة عن طريق فشل  المخلفاتالمواد من أكوام  تنتشريمكن أن 

المسـتقبل المنظـور    اإلنحجـاز خـالل  فشل  منعويمكن . الريح أو بفعل المياه الجارية
نه يمكـن  إ، فجرى تجهيز األكوام باألغطيةوإذا ما . ائق الهندسية المتاحةباستخدام الطر

أكوام  فيهاتوجد اء والريح في المناطق شبه القاحلة التي ـق المـل عن طريكّأتجنب الت
االعتبـار   بعـين ومع ذلك، وعند األخذ ). Webb and Voorhees, 1984( المخلفات

نـه ال يوجـد   إ، ف226–الراديوم  والدو ، الذي ه230–عمر النصف الطويل للثوريوم 
جراءات الوقائية سوف تكون مؤثرة لمئات اآلالف من السـنين التـي   مايؤكد أن هذه اإل

التغييرات المستقبلية في المناخ  كانوال يمكن للمرء استبعاد إم. الراديوم تولديستمر فيها 
  .الكثافة السكانية التي قد تؤدي إلى زيادة المخاطرفي أو 
وتثبيـت  توفير غطاء و بإحاطة الكومةالريح، وذلك  وأالماء  بسببن تقليل التعرية ويمك
. الفائضـة ميـاه  اللتغيير مسار  سدودباستخدام الصخور والمواد األخرى وإنشاء  السطح

الجديدة عن طريق دفنها في حفـر غيـر عميقـة أو     المخلفاتل في كّألتويمكن تقليل ا
ويمكن حجب الرادون عن طريـق تغطيـة   . اناتللفيض معرضةوضعها في مواقع غير 

ويعتمـد  . ، واألسـمنت ىسفلت، الطمالكومة بتراب متماسك أو مادة أقل مسامية مثل األ
  . اختزال إطالق الرادون الذي ينتج عن سمك معين من عطاء التربة على كمية الرطوبة

 ستيك أو الطـين من البال بطانة تحتيةويمكن تقليل تلوث المياه الجوفية عن طريق توفير 
 كثيفةوإذا ما حدث ذلك في منطقة ذات أمطار . فقط لمواقع األكوام الجديدة ةوهذه مالئم

السفلية إلى البطانة  وإالّ تحولت. وتبخر قليل، يكون من الضروري إغالق سطح الكومة
  . وعاء تتجمع فيه الملوثات ثم تتجه إلى السطح بعد ذلك 

بيكـو كـوري مـن     20مقداره  حداً لإلطالقألمريكية وضعت وكالة حماية البيئة اوقد 
، )في الثانيـة  المربعبكريل للمتر  0.74(للمتر المربع الواحد في الثانية  222–الرادون 
ن انبعاث الـرادون لـن   أب بصورة مقبولة مؤكداًطريقة الردم  أن يكون تصميموتطلب 

اب بهذا يترك بال شك الو. عام 1000لمدة والردم  كمتوسط في منطقةيتجاوز ذلك الحد 
ن كلفة أقدرت وكالة حماية البيئة األمريكية وقد . عام 1000لتجاوز المعيار بعد  مفتوحاً

 ,EPA( 2000ة سـنة  يامليون دوالر لغ 540إلى  310 غتبلااللتزام بمعاييرها سوف 
بهـذا  تتعلق عند األخذ باالعتبار المخاطر القليلة التي  هذا إنفاق كبيرأن ويبدو ). 1983
  . األمر 
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 وقد جرى بيان. ة سمح للبقايا السائلة بالتسرب إلى الجداول القريبةـوفي السنوات السابق
)Gahr, 1959 (ـ بعد منطقة  226–الراديوم من  مياه نهر كولورادو محتوى أن د غران

ـ  مقارنة) بكريل للمتر المكعب 1100(بيكو كوري في اللتر  30جنكشن كانت   0.3 بـ
احتوت مياه نهـر  و. باتجاه أعلى النهر) بكريل للمتر المكعب 11(اللتر بيكو كوري في 

في والية كولورادو، حيث كانت تقع ) Urvan(رفان أبعد )  San Miguel(سان ميغيل 
 مقارنـة ) كعبمبكريل للمتر ال 3200(بيكو كوري في اللتر  86، على إحدى المطاحن

من الماء مباشرة باتجاه أعلى ) مكعببكريل للمتر ال 180(بيكو كوري في اللتر  4.9بـ
  . النهر من المطحنة

في جنوب غرب كولورادو الماء للسكان فـي مـدينتي   ) Animas(نيماس أنهر  ويزود
في عام  .للري، كما يستعمل الماء كذلك )Farmington(وفارمنغتون ) Azetec(زتيك أ

بيكو 3.3مطحنة هناكو  ، حيث تقع)Durango(بلغ تركيز الراديوم بعد دورانغو  1955
 7(وري في اللتر ـبيكو ك 0.2مقارنة ب ) بكريل للمتر المكعب 120(كوري في اللتر 

األحيـاء  ن هذا التركيز يحدث فـي  أرف وع .باتجاه أعلى النهر) بكريل للمتر المكعب
بيكـو كـوري    660وي علـى  تمن حقيقة أن النباتات بعد دورانغو تح المائية في النهر

بكريـل   220(بيكو كـوري للغـرام    6مقارنة ب ) بكريل للكيلوغرام 24000(للغرام 
بيكـو   360علـى   والنباتات في النهر بعد دورانغو تحتـوي . قبل دورانغو )للكيلوغرام

ـ  ) بكريل في الكيلوغرام الواحد 1300(ام الواحد غركوري في ال بيكـو   6 ـمقارنـة ب
قبـل المطحنـة   ) لواحـد فـي الكيلـوغرام ا   بكريـل  220(كوري في الغرام الواحـد  

(Tsivoglou et al., 1960a,b).  

السارية )  ICRB(للوقاية من االشعاع  الدوليةتوصيات اللجنة ب االسترشادوجد عند وقد 
أضعاف التناول األقصـى   ةيتلقون ثالث المعالجةفي حينها، أن مستهلكي ماء النهر غير 

وهذا يتضـمن الغـذاء   ). Tsivoglou et al., 1960a,b(اليومي المسموح به للراديوم 
ويعود نحـو  . و على األرض المروية بماء النهر، إضافة الى الماء المستهلكـالذي ينم

  . ه إلى مكونات الراديوم في الغذاء الناتج عن مياه السقي الملوثةنم% 61

 ن الراديوم كـان قـابالً  أفي دراستهما ) Shearer and Lee, 1964( شيررولي استنتج
ن الراديوم كان يدخل إلـى  إوبهذا، ف. ورواسب النهر المخلفاتمن أكوام للغسل من كل 

 األسطح من نجرافالالنهر ليس فقط من النفايات السائلة غير المعاملة، ولكن كذلك من ا
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لمعالجة هذه المشـكلة،   بعض الخطوات المطاحن وقد اتخذ مشغلو. المطر أثناء نـزول
ماس من الراديوم إلى ثالث مرات ينأنهر  مكونات رواسب انخفضت 1963عام  وبحلول
 وقـد أوضـحت  . ة اإلشعاعية مقارنة بعدة مئات من الخلفية قبل بضع سـنوات ـالخلفي

نيماس الخطورة الكامنة فيما لو لم تتخذ االحتياطات لمنع تلوث مياه الشرب أتجربة نهر 
جـودة فـي أكـوام    سامة المولية ائايدات المشعة األخرى والمواد الكيمـبالراديوم والنوي

  . البقايا

موجودة في مواقـع فـي    المخلفاتطن متري من مليون  175ن هناك نحو أ وقد تقدر
فـي   226–بيكو كوري من الراديوم  280مقداره  متوسطوبافتراض . الواليات المتحدة

في أكوام  226–تكون مكونات الراديوم ) U.S.NRC, 1980a(الغرام من البقايا الجافة 
 تفكـك  من، تنتج )بكريل x  1510 2بيتا بكريل أو  2نحو (كوري  50.000 البقايا نحو
ـ وتح. في السـنة ) تيرا بكريل 0.74(كوري  20بمعدل يبلغ نحو  230-الثوريوم وي ت
والتـي   226–الراديوم  تفككسلسلة لعلى كميات كبيرة من النويدات التابعة  كذلك البقايا
الرادون عن طريق  منيفقد ما ما عدا في، 226–مع الراديوم  أبدي حالة توازن يتكون ف
–والبزموث  210–والبولونيوم  210-وجود الرصاص ويفترض. من األكوام االنتشار

، مقارنة )لف بكريل للكيلوغرامأ 9.3(بيكو كوري لكل غرام  250بتركيز مقداره  210
ـ ) لف بكريل للكيلـوغرام أ 10.4(بيكو كوري للغرام  280 بالتركيز  230–وم ـللثوري
  . 226–وم ـوالرادي

بقيـاس الغبـار   ) Breslin and Glauberman, 1970( برزليـن وغلوبرمـان امـق
ثبتـا وجـود عالقـة    أو ،المثبتةغير  المخلفاتباتجاه الريح من أكوام  واًـول جـالمحم
ـ ـة الفاصلـن المسافـة بيـواضح ـ ـة ع وام البقايـا وتركيـزي اليورانيـوم    ـن أك

التي جـرى اختبارهـا، كانـت     المخلفاتلثالثة أكوام من  وبالنسبة. 210–والرصاص 
قل من الحدود المسموح بها إلى درجة كبيرة في الحالتين، ولكنهـا  أالهواء  في تراكيزال

قدم في  1000على مسافة نحو  CFR20 10اقتربت من الحدود العليا الموصى بها في 
  . الحالة الثالثة

ـ ـا مطاحـت بقايـرى تثبيـويج ـ  ـن اليوراني ـ ـوم، وكـذلك معالجته ق ـا، بطرائ
ـ ـوسوف تجري مناقش. عـة للموقـة الخاصـادا إلى الحالـددة، استنـمتع رق ـة ط
  .15لمعالجة في الفصل ا
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  (Use of Mill Tailings for Construction) المطاحن في البناء مخلفاتاستخدام 

 بسبب استخداماما والرادون ججنكشن لكل من أشعة  غراندازداد تعرض عدد من سكان 
 DOE, 1980, Committee on)بقايا المطاحن كمواد لبناء البيوت واألبنية العامـة  

Armed Services, 1981) . وقـد  . 1966عـام   حتىولم يجر إيقاف هذه الممارسة
مساعدات  1978عام ال الصادر في 92-314القانون العام  بناء علىخصص الكونغرس 

نتيجـة اسـتخدام    التعرضات اإلشعاعية التي تحدثمن  مالية إلى والية كولورادو للحد
من المدن الغربية التـي   كثيركذلك، تضمن إنشاء األبنية في . ألغراض البناء المخلفات

قل أ كانت أعداد األبنيةن أ، إال المخلفاتتقع بالقرب من مطاحن اليورانيوم استخدام هذه 
 والخـواص هذه األبنية  تلوث لجةمعا 15ويناقش الفصل . جنكشن غراند ها فيعن كثيراً

  . المرتبطة بها
  

   )Refining( التصفية

إلى أي من المواقع التـي يـتم   ) الواليات المتحدة(زات المطاحن في هذا البلد اكرترسل 
مثل األكسيد  الوسيطةأو إلى بعض مركبات اليورانيوم  المعدنتحويل اليورانيوم فيها إلى 

ورمزه ) Green Salt(أو الملح األخضر  U3O8ه ورمز) Orange Oxide(البرتقالي 
UF4 .اركتحويل ال والخطوات الرئيسة فييـة مقبولـة   ئايذات نقاوة كيم زات إلى هيئة

 احتمال تعرض العاملين إلى غبارٍ العملياتتتضمن هذه  .)1ـ   7(في الجدول  موضحة
لجة الخامـات  جري معات توفي السنوات الماضية، عندما كان. تنبعث منه جسيمات ألفا

مرتفعة المستوى كانت هناك مستويات عالية من الرادون ومـن أشـعة جامـا أيضـاً     ال
(Eisenbud and Quigley, 1956) .  

المعاملة اآللية للمساحيق الجافة لمركبات اليورانيوم والتي يمكـن   التنقيةتتضمن عمليات 
نع فـي الوقـت الـراهن    وتجهز المصا. أن ينتج عنها إطالق غبار اليورانيوم إلى البيئة

وتمنع القيمة النقدية لليورانيوم احتمالية . ح تزيل غبار اليورانيوم بكفاءةـزة ترشيـبأجه
ر في المصـانع  ـومع ذلك، فال تتوف. إطالقه إلى البيئة بكميات كبيرة لمدة زمنية طويلة

وجود في أت بسرعة خالل الحرب العالمية الثانية سيطرة كافية على الغبار المـالتي أنش
رغـم  . من اليورانيوم إلى الجو الخارجي الهواء المطروح، وتطرح كميات كبيرة نسبياً

العنصـر بمـا    من تأثير ن اليورانيوم متوفر في البيئة، بحيث أنه لم يجر تحسسإذلك، ف
  ).Klevin et al., 1956(يتجاوز الخلفية الطبيعية على مسافات متوسطة من المصانع 
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 1ـ7الجدول رقم
 )أ(وتحويل اليورانيوملتصفيةالخطوات الرئيسة

 التغذية
  ركازات اليورانيوم المختلفة

  )أو ما يكافئ ذلك U3O8بالوزن من  %75تقريباً (
  

  (UO3)إنتاج األكسيد البرتقالي 
  ـ هضم ركازات اليورانيوم في حامض النتريك 1
  ـ االستخالص بالمذيبات إلزالة الشوائب ثم إعادة االستخالص بالماء 2
إلى أن يتكون مصهور نترات اليورانيل) 2(غلي محلول نترات اليورانيل من ـ   3

  سداسي التميؤ
  ـ إزالة النترات من الملح المصهور بالتكليس لتكوين مسحوق األكسيد البرتقالي 4
  

  (UF4)التحويل إلى الملح األخضر 
  بالتالمس مع الهيدروجين (UO2)ـ إختزال األكسيد البرتقالي إلى األكسيد البني  1
ـ تحويل األكسيد البني إلى الملح األخضر بالتالمس مع حامض الهيدروفلوريك 2

  الالمائي
  

  االختزال إلى المعدن
ل دربيـاتعلـى شـك  ( المعـدني  اليورانيوم قطع ـ إختزال الملح األخضر إلى  1

derbies( مختزل  بتفاعل من نوع الثرميت باستخدام المغنسيوم كعامل.  
تحـت الخـالء) 1(اليورانيوم الحاصلة مـن  ) قطع" (دربيات"ـ صب عدد من   2

  . (Uranium ingot)، إلنتاج مصبوبة يورانيوم )الفراغ(
  

  الناتج
 فائق النقاوة على هيئة صبةمعدنييورانيوم 

  (AEC, 1957 b)يكية أ ـ عن لجنة الطاقة الذرية األمر
  

. على نوع المواد التي تجري معاملتهـا  نفايات الناتجة عن منشآت التصفيةيعتمد نوع ال
وخالل الحرب العالمية الثانية وبعدها بسنوات قليلة، عندما استخدمت خامات يورانيـوم  

ملي كوري لكل طن  100وي على كمية من الراديوم تصل لغاية تـودة تحـة الجيـعال
ض األوحال على كميـات مـن   ـحوت بعقد و ،من الخامات) بكريل لكل طن جامي 4(

ومع ذلك، ). بكريل لكل طن ميجا 40(تصل لغاية كوري واحد لكل طن  226-الراديوم
لعدة عقود، ويجري فصـل   قل كثيراًأ درجةاليورانيوم تستخدم خامات ذات  صناعةن إف

ية مشاكل طـرح نـواتج النفايـات    منشآت التصف بتاليورانيوم في المطاحن وبذلك تجن
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والعامل المحدد لطرح النفايـات مـن منشـآت    . الحاوية على كميات كبيرة من الراديوم
  . المكونات المشعةب وليسية ئايالنفايات الكيمب كان مرتبطاًاليورانيوم  تصفية

تعامل مع إنتاج اليورانيوم مـن الخامـات   تومحل خزن  ومختبراً مصنعاً 31كان هناك 
أواسـط   فـي تم إيقاف العمل فـي هـذه المصـانع    . فترة الحرب العالمية الثانية خالل

للمفاهيم التي كانت سائدة وهو ما يمثل إزالـة مناسـبة    ات وجرى تنظيفها طبقاًيالخمسين
مـن   ، وقد وجـد أن عـدداً  أكثر تحفظاً مواصفاتوبمرور الزمن، وضعت . للتلـوث
 التي يمكن ارتيادها دون أي خطـرماكن بة لأليتجاوز الحدود التي تعتبر مناس المواقـع

)Unrestricted access .(لجنة الطاقة الذرية األمريكية التي أصبحت الحقاً وقد بدأت 
إلجـراءات  برنـامج ا "إلزالة التلوث عرف باسم برنامجاً  1974في عام وزارة الطاقة 

 Formerly Utilized Sites Remedial Action) "العالجية للمواقع المستخدمة سابقاً

Program)  ومختصرهFUSRAP .موقعاً 46في  الكميات الموجودة حالياً أن قدرقد و 
التـي   األبنيـة من التربة وأنقاض ) مليون متر مكعب1.76(ون ياردة مكعبة يمل 2.3 ـب

مليار  2.5 ـب 1995كلفة برنامج التنظيف عام  درتد قُـوق. المعاملةزالة أو اإلتتطلب 
وتنـاقش إجـراءات   ). DOE, 1995f( 2016يكتمل المشروع عـام   فودوالر، وس

  . 15في الفصل  FUSRAP المعالجة تحت برنامج

خالل  باليورانيوم لنفايات الناتجة عن معاملة الخامات الغنيةل اللينة األوحالوتوفر قصة 
تـت  أ. المشاكل قبل حدوثهابأهمية توقع  تبصراً وما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة

العقد بـين   وبناء على). حاليا زائير(جود من الكونغو البلجيكي الخامات ذات النوعية األ
 بقايـا عن  والًؤخير يكون مسن األإحكومة الواليات المتحدة ومشغل المنجم البلجيكي، ف

كان هناك سـبب  و .لى أوروبا لمزيد من المعالجةإ شحنهاالنفايات، التي قصد في حينه 
ـ   كـان  ، الذيالمعدني للراديوم ماًقي اًتكون مصدر البقايان أبو لالعتقاد ـيدع  ـيبـاع ب

الثانويـة مـن   النـواتج   أن ولكن ما لم يتم إدراكه، هـو . دوالر للغرام الواحد 20000
للراديوم  رخيصاً وفر بديالًتالمشعة الناتجة عن برنامج الطاقة الذرية يمكن أن  النويدات

 البقايـا وكان للمالك البلجيكي الخيـار بتـرك   . اعةالبحوث والصنوالمستخدم في الطب 
من الراديوم ) بكريلتيرا  37 =كوري  1000( اتالكوري زنت آالفخُ وبذلكمخزونة، 

وبعد نصـف قـرن،   . وبراميل حديدية) خزانات مشابهة لخزانات الحبوب(في صوامع 
 التي سبقتها رثته وزارة الطاقة من الوكاالتومن ميراث الماضي الذي  صبح هذا جزءاًأ

  . مقاطعة منهاتن ولجنة الطاقة الذرية وهي
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 ، قامت حكومة الواليـات المتحـدة بتشـغيل مصـنع    1989ة ـلغاي 1952ام ـومن ع
وهايو، تسلم هذا المصنع، الـذي  أفي فيرنالد، والية  المواد اليورانيوميةنتاج إل مركزي

، عامـل االسـتخالص  مزات من اركال) FMPC( )2(ةـالمغذييدعى مركز إنتاج المواد 
خالل أوقات مختلفـة  و. ج األسلحة النوويةـة لبرنامـنتج مركبات اليورانيوم المطلوبأو

مصانع إضافية من قبـل القطـاع الخـاص لتـوفير      6تشغيل  جرى ضيامن العقد الم
السـائلة   (Releases) خضعت المطلقات وقد .اليورانيوم للمحطات الكهرونووية المدنية

اإلشعاعية التـي   ات، وكانت الجرعللتنظيماتمن المنشآت الخاصة  اًوتلك المحمولة جو
قـدر المجلـس الـوطني للوقايـة مـن االشـعاع والقياسـات        . تلقاها الجمهور متدنية

)NCRP,1987b (اص األكثر تعرضـاً ـاألشخ التي تعرض لهااإلشعاعية  اتالجرع 
ـ  3(ملي سيفرت في السنة  0,03بأقل من  ـ ). اًملي ريم في السنة تقريب  ام السـكان ـق

مـن  إلـى القلـق    ة دعوى جماعية ضد المتعهد اسـتناداً ـفردنالد بإقام منن وـالقريب
جرى رفض الدعوى في المحكمة، ولكن وزارة الطاقة دفعت مبلـغ  . المخاطر الصحية

دلـت نتـائج إعـادة    . الذي سببه وجود المصـنع  القلقمليون دوالر كتعويض عن  78
أعلى من تلك المقـدرة للمنشـآت المدنيـة     اتلد على جرعفي فيرنا اتاحتساب الجرع

  ). 14الفصل  أنظر(
  

  ) Isotopic Enrichment(التخصيب النظائري 

يـحُلو األخضر  الملح)UF4 ( لى سادس فلوريد اليورانيـوم  إالناتج من منشآت التصفية
)UF6 (عامـل  لى مإ والذي جرى شحنه في الماضي إلجراء عملية التخصيب النظائري

بادوكـاه  فـي  وهـايو و أتقع فـي بورتسـموث، واليـة     التي انتشار الغازات الكبيرة
)Paducah(سادس فلوريد  غاز ويتم ضخ. ج، والية تنسيدوك رأفي ، والية كنتاكي و

اليورانيوم خالل سلسلة من الحواجز المسامية، وينتج عن كل مرحلـة مـن االنتشـار    
على درجة التخصيب  المستخدمة المراحل عدد ويعتمد. 235–تخصيب قليل باليورانيوم 

  . المطلوبة
خدم عدد من الدول فـي  تمعامل انتشار الغازات، ويس في الوقت الحاضر بطل استعمال

تـم اقتـراح اسـتخدام طريقـة الفصـل      كمـا  . لمركزياالوقت الراهن أجهزة الطرد 

                                                 
  )المترجم. (المصانع األخرى بالمواد المطلوبة لها يقصد بها التي تغذي) 2(
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إضافة إلى اسـتخدام  ي للنظائر، ئيمياكلكترومغناطيسي من البالزما وطريقة الفصل الاإل
ويعتقد بعض اإلختصاصيون أن التخصيب باسـتخدام الليـزر   ). Tait, 1983(الليزر 

ويمكن أن يـؤدي قصـف سـادس    . سوف يكون الطريقة المفضلة في الواليات المتحدة
الحصول على و التأين فلوريد اليورانيوم أو بخار اليورانيوم بفوتونات الليزر المتعددة إلى

وتستخدم أنظمـة الليـزر فـي    ). Knief, 1981(واحد  بتعرض%  50تخصيب لغاية 
  ). Ansoborlo et al., 1994(بعض البلدان 

ن القيمة االقتصادية لليورانيوم المخصب تمنع إآت التصفية، فـمنشل يحدث بالنسبة وكما
 فإنه مـع تقـدم  ك، ـإضافة إلى ذل. ة الواسع من هذه المصانعـوث البيئـة تلـاحتمالي
كمصـدر لمـواد    متزايـدة نتشار يصبح ذا أهميـة  إلليورانيوم خالل معمل اا تخصيب

ـ   .عمليات محاسبة صارمةيخضع إلى بذلك يجب أن األسلحة، و وم ـويرسـل اليوراني
المخصب الناتج من معامل إنتشار الغازات إما إلى منشآت صـناعة األسـلحة أو إلـى    

ـ ـدم اليورانيـيستخفي حين . ودـالمفاعالت كوق ـ ـوم المنض ـ ـب لصن دروع ـع ال
. أو لموازنـة األثقـال   القتال المدرعة عرباتأو قذائف اختراق ) Shielding(الواقية 
وفي ذلك . دراليةيلحكومة الفل ملكاًكانت مصانع تخصيب اليورانيوم  1992عام الوحتى 

) USEC(الوقت، تشكلت شركة شبه حكومية، وهي شركة الواليات المتحدة للتخصـيب  
ـ ـإلى القط بعد ذلكه ـلتبيعالتخصيب،  اعةصنبهدف تحسين   وتديــر . اصـاع الخ

بورتسـموث،  فـي  والية كنتـاكي و بكاه، وار الغازي في بادـنتشاإلع ـة مصنـالشرك
وطـورت سـعتها    التكلفةشركة الواليات المتحدة للتخصيب  وقد خفضت. والية اوهايوب

للقطـاع   تصـبح ملكـاً   ، ويتوقع في النهاية أن تكون معروضة في السوق لكيوقدراتها
  .(Nuclear Energy Institute, 1995b) كاملةالخاص بصورة 

  
  )Fuel - Element Manufacture( تصنيع عناصر الوقود

. الوقود في الوقت الحاضر في عدد كبير من المنشآت الحكومية والخاصة عناصرتصنع 
حاسبة الصارمة تجعل من لليورانيوم ومتطلبات الم ن الكلفة العالية نسبياًإومرة أخرى، ف

ولكـن ال يمكـن تجاهـل    . ل حدوث تلوث بيئي مهم من هذه المصانعـر المحتمـغي
قابلة لإلحتراق تلقائياً فـي  وم ـاليوراني رقائقوتكون . وادث بصورة تامةـاحتمالية الح

نه ربما تنطلق كميـات مـن   إ، وإذا ما حدث حريق أو انفجار ف)Pyrophoric( الهواء
  . كثر من المعتادأاعي النشاط اإلشع
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 Reprocessing of Spent Reactor) إعادة معاملة وقود المفاعالت المستهلك
Fuel)  

نسبة قليلة فقـط   تكون قد استهلكتالمفيد،  عمرهنهاية  إلى ول قلب المفاعلـد وصـعن
–جزء صغير من اليورانيـوم  ويكون قد تحول، االنشطاربعملية  235-من اليورانيوم 

وإذا كانـت معاملـة   . وعناصر ما وراء اليورانيوم األخرى 239-بلوتونيومإلى ال 238
نه يجب إزالـة الوقـود المسـتهلك مـن     إفي أمريكا، ف ممكنةوقود المفاعالت التجارية 

حتـى  تحت الماء في حوض خزن الوقود الملحق بالمفاعل وذلك  ثم خزنه، المفاعل أوالً
) 1-7الشكل (وبعدها يمكن أن يشحن  ،مرقصير العاليمكن أن يتفكك النشاط االشعاعي 

 :لكي يجـري   وذلك ياًئايإلى معمل إعادة معاملة الوقود، حيث تجري معاملة الوقود كيم
ـ ) 2. اليورانيـوم  بعـد المتبقي وعناصر ما  235–استخالص اليورانيوم ) 1 ل ـتحوي

كميـات  إن وجود  . )11الفصل (ج االنشطار إلى هيئة مناسبة للخزن لمدة طويلة ـنوات
وم في الوقـود  ـر ما وراء اليورانيـنيدات من عناصيكتكبيرة من نواتج االنشطار واأل

لوقاية العـاملين   تبني ترتيباتويجعل من الضروري  يعقد طرائق المعاملة كثيراً المشعع
  . وتجنب تلوث البيئة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ستهلك الخاص بشركة الوعاء االسطواني للوقود النووي الم:  1ـ  7الشكل رقم 
، المصمم لنقل جميع أنواع الوقود التي تستعمل في المفاعالت IF-300جنرال إلكتريك 

وعند التشغيل العادي يمأل الوعاء بالماء الذي يساعد على نقل . المهدأة بالماء الخفيف
والزعانف . (Natural circulation)الحرارة إلى الجدران بالدورة الطبيعية 

  اية من الصدمات ويبرد السطح الخارجي للوعاء بمراوح للهواءمخصصة للحم
  )بلطف من شركة جنرال إلكتريك) (غير ظاهرة في الصورة(

الطبقة الخارجية من
الصلب غير القابل 

  )السطح محزز(للصدأ 

الصلب غير طبقة من
  قابل للصدأ

زعانف ضد 
صندوق   الصدمات

  الصمامات

مادة للتدريع
دروع  سلة الوقود  من اليورانيوم

  للنترونات
  زعانف ضد الصدمات

  الغطاء

 صندوق الصمامات
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 History of Commercial) الوقود في الواليات المتحدة خ إعادة معاملةيارت
Fuel Reprocessing in the United States)  

جرت جميع عمليات إعادة معاملة الوقـود   1966عام  منذ الحرب العالمية الثانية ولغاية
تـم بنـاء   . ةتطوير وإنتاج الطاقة الذريل حكومية في الواليات المتحدة في أربعة مراكز

ج خالل الحرب العالمية الثانية، وتم بناء دوك رأاثنين منها وهي الموجودة في هانفورد و
ولينـا الجنوبيـة ومختبـر    ات في سافانا رفر، والية كاريثنين اآلخرين خالل الخمسيناإل
الموجـود  ) يدعي سابقا، محطة فحص المفاعالت الوطنيةكان (يداهو الوطني الهندسي إ

 هـذه المعامـل تلبيـةً    نشـئت وقـد أُ . يداهوإ، والية )Idaho Falls(يداهو فولز إفي 
وفـي العقـود   . يـة نوقود المفـاعالت المد  معالجةلالحتياجات العسكرية ولم يقصد بها 

في  موجودةلبرنامج األسلحة النووية  الوقود الرئيسية معالجةانت مراكز إعادة الحديثة، ك
قام و. بنهاية الحرب الباردة العملسافانا رفر وهانفورد، ولكن توقفت هذه المنشآت عن 

 Propulsion)قـوى الـدفع   برنـامج   الوارد منالوقود  معالجةيداهو بإعادة إمصنع 
program) مفاعالت البحـوث   بعض ومنفي الواليات المتحدة  النووية للقوات البحرية
  . والتجارب

 فشـلت  تجاري، ولكـن الوقود ال معالجةعادة إلكانت هناك حاجة ظاهرة إلنشاء معمل 
ر الطاقـة  يالمحاوالت االبتدائية التي قامت بها الصناعات األهلية لتوفير احتياجات تطو

). Colby, 1976(صادية والسياسـية  لمجموعة من األسباب التقنية واالقت نتيجةالنووية 
وقود في الواليـات المتحـدة   ال معالجةادة ـعإل المعمـل األول والوحيـدل ـبدأ تشغي

 Nuclear Fuel) "خدمات الوقود النووي المحـدودة " واسمه اع الخاصـمملوك للقطال
Service, Inc) ومختصره ،)NFS( وست فـالي  في  1966، عام)West Valley( ،

كسـيد اليورانيـوم   أد وقة إنتاجية يومية تبلغ طن متري واحد من وقاطبورك، والية نيوي
وقـود مثـل   العادة معاملة إل أخرى معامل كما أنشأ القطاع الخاص. التخصيب منخفض
ـ الو إلينوىوالية ب، )Morris County(في إقليم مورس  جنرال إلكتريكشركة  ة ـشرك
 Unger et)ة كارولينا الجنوبية ـ، والي)Barnwell( بارنويلفي  دةـالمتح ئيةاـالكيمي

al., 1971; U.S. AEC, 1970a) لـم يشـتغل    إذ .أبداًهذه المعامل  تشتغل، ولكن لم
واجه المعمل التابع  كما .بسبب العيوب التقنية واالقتصادية جنرال إلكتريكمعمل شركة 
معمل الموجود في واجه ال وقد. بالترخيصية المتحدة مشاكل كبيرة تتعلق ئايميللشركة الك

إغالقـه عـام    مما تسبب فـي مشاكل إقتصادية،  الترخيص وكذلكل ـوست فالي مشاك
  .المغامرة بأموالهم فيهعن  هذلك تخلي مالكي ى، وتل1972



 

284 

  

هذه المعامل الثالثة لغرض بدء أو اسـتئناف   في نواقصالإلصالح  حافزٍوقد توقف أي 
سياسة الواليات المتحدة  عن 1977تر عام إعادة معاملة الوقود عندما أعلن الرئيس كار

لمنع تحويل مسـار البلوتونيـوم وبالتـالي     كوسيلةإعادة معاملة الوقود  بمنعاألمريكية 
 عماصبح السؤال، أ. (Gilinsky,1978) احتمال انتشار األسلحة النووية خارج السيطرة

بطل الحافز أالنووية  الطلب على الطاقة نظراً ألن انخفاضمبررة إذا كانت هذه السياسة 
التي تتبـع اقتصـاديات   الدول  ، قدرت1970في عام و .الوقود دورةاالقتصادي إلعادة 

 ئيكهربـا  جيجـاواط  2250 بالمقدار 2000االحتياجات للطاقة النووية في سنة  قالسو
)Gwe .( وعوضـاً . ئيكهربا جيجا واط 400فضت التقديرات إلى ، خ1990ُوفي سنة 

 فـي مـدافن  الوقود المستهلك في بعـض البلـدان   يتم خزن الوقود،  معالجةعن إعادة 
 اعتمادهلم يتم لكن تحت الدراسة و للدفـنفي الواليات المتحدة موقع يوجد و .جيولوجية

وبـالرغم  ). Semenov and Oi, 1993(ويتم خزن الوقود المستهلك في أحواض  ،بعد
نـه ال  فإ، 1998 حتى العـام ي ركزم دفنٍطلب إنشاء موقع تتحادي يمن أن القانون اال

ن عـدم وجـود   إوبهذا، ف. نهاية هذا القرن حتىإجراء ذلك  إلمكانتوجد هناك احتمالية 
ـ معال خزن للوقود المستهلك، ربما يتطلب بناء مصنع إعادة أماكن ة فـي الواليـات   الج
، تسلمت مجموعة من شركات الكهرباء والشركات الهندسـية  1994وفي عام  .المتحدة

 الـذي ) Louisiana(لويزيانـا   فـي واليـة   المعالجةإلنشاء مصنع إعادة  ابتدائياً إذناً
ب الذي تحتاجـه الـبالد   ـوم المخصـود اليورانيـمن وق% 15ز ـع أن يجهـيستطي

)Nuclear Energy Institute, 1994 .(  
 كجزء الوقود، معالجةمن ذلك، ضمت لجنة الطاقة الذرية الفرنسية إعادة  العكسوعلى 

لوقـود  ) La Hague(ج اوخصص مركز واحد في اله. ة النوويةـبرنامجها للطاق ن م
، واآلخر عاماً 25نشاء أحدهما قبل إمفاعالت الماء الخفيف المستهلك، وله مصنعين تم 

ـ  وقد . 1991عام  يكمل السنة األولى من تشغيله فأد ـجدي ج بإعـادة  اقام مركـز اله
يمكن ، وبتطوير المصنع األقدم سوف 1991م طن متري من الوقود في عا 660 معالجة
في ماركول  يقع اآلخر المعالجةمركز إعادة وطن متري في السنة  1000و ـنح معالجة

)Maracoule (وقـود   معالجـة يقوم كـذلك بإعـادة   كما  يخدم برامج فرنسا الدفاعيةو
  .  )COGEMA, 1992(المفاعالت المبردة بالغاز 

صنع منها الوقـود، ولكـن   المواد التي ي على نوعيةوقود ال معالجةطرائق إعادة  تعتمد
 Purex)بيوركس من أشكال عملية شكالًالوقود تستخدم  معالجةادة ـل إعـع معامـجمي

process) سـفات  ثالـث بيوتيـل الف   فيه يستخدم بالمذيباتالص ـام استخـ، وهو نظ
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)TBP (   المخفـف بالكيروسـين)Etherington, 1958; Stoller and Richards, 
تحضر مواد الوقود بتقطيعها إلى أطوال قصيرة، وبعد ذلـك تـزال األغلفـة    ). 1961

)Cladding (تزال أغلفة الزركونيوم عن طريق اإلذابـة بمحاليـل    ويمكن أن. ياًئايكيم
 19(لكل طـن   من النفايات السائلة غالون 4600مونيوم في معاملة تولد نحو فلوريد األ

ويذاب بعدها الوقود باستخدام حامض النتريـك،  . من الوقود) متر مكعب لكل طن متري
وخطـوات   (TBP) سـفات خالصات باستخدام ثالث بيوتيل الفيتبع ذلك سلسلة من االست

 محتـوى  ، ينتج عنها فصـل محكومةية ئايتحت ظروف كيم) Strepping steps( نزع
 اليورانيـوم والمطلوبة كعناصـر مـا وراء اليورانيـوم     النواتجالمحلول األصلي إلى 

من عمليـة الفصـل،   النفايات في الجزء األخير،  وتبقى. والبلوتونيوم ونواتج االنشطار
عن طريق التبخير، هذه النفايات  وبعد تركيز. شاط إشعاعي عال جدان حيث تكون ذات

حيث يمكـن  ، التفككحرارة  تهمدتحت سطح األرض لحين  تخزن في أحواضٍ يمكن أن
  . كما ستجري مناقشته في الفصل الحادي عشر ،النهائي تهيأ للدفن بعد ذلك أن

إعادة معاملة الوقود في الواليات المتحـدة قـد    جزء من عملياتعظم أن إاآلن، ف وإلى
جرت معاملة  فقد .فريجرت في منشآت إنتاج البلوتونيوم الرئيسية في هانفورد وسافانا ر

طنـاً   120إلنتاج نحو  1944طن من اليورانيوم المشعع في هانفورد منذ عام  10000
). Gephart and Lundgren, 1995; Lentsch et al., 1995(مـن البلوتونيـوم   

الردم النهـائي للكميـات    اتباتجاه ترتيب تحققالتقدم الذي  11وسوف يناقش في الفصل 
  . الهائلة من النفايات عالية النشاط اإلشعاعي المنتجة

 مع الجوهر الحقيقيدات ما وراء اليورانيوم تينيكألاقائمة وتوفر كميات نواتج االنشطار و
لمنـع   ةطرائق عمـل مشـدد   تتبعلتلوث بيئي كبير ما لم  الوقود، فرصاً معالجةعادة إل

فـي  تعرف المخاطر الكامنة  تكن لم. لمحطات النوويةا جوارإطالق المواد المشعة إلى 
ية خالل الحـرب العالميـة   ئايكيمال المعالجةعادة إلهذه العمليات عند إنشاء أول مصنع 

وقـد   .حمايـة اللتوفير وعزلتها المواقع  بعدعلى  التعويلالثانية، وكان من الضروري 
بعض النفايات بـالقرب   اختزانتم  وأنه قد ن أحواض الخزن قد سربت النفاياتأعرف 

 –جرى إطالق كميات هائلة من اليـود   كما غير محمية "سالل"، في سطح األرضمن 
وبسبب السرية والحاجة الماسة السـتمرار اإلنتـاج فـي    . إلى الجو باشربشكل م 131

مصنع مجمع األسلحة النووية في الواليات المتحدة، تولدت بعض المشاكل التي تحتـاج  
كبيرة إلى درجة نشأ  131-كانت كميات اليود). 15الفصل  أنظر(إلى إجراءات معالجة 

ربما حدثت تأثيرات صحية بـين   من أنه، ات من هذا القرنيفي بداية التسعين قلقمعها 
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 (Reconstruction)النظـر  أدى ذلك إلى تنفيذ إعادة  وقد .المقيمين في والية واشنطن
  . 14لهانفورد الذي شرح في الفصل  السابق اتالجرعفي مشروع 

  
  ) Sources of Radioactive Emissions( مصادر إطالق المواد المشعة

لصناعة النووية، يمكن تقسيم فرص تلوث ل األخرى مكوناتال كما هو الحال بالنسبة إلى
الوقود إلى تلك التي تحدث عند التشـغيل االعتيـادي    معالجةالبيئة التي تنجم عن إعادة 

بحيث تتغلب على الدفاعات  من الشدةعند الحوادث التي تكون تنتج ، وتلك التي للمحطة
حدوث انفجـارات   ملية تسمح بإمكانوطبيعة الع. الخاصة باإلطالق غير المسيطر عليه

تجميع كتـل حرجـة   يمكن  فإنه ، وبما أنه يجري معاملة مواد انشطارية، لذلككيميائية
باستخدام عمليـات متحفظـة   جرى موازنة المخاطر المحتملة  فقد ومع ذلك. بالمصادفة

الحرجيـة  وهناك عدد قليل فقط من حوادث . حادث خطير وقوعاحتمالية  مصممة لتقليل
يداهو، ولكن لـم يجـر   إج ودفعالً في مواقع مثل لوس االموس، هانفورد، أوك ر وقعت

  ). Lushbaugh, 1990( 1977اإلعالن عن أي منها في الواليات المتحدة منذ عام 

ـ معا إعـادة  منشـآت افترض أن الحوادث يمكن أن تقع في  فقدوبالرغم من ذلك،  ة لج
وبالرغم من أن أياً . إلى البيئة اإلطالقاتد من للسالمة، للح وسائلتوفير  وجرىالوقود، 

 معالجـة إعادة  معاملن سالمة إمنها ال يعمل في الواليات المتحدة في الوقت الراهن، ف
النووية تحت نظام شبيه بذلك الذي اسـتخدم   التنظيماتلجنة  نظمتهاالوقود التجارية قد 

  .  تصميم المفاعل وتشغيله لتنظيم
عن طريـق تحديـد كميـات    ) Criticality(لى الحالة الحرجة الوصول إ ويحاول دون

تم السيطرة على تصميم الشـكل الهندسـي   تو. للمعالجةالتي تتعرض المواد االنشطارية 
الوصـول   بها فرصةكون توحاويات الخزن بدقة، وهي طريقة أساسية  المعالجةألوعية 

ات ممتصة للنترونات وفي بعض الحاالت يجري وضع مكون. معدومة إلى الكتلة الحرجة
  ). Unger et al., 1971(في الخزانات على شكل حلقات أو ألواح متوازية 

في الجو في حالة وقوع الحوادث عـن طريـق    المنتشرةوتجري السيطرة على المواد 
نحو  السالبالضغط الجوي  يتدرج بينهاعلى شكل سلسلة من األغلفة  بناء المعالجةتشييد 
في حالة حدوث  االنفجاراتفيزيائياً لكي تتحمل تأثيرات  المعالجةوتصمم خاليا . الداخل

  .  )Maximum credible explosion(أقصى انفجار محتمل 
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كميات هائلة من نواتج االنشطار، التي سـوف يجـري    المعالجةإعادة  عملية ينتج عن
وفي هذا الفصل، سوف تقتصـر مناقشـتنا علـى    . 11التطرق إلى إدارتها في الفصل 

 يةحالمياه السـط التي يجري إطالقها إلى الجو أو إلى  المنخفضلنفايات ذات المستوى ا
  . القريبة

اإلذابـة   وعمليـات الوقـود   عناصـر ي تقطيـع  ـلنفايات الغازية هاادر ـمصأهم إن 
)Logsdon and Chissler, 1970 .( فإنالوقود،  معالجةوبسبب طول مدة الخزن قبل 

وهذا يتحـدد مـن عمـر     .تفكككون قد ي )أيام 8.2ف عمر النص( 131 –معظم اليود 
فـي   الوقـود  معالجـة فيما لو استؤنفت عملية إعادة  مشكلةً 131-اليود ال يعدو .الوقود

ن وقود مفاعالت هانفورد قد إهذا الفصل، ف مطلع وكما أشير إليه في. لمستقبل المنظورا
فـي   131-رة من اليـود كميات كبي بقاء مما أدى إلىبسرعة خالل أيام الحرب  جلعو

  . المعالجةفي النفايات الغازية غير  انطلقتالوقود 
 وهي النويدة التي عمر نصـفها  129–بسبب اليود  بعيدة المدىاك مشكلة ـى هنـتبقو

1.7 x 710  وهي بهذا توجد فـي إعـادة   %1 بنسبة االنشطارتنتج في عملية و سنة ،
وهي بسبب عمر نصفها الطويل، تتراكم في . الوقود بكميات كبيرة نسبياً معالجة نفايات

وتعطي جرعة للغدد الدرقية لعامة السـكان   فيها الموجود من اليود البيئة وتصبح جزءاً
. (NCRP, 1983)معدل إنتاج الطاقة النووية  إلى درجة ما يعطيهوالتي يمكن أن تزداد 

 Caustic( كاويـة ال المـزيالت باسـتخدام   ياًئايويمكن إزالة نويدات اليود المشعة كيم
scrubbers (مع الزئبق أو الفضة تأو األساليب األخرى مثل التفاعال .  

 85–الوقـود الكربتـون    معالجـة إعادة  معاملوتتضمن الغازات األخرى المطلقة من 
. في الحالة السائلة منه بما يطلق مقارنةً ويكون اإلطالق الغازي للترتيوم قليالً. والترتيوم

 مهمـاً  المطلقة من المداخن كبيرة، ولكنها التشكل مصدراً 85–بتون وتكون كميات الكر
ـ . الوقود معالجةإعادة  لمعاملللتعرض في المناطق المجاورة   اتويتوقع أن تكون جرع

الوقـود   معالجةإعادة  معاملوالترتيوم من  85-األشخاص الناجمة عن إطالق الكربتون
 يئة بطريقة يمكن أن تؤدي إلى تعرض عددقليلة، ولكنهما يمكن أن يتراكما في عموم الب

المتوقعـة   (Collective dose)الجماعيـة  الجرعـة  وتكون . كبير جدا من األشخاص
وإذا . توليد الطاقة الكهرونووية حجمحساسة بالطبع إلى االفتراضات التي وضعت حول 

ـ  معالجةما استؤنفت عملية إعادة  ي ن مـن الضـرور  إالوقود المستهلك في المستقبل، ف
جـرت مناقشـة الخيـارات    . مجرى النفايـات وضع سياسات لفصل هذه النويدات من 

 ,NCRP)ة من اإلشعاع والقياساتـة للوقايـة اللجنة الوطنيـالمختلفة المتوفرة بواسط
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1975b, 1979, 1983) وكذلك منظمة OCED )OCED, 1980 .(  وتنـاقش مسـألة 
  . 11ر في الفصل بأك ليبتفصالغازات ذات األعمار الطويلة في النفايات 

  
  ) Thorium( א

اليورانيـوم فـي قشـرة     وفرة ثالث مرات فوقتالثوريوم  وفرة تشير التقديرات إلى أن
 مهمـاً  ، وربما يصبح في النهاية مصدراً)Cuthbert, 1958; Albert, 1966(األرض 

فـي   233-ومإلى اليوراني 232–للطاقة النووية حيث تتطور التقنيات لتحويل الثوريوم 
ولكـن ذلك يبدو غير محتمل في المستقبل  )Breeder reactors(د ـالت التوليـمفاع

المصادر المعروفة لتوفير  أفضلزايت في البرازيل والهند اوتعتبر رمال المون. المنظور
صناعة مصـابيح الغـاز   في م الثوريوم لعدد من السنوات وبالرغم من استخدا. الثوريوم

دة في صـناعات الطاقـة   ون له في الوقت الحاضر استخدامات محدأوأقطاب اللحام، و
إلى درجة تجعل احتمال تلـوث البيئـة    قليلة جداً فإن الطاقة االنتاجية للثوريومالذرية، 

وهناك، مع ذلك، بعض ). Meyer et al., 1979(ًأ تفككه صغيربسببه أو بسبب نواتج 
ات من هـذا القـرن،   يات واألربعينيثينحدثت في الثال أنشطةالتلوث بالثوريوم ناتج عن 

 الخاص بمعالجة المواقع التي اسـتغلتها تحت برنامج وزارة الطاقة  التلوث وتجري إدارة
  ). DOE, 1995f( سابقاً

  
 אאאא

(Average Doses from the Production and Reprocessing of 
Nuclear Fuels)  
الواليات المتحدة بسبب صناعة الوقود النووي  التي تلقاها جمهور اتجرى تقدير الجرع

)NCRP, 1987b .(جمهور الواليـات المتحـدة  التي تلقاها  اتمتوسط الجرع ولم يكن 
قلة عدد المنشـآت   إلى ذلك جزئياً ويعود، (µSv)الميكروسيفرت من  جزء سوى سنوياً

 القصوى اتويتلقى السكان المقيمون بالقرب من المناجم والمطاحن الجرع. ةذات العالق
االعتبـار   عـين وعند األخـذ ب . المخلفاتإطالق الرادون من أكوام من  الجديرة بالذكر

الوسـائل الحاليـة   استخدام والطحن و )اإلستنجام( االنخفاض الكبير في فعاليات التعدين
 فـي قـل  أ ات يمكن أن تكـون الجرع هذهن إالمتحدة، فلتثبيت أكوام البقايا في الواليات 

  .الوقت الحاضر 
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א א
(Power Reactors) א

  

تشغيل أول مفاعل نووي لمدة قصيرة ب هوومساعد) Enrico Fermi(أنريكو فرمي  قام
سنوات  4، بعد أقل من 1942عام  كانون األول/ديسمبرفي شيكاغو في الثاني من شهر 
المفاعالت وتحت ضغط زمن الحرب، استمرت تقنية . من اكتشاف االنشطار النووي

مليون واط حراري  3.8 مفاعل قدرتهتشغيل بالتطور بسرعة، وبعد سنة واحدة فقط بدأ 
)MWt (عشرين  تفي الخدمة لمدة تجاوزظل بعد ذلك و. جدأوك ر معامل للبحوث في

المصدر الرئيس للنظائر المشعة المستخدمة في البحوث  عاماً وظل طوال تلك المدة
ومن ). Hewlett and Anderson, 1962; Tabor, 1963(والصناعة للعالم الغربي 

 قد بدأ من عدة مفاعالت صممت إلنتاج البلوتونيوم الجدير بالمالحظة أن المفاعل األول
وقد بقيت . واط نمليو 250بطاقة ابتدائية مقدارها  1944بالعمل في والية واشنطن عام 

كثر من أل أيضاًالخدمة  إلى وحدات أخرى ذات مستويات طاقة أعلى في هذه باإلضافة
مفاعل على سطح األرض في مختلف  أنشىء نحو ألف، ناآل حتىو. عشرين عاماً
إنتاج الطاقة،  مفاعالت البحوث وكذلك مفاعالتالمفاعالت  تلكوتتضمن . مناطق العالم

بالطاقة  سفينة أمريكية وسوفيتية 200كثر من أ زودتوقد . النظائر المشعة، والبلوتونيوم
  . مفاعالت النوويةال من

 لغاية 1945من  لمدةفي افي الواليات المتحدة األمريكية  تبرنامج المفاعال وقد خضع
بالتطبيقات العسكرية للطاقة  مرتبطاً تقريباًوكان  لالحتكار من جانب الحكومة 1954
في  1953ت في الواليات المتحدة قبل عام ئجميع المفاعالت التي أنش وكانت. النووية
تشغيل مفاعل للبحوث في جامعة والية كارولينا  ة بدأولكن في تلك السن. حكومية مواقع

خارج منشآت لجنة الطاقة جرى وضعه وتشغيله الشمالية، وهو المفاعل األول الذي 
  . الذرية األمريكية

بالتصديق على قانون الطاقة الذرية  1954عام  التي جرت قانونيةالتغييرات ال وقد جعلت
الممكن نقل المعلومات حول تقنية المفاعالت إلى الصناعات األهلية وكذلك من  المعدل

يزنهاور  أ األمريكي تزامن هذا التغيير مع برنامج الرئيسوقد . إلى جميع أنحاء العالم
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 عبر عن سياسة، الذي Atomic for Peace Program" جل السالمأالذرة من "
قد جاء و. عالميال المستوىعلى  المدنيةرية فوائد الطاقة الذ بإتاحةالواليات المتحدة 

المؤتمر األول لألمم المتحدة حول  من صناعة المفاعالت المدنية الدافع األكبر لتطوير
 United) 1955 االستخدامات السلمية للطاقة الذرية الذي عقد في مدينة جنيف عام

Nations, 1956) .  

دة في األعمال الخاصة بتصميم دخول شركات أهلية متعد 1955تبع مؤتمر عام وقد 
خر لكي آعقداً  وكان من المسلم به بشكل عام بأن األمر قد يستلزم. وبناء المفاعالت

اقتصادياً، ولكن نشأت في تلك األثناء أسواق لمفاعالت  ممكنةتصبح الطاقة النووية 
 Demonstration power) التوضيحية التجريبية الطاقةالبحوث إضافة إلى مفاعالت 

reactors)  مؤسسات التي مولت جزئياً من حكومة الواليات المتحدة بالتعاون مع
برنامج مشترك بين  سار كذلكمع البرنامج المدني،  وبالتوازي. الكهرباء والمنتجين

 Nuclear(نووي الدفع ال لتطوير القوات البحرية ولجنة الطاقة الذرية األمريكية
propulsion(  حيث جرى تدشين أول غواصة تعمل  ضاًأي بسرعةالذي كان ينفذ

النووية  الطاقةكان استخدام وقد . 1954عام  ،)Nautilus(س وبالطاقة النووية، نوتيل
الطاقة النووية المدنية وساهم في سرعة تقدم ناجحاً إلى درجة كبيرة  الدفع البحري في

  . ق بعدة طر

نحو  في المتوسطكية بمعدل يبلغ استخدام الكهرباء في الواليات المتحدة األمري وقد تنامى
الشيء الذي استدعى تركيب المولدات ات، يفي السنة لعدة عقود زمنية قبل السبعين% 6

وقد أدت االعتبارات . سنةإثنتي عشرة إلى عشر التوليد كل  سعة حتى تضاعفت
إنشاء محطات كبيرة، وبزيادة الحجم من  تفضيل إلى االقتصادية لتوليد الطاقة النووية

 1970مليون واط كهرباء في عام  1000إلى  1950مليون واط كهرباء لعام  200
إضافة إلى ذلك، . القتصاديةامن الناحية  مرغوبة بشكل أكبرالنووية  الطاقةأصبحت و
مجتمعات السكنية الجو في عدد من ال االهتمام الوطني بالمستويات المتزايدة لتلوثن إف

أدى إلى تفضيل إقامة وحدات نووية، كما ساعد على خالل الستينات وبداية السبعينات 
ذلك زيادة تكاليف الوقود االحفوري وعدم اليقين المتعلق بتوفر هذه األنواع من الوقود 

  . تلك التي تستورد عدم اليقين من استمرار وبخاصة الطويلعلى المدى 
 New Jersey Central)للطاقةالمركزية  أعلنت شركة نيو جرسي 1963وفي عام 

Power Company)  620قدرة ب جنرال إلكتريكبأنها تشتري مفاعالً من صنع شركة 



 

291 

  

على في الواليات المتحدة األمريكية  ى، وهذا هو أول مفاعل يشترءمليون واط كهربا
شَّأسس اقتصادية وقد بر وقد تلى ذلك فترة نمو . جديدة ضخمة هذا القرار بميالد صناعة

فجأة  حيث توقف مسة عشر عاماً حتى منتصف السبعينياتللصناعة النووية مدتها خ
 أحدهاوالتي كان  المؤثرةمن العوامل  بسبب عدد توسعة في الطاقة النوويةتركيب أية 

 جزيرة األميال الثالثةمفاعل  فيفي الوحدة الثانية  1979الحادث الذي وقع عام 
(TMI) تديره الشركة العامة للمنشآت الوطنية الذي )General Public Utilities 

Corporation ( قرب هارسبيرغ)Harrisburg (والية بنسلفانيا ب)12الفصل  أنظر.( 
ذلك زاد قد ، وطاقةلمحطة ال في تخريب نتج عن الحادث خسائر تقدر ببليون دوالر وقد

خالل فترة  وقع الحادثَ إلى أنباإلضافة . بالطاقة النووية عدم ثقة الناسالحادث من 
الطلب على الطاقة الكهربائية في  معدِل في نتج عنه انخفاضواقتصادي عالمي  تراجع

ات، انخفض نمو الطلب يوعند نهاية السبعين. كل من الواليات المتحدة والبلدان األخرى
مما بين أن هناك قدرة  ،%2إلى  1974في عام  %7السنوي للكهرباء من قمته البالغة 

. تحت اإلنشاءالمحطات وفي  (Drawing boards) الرسم ألواحعلى  فائضة موجودة
الشيء معدالت الفائدة في الواليات المتحدة بصورة حادة،  ازدياد، اًتعقيد ومما زاد األمر

األخيرة تتطلب أمواالً أكبر كثيراً  ألن النووية الطاقةيات محطات اقتصاد ر علىأثّ الذي
ن كما أ .خدم الوقود االحفوريالتي تست الطاقةمحطات ل الالزمةرؤوس األموال  من

زادت قد  جزيرة األميال الثالثة بعد حادثة فرضت التيمتطلبات التشريعات األكثر تشدداً 
انخفاض جزيرة األميال الثالثة ون حادثة إ، فوأخيراً. كذلك من تكلفة الطاقة النووية

ي برزت حول زيادة تكلفة إنشاء المحطات النووية والصعوبات التوالطلب على الكهرباء 
 لطاقة النوويةلالمنظمات المضادة  بواسطة جميعها دمتقد استخالنفايات المشعة،  دفن

لكي تدعم معارضتها للطاقة النووية وقد أدى ذلك إلى تأخير منح الترخيص وهو ما أدى 
دفعة الضغط المعارض للطاقة النووية وقد تلقى. بدوره إلى زيادة تكلفة المحطات النووية

  . 1986عام  أبريلة تشرنوبيل في شهر ثحاد كارثة جةنتي أكبر
أية محطة نووية جديدة في الواليات  إنشاء يطلب، لم 1996ام ـعالة ـنهاي بـدءاً منو

 100نحو لنشاء إلاإلغاء طلبات كما جرى ، جزيـرة األميال الثالثةالمتحدة منذ حادثة 
لنمو كان هناك مستقبل  إن السؤال ماويبقـى . اإلكتمالمفاعل كان بعضها على وشك 

بنسبة كبيرة على ما إذا كان من  ومعتمداً نووية في الواليات المتحدة أم ال،لطاقة الا
إن اإلدراك المتزايد للمشاكل السياسية . الممكن إعادة الثقة في الطاقة النووية
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ة ـرتبطالم واالقتصادية المرتبطة بإنتاج البترول، وزيـادة االهتمام بالمشاكل البيئيـة
قد أدت إلى رأي إيجابي محبذ للطاقـة النوويـة  وريـحفود األـدام الوقـباستخ

 Global) العالم دفءن احتمال زيادة إو. كبديـل إلنتاج الكهرباء يجب المحافظة عليه
warming)  في هذا  لها أهمية خاصةبسبب تراكم غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو

  . شأن ال
 وحتى. النووية صناعة رئيسة في الوقت الراهن الطاقةإنتاج  يعد، قالعوائوبالرغم من 

تعمل أو في مرحلة اإلنشاء في للطاقة النووية محطة  500نحو  هناك ، كان1994عام ال
كانت الواليات المتحدة والمدنية  الطاقةسنة تشغيلية لمحطات  5500 تتجمع وقد. العالم
القدرة النووية  كانت، وبشكل عامالوقود النووي  باستخدام بها من الكهرباء% 22تولد 

وجزء من وسط ) New England( بريطانيا الجديدةمن اإلنتاج في % 50تشكل 
، 1993بواسطة الوقود النووي في عام  كهربائهامن % 73دت فرنسا ولّوقد . الغرب

ا الجنوبية، لتوانيا، بلجيكا، جمهورية السلوفاك، فنلندا، كوري(دولة أخرى  12 كما ولّدت
من % 30أكثر من ) السويد، أسبانيا، سلوفينييا، سويسرا، ألمانيا، هنغاريا وبلغاريا

  .الوقود النووي منكهربائها 

 Health)وضابط الوقاية لمهندس الطبيب واالصحي و ئيلفيزياا لدى ويجب أن يكون
officer) م التي تؤثر على التصمي لجوانب تأثير المفاعالت على البيئة فهم عامالمعنيين ب

نوع وكمية المواد المشعة المطروحة إلى البيئة تحت ظروف التشغيل العادية وغير 
الطرائق األساسية المستخدمة لمنع بمعرفة  أن تكون لديهم ومن المهم كذلك. عاديةال

فعاليات الرقابة الالزمة للتأكد لإطالق المواد المشعة غير المسيطر عليها إلى البيئة، وفهم 
وأخيراً، في حالة اإلطالق إلى البيئة . المشعة إطالق النفايات ضوابطتمشيها مع  من

 أن يكون على استعداد لتقديمنتيجة الحوادث، فإن على المتخصص في حقول البيئة 
ويقصد من . اإلطالق عواقبالنصيحة حول اإلجراءات التي يمكن أن تتخذ لتقليل 

بعض الجوانب األساسية لتصميم المفاعالت  إعطاء القارئ العاديتالية المناقشة ال
 بتوسع أكبروتشغيلها التي تؤثر على السالمة وللقارئ الذي يرغب في تتبع الموضوع 

 ;Marshall, 1983)الرجوع إلى عدد من الكتب المرجعية حول الموضوع 
Weinberg and Wigner, 1958; Thompson and Berckerly, 1964; 

Lamarsh, 1966, 1975, 1983; Glastone, 1994; Okrent, 1981; Knief, 
1992) .  
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א  אאאא
)Some Physical Aspects of Reactor Design and Operation (  

اليورانيوم طبيعي أو الحديثة مع إستثناءات قليلة، إما اليورانيوم ال خدم المفاعالتُتَستَ
 235–اليورانيوم بتخصيب الويتراوح مقدار . 235-نظير اليورانيومب هتخصيبالذي تم 

المفاعالت المدنية إلى  وقود معظميخصب ، و%90إلى أكثر من ) الطبيعي% (0.7بين 
وتونيوم كوقود للمفاعالت كما بلومن الممكن استخدام ال. تقريباً 235-من اليورانيوم% 3

  . في هذا الفصلسيناقش الحقاً 
 اليورانيوم معدن دامـات التي تنجم عن استخـدد من الصعوبـب عـوبسب

)Uranium metal(، رانيوموكسيد اليأ يستخدم UO2  في معظم المفاعالت في الوقت
. لالنتفاخ بعد القصف الشديد بالنترونات المعدنميل : ومن ضمن هذه المشاكل. الحاضر
منها قابليته للتفاعل  مشاكل عدة يولد ، وذلكجداً كيميائياًنشيط اليورانيوم  معدن كما أن

ثاني أما . مع كل من الماء والهواء ،)Exothermically(حرارة  إنتاجالمصحوب ب
. درجة مئوية 2200حرارة المادة خزفية تنصهر عند درجة  فهو كسيد اليورانيومأ
انتقال ولذلك يتطلب للحرارة  نه موصل ضعيفأ اليورانيوم خاصية سيئة وهي معدنلو

 19إلى  13( بوصة 3\4إلى  1\2 ، نمطياًصغيرةأن تكون القضبان ذات أقطار  الحرارة
  ). ملي متر

بأغلفة  مزودة ، أو أنابيبمسامير، صفائح قضبان، على هيئة الوقود يمكن أن يصنعو
. المبرد بسبب تأثير كلالتأ حماية للوقود منالنواتج االنشطار وتوفر  خروجتمنع 

صدأ، أو السبائك الخاصة لمقاوم لالمن الزركونيوم، الحديد والتغليف يمكن أن يكون 
دة ـملب أقـراصعلى هيئة  ذاته الوقود مادة كونت الطاقةوفي معظم مفاعالت . األخرى

)Sintered pellets ( بوصة 0.5من ثاني أكسيد اليورانيوم التي يبلغ قطرها )13 
 األقراص داخل أنابيبم ترتيب ـويت). مليمتر 25(وطولها نحو بوصة واحد ) مترملي

قضبان (د المقاوم للصدأ ـالحدي من أو أنابيب) Zircalloy(من سبيكة الزركونيوم 
 حزم، ويجري ترتيب األنابيب على شكل أمتار 4غ طولها نحو ـيبل) الوقود

(Bundles)قضبان التحكملقنوات ، وتحل )1- 8(ح في الشكل ـ، كما هو موض 
)Control rod guide channels ( بعض قضبان الوقود الطويلةمحل )Fuel pins (

  .)1(من الحزمةفي مواقع منتقاة 
                                                 

تحمل كرات ثاني أكسيد اليورانيوم ضمن األنابيب بطريقة تسمح لوجود فراغات مملـوءة بـالهليوم    )1(
كحيز وتعمل هذه الفراغات . ويضاف الهليوم لتحسين االنتقال الحراري من الوقود إلى األغلفة. فيها

  .لتراكم نواتج االنشطار المتطايرة مثل الهالوجينات والغازات النبيلة التي تنفذ من الوقود
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واة أحد أنواع الذرات االنشطارية ـة نـاالنشطار نتيجة أسر النترونات بواسط ويحدث
)Fissionable atomic species .( هذه العملية، في وبسبب تحرر أكثر من نترون

 االنشطاربف للنترونات، وهذا يسمح لذرات إضافية من اليورانيوم تضاع يحدثربما 
 فـار المتضاعـة االنشطـعملي تتواصـلة لكي ـيولد بدوره نترونات إضافي وهو ما

  . )Multiplicative fission process( )المتسلسل(

  
  قضبان التحكموقضبان الوقود  تركيب مجموعة:  1ـ  8شكل رقم 
  ](Westinghouse Electric Corporation)بإذن من [ في مقطعٍ مبعد

. نظام المفاعل خارج وتضيعتتسرب أن  النترونات الناتجة بفعل االنشطارويمكن لبعض 
في تغيير اتجاه يساعد بإحاطة قلب المفاعل بعاكس  )الهروب(هذا التسرب ويمكن تقليل 

  قضيب ماص

  الفوهة العلوية

  مجمع الشبكة

  مجمع الشبكة

 إجتماع قضبان
  التحكم

  قضيب وقود

  أقنية توجيه
  االمتصاصقضبان 

 منطقة الرش
  القوي

  الفوهة السفلية
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وربما تؤسر بعض النترونات . ثانية ة وإرجاعها إلى النظامالنترونات المتسرب) بعثرة(
) Nonfissionable materials(األخرى بواسطة نوى المواد غير االنشطارية 

 منخفضويمكن تقليل ذلك باختيار مواد ذات مقطع عرضي . الموجودة في نظام المفاعل
الشوائب ذات  ق فيوالتحكم الدقيالنترونات،  (Low capture cross section) )2(ألسر

ويصبح التفاعل . منها النظام يبنىفي المواد التي  المرتفع الموجودةالمقطع العرضي 
لكل ذرة تخضع لالنشطار  يصبحعندما  (Self-sustaining) ذاتياً لنووي مستمراًا

أو  تسربعن طريق ال النتروناتوذلك بعد ضياع متبقي قابل إلحداث انشطار  نترون
لمفاعل في الحالة الحرجة أن ار االنشطاري، وعند هذه النقطة يقال نتيجة األسر غي

)Critical condition( )أو أنه حقق شرط الحرجية(.  
، وفي معظم مفاعالت االنشطار كبيرة نسبياً عندة ـالنترونات المتول طاقـة ونـتكو

خفض  عن طريق يمكن زيادة احتماليـة انتاجهـا النشطـارات تاليةالتجارية،  الطاقة
ويتم تحقيق ذلك عن طريق توزيع الوقود في  .فولط إلكترون 0.1ا إلى أقل من ـطاقته
ويتم تخفيض . له عدد ذري صغير) Moderator(منفصلة، يوضع بينها مهدئ  وحدات

. مع ذرات المهدئ) Elastic collosion(المرن  االصطدامطاقة النترونات عن طريق 
ة ـالت الحراريـبالمفاع وتسمـى الحرارية نتروناتللعمل بال معظم المفاعالت صمموت
)Thermal reactors .(السريع  وال يوجد بالمفاعل)Fast reactor ( أي مهدئ، ويعتمد

 100أعلى من  التي لها طاقة(في تشغيله على االنشطار بواسطة النترونات السريعة 
بردة بالغاز التي تستخدم الم الطاقةد من مفاعالت وتم بناء عدد محدوقد ). طإلكترون فول

  .  يت كمهدئ، بصورة رئيسة في المملكة المتحدةفالغرا

طاقة النترونات إلى ) تهدئة(تقريباً الماء لتخفيض  الطاقة جميع مفاعالت تستخدمو
مفاعالت : المهدئة بالماء وهناك نوعان رئيسان من مفاعالت القدرة. المستوى الحراري

التي تنتج وهي ، )BWR(ومختصرها ) Boiling water reactors(الماء المغلي 
ورة مباشرة، ومفاعالت الماء المضغوط ـات بصـل التوربينـدم لتشغيـاراً يستخـبخ
)Pressurized water reactors ( ومختصرها)PWR( ، وهي التي يكون الضغط

من الماء الساخن  دوروي. في المفاعل نفسه الماء لمنع غليانبداخلها عالياً بما يكفي 
                                                 

أحد تفاعل معين بين النواة و يعبر عن احتمالية حدوثيعتبر المقطع العرضي مصطلح كمي  )2(
 متر مربع لكليسنت 24-10التي تساوي ) Barn(إن وحدة المقطع العرضي هي البارن . الجسيمات

  . على طاقة النترون الساقط للنواة لإلنشطار أو األسرويعتمد المقطع العرضي . نواة
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خالل مبادل حراري يدعى مولد البخار، حيث يغلي الماء في من مفاعل الماء المضغوط 
  .  لتوليد البخاربه الدورة الثانوية 

بالمعاملر عن الحالة الحرجة للمفاعل ويعب  k ات ـالنترون) تضاعف(وهو عامل تكاثر
)Neutron multiplication factor (عن طريق  نسبة عدد النترونات الناتجة ويمثل

. في الجيل الذي يسبقهمن االنشطار االنشطار في أي جيل إلى عدد النترونات الناتجة 
  nيكون  ، حيثdn/dt= 0 وتكون واحدلل مساوية k تكونوعند حدوث الحالة الحرجة 

لكل  العابرة الذي يعبر عنه عادة بعدد النترونات) Neutron flux(النتروني  الدفق
الطاقة مستوى  وبالتاليوتتناسب الحرارة المتولدة من المفاعل، . نيةمتر مربع في الثايسنت

  .النتروني الدفقبصورة مباشرة مع  التي يولدها،
الحالة الحرجة، وال يمكن  تحتن المفاعل يكون إواحد، فالقل من أ kوعندما تكون 

كثر أ kوعندما تكون ). Chain reaction(المحافظة في هذه الحالة على تفاعل متسلسل 
طاقة كبر من صفر، وتميل أ dn/dt، وتكون جيةحرال ائقن المفاعل يكون فإمن واحد، ف

ن الحرارة المتولدة إأو أقل، ف 1إلى  kوما لم تخفض قيمة . للزيادة مع الزمن المفاعل
ن القدرة إ، ف1قل من أ kعندما تكون قيمة و. مدمر للمفاعلسوف تزداد إلى مستوى 

تدبير أي مستوى معين دون تحسين عند محافظة عليها تتالشى وال يمكن السوف 
 وضعيةويتم هذا عادة عن طريق تنظيم ). Neutron economy(لنترونات ا )توفير(

  .التي تمتص النتروناتقضبان السيطرة 
 لكثافات المختلفة للنتروناتمن أجل ا k = 1 ويصمم المفاعل بحيث يمكن المحافظة على

أعلى  k جعلتُ ولزيادة مستوى القدرة،. ةالمطلوب )اإلستطاعة( القدرة ياتلمستو المقابلة
طريقة ) ρ(ورمزها ) Reactivity(التفاعلية  وتعد. لمدة زمنية قصيرة 1من  الًـقلي

 والتفاعلية، أي زمن محددفي ) Neutron kinetics(لنترونات احركية لوصف  أخرى
 :بالصيغة تعرف 

)1 – 8(    (k-1) / k=ρ   
  . الحالة المستقرة ρ  =0القيمة  الصيغة تقابل وبالنسبة لهذه

للنترونات مثل  ماصةفي المفاعالت الحرارية على مواد  التحكموى قضبان توتح
لعملية خفض عدد النترونات المتوفرة هي تو. نديوم، البورون، والهافنيومالكادميوم، اإل

تالشي  ؤدي إلىيا ، ممρقيمة  بذلك خفضنتفإدخال القضبان إلى القلب، عند  الشطر
وعلى العكس من ذلك، يزداد مستوى القدرة عندما يتم . )اإلستطاعة( مستوى القدرة

  . سحب القضبان من القلب
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ويعتبر تأثير . لإلشعاع هتعرض القلبِ وتاريخ حرارةدرجة ب كذلك وتتأثر تفاعلية المفاعل
الذاتي  لتنظيمعلى ا درتهللمفاعل تحدد ق خاصية مهمة حرارة القلب على التفاعليةدرجة 

لحرارة على درجة اويكون التأثير اإلجمالي ل. فيما لو زادت القدرة بصورة غير متعمدة
ؤدي إلى زيادة يالحرارة  ارتفاع درجةن أ أحدها .التفاعلية نتيجة عدد من العوامل

 كثافة المبرد تناقص يتجسد فيالتأثير اآلخر االنشطارية و ية لألسر غيرالمقاطع العرض
ق تخفيض ـالتفاعلية عن طري في رـيؤث وهذا التناقص ،الحرارة اع درجةـارتف مع
ادة عدد النترونات المتسربة من قلب المفاعل أو ـزيبالتالي ة للمبرد وـالتهدئ درةـق

لحرارة أن درجة الكما يمكن . األسر غير االنشطاري النظام بواسطة التي تخرج من
المبرد  أبخرةفقاعات من  ينتكوسبـب في الت عن طريق أيضاً ةـتخفض التفاعلي

مع ارتفاع درجة الحرارة  بـالسال لتفاعليةا ويعتبر معامل. المهدئ -ئلالسا
)Negative temperature coefficient(  من المتطلبات األساسية لسالمة مفاعالت

 رارٍاستق عدمِ ويمكن أن تحدث حالةُ. السيطرة الذاتية على المفاعليساعد على ، والطاقة
في القدرة  ارتفاع مفاجىءأي  الموجب، وفي هذه الحالة فإن التفاعلية معاملمع  خطيرة

)Power excursion ( ،يسبب بدوره  وهو مايؤدي إلى زيادة حرارة قلب المفاعل
 حتى يتحطمزيادة أخرى في القدرة والحرارة بسبب الزيادة في التفاعلية، وهكذا دواليك، 

  . المفاعل
، )Fuel burnup(ق الوقود ارتحابسبب  عمر قلب المفاعل مع تزايدعلية وتفقد التفا

مقاطع عرضية عالية  لها تفككهاشظايا االنشطار المتراكمة أو نواتج أيضاً ألن بعض و
ويعتبر . عن طريق األسر المفقودللنترونات الحرارية، وبذلك، يزداد جزء النترونات 

ويزداد تركيز . ورة خاصة في هذا المجالمهمين بص 149- والسماريوم 135 –الزينون 
 حتى أنه) Reactor shutdown(لبضع ساعات بعد إيقاف المفاعل  135-الزينون

  . يخفض التفاعلية إلى درجة تمنع إعادة تشغيله ليوم أو أكثر

الحرارة وسموم نواتج االنشطار، يكون قلب المفاعل  درجة بسبب تأثيرات، وهكذا، فإنه
تعويضاً عن  يتطلب واألخير فاعلية من قلب المفاعل البارد الجديدت قلأالحار القديم 

 اإلنقاص، يتم الطاقةوفي معظم مفاعالت ). Startup(التشغيل  عند بدء التفاعلية إنقاص
الذي له مقطع  10- ومن التقنيات األخرى استخدام البورون. التحكمباستخدام قضبان 

ي يمكن استخدامه لتخفيض التفاعلية عند الذوعرضي عالي ألسر النترونات الحرارية 
تركيز البورون و يمكن السيطرة على . أو المبرد إضافته بكميات قليلة إلى قلب المفاعل
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وتستخدم هذه التقنية في معظم مفاعالت . يونيةء التبريد باستخدام المبادالت األفي ما
استنفاذ  عمالماء المضغوط، التي يتم فيها خفض تركيز البورون بصورة عامة 

استخدام ال يمكن وفي حالة مفاعالت الماء المغلي، . اليورانيوم الموجود في الوقود
وعوضاً عن ذلك، . على الوقود عند غليان الماء رواسبالبورون الذائب ألنه يترك 

عن طريق األسر النتروني  تستنفذ تدريجياًهيئة صلبة حيث على يجري تثبيت السموم 
  . فقدان التفاعلية بسبب حرق الوقود تصحيح يؤدي إلىبمعدل مناسب 

، ويبدأ مستوى 1إلى أكثر من  1من أقل من  k ة قضبان السيطرة تزداد قيمة حوعند إزا
المطلوبة يتم  )مستوى القدرة(وعند الوصول إلى كثافة الفيض . اعـدرة باالرتفـالق
الحالة  رإستقرا يتم الوصول إلىحيث ، k =1ان حتى تصبح ـمواقع القضب عديلت

  .  )Steady state critical condition( الحرجة

أكبر أو أقل من  kعلى الكمية التي تكون فيها  ويعتمد معدل ارتفاع أو انخفاض القدرة
هو  Lو nهو  الحجم في بداية كل جيل عدد النترونات الموجودة في وحدة وإذا كان. 1

، فإننا نستطيع أن )لنترونحياة ا متوسط زمنأو ( (Generation time) زمن الجيل
  :على النحو التالي نقدر بصورة تقريبية التغير في عدد النترونات 

)2 – 8(    dn / dt = n (k-1) L   

هو فيض النترونات االبتدائي   noحيث أن n = noet(k-1)/L وبالتكامل نحصل على
  .هو الفيض في أي وقت n، و )مستوى القدرة االبتدائيل وبالتالي هو مقياس(

 ،Tبالحرف )Reactor period(المفاعل  دورةالتي هي  L/(k-1) وإذا ما رمزنا للنسبة
لمدة الزمنية الالزمة لزيادة القدرة لمساوية  Tعندها تصبح ،  n = noet/T:يكون بحيث 

  ).e- )e-folding timeتكرار ، الذي يدعى في بعض األحيان زمن eبمعامل مقداره 
عتمد يو. من خصائص قلب المفاعلبتة لكونها خاصية ثا Lوفي معظم الظروف تكون 

سية استنادا أ، وترتفع أو تنخفض قدرة المفاعل بطريقة  (k-1)على كلياً eزمن تكرار 
  .ةسالب مأ هموجب  (k-1)قيمة إلى كون

إلى التغييرات في زمن بالنسبة تكون حساسة  T المفاعل دورةتوضح العالقات أعاله أن 
الوقت الذي ينقضي بين إنتاج  متوسط يبلغوم الطبيعي ت اليورانيفي مفاعالو. Lالجيل 

وأن  k   =1.005ن قيمة أوبافتراض . ثانية 3- 10نحو  ئيسره النهاأنترون االنشطار و
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L = 10- 3 5ن مستوى القدرة سوف يزداد بمعامل مقداره إثانية، فe ، وهو ما يساوي
  . على المفاعل ن ينتج عن ذلك فقدان السيطرةأويمكن . 150 حوالي

ويعتمد حجم هذا الجزء . جزء صغير من نترونات االنشطار ظهورولحسن الحظ، يتأخر 
، وتتراوح المسببة لالنشطارعلى نوع المواد االنشطارية المعنية وعلى طاقة النترونات 

وينظم الجزء اآلجل  .235 - لليورانيوم 0.007إلى نحو  233 –لليورانيوم  0.0024 بين
، ويكون زمن التأخير نفسه متفاوتاً. 235–ثانية لليورانيوم  0,1تي تبلغ ، الLقيمة 

يتأخر البعض اآلخر بضعة فتتأخر بعض النترونات بضعة عشرات من الثواني، بينما 
التي معدل زيادة القدرة للحاالت  فيلنترونات اآلجلة ا وتتحكم. أجزاء من ألف من الثانية

وفي هذا . النترونات االنشطارية اآلجلة جزء هي β ، حيثk >β+1<1تكون فيها 
، تعتمد الحالة الحرجة على النترونات اآلجلة، وهي تبطئ إلى درجة kمن قيم  المجال

عظيمة، زيادة معدل القدرة إلى زمن مضاعف مقداره بضعة ثواني، استنادا إلى القيمة 
اً بدون ، عندها يصبح المفاعل حرجβ+1 عن kومع ذلك، إذا زادت . kالدقيقة لـ 

، (Prompt critical)فورياً ن المفاعل حرج أوفي هذه الحالة، يقال . النترونات اآلجلة
وتكون الزيادة محددة فقط بالزمن الالزم للنترونات االنشطارية لكي تتحول إلى حرارية 

تصميم المفاعل هو أن ال تكون هناك  ي فيوالهدف األساس). ثانية 4 -10إلى  3 -10(
  .فورية حالة حرجة ثلحدوإمكانية 

. مرغوب بها بنيويةوحرارية ووعلى مصمم المفاعل استخدام مواد لها خواص نووية 
. عملهتصبح مشعة عند مرورها بالمفاعل وتعقد  التأكّلن نواتج أل التأكّلويجب تقليل 

الجسيمات الحارة،  مشكلة في العقد الماضي مشكلة صعبة بشكل خاص، هي برزتوقد 
وي على نسبة كبيرة من الكوبلت مع تحتي تك الائصغيرة من السب دور قطعت حيث

 دقيقة شديدة النشاط اإلشعاعـيالمبرد وتصبح نشطة إشعاعياً في القلب، مولدة جسيمات 
)NCRP,1989e .(جسيمات صغيرة من الوقود المنشطر أيضاً كما توجد .  

لوقود عن طريق ا قضبانإن أحد أهداف التصميم هو احتواء نواتج االنشطار ضمن 
عند  فإنه ومع ذلك. األغلفة تحت ظروف التشغيل االعتيادية سالمةالمحافظة على 

، حتى لو التشغيللضمان سالمة  إمكانيةكون هناك تحدوث خلل في األغلفة، يجب أن 
  . تسربت بعض نواتج االنشطار من الوقود إلى المبرد

عندما اليعمل  أن يعرِفَ شغُللما يستطيعويجب أن يزود المفاعل بأجهزة كافية بحيث 
. اإلجراءات الالزمة لتصحيح ذلك باتخاذ ،أو لها ،سمح لهيوالنظام بصورة مناسبة 



 

300 

  

أساسية فإن المعلومات المستقاة من األجهزة تدخل إلى  الفوريةوعندما تكون االستجابة 
 التحديو. آلية بصورةاإلجراءات التصحيحية المنظومات الكهربائية المصممة للقيام ب

 وأن تكون فوق ذلككفاءة  لمصمم هو توفير محطة تقوم بإنتاج الطاقة با الذي يواجهه
  .ت السيطرة التامة في كل األوقاتتح

 ل من احتماليةبطريقة تقلّ اختيار مواد القلب ووسط التبريد والهيكل يجب أن يجرىو
في ستخدامها لتي يمكن اتتفاعل كثير من المواد ا ؛ إذةالتفاعالت المولدة للحرار حدوث

ومن األمثلة على . معينةمولدة حرارة تحت ظروف  مع بعض إنشاء المفاعل بعضها
 ناشرةالصوديوم، والزركونيوم التي تتفاعل جميعها مع الماء و، المعدنيذلك، اليورانيوم 

 هذه إلى أثناء الحوادث الجدية للمفاعالتبعض الطاقة  ويمكن أن تعود إتاحة. حرارةلل
  . ية بين هذه الموادئايتفاعالت الكيمال

 حرارة درجة هو تقديرالتصميم  في أثناءإجراؤها التقديرات األساسية التي يجب  ومن
أي بلوغ  ،)Systematic peaking(فبإحداث التذري النظامي . أحر قناة في القلب
عن  اعهتقدير ارتفيمكن  القطري والمحوريمن االتجاهين  في كلٍّ ،األوج أو الذروة

األقصى  األوجمعاملي  حاصل ضربويمكن استخدام . طريق الحسابات والتجارب
من  جزءسخن أفي تنطلق لحساب كمية القدرة التي سوف  القطرية والمحوريةللقدرة 
المتعامدين، في  في كال االتجاهين األقصى االرتفاع اجتماع عامليافتراض  مع القلب

افة إلى هذا النوع من االرتفاع الذي يعود إلى عوامل إض. جزء من القلب أو في قناة منه
 ،عن متوسط كثافة القدرة ،اتاالعتبار االختالف فين من الضروري األخذ إتصميمية، ف

مقدار في قطار قضبان الوقود أو أنتج عن انحرافات تصنيعية صغيرة في تي تال
. المشابهة ألخرىا والعوامل دى عدم استدارة الوقودـوم كثافة الوقود وأالتخصيب 

 لكل هذه االنحرافات مناسبةًالصفات  قلِّأ حدوث هو افتراض تحفظاً المقارباتوأكثر 
 ةمعامل القناة الحارب ما يسمى هذه العواملعطي حاصل ضرب وي. واحد مكانفي  معاً

)Hot channel factor ( يالذيصبح محأساسياً اًدد من مالتصميم الحراري داتحد .
بدرجة حرارة القناة الحارة  محدودةً كمية القدرة التي يمكن إنتاجها في المفاعل نكوتو

  .وبضرورة تجنب تلف التغليف 

الغليان يمكن أن يكون موجوداً  يحدث غليان، ولكن العادة  في مفاعل الماء المضغوطو
، اًمن الغليان تلف ضعيفيسبب مقدار  وال. بسبب عدم كفاية الضغط أو ارتفاع الحرارة

ومع ذلك، إذا ما ولد . زيادة االنتقال الحراري من الوقود إلى ويمكن في الحقيقة أن يؤدي
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 قضبان الوقود بدالً من حدوث غليان موضعي فإن بخار على سطحال من طبقة الغليان
كبيرة، ويمكن أن ترتفع درجة حرارة الوقود  إلى درجةسينخفض  ينتقال الحراراإل

في القناة  درجة الحرارةيتم تصميم المفاعل بحيث ال تقترب و. وأغلفته بصورة خطيرة
 Nucleate) يموضععندها الغليان ال يبدأ ـ ينطلقالحارة من درجة الحرارة التي 

boiling, DNB)  .  
على مواد  الحرارة واإلشعاعات العالية بيئة المفاعل الداخلية ذاتؤثر تويمكن أن 

ية مثل التوصيل الحراري والمقاومة ئفيزياال الصفاتإحداث تغييرات في بالمفاعل 
أبعاد بعض المواد،  ات فييريتغتحدث وإضافة إلى ذلك، يمكن أن . والصالبة والمرونة

من  كميات كبيرة نسبياً تكون مصحوبة بتخزينهذه التغييرات فإن وفي الغرافيت، 
ولة ؤمس وهذه الظاهرة كانت. طالقها كحرارةنالطاقة، التي يمكن تحت بعض الظروف إ

عن الحادث في المفاعل المبرد بالهواء والمهدئ بالغرافيت في وند سكيل في المملكة 
  ). 12انظر الفصل ( 1957المتحدة عام 

عن  وهو ما يمكن دراستهعلى المواد  الشديداالعتبار تأثير اإلشعاع في ويجب األخذ 
كل  كونيو. اعلتلك المتوقعة في المف تحاكي فحص إلى ظروفال عيناتطريق تعريض 

المتضمنة  األدوات ، ومختلف قطعاللحاماتوعاء ضغط المفاعل، الوقود، األغلفة،  من
وعلى سبيل المثال، ربما يؤثر . على وجه الخصوصعناصر الوقود مهمة في تصميم 

على معدل إطالق غازات االنشطار مثل الزينون والكربتون من الوقود إلى تشعيع ال
بفصل الوقود عن  ،التي تقوم في مفاعالت الماء الخفيف ،وميلهلالمملوءة با ،الفراغات
دراسة تأثير  كذلك ويجب. إلى األغلفة انتقال الحرارةوقد يؤثر هذا على معدل . األغلفة

وإذا ما تغيرت الخواص الفيزيائية بحيث يؤدي . األغلفة (Integrity)متانة التشعيع على 
من الحرارة  بيئة القلبقسوة قادرة على تحمل  غيراألغلفة أو أن تصبح  تأكّلذلك إلى 
يمكن اإلجابة عن  ،وفي الحقيقة .من أعمدة الوقود نواتج االنشطارفقد تنطلق ، واإلشعاعِ

الفعلي لنماذج شعيع هذه األسئلة، واألسئلة المشابهة األخرى بأفضل صورة عن طريق الت
لوعاء  بالصالبة البنيويةيتعلق  التساهل فيماومن األمور بالغة األهمية، عدم . اختبارية
  ).Pugh, 1992( المغلف للمفاعل الضغط

خالل كل مرحلة من مراحل  يتخذ ي كل قرارئالمهندس والفيزيا يختبرويجب أن 
ويجب مراجعة القرارات . على سالمة المنظومة الممكنةبالنسبة لتأثيراته التصميم 

ة التشغيل والنواحي األخرى الخاصة المتعلقة بالمواد واألبعاد واألجهزة ودرجات حرار
  . بالتصميم بدقة
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א   )Types of Reactors( א

وتتضمن تلك التي . لإلشعاع أو للحرارة نشأ المفاعالت لكي تكون مصدراًيمكن أن تُ
  : كمصدر لإلشعاع تستخدم

ني التشعيع النترو نواتج التي تعطي) Production reactors(مفاعالت اإلنتاج ـ  1
  .مثل البلوتونيوم 

 اتالجامع حرم في تقام، مثل تلك التي )Research reactors(مفاعالت البحوث  ـ 2
  . ومراكز البحوث

 )Industrial-type test reactors(من النوع الصناعي  ختباراتمفاعالت اال ـ 3
التي تستخدم لدراسة تأثيرات النشاط اإلشعاعي على المواد المستخدمة في  وهي
تستعمل المفاعالت المستخدمة كمصادر للحرارة و. ومكونات المعدات نشاءاتاإل

من حيث بالدرجة األساس كمصادر قدرة لتوليد الطاقة الكهربائية، ولكن يمكن 
في العمليات أو  األماكنتوليد البخار الالزم لتدفئة في كذلك المبدأ أن تستخدم 

 .ت القدرةتقتصر المناقشة هنا على مفاعال فوسو .الصناعية
  

  )Light Water Reactors( مفاعالت الماء الخفيف

من األمريكية كانت  الطاقةشركات تها التي أنشأ الطاقةن مفاعالت إمع إستثناءات قليلة، ف
% 3تخصيب الوقود فيها إلى نحو  تصل درجةف، التي ـاء الخفيـالت المـمفاع نوع
، عندما ظهر أن مفاعالت 1963م وقبل حوالي عا .معاً بردمخدم الماء كمهدئ وتستو

عرض بعض األنظمة  جرىجدوى اقتصادية وعملية عند التشغيل،  لهاالماء الخفيف 
 هذه وتتضمن. الطاقةكمولدات رات والبعض ـمنها في المختب البعضاألخرى، 

الت تلك التي يتم فيها خلط الوقود بالمهدئ بصورة متجانسة، والمفاعالت ـالمفاع
تركت جميعها الساحة لمفاعالت  وقد بالسوائل العضوية، وأنواع أخرى ةالمهدأة والمبرد

وتتضمن مفاعالت الماء . لالستخدام البحرية األمريكية اعتمدتهاالماء الخفيف التي 
  .نوعين، مفاعالت الماء المضغوط ومفاعالت الماء المغلي) LWRs(الخفيف 

لمفاعل بوعاء ضغط فوالذي يحاط قلب ا) أ 2-8الشكل (في مفاعالت الماء المضغوط 
وتعمل . بوصة يدور خالله الماء الذي يمتص الحرارة المتولدة فيه 8-6سمك جداره 
رطل على البوصة المربعة  2000تحت ضغط يتجاوز  (Cooling loop)دائرة التبريد 

(psi)  األساسيوتدعى بالنظام (Primary system) . وال يغلى الماء في هذا النظام
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 دارة، ولكنه يمر خالل المبادل الحراري لتوليد بخار في يعالالضغط لاب وجود بسب
ويتم ضخ . حت ضغط أقل للسماح بالغليان، والتي تكون ت(Secondary loop)ثانوية 

ف بقايا ر، وبعد ذلك إلى المولد التوربيني، حيث تتكثف البخاالبخار الناتج خالل مجف
وعلى ذلك ففي مفاعل الماء المضغوط ال يمر  .البخار وتعود إلى المرجل أو مولد البخار

ل المولد التوربيني خالل المفاعل، ولكن يأخذ حرارته عن طريق البخار المستخدم لتشغي
الّ إذا حدثت حالة تسرب ، إاألساسيويظل أي نشاط إشعاعي في النظام . مولد البخار

  .رة الثانوية إلى الدا

، يسمح للماء المار خالل قلب )ب 2-8الشكل ( المغليمفاعالت الماء  تصميم فيو
المفاعل بالغليان، ويمر البخار بصورة مباشرة بعد المجفف إلى المولد الوربيني، ومن ثم 

  . يتم تكثيف بقايا البخار بعدها ويعاد إلى المفاعل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  شكل توضيحي لمفاعل ماء مضغوط) أ: ( 2ـ  8شكل رقم 
  شكل توضيحي لمفاعل الماء المغلي) ب(                     

  
-High-Temperature Gas) المفاعالت ذات درجة الحرارة العالية المبردة بالغاز

Cooled Reactors)  
 وداًـجه) Kaplan, 1971;Goodjohn and Fortescue, 1971( أنفق البريطانيون

ة عالية مبردة بالغاز رارـة حـالت ذات درجـاء مفاعـي إلنشـي الماضـرة فـكبي

 بخار ماء
 مولد توربيني

مضخة التغذية )أ(
بالماء

 مرجل

 مجفف بخار

  مضخة تدوير

 المكَثَّف
  قلب مكثف

  مضخة تدوير

 مولد توربيني بخار ماء

 مكثف
 )ب(

  قلب

 مفاعل
  سائل تبريد أولي

 المكَثَّف

  مفاعل مجفف بخار
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)HTGRs (حظي وقد . اتيمنذ منتصف الخمسين وقاموا بتشغيل عدد من هذه المفاعالت
قد جرى المفاعالت  هذه لمتحدة، ولكن أحدافي الواليات  هذا النظام باهتمام قليل نسبياً

 .Fort St) .في فورت سانت فريان لكولورادو من قبل شركة الخدمات العامةتشغيله 
Vrain)  التشغيلي  أدائه انخفاضغلق بسبب أه ـ، ولكن1989و  1979بين عامي

)NAS/NRC, 1992 .(  
  

  )Fast Reactors( المفاعالت السريعة

، حيث تستخدم النترونات السريعة ىءبدون مهد تعمليمكن أن تصمم المفاعالت لكي 
طلب وجود نها ال تتأومن مزايا مفاعالت النترونات السريعة، . لبدء عملية االنشطار

المفاعالت  بالمقارنة مع قلوبصغيرة  مفاعالت بقلوب، وبهذا، يمكن تصميم ىءمهد
للنترونات بالنسبة لألسر قليل نسبياً  المقطع العرضي فإنإضافة إلى ذلك، . الحرارية
ولنواتج . بالنسبة لمواد االنشاءمح باختيار أوسع سي وذلكلمعظم المواد،  السريعة

وبهذا يمكن الوصول إلى ألسر النترونات السريعة،  صغيراالنشطار مقطع عرضي 
ن بعض نواتج االنشطار ال تعمل المواد االنشطارية، وذلك ألمستوى أعلى من احتراق 

وأخيراً، وبسبب كون المقطع العرضي لألسر غير . كسموم في المفاعالت السريعة
عال  (Fertile material) االنشطاري للنترونات السريعة بواسطة المواد الخصبة

توليد البلوتونيوم بطريقة سيتم وصفها في  أفضل فين المفاعل السريع يكون إنسبياً، ف
  . الجزء القادم من هذا الفصل

اختيار وسط التبريد على المواد التي ليس  ن أحد مساوئ المفاعل السريع هو اقتصارإ
ريد المفاعالت السريعة وللصوديوم السائل الذي غالباً ما يستخدم لتب .لها تأثير مهدئ

مع الماء والهواء، ولكن يعوض عن ذلك،  سهولة تفاعله كيميائياًمساوئ واضحة بسبب 
الضغط العالي عند استخدام  استخدام لىإوعدم الحاجة  خواصه المتميزة لنقل الحرارة

ويخفض الحجم الصغير للمفاعل السريع المبرد بالسائل المساحة . الصوديوم كمبرد
الذي له يجعل اختيار المبرد محدوداً بالمبرد  النتقال الحرارة، وهذا المتاحةالسطحية 

  ). Specific heat(توصيل وحرارة نوعية عالية  قدرة

من الممكن تصميم مفاعالت  هنإسابقاً، ف االمشار إليه النترونات المناسبة وفرةوبسبب 
ما تزيد التغييرات غير في التفاعلية، ولكن رب سريعة تؤدي الى زيادة قليلة نسبياً
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 .المفاعل قلب تلفُ ينتج عنه من التفاعلية، الحاصلة في تشكيل هيئة القلب، المقصودة
انصهار كاف، فانه يمكن للوقود المنصهر إعادة ترتيب نفسه بطريقة ينتج  حدث ما وإذا

ن إوبالرغم من أنه يمكن تجنب ذلك عن طريق التصميم المناسب، ف. عنها كتلة حرجة
السريعة  العامل قد أدى إلى درجة عالية جداً من التحفظ في استخدام المفاعالت هذا

  . إلنتاج الطاقة على الصعيد المدني
  

  )Breeder Reactors( ولودةلالمفاعالت ا

اص بعض النترونات غير المستعملة في عملية ـ، امتصالولـودةاعالت ـفي المفيتم 
 232–والثوريوم  238–مثل اليورانيوم  المضافة ار من قبل النوى الخصبةـاالنشط

. نشطاريةوى إهي نالتي  233–وم ـواليوراني 239–ول إلى البلوتونيوم ـالتي تتح
 تلك كثر منأ تكون المواد االنشطارية المنتجة ود في أنوفرة الوقل وبذلك تتمث
  . المستهلكة

من % 2-1 فقط لوحتُ منخفضة إذ أنهامفاعالت الماء الخفيف عادة ما تكون كفاءة و
 عكسوعلى ال. الطاقة المحتمل توفرها في اليورانيوم المستخرج من المناجم إلى حرارة

من الطاقة الموجودة في % 75استخدام نحو  اقتصادياً، دومن ذلك، يمكن لمفاعل ول
كبر من تلك التي لمفاعالت الماء أمرة  40 تتحقق كفاءة للوقود حواليوبهذا  .اليورانيوم
  .  )Seaborg and Bloom, 1970(الخفيف 

ات، ساد يوقبل االنخفاض العالمي على طلب الكهرباء الذي بدأ في منتصف السبعين
 وقد قامت. االعتقاد بأن محدودية مصادر اليورانيوم ربما تتطلب تطوير مفاعالت التوليد

تحاد اال الواليات المتحدة األمريكية، التي تستخدم القدرة النووية، ومنها دمعظم البال
تطوير المفاعالت بالمملكة المتحدة، وعلى األخص فرنسا،  اليابان، ،)السابق(السوفيتي 
د ـوبع. إعداد هذا الكتاب عندقلصت هذه البرامج بصورة كبيرة تومع ذلك . الولودة

د وعقدين من الزمن في مجال البحث والتطوير، قررت الواليات المتحدة إنشاء مفاعل ول
 (Clinch River)كلنش  نهر مليون واط كهرباء في منطقة 380 رةمتقدم بقد سريع

في سببت تولكن، معارضة الجمهور الكبيرة وتغير الصورة االقتصادية . سينوالية تب
  . إلغاء المشروع
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אא  אאא
(Low-Level Discharges from Light-Water Reactors)  

تتألف النويدات المشعة التي تتراكم في المفاعالت بالدرجة األساس من تلك المتولدة عن 
 Activation)قلب المفاعل وبالدرجة الثانية من نواتج التنشيط  فيطريق االنشطار 

products)  الضئيلة والشوائب األخرى  التأكّلالمتكونة نتيجة قصف النترونات لنواتج
وبهذه الطريقة، تتولد النويدات . المهدئ عند مرورها خالل القلب – الموجودة في المبرد

يكون و. روم، الكوبلت، المنغنيز، والحديدـل الكـر مثـة لبعض العناصـالمشع
، ولكن طبيعة التأكّلنواتج  الموجود منمن جداً كثيراً  أكبر نواتج االنشطار الموجود من

 أكبر نسبياً من كميات التأكّلنواتج  من كميات وجودتؤدي الى  يمكن أن المفاعل عمل
  . نواتج االنشطار في النفايات السائلة

بصورة  بداخله ن نواتج االنشطار تحتجزأوهي  مطلوبةة ـوألكسيد اليورانيوم خاصي
تحوي الفراغات و. هربها إلى المبرد ذلك يتضاءلالبلوري، وب هضمن تركيب الةفع

لتحسين االنتقال  وهي الموجودة(قود واألغلفة وءة بالهليوم التي تقع بين الوـالممل
 داخل من تهاجرالتي  وهي )اليود والغازات النبيلة( متطايرة، نواتج إنشطار )الحراري
  . الوقود

لمفاعل فترة عمل لنشطار خالل أي اإل من نواتج كل ناتج الموجود منويمكن حساب 
أوقات إيقاف  خالل ااضمحالله، ويمكن حساب من القدرة معطى مستوى أي تاريخلو

 التوازنحدث يالمفاعل لمدة زمنية كافية، بحيث وإذا ما عمل . المفاعل أو تخفيض القدرة
بداللة الزمن بعد إيقاف  الحاصل ع النويدات المشعةتوز فإنمع النويدات قصيرة العمر، 

 الكمية الكلية للنشاط اإلشعاعي )4-8(ضح الشكل ووي. )3- 8(الشكل مبين في  المفاعل
بداللة الزمن بعد إيقاف المفاعل لمختلف أزمنة التعرض اإلشعاعي، حيث يالحظ أن 

) ا بكريلتبي 780(مليون كوري  21نحو  ينتج /يراكم مفاعالً قدرته مليون واط سوف 
 )1-8(ويوضح الجدول . بالقدرة القصوى التشغيليوم من  500من النواتج المشعة بعد 

تواة في قلب المفاعل الذي جرى إيقافه بعد سنتين من النويدات المشعة الرئيسية المح
  .التشغيل المستمر
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النويدات المشعة الرئيسية من نواتج االنشطار في أوقات مختلفة :  3ـ  8شكل رقم 
زمن وأنه قد ويفترض أن المفاعل قد اشتغل لفترة طويلة من ال. بعد إيقاف المفاعل

  )Glasstone, 1955من (حدثت حالة توازن تقريبية قبل اإليقاف 
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

نواتج االنشطار في قلب المفاعل بعد فترات مختلفة من  جرد:  4ـ  8شكل رقم 
  )Parker and Healy, 1956من (التشعيع واإليقاف 
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 خمسمائة يوم تشعيع

 مائة يوم تشعيع

 عشرة أيام تشعيع

 يوم تشعيع واحد

90Sr     } (β) 
 90Y

144Ce      } (β,γ) 
 144Pr  

95Nb (β,γ) 

137Cs (β,γ) 

95Zr (β,γ) 
91Y (β) 

14Ce (β,γ) 

103Ru (β,γ) 
89Sr (β) 

106Ru      } (β,γ) 
 106Rn

140La (β,γ) 

140Ba (β,γ) 

129Te (β,γ) 

131I (β,γ) 
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  1ـ  8الجدول رقم 
  )أ(بعد يوم واحد من إخراجها من مفاعل عمل لمدة عامين نواتج نويدات مشعة مختارة

 عمر النصف النويدة المشعة المختارة
النشاط اإلشعاعي في 

  الوقود
)ب()ميجاواط حراري/كيلوكوري(

 3–الترتيوم
  85–الكربتون 

  89–االسترنشيوم 
  90–االسترنشيوم 
  90–اإليتيربيوم 
  91–اإليتيربيوم 
  99–المولبدنوم 

  131–اليود 
  133–الزنون 

  134–السيزيوم 
  132–التيليريوم 

  133–اليود 
  136–السيزيوم 
  137–السيزيوم 
  140–الباريوم 
  140–الليثيوم 
 144-السيزيوم

 ع12.3
  ع 10.7
  ي 51

  ع 28.9
  س 64

  ي 58.8
  س 66.6
  ي 8.06
  ي 5.3

  ع 2.06
  س 78

  س 20.8
  ي 13

  ع 30.2
  ي 13

  س 40.2
 ي284.4

0.0043 
0.25  
24  
1.8  
1.8  
32  
40  
28  
54  

0.61  
34  
22  

0.74  
2.4  
46  
49  
35 

  أ ـ مستنسخة بتصريح من كتاب
«Engineering for the Resolution of the Energy - Environment Dilemma. 
Committee on Power plant Siting » Copyright 1972 by The National Academy 
of Sciences. Courtesy of the National Academic Press, Washington D. C., 

  .تيرابكريل  37= ب ـ كيلوكوري 
  

تولد مفاعالت الماء الخفيف خالل التشغيل االعتيادي نفايات مشعة غازية وسائلة، حيث 
وتنشأ هذه النفايات إما بواسطة . يجري طرح البعض منها بصورة مباشرة إلى البيئة
وقد تنشأ نواتج . األوليةرة التبريد عملية االنشطار أو بواسطة تنشيط العناصر في دائ

الوقود أو مكونات  رعناص حاالنشطار من كميات اليورانيوم الضئيلة الموجودة على أسط
المفاعل األخرى، ولكن المصدر الرئيس لها هو التسرب أو النفاذ من خالل أغلفة 

. ة أو عالقةويمكن أن تتراكم النويدات المشعة بهيئة غازية أو كمواد صلبة مذاب. الوقود
للطرح إزالة هذه النويدات وتركيزها بشكل يصلح في ية ئايكيمالمعاملة الأنظمة  وتساعد
 ,Blomeke and Harrington, 1968; Cottrell( )5-8(كما في الشكل  النهائي
  .يمكن أن يطرح جزء صغير منها مباشرة إلى البيئة ومع ذلك،). 1974
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  النفايات المشعة لمفاعل ماء مضغوط كبير إدارة مخطط سير:  5ـ  8شكل رقم 
  )Blomeke and Harrington, 1968عن (

  )تقديرات التصميم(التخلص  المعالجة  )قديرات التصميمت(المصادر 
 النفايات الغازية

 N2 %97 ،H2 %3مجمع توزيع إلى الخارج 
 منظف الغاز
 األدوات ومنفس الصهريج
 فتحة أخذ العينات
 هواء بناية االحتواء
 النفايات السائلة

سنة/جالون 109,000مصرف نظام تبريد المفاعل 

 سنة/جالون 47,000المغسلة واألدواش الساخنة 
 سنة/جالون 31,000إعادة تنشيط المبادل األيوني 

 مبرد المفاعل الخارج
 المختلفة" النظيفة"النفايات 

 النفايات الصلبة
 سنة/3قدم 300مركزات المبخر 

 سنة/قدم مكعب 200الراتنجات المستهلكة 

  سنة/3قدم 370تلفة المواد الصلبة المخ

 فاصل للرطوبة ضاغط
صهريج تفكك
  الغازات

 

 المرشح المطلق

 المرشح المطلق

 صهريج احتجاز

 صهريج إحتجاز

 مبخر

إزالة األمالح
من الماء 
 المكثف

  صهريج المراقبة

 صهريج إحتجاز

 إلى مجمع المخرج

 مزيل الغاز
 مبخر

مبادالت أيونية 
  يةوكاتيون

صهريج مرشح
 إحتجاز

إلى صهريج
 حامض البوريك

إلى نقطة إلى مكان حفظ الماء الخالي من األيونات
  التعبئة

 

 إلى نقطة التعبئة

 صهريج حفظ الراتنجات المستعملة

 إسمنت

  منطقة التخزين نقطة تعبئة
النقل خارج الموقع بهدف

سنة /3قدم 1000 ∽الدفن 
 ةسن/كوري7500

 الطرود آلة حزم الطرود

 إلى الجو
اإلطالق
السنوي 

>5000 
/كوري
  )أ(سنة 

180∽مخرج مبنى االحتواء
  قدم فوق األرض

500,000GPMالتخفيف بـ
 ماء تبريد المكثف

 اإلطالق للمياه
 السطحية

)>10-7 
من  3سم/ميكروكوري

  نظائر
 0.2<غير معلومة، 

 3900سنة، /كوري
 )3H سنة/كوري

 :مالحظات
 3200أ ـ االشعاعية تتكون من 

 85Kr ،800كوري من 
   133Xeكوري من 

ب ـ مستوى إشعاع النفايات 
الصلبة بافتراض أنه ال 

 يوجد أي تفكك في الموقع

<20 000 
SCF/YEAR 

0-300000SCFM 

4x10-5 

µc/CM3 

 هواء التهوية
∼ 50,000CFM 

 سنة/جالون 40,000مصارف المفاعل وإزالة التلوث 
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يماء التبريد( دجمع المبر( لَالممزيل للخزن ويمر بعد ذلك من خالل  في أحواضٍ ثْو
مزيل النفايات  ويقوم البخار المتولد في). Waste-gas stripper( للنفايات الغازية

من الغازات الموجودة فيه عند مروره إلى األسفل خالل  الداخلبتخليص الماء الغازية 
 ثم تمررالماء منها خالل مكثف،  إزالةوتمرر الغازات بعد . مقاطع من السروج الخزفية

الخارج من مزيل  مرريو). Waste-gas system(بعدها إلى منظومة النفايات الغازية 
منه وتمريرها على مزيل  الخارجة مبخر، حيث يتم تكثيف األبخرة النفايات الغازية إلى

 Cation and mixed-bed) مختلطةفرشة راتنجات كاتيونية وى عل يحتويلألمالح 
resins) . الوحلبعد ذلك يمرر )Sludge (المبخر إلى أحواض خزن ومنها  اعمن ق

من مزيل األمالح إلى أوعية خزن، حيث  السوائلوتمر . في براميـلتعبئة إلى محطة 
نه يمكن إطالقها من خالل قناة إوإذا ما كانت نوعيتها مرضية، ف. أخذ عينات منهايمكن 
لكي يمكن  تنقيةالتدخل إلى منظومة  يمكن أن ، أو)6-8الشكل (المكثف  من طالقاإل

 فإن المياه يمكن أنالة كون النوعية غير مرضية، وفي ح. ةولياأل رةدائفي ال استخدامها
  .من جديدمعاملتها  تعاد

 على المواد األساسيةالتبريد  دائرةفي  يتكون الذي المستحثويعتمد النشاط اإلشعاعي 
ووعاء الضغط والمضخات واألنابيب والمكونات األخرى  الداخلة في تكوين قلب المفاعل

تنشيط الشوائب الموجودة بصورة اعتيادية في الماء ويجري تخفيض . مس الماءالالتي ت
  .  المفاعلدخول المبرد إلى عن طريق إزالة الملوثات وذلك بمعاملة المياه قبل 

ويعتبر الحديد المقاوم للصدأ مادة مهمة في إنشاء المفاعل، وينتج عنه توليد عدد من 
، 59–، الحديد60–الكوبلت تلك النويداتوتتضمن . النويدات التي تجد طريقها إلى المبرد

تولد  فإنها ، ولجميعها أعمار نصف طويلة بصورة معتدلة لذا55–، المنغنيز51- الكروم
إضافة إلى كونها تسبب مشاكل تشغيلية  مشكلة هي التخلص منها كنفاياتفي النهاية 

  . بسبب إطالقها ألشعة جاما

د اليورانيوم على أن وقود أكسيل) In-pile tests( في المفاعلفحوصات الدلت وقد 
. النسبية إنتقاليتهااستناداً إلى  تنتشر من الوقود بمعدالت مختلفةالمشعة المختلفة  العناصر

في وقود مفاعالت الماء  المقاسةمعامالت معدل التسرب  )2-8(ويلخص الجدول 
وللعناصر مثل السيزيوم، اليود، الزينون، الكربتون، الربديوم، والبروم . المضغوط

سترنشيوم اال في حالتي تلك المعامالت مرة من لفأكبر أمالت معدل تسرب معا
  . والباريوم
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يمكن أن تطلق . مفاعل الماء المضغوط في المكثف مطلقات:  6ـ  8شكل رقم 
التي يجري خاللها مبرد النشاط اإلشعاعي في هذه القناة، منخفضة الالنفايات السائلة 
واألنبوب الذي يقع في الجهة اليسرى . غالون في الدقيقة 300,000المكثف بمعدل 

  كما يمكن مالحظة أنابيب أخذ العينات كذلك. من القناة هو لغرض أخذ العينات
  )Consolidated Edison Companyبإذن من (

  )أ(معامالت معدل التسرب:  2ـ  8الجدول رقم 
معامالت معدل التسرب في الثانيةالعناصر

، اليود، الزنون، الكربتون، الربديوم،السيزيوم
  البروم

  االسترنشيوم، الباريوم
  الزنك، السريوم واألرضيات النادرة

  التيليريوم
المولبدنوم

1.3 x 10-8 
  

1.0 x 10-11  
1.6 x 10-12  

 1.0 x 10-9  
2.0 x 10-9  

  ] US Atomic Energy Commision (1960a)[ أ ـ من 
   

  )Liquid Wastes( النفايات السائلة
يمكن أن تزال  الدائرمن الوقود إلى الماء  تنتشرنواتج االنشطار والتنشيط التي  إن

باستمرار كافية للسماح  سعةتكون له  بحيثبصورة مستمرة بواسطة نظام تنقية مصمم 
  . من قضبان  الوقود% 1في  ةبسيط أعطابفي حالة حدوث  عمل المفاعل
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بكميات كبيرة نسبياً مقارنة بالنويدات المشعة  يففي مفاعالت الماء الخف الترتيوم ينتج
جسيمات بيتا فقط وبطاقة منخفضة جدًأ، وهو  الترتيومولحسن الحظ، يطلق . األخرى

ة ـفي األنظم بكميات ذات معنىال يتركز هو و. ماء على هيئة عادةًيدخل إلى البيئة 
ٍلالحيوية، وله معدل تحو )Turnover rate (ًالتركيز األقصى توىومس. سريع نسبيا 

(MCL)  المسموح به في ماء الشرب عال نسبياً، ويمكن أن تطلق كميات كبيرة من
إلى البيئة دون أن يتم تجاوز المستويات المسموح بها لتعرض اإلنسان  الترتيوم

(Moghissi and Carter, 1973;NCRP, 1979) .  
ن الترتيوم أب) Albenesius, 1959( البنسيوس يتولد الترتيوم بطريقتين، حيث أوضح

ويتولد . لكل عشرة آالف إنشطار تقريباً يتولد نتيجة االنشطار بمعدل نحو ذرة واحدة
لنترونات، با 10–البورون  بعد تشعيع (Spallation)التشظي الترتيوم كذلك عن طريق 

كمسمم قابل  10-المصدر الرئيس للترتيوم في المفاعالت التي تستخدم البورون يعدالذي 
  . لالحتراق

االختالفات في معدالت االنتشار للنويدات المشعة المختلفة من أغلفة الوقود السليمة  إن
تؤدي إلى أن يكون النشاط اإلشعاعي للمبرد في معظم المفاعالت فقيراً نسبياً في الكاملة 

. 89–يوم شسترناال وأ 90-يومشسترنمثل اال )تحركاً(نواتـج االنشطـار األقل نشاطاً 
 للمبرد ةرمباشتعرض الوقود  ؤديالوقود يمكن أن ي أغلفة ع ذلك، وفي حالة عطبوم
 النشاط اإلشعاعي يظل ولكن. سترنشيوم المشع في المبردفي كمية اال إلى زيادة )الماء(

  .نواتج االنشطار األكثر ذوباناً مثل السيزيوم واليودب دائماً محكوماً في المبرد
من مفاعل  من مفاعالت الماء الخفيفالخارجة  فايات السائلةللن ويتفاوت التركيب الدقيق

التركيب النسبي  )3-8(الجدول  ويتضمن. آلخر إستناداً إلى مواد البناء وحالة الوقود
والتراكيز المدرجة . ماء مضغوط لمفاعل األوليةللنويدات المشعة في دائرة التبريد 

خضوعاً  ج االنشطار غير المتطايرةمن أكثر نوات هوالذي  137- إلى السيزيوم منسوبةٌ
تراكيز نويدات  ويتبين من. نصف طويلة للتغيرات الكيميائية والفيزيائية، ولها أعمار

االنتشار المنخفض نسبياً  مفعول 137–مقارنة بالسيزيوم  المنخفضة يومشسترناال
  .االسترنشيوم لنويدات

ومن . ةجلجزء منه للمعاتمرة عن طريق سحب ويمكن أن ينقى ماء التبريد بصورة مس
مبادالت خالل الماء  ربعد إجراء عملية الترشيح إلزالة النويدات المشعة العالقة، يمر

وإذا كان ضرورياً، فمن الممكن تمرير المبرد . أنيونية وكاتيونيةة حبيبية راتنجية ـأيوني
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من  كتلةٌ فوقهاتمر  ،فيه الماء على صفائح يزحل، الذي للغازات )نازع( فاصٍلخالل 
، وهذه تقوم بإزالة الغازات الذائبة مثل الهواء وغازات المعاكس االتجاه فيالبخار 

  ). Coplan and Baron,1978;Moghissi et al., 1978a(هيدروجين الاالنشطار و

  3ـ  8الجدول رقم 
  137–نسبة إلى تركيز السيزيوم  في المبرد األساسيتركيب ال

  في مفاعل ماء مضغوط نمطي
)أ(التركيز النسبينويدةال

 3–الترتيوم
  51–الكروم 

  54–المنغنيز 
  55–الحديد 
  59–الحديد 

  58–الكوبلت 
  60–الكوبلت 

  65–الزنك 
  90–اإلسترنشيوم 

  91–اإليتريوم 
  ، النيوبيوم95–الزركونيوم 
  103–الروتينيوم 
  106–الروتينيوم 

  134–اليود 
  134–السيزيوم 
  137-السيزيوم 
144–السيزيوم

5.3 x 210  

  x 10 -2 1.7أصغر من 

2.8 x 10-1  

8.1 x 10-2  

  x 10 -3 2.4أصغر من 

2.1 x 10-2  

1.1 x 10-1  

  x 10 -3 3.1أصغر من 

6.6 x 10-4  

2.6 x 10-3  

  x 10 -2 2.8أصغر من 

  x 10 -2 3.1أصغر من 

  x 10 -2 8.6أصغر من 

  x 10 -3 5.2أصغر من 

4.8 x 10-1  

1.0 x 010  
 x 10 -2 3.8أصغر من 

  1.0=  137–السيزيوم أ ـ 

. تنتج عنها نفايات مشعة سائلةتنقية المبرد هناك طرائق متعددة  عمليةوإلى جانب 
ومن المضخات إلى  وأماكن االتصال بين األنابيبويؤدي تسرب المبرد من الصمامات 

في بعض األحيان إزالة التلوث عن بعض المكونات  لزموي. حوض التجميعتلوث مياه 
 المياه الناتجة عن ، إضافة إلىملوثة ، ويتنج عن ذلك مياهاإلصالح المفكوكة بغرض

وغسل المالبس  بالماء الدافق الراتنجية الفرشاتوغسل  براميل السوائل الخشبية غسيل
ل هذه ويجب اتخاذ الحيطة الحتواء مث. غسل األوعية المختبرية الملوثةعن الملوثة و

 )5-8(الشكل  وسط ويوضح. خلص النهائي منهاللتتمهيداً  لجتهاالنفايات السائلة ومعا
مياه ذات ال فيه تتراكم الذيمفاعالت الماء المضغوط،  في ة مثل هذه النفاياتلجمعانظام 

  .ة الدوريةلجلمعال منخفضالشعاعي اإلتلوث ال
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  )Gaseous Wastes( النفايات الغازية
 الطرائقط عن ق إدارة النفايات الغازية لمفاعالت الماء المضغوـف طرائـتختل

بالنسبة لمفاعالت الماء المضغوط، يمكن أن تمرر ف. الخاصة بمفاعالت الماء المغلي
ل ـيزي مكثفخالل  منالنفايات السائلة  نزعها مننواتج االنشطار الغازية التي تم 

د ـ، وبع)Holdup tanks(إمرار البقية إلى خزانات مؤقتة والجزء القابل للتكثيف 
التي تزيل ) Catalytic recombiners( إلعـادة االتحاد المحفـزة أجهـزةك إلى ـذل

ويمكن أن تضخ بعد . (Rediolytic) الهيدروجين الناتج عن عملية التحلل اإلشعاعي
ري ـا على فحم حجـة أو يمكن خزنهـة إلى خزانات مؤقتـازات المتبقيـذلك الغ
نة العادم من خالل مرشح عن طريق مدخ االتخلص منه، ويتم بعد ذلك تتفكك حتىمنشط 

أما . قد تفكك اليود المشعيكون شهر من الخزن المؤقت أثالثة  وبعد. عالي الكفاءة
يمكن إطالقه إلى الجو، ف 85-الكربتون النشـاط اإلشعاعـي المتبقي والعائد أساساً إلى

إلى خارج  التخلص منهأو يتم في بعض الحاالت تكثيفه بالتبريد أو إزالته لغرض 
  . قعالمو

يمكن  الت الماء المضغوط،ـرى في مفاعـاألخ ةـالغازي اتـادر النفايـن مصـوم
حيث يمكن أن تتسرب  ،(Primary system) األساسيالنظام التسرب من  أن نذكر

 رة إلىـورة مباشـبص األساسيةد ـدورة التبري مـن ازاتـغالكميات قليلة من 
بناء وعاء  )تطهير(تنظيف  لجو عندإلى ا تخرجو) Containment( وعـاء االحتـواء

ات قليلة في ـكمي تسرب ويمكن أن يحدثَ. ول العاملينـاح بدخـللسماالحتواء 
دورة الإلى  األساسيالمبـرد  رور كميات منـه مـب عنـة، يتسبـالمبادالت الحراري

ازات ـذلك، يمكن أن تطرح الغ حدوثد ـوعن). Secondary loop( ثانويـةال
  Boiler)المرجل لهواء منطرد امن خالل  معالجةو دون ـلجالمشعة إلى ا

Blowdown)  .  

وفي مفاعالت الماء المغلي، تخرج نواتج االنشطار الغازية، والغازات النبيلة المشعة، 
، وبعد ذلك تدخل إلى المكثف حيث ةربينومع البخار عند الغليان، وتمر من خالل الت
ويتسرب الهواء إلى داخل . (Air ejector) اءتجري إزالتها منه عن طريق طارد الهو

ات قليلة من ـط كميـوتختل. المكثف ألنه يعمل عادة تحت ظروف التفريغ الهوائي
ي الهواء المتسرب إلى المكثف مع الهيدروجين واألكسجين الناتجين عن التحلل اإلشعاع
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لعمل في نهاية وعندما بدأ أول مفاعل ماء مغلي با. نواتج االنشطار الغازية إلى جانب
إلى البيئة من خالل مدخنة  الغازات المشعة المتجمعة ات، كان طارد الهواء ينفثيالستين

تفككإتمـام تبلغ بضع دقائق فقط، بحيث ال تسمح ب قصيرة جداً  حجزٍ تسمح بمدة 
 في الغـازاتكميات المواد المشعة  إنقاصوقد تم . قصيرة العمرالالغازات النبيلة 

اء المغلي إلى درجة كبيرة جداً عن طريق إعادة ـالت المـن مفاعة مـالمطروح
باستخدام  وذلك ،ل اإلشعاعيـعن التحلّ غازي الهيدروجين واألكسجين الناتجين تركيب

وبهذا، . المطرود المستنفدهواء المن % 80نحو  ، علماً بأنهما يمثالنالعوامل المحفزة
وهو روجين اختزال حجم الغاز إلى الخمس، األكسجين والهيد تركيبعادة إنه ينتج عن إف
الغازات  لتفككيوفر مزيداً من الوقت وزمن المرور خالل نظام الطرح من ل يقلّ ما

  . النبيلة

عمر النصف ( 89 –الكربتون  وهما عمر النصف قصيرتاالل النويدتان المشعتان ـتنح
 89–ومـنشيسترإلى اإل) دقيقة 3.8عمر النصف ( 137–ون نـوالزي) ةـدقيق 3.2

ويجري . ح عالي الكفاءةـى مرشـا علـري حجزهمـاللذين يج 137–والسيزيوم 
تمرير الغازات بعد ذلك، في مفاعالت الماء المضغوط الحديثة على حبيبات الفحم 

 ري المنشطة المبردة، التي تزيل ما تبقى من نويدات اليود والغازات النبيلةـالحج
والخيار االخر هو ضغط . اإلشعاعي للتفككة، وبهذا يتاح وقت إضافي ـالمشع
شبه الكامل للكل ما  للتفككاً كافياً ـح وقتـات، مما يتيـازات للخزن في خزانـالغ
 )4-8(ضح الجدول ووي. سنة 10.8الذي يبلغ عمر نصفه  85–دا الكربتون ـع
النفايات  معالجةازات المطروحة من مفاعل ماء مغلي نمطي لمختلف مستويات ـالغ
  . )Collins et al., 1978(ازية الغ

 المتأصلة ضد انتقالع ـن الموانـأب) Stigall et al., 1971( ستيجـال دـوجوقـد 
بدرجة عالية من  في النظام اء المغلي، تعملـل المـام مفاعـالل نظـخ 131–اليود 

نوع طلقة من هذا النالغازات الم بيندة مهمة ـل نويـال يمث 131- ن اليودأحتى الكفاءة، 
  . من المفاعالت
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  4ـ  8الجدول رقم 
دقيقة  30 ها مدةبعد احتجاز المغليماء الاإلطالقات المثالية السنوية من مفاعل 

  )أ(القري ثم المعالجة بالتقطير الخشب ومن فحمالتأخير على والمعالجة ب

عمر  النويدة المشعة
 النصف

 )ب(ميجاوات حراري 3400سنة لكل مفاعل /كوري

ة األساسيةالحال
 30احتجاز (

 )دقيقة

تأخير بفحم 
 الخشب

مع التقطير 
درجة (القري 

حرارة منخفضة 
 )جداً

 83m–الكربتون 
  m 85–الكربتون 
   85–الكربتون 
   87–الكربتون 
   88–الكربتون 
   89–الكربتون 
  m 131–الزينون 
  m 133–الزينون 
   133–الزينون 
  135m–الزينون 
   135–الزينون 
   137– الزينون

   138–الزينون 
  131–اليود 
 133–اليود 

 س1.9
  س 4.5

  ع 10.8
  د 76
  س 2.8
  د 3.2
  ي 12
  ي 2.2
  ي 5.3
  د 15
  س 9

  د 3.8
  د 14
  ي 8.0
س21

44.000 
84.000  

290  
240.000  
280.000  

2.800  
220  

4.300  
120.000  
11.000  

330.000  
9.700  

390.000  
5.0  
2.1

  جـ
80  
290  
  جـ
5  
  جـ
18  
  جـ
460  
  جـ
  جـ
  جـ
  جـ
  جـ
 جـ

12  
22  
280  
72  
76  
60  
  
  جـ
13  
3  
34  
39  
90  

0.0026  
0.011 

  )ساعة(س           (Collins et al., 1978)من   ) أ(
 )عام( ع           جيجا بكريل 37= واحد كوري ) ب(
  )دقيقة( د   سنة لليود المشع/ كوري  4-10سنة للغازات النبيلة، أقل من /أقل من واحد كوري) ج(

  )يوم(ي                 
  

 Radiation Exposure)المفاعالت انبعاثاتالسكان اإلشعاعي الناجم عن تعرض 
of the Public from Reactor Emissions)  

المشعة  االنبعاثاتنشر المعلومات عن باألمريكية ) NRC(النووية  التنظيماتلجنة تقوم 
راجع على سبيل المثال ( النووية بصورة روتينية الطاقةل محطات ـة عن تشغيـالناجم

Tichler et al., 1989 .(غير مهمة  ،إشعاعية اتجرع وقد نتج عن هذه االنبعاثات
اإلشعاعية بسبب اإلشعاع  اتقل من الجرعأ التي كانت في بعض الحاالتو ،للسكان

انظر الفصل ( الطاقةالطبيعي المتولد نتيجة استخدام الفحم الحجري كوقود في محطات 
  ). السادس
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المحطات النووية بصورة  انبعاثات نتيجة التي يتلقاها السكاناإلشعاعية  اتشكل الجرعوت
روتينية جزءاً مما هو مسموح به في توصيات الجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع 

)ICRP ( والمجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع والقياسات)NCRP ( في الواليات
الخاصة ) NRC(النووية  التنظيماتللجنة  رشاديةالتصميم اإل خطوطوقد كانت . المتحدة

ق رسمي ـأول تطبي) CFR 10 50من  1الملحق (درة ـالت القـمن مفاع باإلنبعاثات
 ، وكان تصميمإلى ما كان عملياً مستندةتنظيمية من قبل وكالة (ALARA)  األالرا لمبدأ

ملي ريم  5من قل أاألفراد خارج حدود الموقع  اتبحيث تكون جرع يجري المفاعالت
ملي ريم في  10قل من وأالسائلة  اإلطالقاتمن ) في السنة ميكروبكريل 50(في السنة 

ملي ريم في السنة بسبب  20قل من أوالغازية،  االنبعاثاتالسنة بسبب أشعة جاما من 
مناقشته في  وبالرغم مما جرت). CFR 50 10(الغازية  االنبعاثاتإشعاع بيتا في 

النووية قد  الطاقة الغازية من محطات االنبعاثاتالناجمة عن  اتجرعن الإ، ف3الفصل 
من قبل وكالة حماية البيئة  اآلن ددتح(EPA) ملي ريم في السنة من كل  10 ـب

40( االنتقال مسارات CFR 61 .(  

للسكان  اتتقارير سنوية تلخص فيها الجرع) NRC(النووية  التنظيماتة ـتنشر لجن
. مفاعالت الطاقة النوويةم من لك 80إلى  20مسافة تتراوح بين  ون علىـالذين يقطن
موقعاً في  70محطة نووية تحت التشغيل في  110عندما كانت  1988وفي عام 

 Mean collective) ة الفعالة الجماعيةالجرع متوسطالواليات المتحدة، كان 

effective doze)  ذي يبلغ ال المنخفضيتراوح بين  مسارات االنتقالمن جميع
 –شخص  16والعالي الذي يبلغ ) سيفرت–شخص x 10-5 1.1(ريم –شخص  0.0011

 مليون شخص ضمن 150وكما ذكرت الحالة، يعيش ). سيفرت –شخص 0.16(ريم 
المودعة  الجماعيةهم اتوكانت جرع ،اًكيلومتر 80إلى  2 من (Annuli) حلقات

(Collective doze commitment) 75 سيفرت –خص ش 0.75(ريم  - شخص (
  ). Baker, 1992(خالل السنة  االنبعاثاتمن 

من المفاعل،  كيلومترينلم تعط تقديرات لألشخاص الذين يقطنون على مسافة تقل عن 
ملي  0.1(ملي ريم  10نه يجري االلتزام بحد الجرعة البالغ أ، وبما لقلة عددهم

 الجماعية اتالجرع فإنالنووية بسهولة،  التنظيمات، الذي وضع من قبل لجنة )سيفرت
  . لهؤالء األشخاص تكون غير مهمة
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الناجمة عن  االنبعاثـاتات عن ـر التي تلخص المعلومـر التقاريـري نشـيجو
تشغيل وصيانة المفاعالت الموجودة على سفن القوات البحرية األمريكية بصورة دورية 

)Mangino et al., 1995 .(  
بسبب  تدريجياً مطلقة من مفاعالت القدرةجرى تخفيض الغازات والسوائل الوقد 

نجم كما . الوقود المستخدم في جميع مفاعالت الماء الخفيف في نوعيةالتحسين المستمر 
معالجة غازات المدخنة في مفاعالت الماء المغلي، ل عن وضع منظومةإضافي تخفيض 

قبل اإلطالق  للتفككللمطلقات، مثل تلك التي وصفت سابقاً، والتي تسمح بوقت أطول 
  . إلى الجو
، )9الفصل  انظر( 1963م من إيقاف التجارب النووية على نطاق واسع عام ـوبالرغ

خالل  تراجعنهر هدسون قد  خليج في ماء يـالصنعن النشاط اإلشعاعي أإال 
يمكن مالحظته من وهو ما  النووي من التساقط المشعةالنويدات بسبب زيادة ات يالسبعين

 الموحدةدسون إقارن المطلقات السنوية لمفاعالت الذي ي، )5- 8(الجدول 
)Consolidated Edison reactors ( الناجم  التساقطالموجودة في انديان بوينت مع

هذا الناجم عن  137–إن ظهور السيزيوم . عن التجارب النووية للسنوات السابقة
الناجم عن  137- بهذه الوفرة، أدى إلى عدم التمكن من تحسس السيزيوم التساقط

كون تإن هذه النويدة ال . لألثر مقتفيةكمادة  134-المفاعالت، إال باستخدام السيزيوم
القنابل، ولكن تتولد في المفاعالت عن طريق األسر  التساقط بسببضمن  ةموجود

  .الذي ينتـج في االنشطار  133-الزينون الذي هو وليد ،133 –النتروني للسيزيوم 
  5ـ  8الجدول رقم 

 1مقارنة بيـن إطالق النويـدات المشعـة الرئيسية من مفاعل إنديان بوينت
(Indian Point I)  أ()مقاسة بالكوري(والتساقط من تجارب األسلحة النووية(  

  90Sr54Mn137Cs3H 
  )ترتيوم(

 )1968( 1اإلطالقات السنوية من مفاعل إنديان بوينت 
  : ـ التساقط من تجارب األسلحة

  )2كلم 35,000(ب نهر هدسون أ ـ على مص
  ب ـ على سطح نهر هدسون

كلم بعد وقبل 16من النهر،  اإلختالطج ـ في منطقة 
 المحطة

0.008
  

825  
3.7  

0.58 

5.8  
  

1236 
5.5  

0.58

2.3  
  

1320 
5.9  

0.93

810  
  

205,000
920  
144 

نة التي حدث فيها مع الس )1963( لغرض المقارنة جرت مقارنة السنة التي حدث فيها أكبر تساقط) أ(
  .ع البيانات من أكثر من مصدريوقد جرى تجم. )1968( أقصى إطالق

  .جيجابكريل  37= كوري واحد 
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وتتوفر حالياً أنظمة تنقية للنفايات السائلة بحيث يمكن تنقية هذه النفايات إلى درجة يمكن 
ريد التبزن لغرض استخدامها مرة أخرى في دورة إلى أحواض خ إعادتهابواسطتها 
طريقة  ةن ذلك ال ينطبق على الترتيوم الذي يمكن فصله بأيإوبالتأكيد، ف. األساسية

خزن فيها بانتظار إعادة يعملية، والذي يعاد مع ماء النفايات المعالج إلى األحواض التي 
  . االستخدام في المفاعل

  
א   Reactor Accidents)( א

الت الماء الخفيف في ـن مفاعـات مـلمطلقاآلن على ا حتىة ـرت المناقشـاقتص
ر غي ليست كلها أثناء التشغيل قصورات حدثيويمكن أن . حاالت التشغيل االعتيادية

أو مفتاح  متوهج مصباح كاحتراق في المنزل يحدثعادي عطل أكثر من أي و، إعتيادية
مئوية قليلة  في نسبة مثالً ظهور بعض العيوب اًيطبيع ويعد. جهاز كهربائي في المنزل

. حدوث تسرب قليل في مبادل حراري لمفاعالت الماء المضغوط أو من أغلفة الوقود
، من التسرب بقليلنه من الممكن إجراء تصميم يسمح فإسابقاً،  لوحظكما مع ذلك وو

 ةهناك عد إنو كيميائية، إزالة عن طريق استخدام أنظمة إزالة الشوائب المشعةثم  ومن
من  تزيد الشوائب المشعة في المبرد زيادة تركيزحيث أن . تسرب ماتخفيض لمزايا 
مستويات أعلى  يؤدي إلىالصيانة، ووهو ما يعقد  نظام التبريد منأشعة جاما  اتانبعاث
ن عدد العيوب وكمية النشاط اإلشعاعي التي إذا، فهكو. لتعرض العاملين حتمي ا هومم
  . عبر السنوات تحسينها التي جرىداء األإلى المبرد هي مؤشرات  تمر

 فاصل تحكمي مرحل؛في  عادينتيجة خلل  تحدثويمكن تجنب الحوادث التي قد 
)Relay (زيادة الصمامات عن طريق صمامٍ في أو )Redundancy (في التصميم، 

دقيقة خالل  تفتيشأساليب  استخدام خالل تصنيع المكونات أو الجودة نوعيةمعايير  ورفعِ
، والتي ال نتائج قاسيةومع ذلك، يمكن التنبؤ بأعطال مفجعة يكون لها . تشغيل المفاعل

وبصورة عامة، جرى . يمكن التأكد المطلق من احتواء النشاط اإلشعاعي عند حدوثها
  . تبعاته تتناسب عكسياً مع شدة  ما أن احتمالية حصول حادث بيان

  
  )Types of Reactor Mishaps( المفاعالت في حوادثالأنواع 

ع األحداث التي يمكن بواسطتها تحليل احتمالية حصول حادث موضحة في ـن تتابإ
التفاعلية فائض :  ، الذي يبين ثالثة أنواع مهمة من الحوادث)7-8(الشكل 
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(Excessive reactivity) ،المبرد  فقد)Loss of coolant( ،المبرد  وتوقف سريان
(Coolant-flow stoppage) . يمكن أن  مربعاتال عدد من أن اجتماعوبالرغم من

أي  ال تجتمع كلّها في هذه المربعاتن إمن الحوادث الممكنة، ف يصف أي من كثيرٍ
  .حادث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

العوامل المختلفة المتعلقة بانطالق نواتج االنشطار في حوادث :  7ـ  8شكل رقم 
  الحوادث أنواع من في أي مجتمعةً ال تساهم هذه العوامل. المفاعالت

  ]Brittan and Heap (1958))من [

 المادة المشعة

توقف سريان
  المبرد

 غليان المبرد

  فعالية زائدة

انطالق طاقة  فقد المبرد
  نووية

تفاعل كيميائي   التوهجاالنصهار بعد نمو الضغط
  مستحث

شروخ في
فصل نواتج  األنابيب

  االنشطار الغازية
تفاعل كيميائي
  مستحث

إعادة التكوين 
  فوق الحرج

في ) شروخ(تكسير 
خروج مبرد الوقود   الوعاء األولي

  ونواتج االنشطار

 احتراق  وميض

زيادة الحرارة
  والضغط في المباني

موجة ضغط في 
  الدرع

انطالق الطاقة 
  المخزونة

كسر في الحاوية
  الخارجية

تكوين تسرب غير
  محسوس

اختراق الحاوية
 الخارجية

تسرب المواد المشعة
  إلى الخارج

  تشظي كسر للبناية األولية

  تكوين قذائف
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 ، في سياق تقديروتتضمن أنواع الحوادث الشائعة التي يجب أخذها بعين االعتبار
 ، فقدان)Stuck control rods( التحكمقضبان  نسق ،)Risk assessment(المخاطر 

. ة الفجائية للماء البارد إلى القلبالمبرد، انقطاع التيار عن محطة الضخ، واإلضاف ماء
األخرى، وتأثيرها على  الطارئة ويجب دراسة كل واحدة من هذه الحاالت والحاالت

ويمكن أن ينتج عن فقدان المبرد تبعات خطيرة جداً . المفاعل المراد تقويمه أداء استمرار
  . وهذا ما سوف يناقش بالتفصيل الحقاً

   
 Relative Hazards from) مختلف النويداتالخطورة النسبية الناتجة عن 

(Various Nuclides  

، 160إلى  72خالل عمل المفاعل بين  ةالمتكوناالنشطار ج يتراوح العدد الكتلي لنوات
-8(موضح في الشكل ال حسب التوزيعنويدة مشعة مهمة، تنتج  80وتتضمن أكثر من 

سمت رالتي والكتلية  األعداد النسبة المئوية للنواتج من مختلفويمكن مالحظة أن . )8
  . (Walton, 1961)% 10إلى % 5-10 تراوح بين نحوتبموجب مقياس لوغارتمي 

  

  

  

  

  

  

  

  

 U-235) أ(النواتـج الكتليـة النشطار النيوترونات البطيئة لـ :  8ـ  8شكل رقم 
  )Steinberg and Glendenin, 1956عن . (Pu-239) ج( U-233) ب(

ون نواتج االنشطار ونواتج التنشيط وعناصر ما وراء اليورانيوم مخزويمكن تقدير 
حتى بعد إيقاف أو  محدداسوبية، ألي تشغيل حالموجودة في قلب المفاعل بواسطة برامج 

 نويدة 800وبالرغم من إنتاج نحو ). Croft, 1980; Wenzel, 1994(لمفاعل ا

 رقم الكتلة
 )ج(

 قم الكتلةر
  )ب(

 رقم الكتلة
  )أ(

صيلة االنشطار، 
ح

%  



 

322 

  

وليس مر نصف قصير جداً، منها ذات ع ، إال أنها ليست جميعها مشعة، وقسممختلفة
وإذا ما تم استثناء المستقرة منها، وتلك التي لها . ر المخاطرـتقدي ة عندـلهذه أهمي

نويدة موضحة بالجدول  54ن القائمة تختزل إلى إدقيقة، ف 26عمار نصف تقل عن نحو أ
)8-6( . 

  6ـ  8الجدول رقم 
  )أ(واط حراري مليون 3200النشاط اإلشعاعي األولي في قلب مفاعل قدرته 

  جرد النواتج المشعة  العدد
  الكمية النويدة المشعة

  )يوم(عمر النصف   )ب()كوري810(

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  

 58–الكوبلت
  60–الكوبلت 
  85–كربتون 
  م 85–كربتون 
  78–كربتون 
  88–كربتون 
  86–ربديوم 

  89–إسترنشيوم 
  90–إسترنشيوم 
  91–إسترنشيوم 

  90–إيتريوم 
  91–إيتريوم 

  95–زركونيوم 
  97–زركونيوم 

  95–نيوبيوم 
  99–موليبدنوم 
  م99–تكنشيوم 
  103–روتينيوم 
  105–روتينيوم 
  106–روتينيوم 
  105–روديوم 
  127–تيليريوم 
  م127-تيليريوم 
  129-تيليريوم 
  م129-تيليريوم 
  م131–تيليريوم 
 132–تيليريوم

0.0078 
0.0029  
0.0056  

0.24  
0.47  
0.68  

0.00026  
0.94  

0.037  
1.1  

0.039  
1.2  
1.5  
1.5  
1.5  
1.6  
1.4  
1.1  

0.72  
0.25  
0.49  

0.059  
0.011  
0.31  

0.053  
0.13  
1.2 

71.0  
1920  
3950  
0.183  

0.0528  
0.117  
18.7  
52.1  

11030  
0.403  
2.67  
59.5  
65.2  
0.71  
35.0  
2.8  

0.25  
39.5  

0.185  
366  
1.50  

0.391  
109  

0.048  
0.340  
1.25  
3.25  
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  جرد النواتج المشعة  العدد
  الكمية النويدة المشعة

  )يوم(عمر النصف   )ب()كوري810(

28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  

 127–أنتيمون
  129–أنتيمون 

  131–يود 
  132–يود 
  133–يود 
  134–يود 
  135–يود 

  133–كسينون 
  135–كسينون 
  134–سيزيوم 
  136–سيزيوم 
  137–سيزيوم 
  140–باريوم 
  140–النثانوم 
  141–سيريوم 
  143–سيريوم 
  144–سيريوم 

  143–باراسيوديميوم
  137–نيوديميوم 
  239–نبتونيوم 

  238–بلوتونيوم 
  239–بلوتونيوم 
  240–بلوتونيوم 
  241–بلوتونيوم 

  241–يوم أمريش
  242–سيريوم 

 244–سيريوم

0.061 
0.33  
0.85  
1.2  
1.7  
1.9  
1.5  
1.7  

0.34  
0.075  
0.030  
0.047  

1.6  
1.6  
1.5  
1.3  

0.85  
1.3  

0.60  
16.4  

0.00057  
0.00021  
0.00021  

0.034  
0.00017  
0.0050  

0.00023  

3.88  
0.179  
8.05  

0.0958  
0.875  

0.0366  
0.280  
5.28  

0.384  
750  
13.0  

11000  
12.8  
1.67  
32.3  
1.38  
284  
13.7  
11.1  
2.35  

32500  
8.9 x 610  
2.4 x 610  

5350  
1.5 x 510  
163  

6630  

  . 6ملحق ) 1975(من لجنة التنظيم النووي األمريكية أ ـ مأخوذة 
  .جيجابكريل  37= ب ـ كوري واحد 

 اتالجرع فإن المساهمة النسبية لكل نويدة في، )Meltdown(وفي حالة االنصهار 
 تعتمد على ،التي يتعرض لها الجمهور على مسافات مختلفة من المفاعلاإلشعاعية 

سلوكها الكيميائي والحيوي متى وعلى تها للتطاير، الكمية الموجودة في القلب وقابلي
  . وعاء االحتواء دخلت إلى البيئة، وعلى فعالية 
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إلى  تتفككونويدات التليريوم التي (القول أن نظائر اليود المشعة  عموماًومن المقبول 
من  رادـاألف يتعرض لهاالتي  ات، هي المسؤولة عن معظم الجرع)نظائر اليود المشعة

ن النويدات التابعة أث قدر حي. تجاه هبوب الرياحالتي تقع في إ في المناطق لالمفاع
المتلقاة خالل اليوم األول، كما  اتمن الجرع% 83ولة عن ؤلهذين العنصرين تكون مس

جرى تجميع الجرعات خالل عدة ومع ذلك، وإذا ما . 7-8الجدول  يهو موضح ف
  . في كثير من الحوادث المفترضةيسود سوف  137-ن السيزيومفإأو أكثر،  سنوات

  7ـ  8الجدول رقم 
  المشاركات النسبية للنويدات المشعة الرئيسية

  ميل 0.5في جرعات اليوم األول على مسافة 

مليون واط 3000(كوريمجموعة النويدات المشعة
 )أ()حراري

 )ب(الجرعة النسبية

 مجموعة الغازات النبيلة
  مجموعة اليود

  مجموعة التليريوم
  جموعة السيزيومم

  مجموعة السيريوم
  مجموعة الروتينيوم
 المجموعات األخرى

3.44x810 
7.15 x 810  
1.76 x 810  

0.152 x 810  
3.65 x 810  
2.07 x 810  

33.25x810

0.8  
54.8  
28.8  
1.0  
6.2  
1.0  
7.4 

 100.0  مجموعة الجرعة النسبية
  جيجا بكريل 37= كوري واحد ) أ(   
) .1975(مقتبسة من لجنة التنظيمات النووية األمريكية ) 1984(النووية األمريكية  عن الجمعية) ب(   

 Potential Consequences of Reactor)لحوادث المفاعالت  العواقب المحتملة

Accidents(  

 Maximum) "حادث المفاعل األعظم عقالنية" عواقبأجريت عدة دراسات حول 
credible reactor accident) . في تاريخ برنامج  جزء من هذه الدراسات مبكراًتم

أدى إلى اتخاذ الحيطة الشديدة في المواقع التي والطاقة الذرية للحرب العالمية الثانية 
ومع ذلك، فانه يجب أن ال ننسى انه عندما صممت . األولىانتخبت إلقامة المفاعالت 

 ، وقد تطلبفقط ات النظريةالمفاعالت األولى، أمكن التنبؤ بأدائها من خالل االعتبار
صواب مبادئ  التشغيلية التي تبين مرور بعض الوقت للحصول على الخبرة األمر
  . المستخدمة األمان
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 ; Paker and Healy, 1956 ; Marley and Fry, 1956)ت الدراسات المبكرة لّد

AEC, 1957a)  ،ن الكميات الهائلة من نواتج االنشطار الموجودة في أعلى بوضوح
وكان . وخيمة فيما لو أطلقت إلى البيئة نتيجة حادث عواقبقلب المفاعل يمكن أن تسبب 

عام ) AEC(لجنة الطاقة الذرية  أجرتهاتلك التي  استفاضة هيأكثر الدراسات األولية 
للحوادث الكبيرة في محطات القدرة  والعواقباالحتماالت النظرية "تحت عنوان  1957

تحطم وتطاير قلب  عواقبلت هذه الدراسة حلّ وقد ).AEC, 1957a(النووية الكبيرة 
 x 810 4 من نواتج االنشطار بـ مليون واط والذي يقدر محتواه 500مفاعل قدرته 

افترض أن  وقد .دثاح وقوعساعة من  24بعد  مقاساً، )ا بكريلتبي 15000(كوري 
  . أميال من مدينة كبيرة 3المفاعل يقع على مسافة 

وقبل عدة سنوات  راسة عندما كانت تقنية مفاعل القدرة في مرحلة والدتهاجريت هذه الدُأ
المحتملة  الهائلة العواقب وحددت. تجارياًنووية ال الطاقة توليدل أول محطة من امتالك

 ال يشمل التصميم على أساس أنالناجمة عن تشتت محتويات قلب مفاعل بهذا الحجم، 
التقرير في غاية األهمية باعتبار أنه قد أدى إلى قد كان هذا و .تلطف التشتت جوانب
في حاالت  سوف تنتشرأي من النويدات المشعة  المطلوبة لتحديدنوع البحوث تحديد 
  .اإلطالقاتوالطريقة التي يمكن بواسطتها احتواء  وتصرف كل نويدة في البيئة الحوادث

  : بصورة أساسية حديتانكان هناك حالتان  1957في دراسة عام و
  . أي تلوث بيئي وعدم حدوثاحتواء قلب المفاعل المتطاير جزئياً، بصورة تامة، ـ  1
وضع  وهذا اإلفتراض أدى إلىمن القلب قد تطاير دون احتواء % 50ض أن اافتر ـ 2

لف ميل مربع من األرض أ 150 قدرها مساحة اإلقتصار على استخدام قيود على
حالة األخيرة، قدرت التكلفة بما يصل إلى وبالنسبة لل .ماليين نسمة 4يسكنها نحو 

  . 1957مليار دوالر بدوالرات عام  7.2

 ، هيقد تطايرتنويدات في قلب المفاعل المن  %50ن أثبت أن الفرضية القائلة بوقد 
منذ ذلك  وقعتالحوادث التي  ودراساتغير واقعية، نتيجة للدراسات المختبرية  فرضية
جداً في خاصية التطاير لمختلف العناصر المشعة، هناك اختالفات كبيرة ف .الوقت

طريقة موحدة لتقدير  استخدام وبسبب الحاجة إلى. للتشتت البيئي تيسرهاوبالتالي في 
المخاطر في حالة حصول حادثة في مفاعالت الماء الخفيف، قامت لجنة الطاقة الذرية 

ماء حادثة فقدان  بنشر الفرضيات التي يجب القيام بها في حالة حصول 1962عام 
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 أجل" تقديروهذه الفرضيات جعلت من الممكن . المبرد مترافقة مع انصهار قلب المفاعل
، وباستخدام طرق تحليل المنطلقةكميات النويدات المشعة  أي )Source term( "المصدر

المسارات البيئية أصبح من الممكن تقدير الجرعات التي سوف تؤثر في األفراد على 
 المصدر ألجلو، )DiNunno et al., 1962( اتجاه الريح بالنسبة للمفاعلبلفة أبعاد مخت

  . المتلقاةتأثير كبير على الجرعات 
إنشاء وتشغيل مفاعل قدرة،  ترخيصع طالبي ي، على جم1962أصبح الزماً، منذ عام 

السكان الذين يقيمون قرب المفاعل في حالة حصول  يتلقاهاالتي ربما  اتتقدير الجرع
هذه المتطلبات لغاية  استمرتوقد . قلب المفاعلدثة فقدان المبرد التي يتبعها تحطم حا

أن تطاير  فقد افترضت التنظيماتومساعديه،  "دينونو" أعمالواستناداً إلى . يومنا هذا
من اليود % 50من الغازات النبيلة، % 100مكونات القلب يمكن أن يؤدي إلى إطالق 

من % 1و ) سطح داخل مبنى المفاعلاألبسرعة على  نصفها يمكن أن يلتصق حيث(
المفاعل يتسرب  المحتويات في بناءمن % 1افترض أن كما . ج االنشطار الباقيةنوات

كانت هذه هي االفتراضات األساسية التي تتطلبها تنظيمات . يومياً إلى الجو الخارجي
 عديدةمت لسنوات استخد والتي، CFR 10 100النووية الموجودة في  التنظيماتلجنة 

استندت هذه االفتراضات على  وقد .حوادث فقدان المبرد في المفاعالت عواقبلتقويم 
  . كميات قليلة من الوقود المشعع استخدمت فيهاتجارب مختبرية 

 أنظر(حادثة ثري مايل ايلند  ؤل بعداستلل "المصدر أجل"االفتراضات حول  خضعت
 ـلاقل كثيراً من أالمتسربة من اليود المشع كانت  أن النسبة فيها وجد التي، )13الفصل 

عدد من الدراسات التي بدأت بالتساؤل حول االفتراضات  ذلكنتج عن  وقد %.50
 131-اليود لوحظ أن جزء وقد .نويدات اليود من القلب المتضرر انطالقب المتعلقة

 التنظيماتة طلبه لجنتهو االفتراض الذي تو 0.25المفاعل لم يكن  ءطلق من بنانالم
خالل الحوادث  131-اليود انطالقوعرف كذلك، أن . x10-9  3 النووية، ولكن نحو

التجارب المختبرية التي  وقد أشارت. عن ما كان مفترضاًقل كثيراً أ كاناألخرى 
 المفترض لنويدات اليود المشعة من القلب المتضرر كانت االنطالقأجريت الحقاً بأن 

  . ةعالية بصورة كبير كذلك

االنطالق حول  اًكبير اًلجمعية النووية األمريكية تحقيقا من خاصة لجنةٌت زأنجوقد 
انتهت و). ANS, 1984(المتضررة  قلوب المفاعالتلنويدات المشعة من ل الجزئي
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في تقديرها  بولغإطالق اليود وبعض العناصر األخرى، قد  إلى أندراسة هذه اللجنة 
السبب الرئيس في هذا  وقد كان. من الحوادث المفترضة في عددكثر أبمرتبة واحدة أو 

 قلب المفاعلنظام  فيالظروف الكيميائية الموجودة  تفهم أناالختالف هو الفشل في 
تحبذ توليد يوديد السيزيوم، وهو مركب غير متطاير ذو قابلية ذوبان  خالل الحادث

وهو ما له  بخاروأن ذلك يخفض إلى درجة عظيمة إطالق اليود على شكل . عالية
 .الجمهور الذي يقيم حول المنشآتالتي يتعرض لها  اتالجرع مقدار مهمة علىعواقب 

ريوم ولتبأنه جرت المبالغة بإطالق ال كذلك استنتج تقرير الجمعية النووية األمريكية وقد
د وق. تفاعالته مع الزركونيوم والحديد المقاوم للصدأ سابقاً ارـألنه لم تؤخذ بعين االعتب

بعد ظهور دراسة الجمعية النووية األمريكية ) Soffer et al., 1992( سوفرقام 
 تضمنتالنووية، التي  التنظيماتبمراجعة نتائج الدراسات المستفيضة التي بدأتها لجنة 

بعد الحادث يكون على هيئة يوديد  وعاء االحتواءمن اليود الذي يدخل إلى % 95أن 
 قيمةن السلوك الالحق لليود سوف يحدد بواسطة إذلك، ف ومع. تطايرمال غيرالسيزيوم 

نه بدون أيوديد السيزيوم، و يختلط بهالمواد السائلة التي ل) pH( األس الهيدروجيني
ثم من اليود سوف يعود إلى حالته العنصرية  السيطرة على الحامضية، فإن جزءاً كبيراً

أكبر من  )pH(ام المفاعل بإبقاء وإذا ما أمكن تصميم نظ. وعاء االحتواءإلى جو  يعود
إلى  تنخفضسوف  التي يمكن انطالقهافي الفترة ما بعد الحادث، فإن كمية اليود  7

وهذه . يتم اختزال عدد التأثيرات الصحية المتوقعة بصورة كبيرةبذلك درجة كبيرة، و
 إلى نـالوقت الراه حتى تؤدمن الزمن، لم  عقد أكثر من االستنتاجات، التي مر عليها

  . أية تغييرات في طرائق تحليل المخاطر
 دراسة حادث كبير في مفاعل نشر وعواقبومن المساهمات الرئيسة باتجاه فهم احتمالية 

 اأشرف عليه 1975عام ) Reactor safety study(" دراسة أمان المفاعل"بعنوان 
 التنظيماتمن قبل لجنة  وعضدت) Norman Rasmussen(نورمان راسميوسن 

 Probabilistic)تضمنت الدراسة تقديراً احتمالياً  وقد ).NRC, 1975(النووية 

assessment)  وعواقبللخطورة المصاحبة لحوادث المفاعالت، وهي تقارن احتماالت 
أثر التقرير كثيراً على  وقد .عدة أنواع من الحوادث ذات درجات متفاوتة من الشدة

منطقة اإلخالء في حالة الطوارئ  بينها، ومن تحديد أسس السالمة الهندسية المطلوبة
حوادث  وعواقبولتوفير المنظور المناسب، جرت مقارنة احتماالت . حول المفاعل

. وعواقب المصادر األخرى للمخاطر الطبيعية والصنعيةالمفاعالت مع احتماالت 
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 هذه المقارنات، حيث يمكن مالحظة أنه عند جميع )10-8(و  )9- 8(ويوضح الشكالن 
بعدة قل أمستويات الخطورة، تكون احتمالية التسبب في إحداث عدد معين من الوفيات، 

حوادث الطائرات أو لنتيجة  اةمن المخاطر األخرى التي من صنع البشر، كالوفمراتب 
أن احتمالية حدوث عدد معين  يمكن أن نتبينكما . تهدم السدود أو الحرائق أو المتفجرات

عن احتمالية الوفاة نتيجة بعدة مراتب اطر الطبيعية يزيد كذلك من الوفيات نتيجة المخ
قدر خطر الموت  وقد .لجميع المصادر ما عدا النيازك وذلك حادث في مفاعل نووي

 x  10-10 5ـ ، بنووية قدرة لمفاع 100 تشغيلبسبب حادث في مفاعل على افتراض 
في السنة للموت نتيجة   3-10السنة، مقارنة على سبيل المثال، بالخطورة البالغة في 

  . حوادث أخرى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مختلفة الشدة بسبب أفعال البشرالتكرارية الحوادث :  9ـ  8شكل رقم 
  )U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1975عن (

  المجموع بسبب البشر

 حرائق
  سقوط طائرات، المجموع

  تحطم السدود
  انفجارات

  إطالقات الكلور

تكرارية الحدث في السنة
  

  محطة للطاقة النووية 100

  ياتعدد الوف

سقوط طائرات 
وأشخاص على 
  األرض
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  من الوفيات  تكرارية الحوادث الطبيعية التي تسبب أعداداً مختلفة:  10ـ  8شكل رقم 

  )U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1975عن (
قوبلت استنتاجات تقرير راسميوسن  بالترحاب من قبل أنصار القدرة النووية، على وقد 

من قبل  نظر بشك إليهابينما أساس أنها الدليل المقنع لسالمة مفاعالت القدرة النووية 
النووية بتشكيل هيئة استشارية برئاسة  يماتالتنظقامت لجنة . معارضي القدرة النووية

)  Lewis et al., 1979( فورنيا في سانتا باربارايمن جامعة كال) H.W. Lewis(لويس 
أثنت لجنة لويس كثيراً . الدراسة وحدودقرير راسميوسن لتوضيح إنجازات تلمراجعة 

ته، الستخدامه على التقرير ووصفته بأنه متقدم بصورة كبيرة على التقارير التي سبق
. حوادث المفاعالت عواقبلتحليل ) Probabilistic methods(الطرائق االحتمالية 

ومع ذلك، استنتجت اللجنة أن حدود الخطأ لالحتماالت المعطاة في التقرير ربما تكون 
ا جاء ذكره، مع أنه ال يمكن للمرء أن يعرف فيما لو كانت االحتمالية المعطاة أكبر مم

  .اسميوسن مبالغ فيها أو مقدرة بصورة تقل عن الواقعفي دراسة ر
وبالنسبة لمؤيدي الطاقة النووية، : لقي تقرير لويس كالذي سبقه، ترحاباً، وشجباًوقد 

. فإنهم وجدوا فيه ما يؤيد استنتاجات راسميوسن، عوضاً عن دحضها كما ادعى آخرون
لمانية، لها نفس هدف تقرير ا يثير االهتمام أن دراسة أجريت من قبل الحكومة األومم

ة لتلك المعلنة من قبل راسميوسين، توصلت إلى استنتاجات مشابهة من الناحية الكمي
 ,German Federal Minister of Research and Technology)راسميوسين

1979).  

تكرارية الحدث في السنة
  

  عدد الوفيات

 إعصار
  مجموع الطبيعي

  هزات أرضية  إعصار شديد

  نيازك محطة للطاقة النووية100
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على مقدار النشاط اإلشعاعي، وبالدرجة  ،الذي تضرر قلبه ،وتعتمد شدة حادث المفاعل
الجدول  ويتضمن. المنطلقين إلى البيئة 137-والسيزيوم 131- ليودا على مقدار األساس

عاماً من  50خالل  بشدة حوادث المفاعالت األربعة عشر التي تضرر القلب فيها )8-8(
في وندسكيل في  1957في حادث عام  أنه بدء تشغيل أول مفاعل، حيث يمكن مالحظة

 كان هناك كمياتٌ فقط 1986عام ) Chernobyl(المملكة المتحدة وفي حادث تشرنوبيل 
من النويدات المشعة التي انطلقت إلى البيئة في  "هامةغير  كميات"أكبر مما سمي 

  .الحوادث األخرى 
  8ـ  8الجدول رقم 

   )أ(حوادث المفاعالت التي أحدثت تخريباً في قلب المفاعل

 مدى التلوث نوعه إسم المفاعل المكانالسنة
1952 
1955 
1957 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1963 
1966 
1969 
1969 
1979 
1986

  كندا
  ايداهو

  المملكة المتحدة
  ايداهو
  كندا

  كاليفورنيا
  بنسلفانيا
  ايداهو
  تينيسي

  ديترويت
  فرنسا

  سويسرة
  بنسلفانيا

االتحاد السوفيتي

NRX  
EBR-1
  وندسكال

HTRE-3
NRU
SRE

WTR
SL-1
ORR

Fermi
St. Laurent

Lucens
TMI-II
 4-تشرنوبل

  تجريبي
  تجريبي

  مفاعل إنتاج حربي
  تجريبي

  مفاعل بحوث
  تجريبي
  بحوث
  تجريبي
  بحوث
  تجريبي قدرة
  قدرة

  تجريبي
  قدرة
 قدرة

  ال يوجد
  آثار

  131–كوري يود  20000
  قليل

  ال يوجد
  قليل

  لم يقاس شيء
  131–كوري يود  10
  آثار

 ال يوجد إطالقات خارج الموقع
  إن وجدت قليل جداً

   يوجدال
  قليل
 كبير

  (Bertini, 1980)من ) أ(

تختلف حادثة وندسكيل عن الحوادث األخرى حيث أنها حصلت في مفاعل إلنتاج و
وقود اليورانيوم الطبيعي إلنتاج  به يستخدمورافيت غمهدأ بالوالبلوتونيوم مبرد بالهواء 

كوري  20,000احترق قسم من قلب المفاعل بالنيران، وجرى إطالق  وقد .البلوتونيوم
كان . خالل هواء التبريدمن  البيئة المحيطةإلى  131-اليودمن ) بيتا بكريل 0,75(

ه على بعض ئفيت، وكان أحد سيئاته عدم احتواابالغر كذلك مهدًأ مفاعل تشرنوبيل
 ةسوف تجري مناقشو .الغربية دولفي ال بصورة روتينية الموجودة الوقائية المقومات
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أكثر في  بإسهاب 8- 8المدرجة في الجدول  من بين الحوادث ةالحوادث األكثر خطور
  . 12الفصل 

حادث، غالبا ما تكون وسائل األعالم غير قادرة على تقويم وقوع   عند اإلعالن عنو
ينبغي ا ر ممبأكور غير مبر قلقاُ نفسياًالحوادث البسيطة نسبياً  فُلِّخَتُكثيراً ما شدته، و

بوضع ) ,1990IAEA(مت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قا وقد. بالنسبة لذلك الحدث
 ،اإلعالن عن حصول الحوادث عند ،مقياس دولي لألحداث النووية الذي يمكن أن يساعد

ويتضمن المقياس سبعة مستويات، كما هو موضح في . في إطارها الصحيح بوضعها
ية ال تشكل إلى حالة تشغيلية غير طبيع 1يرمز فيه المستوى حيث  )9-8(الجدول 

ويتزايد تصنيف الحوادث . خطورة من أي نوع، ولكنها تدل على ضعف في األساليب
. اآلن إلى، الذي يمثل حادث تشرنوبيل المثال الوحيد له 7في شدتها لغاية المقياس 

بسبب  5هو المستوى  يلندأوتحت هذا النظام التصنيفي، يكون مستوى حادثة ثري مايل 
  . إلى البيئة كان قليالً انطلق، بالرغم من أن ما المفاعلقلب حدوث تلف شديد في 

  9ـ  8الجدول رقم 
  من أجل اإلتصال الفوريالحوادث النووية العالمي  )سلم( مقياس

  )أ(بحسب أهمية السالمة واألمان
 مثالالمعيارالتوصيفالمستوى

  
7  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
6  
  
  
  
  
  
5  
  
  
  
  
  
  

 الحوادث
  حادث كبير

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حادث جدي
  
  
  
  
  

حادث يتضمن 
مخاطر خارج 

  الموقع
  
  
  
 

 
ات ـ إطالق خارجي لجزء كبير من الموجود

 خليطاًفي قلب المفاعل ويتضمن نمطياً 
من نواتج االنشطار قصيرة وطويلة العمر 

بكميات مكافئة إشعاعياً ألكثر من (
عشرات اآلالف من التيرا بكريالت من 

  )131–اليود 
ـ إحتمال حدوث تأثيرات صحية حادة 
وتأثيرات آجلة ضمن مساحة واسعة، مع 
 .احتمال أن تشمل أكثر من دولة واحدة

  .وعواقب بيئية طويلة األمد 
بكميات (ـ إطالق خارجي لنواتج االنشطار 

آلالف إلى عشرات من امكافئة إشعاعياً 
–اآلالف من التيرا بكريالت من اليود 

من المحتمل جداً االحتياج إلى ). 131
تطبيق خطط الطوارىء المحلية للحد من 

  .اآلثار الصحية الخطيرة 
بكميات (شطار ـ إطالق خارجي لنواتج االن

مكافئة إشعاعياً لمئات إلى آالف من 
التطبيق ). 131–التيرابكريالت من اليود 

على سبيل (الجزئي لخطط الطوارىء 
أو /المثال االلتجاء إلى المخابىء المحلية و

  )اإلخالء
يتطلب في بعض الحاالت تخفيف 

  
تشرنوبل، االتحاد 

  1986السوفيتي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وند سكيل، المملكة 
  1957المتحدة 
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 مثالالمعيارالتوصيفالمستوى
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2  
  

  
  
1  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
0 

 
  
  
  

حادث     داخل 
  المنشأة أساساً

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الحويدثات
  حويدثة جدية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حويدثة
  
  
  

  شذوذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غير مهمة من 
ناحية السالمة

 .التأثيرات الصحية
ـ تلف شديد لجزء كبير من القلب بسبب 

  أو االنصهار/ت الميكانيكية والتأثيرا
  

ـ إطالق خارجي للمواد المشعة ينتج عنها 
جرعة ألعلى األفراد تعرضاً خارج 
. الموقع بمقدار بضعة ملي سيفرت

بصورة عامة، من غير المحتمل احتياج 
إجراءات وقائية خارج الموقع، ما عدا 

  .السيطرة على الغذاء
 ـ بعض التلف لقلب المفاعل بسبب التأثيرات

  .أو االنصهار /الميكانيكية و
عاملين إلى ـ يمكن أن تؤدي جرعات ال

دار سيفرت قمب(تأثيرات صحية حادة 
  ) .واحد

  
ـ إطالق خارجي للنشاط اإلشعاعي الذي 
يفوق الحدود المرخصة، مما يسبب 
جرعة ألعلى األفراد تعرضاً خارج 

ملّّي ) 1/10(شر الموقع مقدارها ع
  .سيفرت 

إلجراءات وقائية خارج ليس هناك حاجة 
  .الموقع 

أو تلوث /ـ مستويات عالية من االشعاع و
داخل الموقع بسبب عطب المعدات أو 

تعرض العاملين إلى . حويدثات تشغيلية
جرعات إشعاعية تتجاوز الحدود المعتمدة 

ملّي  50تتجاوز الجرعة الفردية (
  ) .سيفرت

ـ الحويدثات التي يؤدي فيها العطب المتكرر 
نظمة السالمة إلى ظروف حادث، أو في أ

ال تكون فيها أنظمة السالمة قادرة على 
منع الحادث فيما لو حصلت بعض 

  .البدايات 
ـ حويدثات تقنية أو شذوذ التي، بالرغم من 
أنها ال تؤثر بصورة مباشرة أو فورية 
على سالمة المصنع، يحتمل أن تؤدي إلى 

  .إعادة تقويم متطلبات السالمة 
شاذة وظيفية أو تشغيلية التي ال ـ حاالت 

تشكل خطورة ولكنها تشير إلى االفتقار 
وربما يعود ذلك . إلى متطلبات السالمة

إلى عطب المعدات، خطأ االنسان، أو 
  .عدم مالءمة األساليب 

يمكن تمييز هذه الشواذ عن الحاالت التي (
ال يتم فيها تجاوز الحدود والشروط 

صحيحة  التشغيلية والتي تدار بصورة
وهذه تقل نمطياً عن . وباألساليب المناسبة

 ).مستوى المقياس

  
، يلندثري مايل أ

الواليات  ،بنسلفانيا
  1979المتحدة 

سان لورينت، فرنسا 
1980  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يا فانديلوس، اسبان
1980  
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  )Engineered Safeguards( ضوابط السالمة الهندسية

يام بها لمنع ن ضوابط السالمة الهندسية التي يستطيع المصمم القـدد مـاك عـهن
نه إوكما لوحظ سابقاً، ف. إطالق نظائر اليود والنويدات المشعة األخرى إلى عموم البيئة

ل من احتمالية الحادث الذي يمكن أن يقلّ يجب أن لتصميم نظام مفاعل يبذل كل جهد
وبعد تصميم المفاعل للوصول إلى هذا الهدف، يفترض . قلب المفاعليؤدي إلى تلف 
ف يحصل مع ذلك تلف القلب، وانه يجب السيطرة على تعرض السكان المصمم انه سو

ومن ضمن الضوابط األكثر أهمية، هي . القريبين، عن طريق ضوابط السالمة الهندسية
 مكوناتنواتج االنشطار بكميات كبيرة جدا عند إخفاق  انطالقتلك التي تطبق لتجنب 

 )Loss-of-coolant accident أنظمة التبريد، وهذا ما يدعى بحادث فقدان المبرد

(LOCA) .(  

ل تلف كبير في أنابيب أو حصول هل هناك إمكانيةهو  المعقول والسؤال األساسي
مثل هذا الحادث خالل  يجرلم ). U.S. AEC, 1970b( التبريد األساسينظام مكونات 

ر نظم المفاعالت، واكث الخمسين عاماً األخيرة التي هي سنوات الخبرة المتراكمة في
ذات  المركزية يةمراجل البخارالتلف كبير في أنه لم يعرف أي أهمية من ذلك، هو 

الصناعة  فيمن تلك المتوفرة  أكبرخبرة بالنسبة لها ، والتي توجد الضغط العالي
سطوانة مرجل بخاري مصممة لتحمل ضغط أ 500دلت دراسة شملت  وقد .النووية

 4000 ـي تمثل الخبرة التشغيلية لتوال) psi( المربعةرطل على البوصة  600يزيد عن 
ولكن حدث تلف في . مرجل، على عدم وجود تلف في اسطوانات البخار نفسها –سنة 

، إال أنه لم يكن من النوع الكبير الذي نظام البخار تحت الضغط العاليأجزاء أخرى من 
  ). Miller, 1966(من مفاعالت الماء  )لماء التبريد( للمبرد انطالقاً مفاجئاًيسبب 

وإذا ما حدث مثل هذا التلف الكبير، يتحول المبرد إلى بخار بسرعة، يصبح عندها القلب 
وفي حالة عدم . بسبب تولد فراغ نتيجة الغليان) Subcritical(بحالة تحت الحرجة 

يمكن ألغلفة و. إلى درجات عالية يسخنوجود تبريد مناسب، فانه يمكن للوقود أن 
صهر نيمكن أن يوأن تتفاعل مع بخار الماء ) Zirconium cladding(الزركونيوم 

، يجب توفير اع حرارة القلبـولغرض الحد من ارتف. م التدخلـم يتـود إذا لـالوق
دان المبرد ـول حادث فقـعند حص بالماء ارئ لتبريد القلب، الذي يغمر القلبونظام ط

)LOCA (غلفةبقى درجة الحرارة أقل من تلك الالزمة لتلف األتو .  
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عدوعاء االحتواءبناء  وي (Containment building) من ضوابط السالمة األساسية 
ويجب أن . الحتواء البخار وما قد يحتويه من مواد مشعةاء يستخدم ـوهو بن ،أيضاً

منها ض، ومن واع اإلجهادات الميكانيكيةـأنلمقاومة  واءـوعاء االحتيصمم هيكل 
تصور حدوثه االرتطام القذائفي الذي يمكن من ومفاعل طالق البخار من نظام النإ
)Gwaltney, 1969 .( أكثر تعقيداً، ألن المفاعالت  أوعية االحتواءوقد أصبحت هياكل

أوعية كانت  وقد .ها بمسافات أكثر قرباً من المجمعات السكنيةؤأصبحت أكبر ويتم بنا
) أمتار 7.5(دماً ق 125كرات بسيطة يبلغ نصف قطرها نحو االحتواء على شكل 

وتبع ذلك، . ملحومة) يمترملّ 25(سمك بوصة واحدة بمصنوعة من صفائح فوالذية 
  . الفوالذ رقاقة صنع أوعية حاويات من األسمنت ذات بطانة مصنوعة من

 تخفيض الضغط يمكنبحيث  بسرعةلتكثيف البخار  ويمكـن استخـدام تجهيزات
 أوعية احتواءاستخدام  يمكّن منا ممإلى درجة كبيرة،  داخـل وعـاء االحتـواء

شركة الكهرباء العامة  التي صممتها) 11-8الشكل (وفي أحد هذه األنظمة . أصغر
)General Electric Co.(ٍيمكن أن ينفث البخار إلى حوض ، يعمل على  ماءبال مملوء

وهناك نوع أخر من أنظمة كبت البخار، . الحرارة عن طريق تكثيف البخار تصريف
 نفثهمكثف ثلجي يتم فيه تكثيف البخار عن طريق  فيه يستخدم ،نه غير شائع االستعماللك

  . (Weems et al., 1970)خالل هيكل مملوء بالثلج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

حاوية تخفيض الضغط المخروطية الكونكريتية في مفاعل ماء مغلى  11ـ  8شكل رقم 
  )General Electric Companyبإذن من (



 

335 

  

ماء، يستطيع أن يغسل الرشاشات  من نظام استخدام عن طريق ،إضافية مايةٌح رفَّووتُ
وتسبب إضافة . إلى بالوعة وعاء االحتواءاليود المشع ونواتج االنشطار األخرى من جو 

إلى ماء الرشاشات زيادة في كفاءة فعالية  (Na2 S2 O5)كبريتو كبريتات الصوديوم 
  . (ANS, 1971;Parsly, 1971)غسل اليود المشع 

. إلى الحد األدنى بحيث يقلل من التسرب الوعاء الحاويوأخيراً، يجب أن يصمم هيكل 
 إجراءفي اليوم، ويجب % 01,0يتسرب بمعدل  وعاء االحتواءأن جو  ومن المفترض

 عدة وتتوفر. المعدل هذاالفحوصات بصورة منتظمة إلثبات أن معدل التسرب أقل من 
  ).Zapp, 1969( طرائق لمعرفة معدالت التسرب

وتصميم ضوابط األمان  ،فقدان المبرد وأنواع أخرى من الحوادث ويشكل تحليل حادث
جزءاً كبيراً من المعلومات الكثيرة  ،ادثوالح هالتي يقصد بها معالجة تأثير مثل هذ

النووية للحصول على إجازة إنشاء وتشغيل محطة  التنظيماتالمطلوب تقديمها إلى لجنة 
الدراسات  منتم خالل العقد الماضي استخالص معلومات تقنية مشتقة  وقد. نووية

المختبرية وتجارب المعامل الريادية والتحليالت النظرية لغرض استخدامها في برامج 
تحدث أثناء مختلف درجة الحرارة التي ربما  في تحوالتالحاسوبية لتقدير الضغط و
 كانت واقيةًراسات أن الفرضيات األصلية أثبتت هذه الدوقد . الحوادث التي يمكن أن تقع

فيها  المبكرة تكن الممارساتوفي الحاالت القليلة التي لم . جداً في جميع الحاالت تقريباً
  . جديدة نظيماتضعت ت، وواقيةً
يلند وتشرنوبيل على حكمة الطرائق أحادثي ثري مايل  عواقببرهن تباين وقد 

لدان الغربية األخرى للوقاية من تأثيرات حوادث المستخدمة في الواليات المتحدة والب
  .12كال الحادثين في الفصل  وسيناقش. المفاعالت النووية

  
  )Advanced Reactor Designs( التصاميم المتطورة للمفاعالت

يلند، وخالل العديد من السنوات التي مرت بدون طلب أي أحادث ثري مايل  كارثةبعد 
بعض البلدان األخرى، خصص جهد كبير  وأت المتحدة في الواليا سواء مفاعل جديد

 على البرنامج تأشرفوفي الواليات المتحدة، . المفاعل الكامنة في أنظمةلزيادة السالمة 
وموردو محطات اتحاد شركات الكهرباء ومعهد بحوث القدرة الكهربائية ووزارة الطاقة 
في  تجريهناك برامج مشابهة كانت و. ، ولجنة مراقبة القدرة النوويةالطاقة النووية
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أنواع متطورة من تصاميم  حثت علىالمملكة المتحدة، اليابان، السويد، فرنسا، وألمانيا، 
المبردة بالغاز، ومفاعالت  والمفاعالت الماء الثقيل ومفاعالت مفاعالت الماء الخفيف،

 Nuclear power Oversight Committee, 1989; Golay)المصهور  المعدن
and Todreas, 1990; American Nuclear Society, 1992)  .  

، ياتاالقتصادفي  ،المتأصلة ذاتياًتتضمن أنظمة المفاعالت الجديدة تحسيناً في السالمة و
من الخواص المهمة  فإنه وفي الواليات المتحدة،. العاملين وبرامج تدريب اإلدارةوفي 

 خيصايمكن منحها الترلكي  ياريةمعأن تكون تصاميمها  للتصاميم المتطورة للمفاعل
المبررة حول النظام  ىالشكاو ىحدإن إ. النووية لجنة التنظيماتكنظام من  الالزمة

يتطلب إجراءات ، وهو ما المفاعالت أنواع ن اختالفمالسابق لمنح الترخيص ينبع 
التصاميم سوف يؤدي إلى  معاييرد يإن توح. خاصة لكل نوع لمنح الترخيص الالزم

 وتوريدط كذلك تدريب العاملين سبالوقت المطلوب لمنح الترخيص، ويجب أن ي تخفيض
  . المكونات

ا الرئيسة للتصاميم المتطورة هو تحقيق البساطة عن طريق االستفادة ـد المزايـإن أح
أنظمة المضخات  الحاجة إلى ا كان ذلك ممكنا لتقليلـة كلمـمن القوى الطبيعي

في الحاالت  لقلب المفاعلم مفاعالت الماء الخفيف نظام تبريد وبهذا، تستخد. واألنابيب
وعاء الضغط  في مستوى أعلى بحيث يسقط على التبريد االحتياطي خزن ماءبالطارئة 

عن االعتماد على المضخات  ، عوضاًفي حالة الطوارىء بواسطة الجاذبية األرضية
لماء بمحل مرتفع على الجاذبية ويعتمد خزن ا. واألنابيب أو التزود بالقدرة الكهربائية

داخل وعاء  ضغطالاألرضية لتوفير بخاخات الطوارئ المستخدمة لتبريد وتقليل 
الذي نتج عن خواص السالمة الكامنة تبسيط كبير، تمثل في أحد التصاميم . االحتواء

أقـل  %80أقل من المضخات الكبيرة، % 50 أقل من الصمامات، %60 استخدم فيه
 Electric Power Research Institute) أقل من األنابيب% 60، تحكمالمن كابالت 

(EPRI), 1989; Ahearne, 1993) .  

وعند إعداد هذا الكتاب، قدمت أربع شركات كهرباء تصاميم متطورة إلى لجنة 
جرى منح المصادقة األولى إلى شركة  وقد .األساسية عليهاالنووية للمصادقة  التنظيمات

من اثنين من  واحدب 1996العمل في اليابان عام بدأ وقد . 1994في عام  الكهرباء العامة
  ). Nuclear Energy Institute, 1996(مثل هذه المفاعالت 
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  ) Site Selection Criteria( معايير اختيار الموقع
دعمعقداً أحفورية أو نووية، نهجاً سواء كانتاختيار موقع محطة لتوليد الطاقة،  ي 

وتتضمن هذه القيود ). Gofford, 1974; Okrent, 1981(يه عدة قيود فرضت عل
نقل الطاقة، إتاحة مصدر طبيعي  خطوطلطريقة إنشاء حقوق  وجودعوامل اقتصادية، 

، خواص المنطقة الجيولوجية )تبريدللقامة بركة أو برج إأو إمكانية (لماء التبريد 
هربائية والنواحي الخاصة بالبيئة الطاقة الك تحميلوالزلزالية، المسافة إلى مركز 

خضعت محطات وقد . والصحة الناجمة عن اإلطالقات  الجوية والمائية من المحطة
لجنة الطاقة الذرية فقط، التي شملت سلطتها  تنظيماتل 1969القدرة النووية لغاية عام 

ؤثر ي ما إذا كان بناء المحطة الطر اإلشعاعية، والتي كانت تقرر السيطرة على المخا
العوامل البيئية  تكنولم . المخاطر اإلشعاعية ومن حيثعلى صحة وسالمة السكان 

مع ذلك، ومع إقرار القانون الوطني . عندئذ للتشريعات االتحادية خاضعة األخرى
، تغيرت 1970عام ) National Environmental Policy Act(للسياسة البيئية 

خيص، اترالتحادية لها الصالحية إلصدار ا وكالةٌ ُأنشئتحيث الصورة بشكل جذري، 
طالب  واآلن يلزم على. البيئية للمشروع المقترح العواقبمن أي نوع، بعد فحص جميع 

 Environmental impact)) لكشف الوقع البيئي(تحليالً مستفيضاً  أن يقدم الترخيص
statement)  ،الت الحكومية تتم مراجعته من قبل الوكالإلى الوكالة المانحة للترخيص

هذا الجزء من  عراجِسوف ي. ذات العالقة المختلفةاألخرى المعنية بالتأثيرات البيئية 
  . بتأثيرات اإلشعاع المتعلقةخيص امنح التر الفصل عمليةَ

 Part 100 of Title) من مدونة التنظيمات الفدرالية 10الفصل من  100يحتوي الجزء 
10 of the Code of Federal Regulations)  على المعايير التفصيلية الختيار مواقع

حساب عوامل المسافة " عنوانالذات  TID-14844وتعطي الوثيقة التقنية . المفاعالت
) DiNunno et al., 1962" (الت االختبارـمفاعودرة ـالت القـع مفاعـلمواق

قييم الموقع لت األسس المنطقيـة لهذه المعاييـر ومن أهدافهـا توفيـر مقاربـة نظامية
)Site evaluation.( أجرى  وقد)Okrent, 1981 ( حول تطور مناقشة أكثر استفاضة

  . موقع المفاعل اختيار ممارسات 
  :المفاعل ثالث مناطقب، تحيط 100وطبقاً للجزء 

له بانشاء المفاعل  للمرخص، ويكون )Exclusion area(المنطقة المحرمة ـ  1
إخراج األشخاص  وأومن ضمنها اإلخالء جميع الفعاليات  تحديد صالحية

  .والممتلكات من المنطقة
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، وهي )Low population zone( منخفضةالسكانية الكثافة المنطقة ذات الـ  2
بحيث يعطي  بالمنطقة المحرمة مباشرة والتي تحوي سكاناً طالمنطقة التي تحي

ات وقائية لصالحهم عددهم الكلي وكثافتهم احتمالية مقبولة إلمكانية القيام بإجراء
عدد  أي كثافة سكانية أو ةالدليل أي هذا ولم يحدد. في حالة حصول حادث خطير

ي للسكان ضمن هذه المنطقة بسبب احتمالية اختالف الوضع من حالة إلى كلّ
  . أخرى

، وهي المسافة بين )Population center distance(ن مركز سكاني مالمسافة ـ  3
  . لف نسمةأ 25نحو  أكثر منكز سكاني كثيف يحوي قرب حدود مرأالمفاعل و

لحساب حجم ) Di Nunno et al., 1962(وباستخدام هذه التعاريف، تم اقتراح طرق 
المنطقة المطلوب تحريمها والمنطقة القليلة السكان والمسافة عن المركز السكاني لتصميم 

 تية في حالة حدوثهر اآلويجب اختيار المسافات بحيث تتحقق الظوا. مفاعل اعتيادي
  : حادث

تعرض أي شخص في أية  بحيث ال يزيديجب أن يكون حجم المنطقة المحرمة  ـ 1
ريم  25مباشرة عن  انطالق نواتج االنشطارنقطة على محيطها خالل ساعتين بعد 

) سيفرت 3(ريم  300د عن يعموم الجسم أو ال يزل كجرعة كلية) سيفرت 0.25(
  . بسبب التعرض لليود كجرعة كلية للغدة الدرقية

الذي يوجد في أية  يتلقى الفردالمنطقة قليلة السكان بحيث ال  حجم كونييجب أن  ـ 2
انطالق الذي يتعرض إلى الغيمة المشعة الناتجة عن ونقطة من حدودها الخارجية 

 0.25(ريم  25تزيد على  نواتج االنشطار جرعة إشعاعية كلية لعموم الجسم
للغدة الدرقية  )سيفرت 3(ريم  300اعية كلية تزيد على جرعة إشعأو ) سيفرت

   .بسبب التعرض لليود
يجب أن يقع المركز السكاني على مسافة ال تقل عن مرة وثلث للمسافة من ـ  3

  .المفاعل والحدود الخارجية للمنطقة قليلة الكثافة السكانية

عة التي مقدارها أن الجرحريصة على مالحظة  (NRC) النووية التنظيماتكانت لجنة 
ال يمكن للغدة الدرقية ) سيفرت 3(ريم  300لعموم الجسم و ) سيفرت 0.25(ريم  25

القيم في األدلة كقيم مرجعية هذه وضعت "بها عند الحوادث، وإنما  اًمسموح اعتبارها
نادرة وال ،الممكنةيمكن استخدامها لتقويم مواقع المفاعالت بالنسبة لحوادث المفاعل 

  . "لتعريض السكان لإلشعاعوالتي لها خطورة قليلة  ،اًجد الحدوث
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للتسرب  المتاحالقواعد األساسية لتقدير كمية اليود المشع  TID-14844الوثيقة  فوتعر
الذين يقطنون حول المفاعل التي يجب استخدامها  الطوارىء للسكان اتإلى البيئة وجرع

أجهزة  بابتكارمصممو المفاعالت  ومنذ نشر هذه المعايير، يقوم. كمعايير عند التصميم
المسموح بها  اتكان من تأثيرها تخفيض كبير في الجرعو ،صف بعضها سابقاًو ،مانلأل

- 8(الجدول  يبين ،لتقدم الذي حدثحول ا وكمثاٍل. النووية التنظيماتفي تشريعات لجنة 
 ثحاد بعد وقوعِ خارج الموقع تحت ظروف مختلفة ات المحسوبةجرعلل ملخصاً )10
كان قد اقترحألغراض التصميم و. مفاعل ماء مضغوط كبيرفي المبرد  فقد 100 الجزء 

بعد ) سيفرت 3(ريم  300بلغ يلغدة الدرقية اجرعة من مدونة التنظيمات النووية حداً ل
حادث الغدة الدرقية المحسوبة جرعةَ في حين أنة السكان، لمنطقة قليلفي االمبرد  فقد 
وفق من ضوابط األمان  معقول فيما لو عمل عدد) سيفرت 0.01( عن ريم واحد تقل

  . القواعد األساسية
  10ـ  8الجدول رقم 

  )أ(خالصة عن حسابات التعرض خارج الموقع بسبب حادث فقدان المبرد

 الجرعـــة

التعــرض لمـدة 
ساعتين على مسافة 

نصف (متراً  520
قطـــر المنطقـة 

 )المحرمة األدنى

على التعرض الكلي 
متراً  1100مسافة 

نصف قطر المنطقة (
قليلــة السكــان 

 )ب(األدنى
يوديد%5إلى0إنطالقاً من(ـ جرعة الغدة الدرقية 1

  : )المحمول في الهواء (CH3I) الميثيل
إنهاء التسرب من بناية االحتواء بعد دقيقة واحدة

  بواسطة نظام صمام غلق الماء
تمر مع اشتغالـ التسرب المس )ج(إطالق الفجوة

  مرشحات مروحية 5مضختي رش و
ـ التسرب المستمر مع اشتغال )ج(إطالق الفجوة

  مرشحات مروحية 3مضخة رش واحدة و
5ـ التسرب المستمر مع اشتغال  )ج(إطالق الفجوة

  مرشحات مروحية
ـ التسرب المستمر مع اشتغال )ج(إطالق الفجوة
  مضختي رش

  CFR 100 10الحد المقترح في 
  جرعة عموم الجسمـ  2

إنهاء التسرب من بناية االحتواء بعد دقيقة واحدة
  بواسطة نظام صمام غلق الماء

  إطالق الفجوة ـ التسرب المستمر
  ـ التسرب المستمر TID 14844إطالق 

 10CFR100الحد المقترح في

  
  

  ريم 0.7
  

  ريم 1.45 – 0.8
  

  ريم 2.7 – 1.7
  

  ريم  8.8
  

  ريم 6.7 – 0.95
  
  ريم 300

  
أقل من ملّي ريم 

  واحد
  ملّي ريم 18

  ريم 3.8
  ريم 25

  
  
  ريم 0.36
  

  ريم 0.68– 0.42
  

  ريم 1.4 – 0.85
  

  ريم 4.8
  

  ريم 13.9 – 0.55
  
  ريم 300

  
أقل من ملّي ريم 

  واحد
  ملّي ريم 68

  ريم 4.9
 ريم 25

  B، الملحق 50أ ـ عن لجنة الطاقة الذرية في الواليات المتحدة الوثيقة 
  ملّي سيفرت 0.01= سيفرت، ملّي ريم واحد  0.01= د ب ـ ريم واح

من الكمية المتزنة في قلب المفاعل  %25هو  TID –14844ج ـ إن التسرب األولي لمحتوى اليود في 
  .أضعاف القيمة المعطاة  10وسوف تؤدي إلى جرعة في الغدة الدرقية قيمتها 
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فرضية احتواء اليود  ـ 1: استناداً إلى اتجرعللتقديرات  )10-8(ويعطي الجدول 
 2في الفجوة الموجودة بين الوقود وأغلفته و ذات العالقة بالبيئةالمشع والغازات النبيلة 

 131-من اليود% 25 ، بأنTID-14844الفرضية األكثر تشاؤماً الواردة في الوثيقة  ـ
ن أو ق من الفجوة بسبب عطب األغلفة،اإلطال ويقع ينطلق إلى البيئة في القلب الموجود

  . تستند إلى عطب كل من الوقود واألغلفةTID-14844 فرضية وثيقة الـ 
  

   )Licensing Procedures( إجراءات منح الترخيص

يتم تقويم تصميم المفاعل بالنسبة إلى موقع معين استناداً إلى القواعد المنشورة في 
 Parts 50 & 100)االتحادية  التنظيماتلنصوص  10 العنوانمن  100و  50الجزأين 

of Title 10 of the Code of Federal Regulations) . ويجب أن يتضمن الطلب
دائي بتتقرير السالمة اال ـ 1النووية  التنظيماتة ـدم إلى لجنـي األول الذي يقـالرسم

)Preliminary Safety Analysis Report (PSAR) (2 العواقب عن انـبي ـ 
  ). Environmental Impact Statement(البيئية 

ويكون تقرير السالمة االبتدائي وثيقة مستفيضة تتألف من عدة أجزاء تتضمن وصفاً 
 ،المياه تتضمن معلومات موثقة عنكامالً لتقويمات السالمة للموقع، والتي يجب أن 

ويجب أن يتضمن التحليل . بصورة كافية م البيئة فيهالجيولوجيا، األحوال الجوية، وعل
للمفاعل مع تحليل وتقويم التصميم، أداء التركيبات، النظم، ومكونات  التصميم األولى

لبرنامج توكيد الجودة المستخدم عند التصميم،  ويجب أن يتضمن كذلك، وصفاً. ةالمنشأ
المقترحة للمتقدم  )3(التصنيع، التشييد، والفحص، إضافة إلى الخطة األولية للمنظمة

فإن  المعلومات التقنية غير متوفرة بصورة كاملة وإذا ما كانت. األفرادوبرنامج تدريب 
يتطلب أن يحدد تقرير السالمة االبتدائي برامج البحوث والتطوير التي يجب  ذلك

وأخيرا، يجب أن يتضمن تقرير السالمة االبتدائي . إنجازها قبل وضع التصميم النهائي
  . خطة أولية للتعامل مع الحاالت الطارئة

قانونية  لجنةٌ كما تراجعهالسالمة االبتدائي  تقريرات النووية ة التنظيمـع لجنـراجت
ة حول قواعد األمان في تعرف باسم اللجنة االستشاريو مؤلفة من خبراء خارجيين

 Advisory Committee on Reactor Safeguards (ACRS))المفاعالت
                                                 

  .التي تقوم بتنفيذ برنامج توكيد الجودة )  3(
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(Okrent, 1981)). لسات مع تشارية عقد عدة جسوتتضمن مراجعة الكادر واللجنة اال
وإذا كانت . هائلة من الوثائق عالية التقنية والمراسالت المتقدم للرخصة ودراسة كمية

المراجعة إيجابية، سواء ساهم السكان أم لم يساهموا في االجتماعات، تستطيع اللجنة 
لمجلس السالمة النووية ومنح  سماع الحججل عندئذ تحديد جلسة مناقشة عمومية

 قليلة وفي حاالتAtomic Safety and Licensing Board (ASLB).( ( صالترخي
وإذا حكم مجلس السالمة . الترخيصأدى إلى تأخير إجراءات و ،شديداً كان تدخل السكان

الترخيص بإنشاء النووية  التنظيمات، عندئذ تصدر لجنة للطالبمنح الرخصة بالنووية 
  .المفاعل 

ء المفاعل، يتم إتباع نفس األسلوب بصورة وبعد عدد من السنوات، وباقتراب اكتمال بنا
يقدم طالب اإلجازة تقرير سالمة نهائي . ترخيص بالتشغيلأساسية للحصول على 

(Final Safety Analysis Report (FSAR)) الذي يشهد نفس المراجعة التي تؤدي ،
أصبحت أساليب منح  وقد .إلى جلسة عامة وصدور قرار نهائي حول منح الترخيص

، وهناك حاجة ماسة لتحوير اإلجراءات دون طويالً ص معقدة وتستغرق وقتاًيرختال
أنجز هذا على ما يبدو مع إقرار قانون السياسة الوطنية للطاقة عام . التضحية بفاعليتها

، الذي يسر إجراءات منح الترخيص كثيرا بحيث تجري تسوية كل القضايا 1992
وقع، إجراءات الطوارئ، واهتمام الجمهور الرئيسة، التي تتضمن التصميم، اختيار الم

  ). U.S. Council for Energy Awareness, 1992(قبل بدء اإلنشاء 
  

  )Decommissioning( الوقف النهائي للتشغيل

فعالً تم  وقد سنة 40إلى  30يجري تصميم محطات القدرة النووية إلنتاج الكهرباء لمدة 
بعد مدة  عن العمل المفاعل إليقافالمرافقة  المشكالتو. لى التقاعدإمنها  بعضإحالة 

حادث يؤدي  وقوعة في حالة كثيرالتعقيدات البعكس  عمل اعتيادية تكون بسيطة نسبياً
كلف تنظيف الوحدة الثانية لمفاعل ثري مايل وقد ت. المصنع فيإلى انتشار المواد المشعة 

التي يجب  ،ل العامةالمشاكوستناقش . سنوات عشريلند مليار دوالر واستغرق مدة أ
 .الخامس عشرفي الفصل  ،الملوثة المرافقستعادة إ عند مجابهتها
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א א
א   א

  

من  الكبيرةعن الكميات  هي المسؤولةاألسلحة النووية في الجو  إختبارات لقد كانت
وينقسم الحطام المشع الناتج . إلى البيئة التي صنعها اإلنسان وُأطلقتالنويدات المشعة 

. ناتج التفجيرارتفاع االنفجار و اعتماداً علىأجزاء ثالثة،  عن التفجيرات النووية إلى
، تسقط خالل ساعات قريباً من موقع االنفجار كبيرةويتألف الجزء األول من جسيمات 

من الغالف  ىوينتشر الجزء الثاني في الطبقة السفل. مرتفعوتكون ذات نشاط إشعاعي 
ن الجسيمات تكون صغيرة بما فيه ل ألخالل اليوم األو تساقطاًالجوي، ولكنه قد ال يسبب 

كهباء جوي وهي بهذا تخضع لقوانين التشتت واالستنفاد بالمطر الذي  تتصرفوالكفاية 
فوق الطبقة السفلية من الغالف  الطبقةويخترق الجزء الثالث . يحكم الجسيمات الصغيرة

ويميل التساقط . ويتساقط على مختلف أنحاء العالم خالل أشهر )الستراتوسفير( الجوي
خط  وفق في أحزمة للتوزع )التروبوسفير( من الغالف الجوي ىالسفل من الطبقة

السفلية من  الطبقة فوق الطبقة حطامالعرض الذي حدث فيه التفجير، بينما يتوزع 
يجري وصفه في الفصل س، كما على المستوى العالمي )الستراتوسفير( الغالف الجوي

  . القادم
لبقاء في الطبقة إلى ا )1(طنكيلو 100ويميل الحطام الناتج من القنابل التي تقل عن 

 فوق الطبقة، بينما يكاد أن يكون الحقن في )التروبوسفير( من الغالف الجوي ىالسفل
 500التفجيرات التي تتجاوز  كامالً في )الستراتوسفير( السفلية من الغالف الجويالطبقة 
  . طنكيلو
جداً من  ية والفيزيائية للجسيمات متغيرة إلى درجة كبيرةئايلوحظ أن الخواص الكيموقد 

ويمكن أن تكون الجسيمة مغلفة بالنشاط اإلشعاعي ). Crocker et al., 1966(عدة نواحي 
  .الزمن معدرجة الحرارة  حسب تاريخفيها  متوزعاًالنشاط اإلشعاعي  يكون أو أن

 على حجم المجاورة مباشرة لموقعهمنطقة العن التفجير في  التساقط الناتج مدىيعتمد 
نار التالمس كرة  عندما السقطكمية معظم  وتنتج. عن سطح األرضوارتفاعه  التفجير

                                                 
لألسلحة النووية بوحدة الطاقة  (Explosive yield)أتفق على أن يعبر عن الناتج االنفجاري ) 1(

، وهو ما (TNT)ت .ن.من مادة تراينيتروتولوين، ت) كلغ 907(المساوية للطاقة المنطلقة من طن 
  .جول  4.2x1210يعادل 
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فقط من % 5مع الكرة النارية  تتالمسوإذا ما استهلك في تبخير التربة التي . األرض
 طن من الحطام 20,000نحو  فإن ،الطاقة المتحررة من قنبلة عيارها مليون طن

 )1-9(ضح الشكل ووي). Glasstone and Dolan, 1977(إلى هذه الكرة  ستضاف
بآالف األطنان واالرتفاع فوق سطح  (Explosive yield)الناتج االنفجاري العالقة بين 

  .اًكثيف اًموضعي اًتساقط تجنْوتُأن تمس الكرة النارية األرض  تحتهاألرض الذي يتوقع 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

فإن القنبلة التي  االرتفاع التقريبي لإلنفجار الذي إذا قل عن ذلك:  1ـ  9الشكل رقم 
  لها ناتج انفجاري معين سوف تنتج كرة نار تمس سطح األرض

واإلرتفاع الذي حدث عنده  يرافجنناتج االالتصل الكرة النارية إلى ارتفاع يحدده 
أن الكرة النارية  )2 – 9(ويالحظ من الشكل  .والظروف الجوية وقت التفجير اإلنفجار،

ر في المناطق المعتدلة تحت منطقة ـكيلو طن تستق 100الناتجة من تفجيرات تقل عن 
، )م في منتصف خطوط العرضلك 15أميال أو  10نحو ( الفاصل السفلي للغالف الجوي

الجزء فوق الطبقة السفلية من بينما تؤدي التفجيرات من عيار مليون طن إلى اختراق 
  . بعمق الغالف الجوي

 االنفجارات التي تجري تحت األرضويعتمد ظهور أو عدم ظهور تساقطات في حالة  
جرى  احتواء الحطام  وقد .األرض على ما إذا كانت هذه االنفجارات تنفذ خالل سطح

تحت سطح  تحت األرضية العميقة التي أجريت في نيفادا في حالة التفجيراتالمشع 

 نصف قطر كرة النار، قدم

ناتج االنفجار، كيلوطن
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األرض قد تؤدي التفجيرات تحت سطح األرض التي تخترق من جهة أخرى و. األرض
  . احتماالت كبيرة للتلوث السطحي  حدوثإلى  إلى أعلى

  
  

  

  
  
  
  
  
 
  

  الغيمة الكروية المستقرةتغير القيم التقريبية الرتفاع :  2ـ  9الشكل رقم 
  ، للتفجيرات على سطح األرضناتج التفجيرها بداللة قطرونصف 

  أو على ارتفاعات قليلة في الهواء
 ]Glasstone and Dolan (1977)من جالستون [

عن تفجيرات األسلحة النووية من  التساقط الناجمعلى معظم معلوماتنا عن  وقد حصلنا
التي أجريت في مختلف مناطق العالم منذ تفجير أو  االختبارية دراسات تأثير التفجيرات

جرى قد و. 1945تموز عام -قنبلة ذرية في صحراء والية نيو مكسيكو في شهر يوليو
ة تفجير في الجو خالل نصف القرن الماضي من قبل تجرب 400القيام بأكثر من 

بشكل رئيس وكذلك المملكة المتحدة، ) السابق(الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي 
نواتج التفجيرات النووية  )1-9(ويلخص الجدول . فرنسا، وجمهورية الصين الشعبية

ض والبحر، أجريت التجارب على سطح األر. التي أعلن عنها من قبل دول مختلفة
إضافة إلى ). Cochran et al., 1989( )2(وعلى عدة مئات من األميال فوق سطح األرض

 ، جرى إجراء عدد)1- 9(المدرجة في الجدول  وهي التفجيرات التي أجريت في الجو

                                                 
لدراسة احتباس  (Argus)ى إختبار عدد من التجهيزات االنفجارية المتتالية المسماة أرجوس لقد جر) 2(

   .الجسيمات المشحونة في المجال المغناطيسي لألرض 

صف القطر
ارتفاع السحابة أو ن

)
ميل تشريعي

(  

صف القطر
ارتفاع السحابة أو ن

)
بآالف األقدام
(  

 نصف قطر السحابة

  قمة السحابةارتفاع 

  )كيلوطن(ناتج التفجير 
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أكبر من التجارب النووية تحت سطح األرض، حيث قامت الواليات المتحدة وحدها 
  . يفادامنها في صحراء ن 804بإجراء 

  )1ـ  9(الجدول رقم 
  )أ(في الجو النواتج المقدرة لتجارب األسلحة النووية

 
 الفترة

عدد 
التجارب

 )مليون طن(الناتج المقدر 

 الناتج مجموعمنهاية االنشطار   

 139 72 193 1962ـ1945 الواليات المتحدة

 358 111 142 1962ـ1949 االتحاد السوفيتي

 17 11 21 1953ـ1952 المملكة المتحدة

 12 11 45 1974ـ1960 فرنسا

 21 13 22 1980ـ1964 الصين

 547 218 423  المجموع
  )UNSCEAR, 1982عن ) (أ(

تجارب لألسلحة النووية للواليات المتحدة في جزر المارشال بعد الحرب  لأجريت أو
، 1949اربه عام تج لوأجري االتحاد السوفيتي أو. 1946العالمية الثانية في عام 

صقرب الس  للتجارب ياًثان اًدت بعد ذلك الواليات المتحدة معدل تجاربها وأنشأت موقعع
كما قامت الواليات المتحدة بإجراء التجارب في جزيرتي جونسن . فيغاس، والية نيفادا

واألخيرة تتبع المملكة المتحدة، حيث أجريت . وكرسمس في وسط المحيط الهادي
  .  البلدينبين ورة مشتركة التجارب بص

 193الواليات المتحدة مع  لعرض خبرةسوف يخصص هذا الفصل بالدرجة األساس و
من التجارب التي أجريت  كبيرٍ وأكثر من ذلك بعدد ،تجربة تفجير في الجو المفتوح

بدأت المعلومات عن خبرة االتحاد السوفيتي بالظهور نتيجة تفككه . تحت سطح األرض
بدأت تجارب االتحاد . لك من تغييرات تتعلق بسياسة إعالم الجمهوروما رافق ذ

ر ظ، تاريخ معاهدة ح1963، ومنذ ذلك الوقت ولغاية عام 1949السوفيتي عام 
تجربة في الهواء في كازاخستان بالقرب من سميباالتنسك  150التجارب، أجري نحو 

  ). Cochran et al, 1989(ا يزملاوعلى جزيرتين قطبيتين في نوف
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قامت المملكة المتحدة بإجراء اثنتي عشرة تجربة في نطاق الكيلو طن بالقرب من 
تجارب في جزيرة  9أجريت كما . 1957و  1952مارالنغا، استراليا بين عامي 

تجارب في الجو  4وقامت فرنسا بإجراء . )3(تجارب نووية حرارية 7كرسمس من بينها 
تجربة في الجو على جزيرتين غير  44، وكذلك 1965و  1960في الجزائر عام 

  .تواموتو في جنوب المحيط الباسفيكي من مجموعة جزرمأهولتين 
تجربة في الجو بالقرب من لوب نور في مقاطعة  20قامت الصين بإجراء أكثر من 

  .1964سنكينغ اعتباراً من عام 

 المنطقة الصحراويةقامت الهند بإجراء تجربة واحدة تحت سطح األرض في  كما
  .)4(ذكر أن التفجير كان لألغراض السلمية وقد .الغربية

في منتصف  تجذب اهتمام العالمسلحة النووية في الجو المفتوح ألبدأت تجارب ا
لى الضغط إواستجابة . موضوعاً عاطفياً مثيراً للجدل وأصبح التساقطالخمسينات، 

اتفاق النهاء التجارب  والمملكة المتحدة وروسيا عنالعالمي، أعلنت الواليات المتحدة 
ذلك  حتىالدول النووية وقد قامت هذه . 1958على األسلحة النووية في خريف عام 

أصبحت فرنسا، و. تفجيراً 227سلسلة منفصلة من التجارب، شملت  38الوقت، بإجراء 
، 1960التجارب، القوة النووية الرابعة في عام  اتفاق إيقافالتي لم تقم بالتوقيع على 

   .الجزائر رت سلسلة صغيرة من التجارب النووية في صحراء حيث أج

، 1961التجارب النووية، دون سابق إنذار عام  اتفاق إيقافكسر االتحاد السوفيتي وقد 
أدى ذلك إلى معاودة الواليات المتحدة إجراء وقد . قنبلة 50حيث قام بتفجير نحو 

تزايد القلق ين، أدت إلى يعظمتجاربها، وبدأت منافسة شديدة بين هاتين القوتين ال
الخطوات المتسارعة إلجراء التجارب، الذي يظهر  )3-9(ويوضح الشكل . العالمي

عام  حتىالناتجة عن التفجيرات التي أجريت  90-سترنشيومالكميات المتزايدة من اإل
1962 .  

                                                 
ريوم والتريتيوم توستخدم القنابل النووية الحرارية تفاعالت اإلندماج ما بين العناصر الخفيفة مثل الدتَ) 3(

  .أو الليثيوم 
من أجل  1973في عام   Academic press المنشورة من قبلر الطبعة الثانية لهذا الكتاب أنظ) 4(

اإلستخدامات السلمية المبتغاة للمتفجرات النووية، حيث كان هناك اهتمام معتبر بهذا الموضوع  مناقشة
 أو لحثن قدمت اقتراحات لتفجير موانئ جديدة خالل فترة اإلختبارات النووية في الهواء الجوي حي

ومن ثم تالشت هذه اإلهتمامات ألسباب ال . مايضاً لبناء قناة جديدة عبر برزخ بنإنتاج الغاز والزيت وأ
 . تخفى على القارئ



 

347 

  

  

  

  

  
  
  
  

: سلحة الموجودة نتيجة لتجارب األ 90-كميات اإلسترنشيوم:  3ـ  9الشكل رقم 
  1963ـ  1952

حظر إجراء التجارب على األسلحة النووية من قبل لجرى التوقيع على معاهدة وقد 
، نجحت في 1963والمملكة المتحدة عام ) السابق(الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي 

إعداد  حتىإيقاف المزيد من التجارب في الجو المفتوح من قبل الدول الثالث الموقعة 
ولكن، لم توقع فرنسا هذه االتفاقية، كما لم ). Seaborg, 1981; May, 1994(كتاب هذا ال

ومع . نوات األخيرةستوقعها الصين والهند اللتان قامتا بإجراء تجارب متباعدة في ال
  .  حول العالم التساقط المشع الذي توزعذلك، لم تساهم هذه التجارب بصورة كبيرة في 

التفجيرات تحت سطح األرض، ولكنها  إجراء جارب،التحظر لم تستبعد معاهدة 
خارج حدود  يكون قابالً للكشف عنهاشترطت أن ما يتم تنفيثه إلى الجو ال يجب أن 

وطبقاً لذلك، أدى توقيع اتفاقية حظر التجارب النووية . الدولة التي تقوم بإجراء التجربة
 التجهيزاتعدد من  اختباراألسلحة النووية، حيث جرى  لتقاناتإلى بدء مرحلة جديدة 

واد المشعة، ما عدا مالمختلفة في تجاويف تحت األرض بطرائق منعت تلويث الجو بال
أجريت مئات من التجارب من قبل الواليات المتحدة األمريكية  وقد .إستثناءات قليلة

ويبقى من المهم  .والمملكة المتحدة خالل العشرين سنة الماضية تحت سطح األرض
إذا كان تراكم الحطام المشع تحت األرض مع مرور الوقت سيكون كبيراً  معرفة ما

تحت سطح  ىبقتي تإن كمية الحطام ال. بدرجة تجعله مصدراً لتلوث البيئة من عدمه
، ولكن يتعذر التقييم الموضوعي للخطورة ةجراء مثل هذه التجارب هائل من األرض

وقد . األساسيةالالزمة من المعلومات  ةكميالتوفر  عدم طويلة األمد خارج الموقع، بسبب
اس، والية نيفادا جتجربة في منطقة التجارب في الس في 635أجرت الواليات المتحدة 

 السنة

ميجاكوري من 
90Sr
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من هذه التجارب في الجو، والبقية أجريت تحت سطح  105كان . 1984عند نهاية عام 
استمر إجراء التجارب تحت سطح االرض في السنوات  وقد ).DOE, 1985d(األرض 

  . األخيرة بمعدل متباطئ
في  1945عام السالح النووي الذي جرى ألول مرة بعد  من تفجير تساقط مشعأول  نتج

كيلوطن من على برج حديدي  19كو، حيث جرى تفجير قنبلة قوتها يوالية نيو مكس
من الحطام المشع  الكبيرةسقطت بعض الجسيمات  وقد .مترا 30ارتفاعه 

(Radioactive debris) 32( ميالً 20األبقار التي كانت ترعى على مسافة  على 
بينما انجرفت ). Lamont, 1965(باتجاه مهب الريح، مسببة حروقاً جلدية ) كيلومتراً

لتلويث  كافياًنديانا إفي والية  تساقطال وقد كان، األوسط الغرب عبرالجسيمات األصغر 
في  للتغليف نع الورق المستخدمسيقان الذرة التي وجدت طريقها في النهاية إلى عملية ص

سببت الجسيمات المشعة  وقد. (Webb, 1949) الفوتوغرافي رصناعة التصوي
الشكل (الموجودة تلف رقائق تصوير األشعة السينية نتيجة وضع الورق الملوث بينها 

على مسافات كبيرة من  التساقط مقدار انتشار )6-9(و )5-9(ضح الشكالن ووي). 9-4
  .الجويب خالل فترة التجارب في الهواء مواقع التجار

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

فيلم تصوير أشعة رونتجن يحتوي على نقاط وبقع بسبب التعرض :  4ـ  9الشكل رقم 
  .1945أغسطس عام  6لورق تغليف ملوث مصنع في 

  )بلطف من شركة ايستمان ـ كوداك(



 

349 

  

  
 (Autoradiograph)ذاتي  تصوير إشعاعي:  5ـ  9الشكل رقم 

وقد نشأ الغبار من تفجير . بنيويورك جر بعد تساقط الغبار المشع في ترويلورقة ش
  .ساعة 36في نيفادا حدث قبل 

  )Herbert M. Clarkبلطف من (

 
ساعة في  24تعرض لمدة  ذاتي لشريط الصقتصوير إشعاعي :  6ـ  9الشكل رقم 

رية األمريكية في محطة لرصد التساقط يديرها مختبر الصحة والسالمة للجنة الطاقة الذ
  مئات األميال من موقع التجارب وقد أخذت العينة من على بعد. 1953عام 
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وشمل . في برامج التجارب أكثرهم من العسكريينالف من األشخاص، آدة ـشارك ع
حول  وقد كان هناك قلق، عسكري 200,000 نحو دةـات المتحـالوالي يذلك ف

إجراء  نشر بعد بدأ ذلك بسبب تقريروقد . إلشعاعل التأثيرات الصحية المتعلقة بتعرضهم
زيادة في حاالت مرض سرطان الدم بين المساهمين في  التجارب يتناول ظهور

 1957وأجريت في صحراء نيفادا عام  (Smoki) "سموكي"، التي دعيت التجارب
)Caldwell et al., 1983 .(كاديمية الوطنيةألوأيد تقرير الحق صدر عن لجنة تابعة ل 

في حاالت مرض سرطان الدم بين المحاربين القدماء الذين ساهموا  زيادة حدوثَللعلوم 
وقد كانت الوفيات بسبب . (NAS/NRC, 1985b)  بتجربة سموكي دون التجارب األخرى

  .السرطانية أقل مما كان متوقّعاًاألمراض 
مج من المشاركين ببرا  22,000ت دراسة كذلك، تتعلق بصحة نحو ـوقد أجري

وجد أن صحة . سنة من إجراء التجارب 30التجارب في المملكة المتحدة بعد نحو 
المشاركين كانت بصورة عامة جيدة، بالرغم من حدوث زيادة طفيفة في مرض 

كما أشارت إليه البيانات (Multiple myeloma)  المتعدد والورم النخاعيالدم  ابيضاض
(Darby et al., 1988).  

  
א א אא  Physical Aspects of Nuclear)א

Explosions)

وكما . يمكن أن تطلق الطاقة النووية من القنبلة عن طريق عملية االنشطار أو االندماج
للتفجيرات النووية، والنووية الحرارية  الناتج االنفجاريلوحظ سابقاً، من المعتاد مساواة 

ن إوبهذا، ف). TNT، . ت .ن .ت(ثالث نترات التلوين متفجرات  بالكمية المكافئة من
طن  900,000نحو أي (للقنبلة النووية التي يكون ناتج تفجيرها مكافئ لمليون طن 

  .ميجاطن -1 عيار تكون قنبلة .ت .ن .لـ تامن ) متري
أو  235-اليورانيوم انشطار على طاقتها من الصرفة النوويةية قنبلة االنشطارالتحصل 
  حرجة، إما بواسطة ضمالحالة الويمكن جعل المواد اإلنشطارية في . 239-نيومالبلوتو
بتسليط  أيضاً أو ،الحرجية فائقةتصبح لكثر من الكتل دون الحرجة بسرعة، أأو إثنتين 
كتٍل دون حرجة إلى الداخل واجتماعها لتكوين كتلة  يؤدي إلى انهيار انفجاريضغط 

ويؤدي . ليتين عن طريق االنفجارات الكيميائيةالعم يويمكن إنجاز كلت .فوق حرجة
كيلو طن واحد من مادة  يءمن المادة إلى إنتاج ما يكاف غرام 56االنشطار التام لنحو 
  ). جول 1210×  4.2 تقريباًأي (ثالث نترات التلوين 
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كإشعاع % 35و كطاقة انفجارمن الطاقة الناجمة عن التفجير النووي % 50يتحرر نحو 
الكلية للتفجيرات  التبعاتوعند تقدير . كأشعة مؤينةينطلق % 15 اقيوالبحراري 

والحرائق ربما تكون ذات أهمية أكبر من تأثير األشعة االنفجار  النووية، فإن تأثير
ويمكن أن . األخيرة بالتفصيل فقط في هذا الكتاب إالّ أننا نعرض للخاصيةالمؤينة، 

لمعرفة التأثيرات ) Glasstone and Dolan, 1977(در أخرى ايراجع القارئ مص
  . والحرارة االنفجارعن  الناتجة

يشكل اإلشعاع الفوري الذي ينتج بعد ثوان فقط من االنفجار ثلث األشعة المؤينة، وأن و
من مجموع الطاقة المتحررة بفعل التفجير تكون على شكل أشعة % 10ن، أي ـثلثي
 المستحثةنشطار والنويدات المشعة نواتج اال تفككة ـد نتيجـرة تتولـة متأخـمؤين

)Induced radionuclides.(  
 يومتريوم والترييتوكالدي الخفيفةللمواد  اإلندماجالنووية الحرارية تفاعالت  القنبلةتستخدم 

تفاعالت، وكلها تتطلب ماليين الدرجات من الحرارة  الليثيوم، التي تتم من خالل عدةأو 
انشطارية توفرها قنبلة  يمكن أنالحرارة  إلى أن هذه ونظراً. اطاقاته ىسب النوتكي تك

  .النووي  ينفجار الحرارلإل حكقاد فإن هذه الوسيلة يمكن استخدامها
للنيترونات السريعة التي تسبب انشطار  اًوتكون التفاعالت النووية الحرارية مصدر

طة السالح لهذا يمكن أن تستخدم لزيادة ناتج االنشطار عن طريق إحا 238-ماليورانيو
جزءاً رئيسا من الطاقة  238–ويوفر انشطار اليورانيوم . االندماجي باليورانيوم الطبيعي

  . المتحررة لبعض األسلحة النووية الحرارية
في بعض األحيان لوصف ) Dirty(وقذر ) Clean(نظيف  نويستخدم المصطلحا

 الطاقة تنطلقكون تلك التي وت. الكميات النسبية من النشاط اإلشعاعي المتولد بفعل القنبلة
ذات نشاط إشعاعي اقل مقارنة باألسلحة التي تشتق  نتيجة لإلندماجبالدرجة األساس  منها

  .طاقتها بالدرجة األساس من التفاعالت االنشطارية
د التفجير النووي أو النووي الحراري للقنابل غيمة من غاز متوهج وأبخرة تدعى ـيول

. ي تكون أكثر لمعانا بعدة مرات من شمس الظهيرةوالت (Fireball) كرة النار
قط، تستمر كرة النار ف جزء من ألف من الثانية اللمعان بالتناقص بعد ءم من بدـوبالرغ

 D( ،180W0.4 D =  (Glasstone and(بالنمو لغاية الوصول إلى القطر النهائي 
Dolan, 1977)  حيث أن ،D  باألقدام، وW  طن باأللفهي الطاقة  .  

قد وصلت كيلوطن  20كرة النار الناتجة عن تفجير  وفي خالل ثانية واحدة عندما تكون
وتبرد كرة النار بعد دقيقة إلى . متراً 440 إلى حجمها األعظم فإن قطرها سيبلغ حوالي
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). كيلومتراً 11(أميال  7درجة فقدان اللمعان، وعند هذا الوقت تصل إلى ارتفاع نحو 
  . االنفجاري بداللة الناتج الغيمة المستقرةم وارتفاع حج )2-9(ويوضح الشكل 

 انتقال إلى (Fireball)تتكون نتيجة لتكون كرة النار التي  الحمل الحراريوتؤدي قوى 
الذي جرى تصويره  )7-9(ويوضح الشكل . أعلىالحطام إلى وكميات هائلة من الهواء 

 إلى كرة الناررمال الصحراء  ملكيفية حفي صحراء نيفادا،  لتفجير نووي صغير نسبياً
بعد  مباشرةبصورة  ،وتتحول الجسيمات التي تدخل إلى كرة النار. حلقياً شكالً تتخذالتي 
 درجةب ،وعندما تبرد كرة النار بعد ذلك. إلى أبخرة وتختلط ضمن كرة النار ،تولدها

يمكن  )مراكز( قد تصبح نوى ها، ولكنفي التبخرالجسيمات المحمولة  لن تستمرملموسة، 
وربما تكون بعض هذه . أن تتكثف عليها المكونات المشعة الموجودة في كرة النار

خالل  لكي يجري التساقطحبات الرمل، وتكون كتلتها كافية  مقاس الجسيمات بكبر
 يجريولكن، لو كانت كرة النار عالية بما فيه الكفاية عن سطح األرض بحيث ال . دقائق

) Fume(سوف تتكثف على شكل دخان  فإن األبخرةيرة فيها، امتصاص الجسيمات الكب
  . تتساقط بصورة أبطأ وبالتالي سوف جسيماته صغيرة جداً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تفجير سالح نووي يبين التركيب الحلقي لكرة النار بعد تكوينها :  7ـ  9الشكل رقم 
الغبار كي يمتص لم تلمس كرة النار األرض ولكنها قريبة بدرجة كافية ل. بوقت قصير

  نتيجة موجة االنفجار، إلى داخل كرة النار األرض سطحالذي جرت إزاحته من على 
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بالنترونات  235Uيدات المشعة األساسية الناتجة من انشطار النو:  8ـ  9الشكل رقم 

  ]Hunter and Ballou (1951)من [البطيئة 
والمصدر الرئيس هو توليد . النووية بعدة طرق يتولد الحطام المشع الناتج من التفجيرات

نواتج االنشطار بالكميات النسبية المعطاة في منحنيات حصيلة الكتلة لنواتج 
. )8-8(المعطاة في الشكل  (Fission-product mass yield curves)االنشطار

 الزمن بعد االنشطار

النسبة المئوية من
 

النشاطية
 

اإلشعاعية
 

الكلية 
)%

(  

 الزمن بعد االنشطار

النسبة المئوية من 
النشاطية اإلشعاعية
 

الكلية 
)%

(  

  السنين

 األيام السنين

 األيام
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 وي خليط نواتجتويح. )9-9(و )8-9(نواتج االنشطار الموضحة في الشكلين  ومنحنيات
ومعظم هذه . نظير مشع لخمسة وثالثين عنصراً 200االنشطار االبتدائي على أكثر من 

، بحيث يكون االنخفاض في النشاط مشعة، وذات أعمار نصف قصيرة جداً تكون النظائر
مقادير  )2-9(الجدول  في درجتنو. اإلشعاعي سريع جدا مباشرة بعد حدوث االنشطار

  .المعنيةنواتج االنشطار 

  
ي الحطام من سالح بقوة المشعة الموجودة ف النويداتحصيلة :  9ـ  9الشكل رقم 

  8ـ  9عنها في الشكل  واختالف النتائج. الميجاطن
كلٍّ من النترونات البطيئة  في مثل هذه األسلحة يحدث االنشطار من ههو بسبب أن

  235Uوكذلك في  238U ،239Puوالسريعة في 
  ].Hallden et al (1961)من [

  

النسبة المئوية إلشعاعية بيتا الكلية
 

 األيام
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  2ـ  9الجدول رقم 
  النواتج التقريبية للنويدات الرئيسة لكل مليون طن انشطار

 )أ(مليون كوري عمر النصف النويدة
 89–اإلسترنشيوم
  90–اإلسترنشيوم 
  95–الزركونيوم 
  103–الروتينيوم 
  106–الروتينيوم 

  131–اليود 
  137–السيزيوم 
  131–السيريوم 
 144-السيريوم

 يوما53ً
  سنة 28
  يوماً 65
  يوماً 40

  سنة واحدة
  أيام 8
  سنة 30

  سنة واحدة
 يوما33ً

  )ب(20.0

  )ب(0.1

  )ب( 25.0

  )ب(18.5

  )ب(0.29

  )ج( 125.0

  )ب( 0.16

  )ب(39.0

 )ب(3.7
  بيتا بكريل 37= مليون كوري ) أ(
  (Klement, 1965)عن ) ب(
  . (Knapp, 1963)عن ) ج(

حدوث التفجير  اعتباراً من لحظة tفي أي وقت  Aاإلشعاعي  النشاط يقربويمكن أن 
  A0 :، وليكن t = 1اللّحظة شعاعي في إلفيما لو عرف النشاط ا

    A = Aot-1.2 ................ )9ـ  1(

. أشهر 6هذه المعادلة تقديرات للنشاط اإلشعاعي لفترات من الوقت تقل عن  وتعطي
 7مرات لكل  10لهذا القانون، يقل المستوى نحو  اًالنشاط اإلشعاعي طبق يتفككوعندما 

 الختالف هذا التفكك سوى تقريبمعادلة  وليست. مرات زيادة في الوقت منذ التفجير
  . تصميم السالح حسبناتج االنشطار من انفجار آلخر،  كمية

 كالمستحثة بما في ذلالقنابل النووية نواتج االنشطار إضافة إلى النويدات المشعة  تنتج
 النترونات وتنتج نويدات مشعة أخرى بواسطة تفاعل. 239-كميات كبيرة من البلوتونيوم

الجو، وفي بعض األحيان ماء البحر أو أو في  مع العناصر غير المشعة في القنبلة
ل النترونات مع النتروجين في الجو ـأن تفاع) Libby, 1958( وقـد تقدر. التربة
وسوف نرى بأن هذه . لكل طن من ناتج اإلنفجار 14-ذرة كربون  2310 ×  3.2دليو

التفاعالت كانت كافية إلنتاج زيادة ملحوظة في الخلفية اإلشعاعية للكربون المشع 
  . والتريتيوم
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عند تفجير األسلحة النووية قرب سطح األرض، ربما يتولد عدد من النويدات المشعة 
، الذي يوضح أن )3-9(جدول وهذه ملخصة في ال. نتيجة تفاعل النترونات مع التربة

هما النويدتان المشعتان الوحيدتان اللتان تنتجان بكميات  55-والحديد 45-الكالسيوم
  . كبيرة

  )أ(النويدات الرئيسية المستحثة في التربة) 3ـ  9(الجدول رقم 
 )ب(كوري لكل ميجاطن فترة عمر النصف النظير
24Na 
32P 
42K 

45Ca 
56Mo 
55Fe 
59Fe 

 ساعة15
  يوم 14
  ساعة 12

  يوم 152
  ساعة 2.6

  سنة 2.9
 يوم46

2.8 x 1110  
1.92 x 810  

3 x 1010  
4.7 x 710  
3.4 x 1110  
1.7 x 710  
2.2 x 610  

  (Klement, 1959)مأخوذة من كلمنت )   أ(
  .جيجا بكريل  37= كوري  1) ب(

 الحطام يختلفومن الممكن أن تتم تجزئة نواتج االنشطار تحت ظروف معينة، بحيث 
لبعض النويدات  بحيث يكون أكثر ثراء أو استنفاداً بالنسبةالمتساقط في مواقع مختلفة 

يعود إلى وجود الغازات النبيلة مثل الكربتون  هذا التباينإن أحد أسباب . المشعة
والزينون في نواتج االنشطار، والتي بالرغم من عمرها القصير، تبقى مدة طويلة بما 

، في مرحلة متأخرة من عمر كرة النار النواتج إليهاتتفكك التي تولد النويدات لت يكفي
على سبيل المثال، هناك عدد من نظائر  ،بعض الحاالت بعد بدء تكثف الحطاموفي 

بدورها  تتفككعلى التوالي، وهذه والسيزيوم ديوم يبوإلى الر تتفككالكربتون والزينون 
 التفكك، الذي هو ناتج 90-السترنشيوموبهذا، ربما يوجد ا. إلي االسترنشيوم والباريوم

التساقط قل من تلك الكميات التي يتوقع وجودها نظرياً في أبكميات  90-الثاني للكربتون
 في 90-يومسترنشويمكن أن يكون هناك ثراء مماثل باإلمن موقع التفجير،  القريب

تكون  ة عدمـويوضح هذا حقيق. الحطام الذي يسقط بوقت الحق في المواقع البعيدة
، الذي يكون عمر 90- الكربتون تفككبصورة فورية، ولكنه ينتج عند  90-االسترنشيوم

  . ثانية 33نصفه 

درجات  عند وربما تحصل حالة عدم توازن بسبب تكثف النويدات المختلفة من كرة النار
 أسطح، على متأخرةالتي تتكثف ووتترسب العناصر األكثر تطايراً . مختلفةحرارة 

  . الصغيرة، التي تترسب بصورة أبطأالجسيمات 
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نحو  أنخالل تجارب األسلحة،  المسجلةقبول بصورة عامة، استناداً إلى النتائج مومن ال
يوجد في رأس الغيمة الشبيهة بالفطر  من النشاط اإلشعاعي المتولد عن التفجير% 90

  .في ساقهاالباقي يكون موجوداً % 10المتكونة بفعل كرة النار عندما تبرد وان ألـ 
فالتفجيرات . ام إلى درجة كبيرة على نوع التفجيرـات الحطـم جسيمـد حجـويعتم

رة ذات نشاط إشعاعي ـة كبيـالً زجاجيـد كتـالتي تجرى قرب سطح األرض تول
صغر موزعة على شكل طيف لوغارتمي اعتيادي أة إلى جسيمات ـإضاف داً،ـال جـع
)Log-normally distributed spectrum.(  وتولد التفجيرات التي تحدث عالياً في

وقد تقدر استناداً إلى أسس . الجو جسيمات مشابهة للدخان، تبقى معلقة لمدد زمنية طويلة
 التكاثفأن الجسيمات الناجمة عن التفجيرات الجوية ال يمكن أن تنمو بواسطة  نظرية

ندماج الجسيمات ا ربما تكون نتيجةوأن الجسيمات األكبر  ،ميكرومتر 0.3ألكثر من 
 ,Freiling and Kay)الجسيمات األكبر  أسطحاألبخرة المشعة على  تكاثفاألصغر أو 

1965) .  
  

  ) Radioactive Fallout( المشع السقط
 20ينخفض النشاط اإلشعاعي للحطام الناتج بفعل التفجير النووي بمعامل مقداره نحو 

إضافة إلى ذلك، يصبح النشاط اإلشعاعي  .للمدة من الساعة األولى إلى نهاية اليوم األول
ن إوبهذا ف. للغيمة أكثر انتشاراً خالل هذه المدة نتيجة التشتت بفعل األحوال الجوية

درجة كبيرة، معتمدة في ذلك على ما إذا كان بتتفاوت  للتساقط المشعالمخاطر الكامنة 
إن العوامل . طوللفترة أ يمتدخالل ساعات قليلة بعد التفجير أو  يتم سقوط الحطام

، (Explosive yield) القنبلة انفجارناتج :  هي قطسحدوث الاألساسية التي تؤثر على 
وبالنسبة . ارتفاع االنفجار عن سطح األرض، عوامل األحوال الجوية، وتصميم القنبلة

لى االندماج مهمة بسبب تأثيرها على كمية نواتج إللعامل األخير، تكون نسبة االنشطار 
  . االنفجار طار المتولدة لوحدة ناتج االنش

ي محدودة بالضرورة نتيجة وه من تجارب األسلحة النووية قطالس نمعلوماتنا ع جمعت
 وقد .التي تجري مواجهتها في زمن الحربر بين ظروفها والظروف التباين الكبي

من ألسباب تتعلق بسالمة السكان، وجد و ،اليات المتحدة في نيفاداأجريت تجارب الو
 وقد .كيلو طن 50تقل عن  التي ألسلحةا على التجارب في الجو أن تقتصرالضروري 

أجريت التجارب على القنابل األكبر في جزر المارشال، حيث تم الحصول على كثير 
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قط، ولكن الظروف لم تكن نموذجية بسبب اتساع سطح الماء بالسمن المعلومات المتعلقة 
إن جزر . سقط عليهلل الحصول على قياسات الذي يترسب عليه السقط وصعوبة

 تأثير المارشال عبارة عن سلسلة من الصخور المرجانية الخفيفة، لذا ال يمكن محاكاة
 وفي الحقيقة، جرى نصب عدد من القنابل. التفجيرات على سطح األرض الواسعة

 وأجريت بعض التفجيرات األخرى. طافية في بحيرات ضحلة على مراكب نقٍل النووية
فر امتدت إلى ولدت ح حيث سطح الماء سطح صخور مرجانية أعلى قليالً منعلى 

  .مسافة ملحوظة تحت سطح الماء

وتتوفر معلومات قليلة عن . ونتيجة لهذه المحددات، بقي عدد من األسئلة دون إجابة
مجابهته تحت الظروف المختلفة التي يمكن  قط الذيللسالخواص الفيزيائية والكيميائية 

ويمكن تفجير قنابل مختلفة األحجام على ارتفاعات . ما تسود خالل حرب نوويةرب
منطقة أخرى، ولربما هطل المطر أو  إلىمختلفة، وتتفاوت التضاريس من منطقة 

الوحيد الذي يمكن التأكد منه هو أن الظروف سوف تختلف تماماً عن  ءوالشي. الصقيع
  .تلك الموجودة في نيفادا أو جزر المارشال

تسلسل األحداث من لحظة التفجير إلى  فقد أصبح معروفاً. ومع ذلك، أمكن معرفة الكثير
 قطبالس، ويمكن إجراء تقدير أولي لحجم المنطقة التي يحتمل أن تتأثر قطالسوقت حدوث 

تنبؤات ومع ذلك، فإن أي اعتماد على . فيما لو عرفت الظروف عند حدوث التفجير
 ،في قطاع معين قطكان سيحدث ستخاذ القرار فيما إذا ، خارج نطاق الحاجة القطالس

 المالجئ، إلىعن وقاية عن طريق اإلخالء أو الدخول يجب أن يبحث وأن الجمهور 
يكون خطيراً جدا نتيجة االفتقار الى الدقة بالنسبة للطرائق التي يتم بها التنبؤ  يمكن أن

المتوفرة لحد اآلن أتت من  إن الخبرة الوحيدة. فضل الظروفأحتى عند توفر  قطبالس
، ظروف التفجير، واألحوال االنفجارتجارب األسلحة التي توجد عنها معرفة دقيقة لناتج 

الجوية السائدة والتي ال يمكن توفرها تحت ظروف الحرب، عندما قد يكون من 
 ربما التيساعات وعدة قبل  السائدةاألحوال الجوية  عن الضروري استخدام معلومات

 وحتى تحت الظروف المثالية نسبياً. جمعت من موقع آخر غير موقع الهدف دتكون ق
  . قط الفعلي بالنسبة ألنماط الس تقريبياً قطبالسلتجارب األسلحة، كان التنبؤ 

على  قطالسأين، ومقدار والمعلومات الدقيقة المتعلقة بمتى  الحصول على عتمديوسوف 
قط المتنبأ به السمقدار ) Ferlic, 1983( )10-9(ويقارن الشكل . الفعليةالمشاهدات 

كيلو طن، جرى إطالقها من برج ارتفاعه  43عن تجربة قنبلة عيارها  والفعلي الناجم
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ساعات من  8التنبؤ قبل  أجري وقد .1955في نيفادا عام ) متراً 150نحو (قدم  500
وبينما ). اًمتر 12,800(قدم  42,000اع األقصى للغيمة ـوكان االرتف. رـبدء التفجي

ن إلى درجة كبيرة ع ةمختلف تالرياح كان تشكيلةفيها ألن  اًكانت هذه الحالة مبالغ
يساعد في توضيح الصعوبات التي يتضمنها القيام بالتنبؤ  )10-9(، فإن الشكل المتوقع
من عدة ة بالمتراك قطالسوربما تكون المشكلة أكثر تعقيداً عند التنبؤ بأنماط . قطالسحول 
مقدار التعقيد في نمط  )11-9(ويوضح الشكل . عدة ماليين من األطنان ات بقدرةتفجير
ماليين طن على صخور مرجانية قرب سطح  5عن تفجير قنبلة عيارها  مقط الناجالس

المتماثلة  اتالحظ عدم انتظام الخطوط الكفافية للجرع. الماء في المحيط الباسفيكي
)Isodose contours (ميالً بحرياً  60و 40ين على بعد والبقعتين الحارت)111و 74 

  . )Triffet, 1959(شمال مركز التفجير ) كيلومتراً

 اًمدى الكيلو طن أنماطفي وبصورة عامة، يتوقع المرء أن تنتج التفجيرات الصغيرة 
ولكن، يمكن أن يكون . تساقط تشابه بصورة أدق األنماط المثالية المماثلة لشكل الخيارلل

 ألعلىافي مجال ماليين األطنان عرضة لخطأ كبير ألن ارتفاع الغيمة  قطسبالالتنبؤ 
  .احللريأكبر  قصي تأثيرلى إيعرض الحطام 

 
 
 
 
 
 
 

جرعة الحقيقية وخطوط تساوي ال) إلى اليسار(قط المتنبأ به الس:  10ـ  9الشكل رقم 
  ) .1995(في نيفادا  (Turk Shot)رك شوت في تو) إلى اليمين(

  ]Ferlic (1983)من [

4 R 
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  ميجاطن 5انفجار بقدرة ) أ(ظ بعد قط المالحالس:  11ـ  9الشكل رقم 
  كيلوطن في جزيرة 1انفجار بقدرة  )ب(

  )= .n. miري ميل بح(في المحيط الهادئ 
  ]Triffet (1959)من [

  
 Methods of Estimating the Dose) قطة الناجمة عن السالجرعطرق تقدير 

from Fallout)  

باألحداث ستعادة األحداث الماضية والتنبؤ الاك حاجة لتطوير طرق ـت هنـكان
 التقديرات الماضية وتستخدم. السقطاة من ـالمتلق اتـر الجرعـلتقدي ةـالمستقبلي

لماضي خالل مرحلة تجارب في ا قط الذي حدثسمن اللتقدير الجرعات المتلقاة 
في حالة الحرب  مطلوباً المستقبلية اتالجرع وقد يكون تقدير. ة في الجوـاألسلح

القرارات  وأالمدني  المتعلقة بالدفاعقرارات الالنووية، الستخدامها كأساس لعدد من 
  . عسكرية ال

ئية ة مهماً بدرجة خاصة للدراسات الوباـالسابق اتـادة احتساب الجرعـان إعـك
ال ـق من احتمـت فيها التجارب بسبب القلـق التي أجريـرب من المناطـبالق
دم، وسرطان الغدة ـة بمرض سرطان الـدالت اإلصابـد في معـدوث تزايـح

محطة بعيدة

 محطة ب

محطة قريبة

محطة أ

ميجاطن1∽انفجار بقدرة) ب( ميجاطن 5 ∽انفجار بقدرة ) أ(
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 الـقـتـلإلناذج ـدام نمـاستخ كـب ذلـد تطلـوق. انـن السكـة بيـالدرقي
 قطالسقود بعد حدوث تصل إلى أربعة ع بالنسبة لمدد قدا نظرياً ـن تطبيقهـيمك

)Simon et al., 1995; Till et al., 1995.( تمت مناقشة االستنتاجات التي  وقد
من الدراسات الوبائية التي نفذت بالقرب من موقع تجارب نيفادا بصورة مختصرة  نتجت

  . 2في الفصل 

 يتال قط المستقبليةالسرق المستخدمة لتقدير أنماط ـش هذا الجزء الطـوف يناقـسو
واع ـأن وتقييسومن المعتاد ألغراض رسم المعلومات . تفجير سالح نووي تلي
الكلية خالل مدد  ات، والجرعاتالالزمة لتقدير معدالت الجرع اتات الجرعـحساب
 قط كله قد حدثلو كان السفي نقطة ما، كما  قطالسة، التنبؤ بمستويات ـة مختلفـزمني

كلين شالموجودة في ال قطالسرسم أنماط  وبهذا جرى. ة واحدة من التفجيرـبعد ساع
 باستخدام هذه الطريقة، على الرغم من أن خطوط الكفاف )11-9( و )9-10(

(Contours) قط الذي يقع بحيث ال يمكن أن يبدأ السي مثل تلك المساحة الكبيرة، ـتغط
ويات مستل ،األشكال البيانيةتبالغ و ساعات من بدء التفجير 7و 6قبل في مواقع بعيـدة 

 تقدير قيمةفي  كثيراً ،واحدةساعة  بعددة إلى النشاط اإلشعاعي ـالمستن اتـالجرع
 ات، والجرعات، ولكنها تبسط عملية حساب معدالت الجرعالًـتحدث فعالمستويات التي 

ب التقريعلى  اتحسابات الجرع تؤسسويمكن أن . محددةمدة زمنية  ةخالل أي الممتصة
 )بكريل للمتر المربع جيجا 14(يون كوري للميل المربع مل سقط الذي مقدارهبأن ال

متر واحد  ارتفاعن في الساعة على غرونت 4معدل تعرض يبلغ نحو  سوف يؤدي إلى
 .(Glasstone and Dolan, 1977)فوق سطح األرض 

معدل الجرعة في أي وقت بعد التفجير، وعلى افتراض حصول  اـا علمنـوإذا م
، يمكن إجراء مختلف الحسابات t-1.2معدل يتناسب مع االضمحالل اإلشعاعي عند 

دة المخططات البيانية ـة بمساعـق القديمـة، باستخدام الطرائـة بسرعـالمطلوب
 (Slide rules) ةقالمساطر المنزلالمنحنيات وو) Nomograms( ادـددة األبعـمتعال

ض األمثلة المفيدة بع العثور علىويمكن . لكترونيةإدم توفر تقنيات حاسبة ـة عـفي حال
دليل المستخدم  من ضمنها مسطرة منزلقة مصممة خصيصاً منات، ـهذه الحسابل

 Glasstone and" (تأثيرات األسلحة النووية" بإسم ات المتحدةـة الواليـلحكوم

Dolan, 1977( .  
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א  אאא  Short-Term)א
Radiological Effects of Nuclear War) 

نووية، يستند كل واحد منها على هناك عدة تقارير حول التأثيرات اإلشعاعية للحرب ال
، اتاالنفجار اتمها، ارتفاعويصف عدد األسلحة، حج منفصل (Scenario) مخطط

ألنها كانت  1959جلسات مجلس النواب عام  ىحدإ ومازلنا نذكر. والظروف الجوية
قدم  حيث (U.S. Gov. Print. Off., 1959) لرأي العاماألولى التي حظيت باهتمام ا

 وقد .هجوم على الواليات المتحدة للنتائج المتوقعة عند حدوث تقويماتهمخبراء عديدون 
هدفاً باستخدام  223صف خالله االعتبار هجوم نظري مفترض قُ بعينجرى األخذ 
مليون  10ن مليون إلى منها قوة تدميرية تتراوح بي لرية نووية، لكحراأسلحة نووية و

 اتاالنفجار نواتجبلغ مجموع  وبذلك). .ت .ن .ت(طن من مادة ثالث نترات التلوين 
من ) ميجاطن(ن مليون ط 1453لكل القنابل التي افترض إسقاطها على الواليات المتحدة 

كان مادة ثالث نترات التلوين، وقد افترض كذلك مهاجمة أهداف خارج الواليات المتحدة 
ويوضح . مليون طن من مادة ثالث نترات التلوين 2500ناتج انفجار مكافىء لـ  اله

ساعة  48و 7التساقط على الواليات المتحدة بعد  نمطي )13 – 9(و )12 – 9(الشكالن 
  .من الهجوم

الذي يفترض أنه تقدير واقعي لقدرة عدو محتمل لتفجير أسلحة , هذا الهجوم النظري
مليون أمريكي  42قد يؤدي إلى موت  1959ات المتحدة عام نووية ضمن حدود الوالي

مليون مسكن  12ويؤدي كذلك إلى هدم . مليون شخص آخرين بجروح 17مع إصابة 
ماليين مسكن يجب  8إضافة إلى , تقريباً إلى درجة شديدة بحيث ال يمكن إصالحها الحقاً

سكان الواليات المتحدة من % 30وبهذا، يتعرض . إخالؤها إلجراء ترميمات كبيرة فيها
من البيوت إلى درجة % 40إلى الموت أو اإلصابة، ويجري تدمير أو إتالف أكثر من 

وقد ازداد مخزون األسلحة النووية لكل من القوتين العظميين إلى درجة كبيرة . كبيرة
مليون  12وبعد عشر سنوات كان الناتج االنفجاري للهجوم يعادل . 1959منذ جلسات 

وبهذا يجب . وهو أكبر عشر مرات من االفتراض األول, (NAS-NRC, 1969)طن 
كتقدير أدنى للمشاكل  )13 – 9(و )12 – 9(أن تؤخذ أنماط التساقط في الشكلين 

وتضمنت السيناريوهات . اإلشعاعية التي يجب مجابهتها في حالة هجوم نووي كبير
 ;Office of Technology Assessment (OTA), 1979)األكثر حداثة ) الخطط(

Barnaby, 1982) ولغاية انحالل االتحاد السوفيتي، الذي . قيماً أكبر لنواتج االنفجار
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كان هناك نحو , تبعه خفض كبير في عدد األسلحة النووية اإلستراتيجية والتكتيكية
, ولحسن الحظ. رأس حربي في مخازن الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي 50.000

زون إلى درجة كبيرة جداً، ولكن هذه العملية بطيئة وسوف يبقى جرى تخفيض المخ
  .المخزون موجوداً على خطورته لعدة سنوات 
  

  

  

  

  
نمط المستويات القريبة من المستويات المميتة للتساقط في :  12ـ  9الشكل رقم 

قنبلة لها حصيلة مقدارها  223ساعات بعد هجوم مفترض بـ  7الواليات المتحدة 
  ](Shafer 1959)من [اطن ميج 1453

  

  

  

  

  

ساعة من هجوم افتراضي كذلك المذكور  48نمط التساقط بعد :  13ـ  9الشكل رقم 
  ](Shafer 1959)من [ 12ـ  9في شكل 

تأثير االنفجار، وتأثير , استندت تقديرات الخسائر أعاله على تحليل مستوى اإلشعاع
بين  ثْدحالتي قد تَ ،ئر اإلضافيةوقد جرى تقدير الخسا. الحرائق الناتجة عن القصف

 الناجين بسبب األمراض المعدية، المجاعة، فقدان األمن والنظام، والتعرض إلى العناصر
والعدد الكبير من المصابين . (NAS/NRC, 1988)من قبل معهد الطب  المشعة،

ائية والمرضى والدمار الهائل في المنشآت اإلنتاجية والمساكن وانقطاع الطاقة الكهرب
واالتصاالت واالضطراب في توزيع السلع األساسية والخدمات هو عدد قليل فقط من 
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العوامل التي تتفاعل بطريقة معقدة جداً، مما يجعل النتائج الحقيقية للهجوم النووي خارج 
 96وفي الهجوم النظري أعاله ضد الواليات المتحدة، يعيش نحو . مستوى اإلدراك

السقط طق المحتمل تدميرها، وقد يتعرض هؤالء الناس إلى مليون نسمة خارج المنا
في أوقات مختلفة، من بضع دقائق قليلة إلى ساعات قليلة بعد القذف ويعتمد ذلك  المشع

 بما تواجه هذا الجزء من السكان هيوالمشكلة الفورية الرئيسة التي ر. على موقعهم
م من أنهم سوف يكونون خارج مدى وبالرغ. قط المشعالمستويات القاتلة الكامنة في الس

االنفجار واإلشعاع الحراري سوف تتعقد مسائل التعامل مع تأثيرات اإلشعاع بسبب 
  .الضغوط االجتماعية الهائلة التي سوف تنشأ في جميع مناطق األمة 

 (Short-term biological effects)قصيرة األمد الوسوف تعتمد التأثيرات الحيوية 
قط بطريقة معقدة على المعدل التي تم بموجبه تلقي الجرعة الكلية، السالمتوقعة نتيجة 

مثل تلك الناجمة عن االنفجار أو اإلشعاع  ،وفيما لو كانت هناك تأثيرات مصاحبة
وقد تمت مناقشة تأثيرات التعرض الحاد في الفصل الثاني، وهي ملخصة في . الحراري
  .)1 – 2(الجدول 

مباشرة، سوف يكون هناك خطران رئيسان ينجمان عن  وفي المدة التي تلي الهجوم
وهما األغذية الطازجة الحاوية على اليود المشع والتي تسبب جرعات . الغذاء الملوث

قط شديدة وات الورقية أو الماء بجسيمات السكبيرة للغدة الدرقية وتلوث الخضرا
  .الدقيقة اإلشعاعية وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تعرض مرتفع لبطانة األمعاء

 131-الناتجة من التفجيرات النووية، يكون اليود المتعددة نظائر اليود المشعةبين  ومن
إن المسار الرئيس الذي يصل به . بينها أهمية األكثريوماً هو  8.1الذي يبلغ عمر نصفه 
منتجات الحليب  ن خالل فصل رعي الحشائش هو عن طريقاليود المشع إلى اإلنسا

على تركيز اليود المترسب على الحشائش في  الحيوانات اللبونة قدرةسبب الطازجة، ب
  .حليبها والوقت القصير المنقضي بين انتاج هذه المواد واستهالكها

على , وفي زمن الحرب قد تتجاوز جرعات الغدة الدرقية للسكان عدة عشرات السيفرت
أن العوامل الجوية  بالرغم من حقيقة ،افتراض عدم اتخاذ أية إجراءات وقائية مضادة

المترسب على العشب بعمر  ،لتخفيض اليود المشع تتضافرواالضمحالل اإلشعاعي 
وبهذا، فإن الحاجة للقيود واإلجراءات الوقائية ربما تتحدد . أيام 5نصف مقداره 

. باألسابيع القليلة األولى من فترة ما بعد الهجوم طالما كان اليود المشع هو محل االهتمام
  .يتم الحقاً مناقشة الموضوع في هذا الفصل بصورة أكثروسوف 
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والناجون من مرحلة الخطر اإلشعاعي الحاد قد يخرجون إلى بيئة ملوثة إشعاعياً 
تجابههم طوال حياتهم ولكن العديد من نواتج االنشطار التي لها أعمار نصف متوسطة 

ال تبدو كملوثات مهمة أو طويلة تكون غير مؤثرة نسبياً من الناحية الحيوية وبهذا 
والسيريوم  109 – 106والروتينيوم  95 –وتتضمن هذه النظائر الزر كونيوم . لألغذية

التي ربما تزيد من خلفية أشعة جاما الخارجية، ولكن قد تلوث األغذية فقط  109 – 104
عن طريق ترسبها على سطح النباتات وال تمتص بصورة كبيرة عن طريق القناة 

مع ذلك، فإن هذه النويدات المشعة قد تسبب جرعات عالية للقناة الهضمية و. الهضمية
  .نفسها

. أكثر من ذلك كثيراً 90- واالسترنشيوم 89-وقد يكون تأثير االسترنشيوم
يوماً فقط ولكن في التساقط الحديث ربما تكون  59عمر نصف يبلغ  89-ولالسترنشيوم

في  1إلى  10تتقلص إلى و، 1إلى  200، 90-إلى االسترنشيوم 89-نسبة االسترنشيوم
ويمكن لنظائر االسترنشيوم . نهاية السنة األولى، وتصل إلى نسبة غير مهمة بعد سنتين

أو  أوراق النباتاتدخول إمدادات اإلنسان الغذائية إما عن طريق الترسب على 
فع واآللية األولى تكون غالبة عندما يكون معدل التساقط مرت. االمتصاص من التربة

  ) .5الفصل  أنظر(نسبياً ولكن تقل أهميتها عند انخفاض معدل التساقط 
  

א א א  א
(Some Problems of Recovery from Nuclear Attack)  

في منطقة  اإلنفجار والحرقيولّد دماراً شامال نتيجة  بالرغم من أن الهجوم النووي قد
بقى معظم سوف ي (Saturation attack)لغ قطرها عدة أميال، وحتى الهجوم التام يب

سوف تتحطم بشدة البنايات و. قطإال من تأثيرات الس نسبياً سالماً) الواليات المتحدة(البلد 
كيلومتراً عن موقع انفجار قنبلة عيارها مليون طن،  60ذات الهيكل الخشبي في نطاق 

والتأثيرات  وبالرغم من أن تأثيرات اإلنفجار. راًكيلومت 30ق وتنتج الحرائق في نطا
الحرارية واإلشعاعية مجتمعة سوف تجعل أية مناقشة لإلجراءات العالجية في منطقة 
الهدف المباشرة ذات أهمية مشكوك بها، لكن هنالك كثير مما يمكن عمله لتذليل المشاكل 

والتلف الحراري  رج منطقة اإلنفجاركبير من الناس خا التي ربما تجابه من قبل عدد
عملية التأهب لإلنذار من وخالل . ولكن تقع ضمن منطقة المتساقطات المميتة الخطرة
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كان هناك تدريب دفاعي مدني  1959في عام  (Operation Alert) هجوم نووي
 5هناك  افترض فيه أن. ووطني جرت فيه محاكاة هجوم شامل على الواليات المتحدة

الة وفاة مقدرة في والية نيويورك، ومن هذا العدد قدر أن نحو مليون واحد ماليين ح
وكان مفهوماً أن . قطماليين حالة وفاة بسبب الس 4ارة، والحر باإلنفجاريمكن أن يقتل 

  .النووي قطجة إلى مالجئ خاصة للحماية من السيعطي المسؤولون اهتماما للحا

وعلى . كل معقدة للحكومة لم تعهدها قبالًبعد الهجوم مشا الطور الحاد سببوقد ي
المسؤولين ممارسة أكثر الواجبات تعقيداً في وقت تكون فيه القوى العاملة واالتصاالت 

  .ساحق للمصادر المادية المتاحة للحكومة مٍواصالت معطلة بصورة هائلة مع تحطوالم

عتبارات الواضحة إن ما ذكر أعاله هو معالجة سطحية تأخذ بعين االعتبار فقط بعض اال
قليل أو لم يذكر شيء إطالقاً عن الجداً للتأثيرات اإلشعاعية لألسلحة النووية وقد ذكر 

التبعات االجتماعية والسقيةو (logistic) وتمنع المشاكل المعقدة . والطبية للتساقط الهائل
ي تحليل من إجراء أ ،التي قد تواجه الناس في كل مستوى من التركيب االجتماعي ،جداً

وتصبح المشاكل أكثر تعقيداً بمراحل عندما نأخذ بعين االعتبار أضرار . ذي معنى
واألبعاد الفيزيائية لألمر موضحة . االنفجار والحرائـق المصاحبة للمشاكل اإلشعاعية

 20ور مقدار الخراب الناتج عند تفجير قنبلة عيارها الذي يص )14 – 9(في الشكل 
 (Stonier, 1964)وقد أوضح ستونير . ن في مدينة نيويوركمليون طن وسط حي منهات

  .نتائج هذه الكارثة بتفصيل كبير 

وال يمكن النظر في مشاكل اإلشعاع دون فهم التأثيرات االجتماعية ألضرار االنفجار 
والحرائق الهائلة، لكن يحتمل أن تكون تأثيرات الحرب النووية التي ال يمكن حسابها 

. (OTA, 1979; NAS/NRC, 1964)جرت محاوالت لحسابها  ة لتلك التيـمساوي
ض، الضرر ـاء المنخفـكضغط الم :ة ـالمستقلمن العوامل  الواسع الطيفإن 

، الحقول والغابات المحترقة والتي تكون (NAS/NRC, 1963)اإلشعاعي للمواشي 
ة، نقص األغذية الحاد، االضطرابات االجتماعية، عدد ـة لتعرية سريعـعرض
كل ذلك سوف يخلق  ،ل والخلل البيئي الحاد واألمراض والتلوثـالهائ اتـصاباإل

ات الفورية المدمرة لمثل هذه الحرب ـإن التبع. دة لكل إنسانـمئات المشاكل الجدي
سوف يتبعها فترة طويلة من التردي االجتماعي والذي يكون التغلب عليه بطيئاً وغير 

  .مؤكد 
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  .ميجاطن في وسط منهاتن  20آثار انفجار أرضي بقوة :  14ـ  9الشكل رقم 

  ]Stonier (1964)من [
  

אאא אא  Worldwide Fallout) א
from Nuclear Weapons Tests) 

: ثة أقسام ينقسم الحطام المشع الناتج عن التفجيرات النووية والنووية الحرارية إلى ثال
والجسيمات األصغر التي  األولى ساعاتالالجسيمات الكبيرة التي تترسب من الجو خالل 

منها في غضون  حتى ترسب  )التروبوسفير( تبقى في الطبقة السفلية من الغالف الجوي
 أيام والجزء الذي يدخل إلى الجزء فوق الطبقة السفلية من الغالف الجوي

الجزء األول الذي يتضمن نويدات . ا في غضون أشهرويزال منه )الستراتوسفير(
قصيرة يكون مسؤوالً عن أنماط التساقط  مرتفعة النشاط اإلشعاعي وذات أعمار نصف

  .المميتة التي تمت مناقشتها في هذا الفصل

 أن الحطام المشع يتوزع بين طبقتي الجو الدنيا والعليا ألهميةولم يكن هناك أي إدراك 
ت تجارب األسلحة النووية الحرارية المكافئة حتى أجري) الستراتوسفيرالتروبوسفير و(

وقد كانت جميع التفجيرات النووية قبل عام  .."تي. إن. تي"لماليين األطنان من مادة 

تدمير متوسط من االنفجار 
(psi-7) 16 ميل  

  حاد من االنفجارتدمير
(psi 5) 7.5 ميل 

 0.5حفرة
  ميل

كرة نار   نيوجرسي
  ميل 2.25

  ريشموند
 بروكلين

 مقياس بالميل

0 

 لونغ ايالند

 كوينز

منهاتن
 

 برونكس

5 10 
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بحدود آالف األطنان، وبعد كل سلسلة من التجارب على األسلحة يقل النشاط  1952
لغبار في الطبقة السفلية من الغالف اإلشعاعي في الجو بمعدل يقارب عمر النصف ل

وتترسب جميع كمية . (Stewart et al., 1957)يوماً  20الجوي والتي تبلغ نحو 
ا في الحطام الناتجة عن قنابل قوتها آالف األطنان خالل مدة تقارب شهرين بعد انتشاره

لتي ل الغبار الناجم عن تلك التفجيرات بواسطة الرياح لخطوط العرض واويحم. الجو
 9(يحدث فيها الحقن، ويأخذ الترسب تبعا لذلك شكل أحزمة، كما هو موضح في الشكل 

– 15(.  

قط المشع حول العالم من اختبارات األسلحة النووية في الس:  15ـ  9لشكل رقم 
الكيلوطن وكان الحطام  حدوداالنفجارات في نواتج كانت . 1953نيفادا في عام 

  .قط مبينة بوحدات نسبيةوشدة الس. صوراً في التروبوسفيرحم
 Machta L., List R. J. and Hubert L. F. (1956)مطبوعة بتصريح من [

World-wide travel of atomic debris. Science 124, 474-477. 
Copyright 1956 AAAS[  

ط بسبب تصادف مرور وغالباً ما تتركز المتساقطات الناجمة عن التفجير على هيئة نقا
فبعد أحد التفجيرات في نيفادا في شهر نيسان عـام . الغيمة المشعة مع سقوط المطر

 (Troy)سجل أعلى تساقط في عموم الواليـات المتحدة في مدينـة تروي  1953
عن منطقة ) كيلومتر 3,200(ميل  2,000بوالية نيويورك، التي تبعـد أكثـر من 

أدى سقوط األمطار فيها إلى ترسيب الغبار المشع إلى المدى التجارب في نيفادا، حيث 
ملي راد  100المتلقاة من قبل السكان بنحو  التراكميةالذي قدرت فيه جرعة أشعة جاما 

أعلى جرعة متلقاة في أي  تكان هذهوقد ثبت أن . (Clark, 1954)) ملي غراي واحد(

 التساقط النسبي
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لجميع  بالنسبة اورة لموقع التجربة،مكان في الواليات المتحدة، ما عدا في المنطقة المج
تساقطات أن ال )16 – 9(، ويوضح الشكل 1953التي أجريت عام  اإلختباراتسالسل 

الموجودة في الطبقة السفلية من الغالف الجوي نتيجة تفجير نووي حراري في المحيط 
في النصف  ،بالدرجة األساسويوماً،  35الباسفيكي قد توزعت بصورة واسعة خالل 

وقد . شمالي من الكرة األرضية وبدرجة أقل في النصف الجنوبي من الكرة األرضيةال
 من الغالف الجوي، )الستراتوسفير( السفلية فوق توزع الحطام الذي دخل إلى الطبقة

  .من القطب إلى القطب في غضون سنة إلى سنتين وتوضع ممتداً

الميجاطن في جزر  متعددشع من تفجير حراري نووي الم السقط:  16ـ  9الشكل رقم 
ميل مربع من  100القيم الموضحة هي بالمليكوري لكل . 1962مارشال في نوفمبر 

  يوماً بعد التفجير 35يومين إلى 
  ]AAASـ  1956ـ حقوق الطبع  .L. Machta et alمن [

  
لعدة دول  التعاونية قط العالمي كان بدرجة كبيرة نتيجة الجهودإن معرفتنـا بظاهرة الس

وعلى األخص لجنة األمم المتحدة العلمية حول تأثيرات اإلشعاع الذري 
(UNSCEAR) حيث قامت 1955، والتي أنشأتها الجمعية العامة لألمم المتحدة عام ،

الدورية لهذه اللجنة  التقارير وتُعد. بنشر المعلومات المتراكمة من الدول األعضاء
ممتازة لموضوع التساقط العالمي الناجم عن تجارب األسلحة النووية  العالمية، ملخصات

(UNSCEAR, 1958 -1994).  
للتجارب التي أجريت في الجو منذ عام  التراكميةالنواتج  )17–9(ويوضح الشكل 

العدد الكبير من النويدات  وهناك تسع نويدات مشعة تعتبر األكثر أهمية من بين. 1945
–9(التفجيرات النووية والنووية الحرارية وهي مدرجة في الجدول  ة بفعلالمشعة الناتج

ببطء بحيث  )تراتوسفيرسال( السفلية من الغالف الجوي فوق الطبقة منويتم الترسب . )2
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قبل أن تستقر في  تتفككمن النويدات المشعة التي حقنت في هذا الجزء ربما  أن عدداً
ومع ذلك، وبما أن معدل عمر الغبار . )سفيرالتروبو( الطبقة السفلية من الغالف الجوي

لها ، فإن كثيراً من النويدات التي واحداً في الطبقة السفلية من الغالف الجوي يبلغ شهراً
تترسب على سطح النباتات أثناء نموها وبهذا  131–فترة عمر نصف قصير مثل اليود

ات العمر القصير في حين تصبح تلك النويدات المشعة ذ. تدخل في مصدر غذاء البشر
   . غير مهمة نسبياً عندما تترسب على التربة بسبب طول مدة النمو لمعظم المحاصيل

الحصيلة المقدرة  للختبارات ملخص
 )ميجاطن(

الواليات المتحدة 62ـ1945
 األمريكية

193 72.1 138.6 

  357.9 110.9  142  االتحاد السوفياتي1949-62
  16.7 10.6  21  المملكة المتحدة1952-53
  11.7 10.9  45 فرنسا1960-74
  20.7 12.7  22 الصين1964-80

  545.4 217.2  423 المجموع

  

  
  
  

  
ـ  1945الحصيلة المقدرة لالختبارات الجوية لألسلحة النووية :  17ـ  9الشكل رقم 

  ]1982في عام  UNSCEARمرسومة من بيانات أمدتنا بها [ 1980
  

 How Radioactive) الثالث السقططام المشع بين مكونات كيف يتجزأ الح
Debris is Partitioned Among the Three Components of Fallout)  

الناتجة عن التفجيرات النووية يتطلب معرفة الطريقة التي يتم  التراكميةإن فهم الجرعة 
ألرض، وكذلك بها انتقال الحطام المشع في الجو، واآللية التي يترسب فيها على ا

الخطوات األولى تقدير طريقة تتطلب واحدة من و. المسارات األخرى لتعرض البشر
 – 2قط بالقرب من موقع التفجير، الس – 1: توزيع الحطام المشع بين ثالثة أجزاء 
الحطام  – 3، )التروبوسفير(ن الغـالف الجوي الحطام الذي يحقن في الطبقة السفلى م

ومما يدعو ). ستراتوسفيرال(من الغالف الجوي  السفلية فوق الذي يحقن في الطبقة
ويعتقد أن . للدهشة أنه ال تتوفر إالّ معلومات قليلة يمكن أن يعتد بها حول الموضوع

القنابل التي يعادل مستواها ماليين األطنان والتي فجرت قرب السطح في جزر 

1977 1969 1961 1953  1945  
0  

100  
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متر، ولكن ال كيلو 100على نحو  السقطمن % 80المارشال، قد سببت ترسب نحو 
وثوقية كبيرة، ويعتمد على حجم التفجير وعلى االرتفاع عن سطح يحظى هذا التقدير ب

ويمكن تفسير عدم توفر معلومات . األرض وعلى نوع التضاريس والظروف الجوية
قط الذي جرى في لتي أعاقت الدراسات المتعلقة بالسكافية، بسبب الصعوبات اإلجرائية ا

  .حيث أجريت تجارب التفجيرات الكبيرة للواليات المتحدةالمحيط الهادىء 

من النواتج % 5وقد قدرت محتويات الطبقة السفلية من الغالف الجوي بما ال يزيد عن 
وأقل من  (Machta and List, 1959)المشعة من تفجير سطحي مقداره مليون طن 

ن مكونات الحطام التي وتكو. ذلك بالنسبة للتفجيرات التي ترتفع كثيراً عن سطح األرض
السفلية من الغالف الجوي هي المصدر الرئيس للتلوث على  فوق حقنت في الطبقة

المستوى العالمي بواسطة النويدات المشعة ذات عمر النصف الطويل الناجمة عن قنابل 
 قط في الطبقة السفلية من الغالف الجويويحتوي الس. تبلغ قدرتها مليون طن

 ،طويلة أعمار أنصافالتي لها  ،جزء قليل فقط من المواد المشعةعلى  )التروبوسفير(
 كذلك يمكن أن تكون ولكن محتويات هذه الطبقةوالناجمة عن قنابل مستواها مليون طن، 

الحطام الموجود  قط ذي عمر النصف القصير، بينالس مسؤولة عن التعرض العالي من
  .131 –وعلى األخص اليود , فيها

السفلية من  فوق جرت التقديرات األولية لكميات الغبار المشع التي حقنت في الطبقة
المجموع  تقدير قط القريب منالس تقدير عن طريق طرح) وسفيرالسترات(الغالف الجوي 

الحطام المترسب قرب التفجير بصورة تقريبية عن كما قدر جزء . الكلي للحطام المتولد
وقدرت كمية الحطام . لتي غالباً ما كانت غير دقيقة نسبياًطريق القياسات الميدانية ا

قط المحلي في وقد بلغ الس. لة وناتجها التفجيريالناتج عن طريق معرفة نوع القنب
من التفجيرات % 20من التفجيرات التي أجريت على سطح األرض و% 80المتوسط 

 فوق الطبقةون إن مخز. جيرات في الهواءمن التف% 10التي جرت على سطح الماء و
السفلية من الغالف الجوي لم يتأثر بدرجة كبيرة جراء التفجيرات التي يبلغ مداها آالف 

الجزء فوق الطبقة السفلية من  إلى تخترق ان، وذلك ألنها بالدرجة األساس الاألطن
  .بصورة كبيرة  )الستراتوسفير( الغالف الجوي

الطبقة السفلية من الغالف الجوي من  يعود سبب المبالغة في تقدير مكونات الجزء فوق
قط قرب موقع التفجير كانت أقل دئ األمر إلى أن تقديرات كمية السالحطام المشع في با

، بدأت الواليات المتحدة بجمع عينات من غبار الجزء 1954وبدءاً من عام . من الواقع
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تي تحلق على فوق الطبقة السفلية من الغالف الجوي بواسطة البالونات والطائرات ال
الموجود كان أقل  90-وقد تبين أن االسترنشيوم. (Feely, 1960)ارتفاعات عالية 

قط من الجزء فوق الطبقة السفلية من جرى تقديره سابقاً، ألن معدل الس كثيراً عن ما
في  تساقط النصف وقد استنتج بأن زمن. الغالف الجوي كان أكثر سرعة مما كان يعتقد

أشهر بالنسبة لحطام تجارب االتحاد السوفيتي،  6أقل من  لسوفيتي كانتجارب االتحاد ا
وهذه القيم قد تكون مكافئة . شهراً بالنسبة لتجارب الواليات المتحدة 12وأقل من 

مقدارها ثمانية أشهر بالنسبة للحطام من  (Mean residence time)لمتوسط فترة بقاء 
شهراً للحطام الذي حقن  18ونحو  عاليةخطوط عرض  داالتحاد السوفيتي الذي حقن عن

وفترات البقاء هذه . في الجزء فوق الطبقة السفلية من الغالف الجوي قرب خط االستواء
. التي قدرت حسب الدراسات المبكرة ،خمس إلى سبع سنواتالقيم هي أقل كثيراً من 

من  مخزون الجزء فوق الطبقة السفلية من الغالف الجوي )18 – 9(ويوضح الشكل 
  .(Leifer et al., 1984) 1980لغاية  1963للفترة  90-االسترنشيوم

  
  
  
  
  
  
  

ـ  1963ستراتوسفير من في ال 90- مخزون اإلسترنشيوم:  18ـ  9الشكل رقم 
  ].Leifer et al (1984)من [ 1982

א א א  Behavior of Individual) א
Radionuclides from Fallout)  

  90-وماالسترنشي
تطوير نماذج رياضية تجعل من الممكن  1954نتج عن التحريات التي أجريت منذ عام 

 90-التنبؤ بنمط التلوث العالمي الذي سيحدث نتيجة حقن كمية معينة من االسترنشيوم

 نصف الكرة الشمالي
  نصف الكرة الجنوبي

 

 االختبارات الكبيرة في الهواء
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ومن الممكن كذلك، معرفة كيف يؤدي الترسب إلى تلوث األغذية، وأخيراً، . ي الجوف
  .ا عرفنا مستوى تلوث األغذية، فإنه يمكن التنبؤ بأحمال الهيكل العظمي لإلنسانفإنه إذ

تقريباً التي حقنت في الجو خالل  90-وبصورة أساسية فإن جميع كميات االسترنشيوم
قد ترسبت على سطح األرض  1963فترة اختبارات األسلحة، قبل اتفاق إيقافها في عام 

الذي يوضح الترسيب الشهري  )19 ـ 9(شكل ويالحظ ذلك في ال. 1970عام  حتى
  .في مدينة نيويورك  90-لالسترنشيوم

  
في مدينة نيويورك  90-الترسيب الشهري لإلسترنشيوم) أ: ( 19ـ  9الشكل رقم 

من وزارة الطاقة األمريكية، مختبر ( 1971ـ  1954
  )القياسات البيئية

على سطح الكرة  التراكمي 90-شيومترسيب اإلسترن) ب(
الحظ أن الترسيب الكلي مبين . 1970ـ  1958األرضية 

  بشكل لوغاريتمي على الرسم
  ]Volchok and Kleinman (1971)من [

  التراكمي 90-ترسيب اإلسترنشيوم

 نصف الكرة الشمالي

 نصف الكرة الجنوبي

  العالم

 )أ(

  )ب(

m
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عند ) بيتا بكريل 460(مليون كوري  12.5وصل الترسيب العالمي إلى قمته البالغة نحو 
كرة الجنوبي يقل بمقدار الثلث عن عندما كان الترسب في نصف ال 1967نهاية عام 

على سطح  90-وتتناقص كميات االسترنشيوم. الترسب في نصف الكرة الشمالي
ر هذا المعدل اإلشعاعي، وقد تغي التفكك في السنة بسبب% 2.5األرض بمعدل يبلغ 

 ,Volchok)فرنسا والصين من وقت آلخر  كانت تجريهاالتي  جزئياً بسبب االختبارات
1970; UNSCEAR, 1982)  .بعد حادثة  137-قط مهم للسيزيوموكان هناك س

، وسوف تجري تشرنوبيل في بعض أجزاء من االتحاد السوفيتي السابق ووسط أوربا
  .12 مناقشة ذلك في الفصل

بعيداً جداً عن االنتظام خالل مدة الترسيب العظمى، وهو  90-كان ترسيب االسترنشيوم
 80 – 60قط الثقيل نسبياً وقد كانت حزمة الس). 20 – 9(ما يمكن مالحظته من الشكل 

للكيلومتر المربع عند خطوط العرض الوسطية ) جيجا بكريل 3إلى  2.2(ملي كوري 
ظاهـرة بشكل واضح، ويعتقد أن ذلك يعود إلى عوامل األحوال الجوية والتي ينجم 

من طبقة السفلية السفلية من الغالف الجوي وال فوق عنها زيادة االنتقال بين الطبقة
  .وقد نوقشت هذه الظاهرة في الفصل الرابع . في أشهر الربيع الغالف الجوي

المتساوية المعتمدة على  90-خطوط ترسيبات اإلسترنشيوم:  20ـ  9الشكل رقم 
  )بالمليكوري لكل كيلومتر مربع( 1967إلى   1965تحاليل التربة المجمعة من 

  ]UNSCEAR (1969)من [

لى كمية المطر التي تم فيها قط عبصورة رائعة اعتماد الس) 21 – 9(ويوضح الشكل 
مقابل كمية المطر المتساقط في خمسة مواقع من شبه  90- قط االسترنشيومرسم س

  . (Hardy and Alexander, 1962)جزيرة أولمبك في والية واشنطن 
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  قط بالترسيب على شبه الجزيرة األولمبية بواشنطنعالقة الس:  21ـ  9الشكل رقم 

 Hardy and Alexander (1962) Rainfall and deposition ofمأخوذة من [
90Sr in Callam County Washington. Science 136, 881-882. 

Copyright 1962. AAAS[  
  (Strontium in food)االسترنشيوم في الغذاء 

في النباتات يمكن أن  90-ا في الفصل الخامس، فإن مكونات االسترنشيومكما ناقشن
. الترسيب على األجزاء الخضراء إلى تعزى إلى االمتصاص المباشر من التربة أو

بالترسيب  العالقة ذيقط ية لهاتين المكونتين على معدل السوتعتمد الحصص النسب
مساحة السطحية مقدار البلموسم النمو و قط بالنسبةزمن السب وأيضاًالمتراكم على التربة، 
  . (NCRP, 1991b)قط للنبات المعرضة للس

 بما فيعلى عادات السكان الغذائية،  ، جزئياً،في الغذاء 90-وتعتمد مصادر االسترنشيوم
وبسبب أن . ذلك أنواع األغذية المستهلكة والطريقة التي تتم بها معاملة الغذاء وتحضيره

جزءاً من الكالسيوم الموجود في الوسط الحي، فإن كمية هذا  يصبح 90-االسترنشيوم
ويبلغ مقدار ما يتناوله الفرد في الواليات المتحدة من . العنصر في الغذاء تكون حرجة

الكالسيوم يومياً غرام واحد، ولكن في بعض البالد يكون ذلك مختلفاً كما هو ملخص في 
  .)5 – 9(و )4 – 9(الجدولين 

، نشر مختبر القياسات البيئية التابع لوزارة الطاقة 1960دءاً من عام ولعدة سنوات، ب
معلومات عن مكونات األغذية ) مختبر الصحة والسالمة سابقاً للجنة الطاقة الذرية(

كانت هنالك . في مدينتي نيويورك وسان فرانسسكو 90-النمطية من االسترنشيوم
 )22 – 9(مالحظته من الشكل  اختالفات كبيرة بين هاتين المدينتين، كما يمكن

(Klusek, 1984a)أعلـى بصورة  90-، وكان التناول اليومي من االسترنشيوم
مقارنة  )4 – 9(ويعطي الجدول . مستمرة في مدينة نيويورك عن مدينة سان فرانسسكو

في أغذية مثالية في مدينتي نيويورك وسان فرانسسكو  90-بين مكونات االسترنشيوم
وقد استمر هذا االختالف لعدة سنوات ويعتقد أن سبب ذلك يعود . 1982خالل عام 

بالدرجة األساس إلى أن المنطقة التي تزود مدينة سان فرانسسكو باألغذية تكون األمطار 
  .(Harley, 1969)فيها على مدار السنة أقل 
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  4ـ  9الجدول رقم 
  )أ، ب(1982في الغذاء خالل عام  90–االسترنشيوم 

  سان فرانسيسكو ركمدينة نيويو 

/كيلوغرام صنف الغذاء
 )ج(سنة

غرام 
 )ب(سنة/كالسيوم

النسبة
المئوية 

ندخال ال
لكالسيوم ا

 سنوياً

بيكوكوري 
إسترنشيـوم 

–90 
 للكيلوغرام

بيكوكوري 
إسترنشيوم 

في  90–
 السنة

النسبة المئوية 
ندخال ال
  سترنشيوماإل
 سنوياً 90-

بيكو كوري 
إسترنشيـوم 

–90 
 للكيلوغرام

يكوكوري ب
إسترنشيوم 

في  90–
 السنة

النسبة المئوية 
ندخال ال
إلسترنشيوم ا

 سنوياً 90–

 6411.0200 3.2  200216منتجات األلبان
58 32 21

 116 4222.4 8.8  4818.7الخضروات الطازجة
 5.41192.964  224.4الخضروات المعلبة
 3.4343.838  103.8الخضروات الجذرية

 2.3882.179  383.8البطاطا
 15.9487.954  32.1الفاصوليا الجافة

 9 36 36
 2.61521.377 599.4الفواكه الطازجة
 1.1120.89 110.6الفواكه المعلبة
13 1.7481.440 282.5عصير الفواكه

3 11 
 3.01311.984 4453.7المخبوزات
 4.51533.5119 346.5الطحين

 6.2692.932 1110.3منتجات كامل الحبوب
 2.472.37 30.6المكرونة
 0.620.82 31.1األرز

20 18 25



 

377 

  

  سان فرانسيسكو ركمدينة نيويو 

/كيلوغرام صنف الغذاء
 )ج(سنة

غرام 
 )ب(سنة/كالسيوم

النسبة
المئوية 

ندخال ال
لكالسيوم ا

 سنوياً

بيكوكوري 
إسترنشيـوم 

–90 
 للكيلوغرام

بيكوكوري 
إسترنشيوم 

في  90–
 السنة

النسبة المئوية 
ندخال ال
  سترنشيوماإل
 سنوياً 90-

بيكو كوري 
إسترنشيـوم 

–90 
 للكيلوغرام

يكوكوري ب
إسترنشيوم 

في  90–
 السنة

النسبة المئوية 
ندخال ال
إلسترنشيوم ا

 سنوياً 90–

 0.4350.431 7912.6اللحوم
 0.360.35 206.0الدواجن
 0.6100.68 158.7البيض

 0.210.11 87.6السمك الطازج
 10.71أقل من0.2 11.6القشريات

   10   3   5
1978 غرام370السنوياإلندخال

بيكو 
كوري

بيكو  967
 كوري

كل غراماإلندخال من
 كالسيوم

بيكو5.4 
كوري 

لكل غرام 
كالسيوم

بيكو  2.6
كوري 

لكل غرام 
 ومكالسي

بيكو5.4 اإلندخال اليومي
كوري في 
اليوم

بيكو  2.6
كوري في 
 اليوم

  Klusek, 1984aعن ) أ(
 ملّي بكريل 37= بيكوكوري واحد ) ب(
  . 1957عن وزارة الزراعة في الواليات المتحدة، ) ج(
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  5ـ  9الجدول رقم 
  )أ، ب(1966وفيتي في الغذاء في الواليات المتحدة واالتحاد الس 90–االسترنشيوم 

 نوع  الغذاء

 )ج(غذاء االتحاد السوفيتي )مدينة نيويورك(غذاء الواليات المتحدة
التناول

كيلوغرام في (
 )السنة

ستــرنشيوماإل
بيكوكوري ( 90–

 )لكل كيلوغرام

ستــرنشيوماإل
بيكوكوري ( 90–

 )في السنة

النسبة المئوية
من مجموع

الداخل إلى الجسم 
 ممن االسترنشيو

التناول
كيلوغرام في(

 )السنة

ستـرنشيـوماإل
بيكوكوري ( 90–

 )للكيلوغرام

ستـرنشيـوم اإل
بيكوكوري ( 90–

 )في السنة

النسبة المئوية
من مجموع
الداخل إلى
الجسم من 

 االسترنشيوم
 12 1,540 14 110 42 2,970 13.4 200 الحليب
 55 7,250 33 220 22 1,580 17.4 89 الخبز
 5 600 10 60 4 320 2.8 114 اللحوم
 3 360 18 20 1 40 6.3 6 الحبوب
 1 120 30 4 - 20 1.8 9 السمك
البطاطا

 والخضروات
219 8.3 1,800 25 220 12 2,640 20 

 4 480 1.1 440 6 440 1.1 400 الماء
الداخل إلى الجسم

 في السنة
  7,170    12,990  

  (Harley, 1969)من هارلي ) أ(
  ملّي بكريل 37= ري بيكوكو) ب(
  . (Petukhova and Knizhnikov, 1969)من بيانات نشرتها بتوخوفا ونيجنيكوف ) ج(
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في مجمل غذاء  90- ربع السنوية لالسترنشيومالنتائج التحاليل :  22ـ  9الشكل رقم 

  ]Klusek (1984a)من [سكان مدينتي نيويورك وسان فرانسيسكو 
، كانت منتجات األلبان مسؤولة عن 1982أنه خالل عام  )4 – 9(يوضح الجدول و

في مدينة نيويورك مقارنة  90- من الداخل اليومي إلى الجسم من االسترنشيوم% 32
ويمكن التنبؤ بمحتويات حليب األبقار من . في مدينة سان فرانسسكو% 21بـ

ويمكن ) 23 – 9الشكل (بدقة عن طريق معرفة معدل الترسيب  90-االسترنشيوم
 ,.Bennett, et al)استخدامه لتقدير الداخل إلى الجسم من جميع المصادر الغذائية 

1972; Klusek, 1984a) . كما يمكن إجراء ذلك باستخدام النموذج األساسي اآلتي:  
 Mn = p1Fn + p2 Fn-1 + p3                   Fn-m e-mµ .........) 9ـ  2(

 
بيكو كوري (إلى الكالسيوم في الحليب  90- توسط نسبة االسترنشيومهي م Mnحيث 

ملي ( nفي السنة  90-هو ترسب االسترنشيوم n ،Fnفي السنة ) للغرام من الكالسيوم
تتضمن تأثير المعدل والترسيب للترسيب الذي جرى  p1، )كوري في الكيلومتر المربع

 p3e-mµرسيبات السنة السابقة، وأن هو معامل تأخير الترسب لت p2في السنـة الحالية، 
هو معامل الراسب مع إزالة أسية بسبب انخفاض إتاحية االمتصاص للترسبات لكل 

  .واحدة من السنوات السابقة

  
والتركيز المتنبأ به  90-متوسط التركيز السنوي لالسترنشيوم:  23ـ  9الشكل رقم 
في مدينة نيويورك المبني على الترسيب  1982ـ  1954في الحليب،  المالحظ

  ]Klusek (1984a)[ 90-السنوي لالسترنشيوم

 نيويورك
 سان فرانسيسكو

 المالحظ
 التنبؤ النموذجي
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بتقدير معامالت النموذج الرياضي عن طريق إدخال  (Klusek, 1984a)لوسك قام ك
، p1  =0.68 : هي pمعامالت الوجد أن و. 1982ات مدينة نيويورك خالل عام ـبيان
p2  =0.26 وp3  =0.16  ة قيمووجد أنµ إن هذه القيمة األخيرة تماثل . 0.11 هي

سنة، بعد سنة الترسيب االبتدائية وتتضمن االضمحالل  9.1معدل زمن مكوث مقداره 
في % 8في السنة وانخفاض اإلتاحية من التربة بمقدار % 2.4اإلشعاعي الذي يبلغ 

ترحت ألول مرة ومن الجدير بالمالحظة أن هذا النموذج والقيم الوسيطة التي اق. السنة
وجد أنها ثابتة جداً، مع إضافة المعلومات لكل السنوات التي تلت ذلك لغاية  1970عام 
  .1982عام 

ويعتبر دليالً جيداً على تعرض األطفال , 90-يعتبر الحليب مصدراً هاماً لالسترنشيوم
رئيساً في فترة النمو في عدد من بلدان العالم التي تكون منتجات األلبان فيها مصدرا 

تعود أطول سلسلة للقياسات التي أجريت على الحليب إلى برنامج مختبر . للكالسيوم
. 1954القياسات البيئية الذي حلل الحليب الطازج في مدينة نيويورك منذ بداية عام 

متوسط المحتوى السنوي لالسترنشيوم في الحليب السائل كامل  23 – 9ويعطي الشكل 
والذي يمكن منه مالحظة أن التركيز في  1982لغاية عام الدسم في مدينة نيويورك 

لكل غرام  90-من االسترنشيوم) بكريل 0.93(بيكو كوري  25الحليب قد تجاوز 
كما جرت مراقبة مياه الصنابير أثناء فترة اختبارات األسلحة . 1963كالسيوم في عام 

بكريل في المتر  78(بيكو كيوري في اللتر  2.12ووصل التركيز إلى أقصاه البالغ 
  .1963عام ) المكعب

في الغذاء األمريكي قد قلّت  90-أن مكونات االسترنشيوم )22 – 9(ويوضح الشكل 
سنوات والذي تبع القيم القصوى  4إلى  3.5لعدد من السنوات وبزمن نصف مقداره 

، عندما كان الترسيب المباشر على أجزاء النبات هو المصدر 1964 – 1963لعامي 
وفي السنوات . في السنوات األخيرة تقريباً من التربة 90- وقد نشأ االسترنشيوم. سالرئي

  .سنوات 9الالحقة، ازداد متوسط زمن المكوث في التربة لهذه النويدة إلى نحو 
في الحليب والغذاء  90-ت النماذج الرياضية التي أعدت للتنبؤ بتركيز االسترنشيومـكان

ة لوضع ـن أول األمثلـيب في التربة من ضمالكلي والعظم من معدالت الترس
والتي طورت خالل  (Environmental modeling)اذج الرياضية البيئية ـالنم

، وكالب (Knapp, 1961)وبمساهمات رئيسة من قبل ناب , األربعين سنة األخيرة
وكلوسك ، (Bennett, 1972)بينيت ، و(Kulp and Schulert, 1962)وشولرت

(Klusek 1984a, 1984b, 1987) .  
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ففي الواليات . التي في الحبوب بطريقة الطحن المستخدمة 90-وتتأثر كمية االسترنشيوم
إلى الكالسيوم في الطحين  90-المتحدة وكندا والمملكة المتحدة تكون نسبة االسترنشيوم

نحو الثلث أو النصف عما هو موجود في كامل الحبوب وربع ما هو موجود في القشرة 
(UNSCEAR, 1962) . ويخفض طحن األرز النسبة من خمس إلى عشر القيمة لكامل

 اإلندخالالمساهمة الكبيرة نسبياً للخبز في  (Harley, 1969)وقد أرجع هارلي . األرز
في االتحاد السوفيتي إلى استهالك الخبز  90-اليومي لجسم اإلنسان من االسترنشيوم

الجدول (على سطوح الحنطة والشوفان األسمر والذي يحتوي على الترسبات المتراكمة 
9 – 5.(  

  (Strontium-90 in Human Bone)في عظام اإلنسان  90-االسترنشيوم

األغذية، نشر عدد من الدول ولعدة سنوات معلومات  شبكة أخذ العينات منبالتوازي مع 
لوسك أن نموذجاً بسيطاً وقد وجد ك. 90-االسترنشيومعن مكونات عظام اإلنسان من 

إلى جسم اإلنسان يمكن أن يفسر الكميات التي وجدت في  90-ياً لدخول االسترنشيومنسب
  :  (Klusek, 1984b)عظام البالغين 

  
   Bn = c Dn + g            dn-me-mλ ) .....9ـ  3(

  

) بيكو كوري للغرام من الكالسيوم(في العظام  90-تركيز االسترنشيوم Bn تمثل حيث
هو متوسط تركيز  Dnسنة،  mلتراكم التي تساوي من سنوات ا nفي السنة 
 nإلى منتصف السنة  n-1في الغذاء من منتصف السنة في السنة  90-االسترنشيوم

 Fractional)هو االحتجاز الجزئي قصير األمد  c، )بيكو كوري للغرام من الكالسيوم(
short-term retention) و, في العظام 90-لالسترنشيومg جزئي هو االحتجاز ال

هي ثابت سرعة اإلزالة من الهيكل العظمي بما في ذلك اإلزالة بسبب  λطويل األمد و
  .االضمحالل اإلشعاعي 

في الفقرات  90-القيم المتوقعة والمالحظة لالسترنشيوم )24 – 9(ويوضح الشكل 
ويجب ضبط النموذج . 1982 – 1954العظمية في البالغين في مدينة نيويورك للفترة 

ت المختلفة بسبب بالنسبة لألطفال لألخذ بعين االعتبار التغييرات في المعامالالرياضي 
  .(Klusek, 1984b)لوسك ذلك وقد أنجز ك. السن

∞ 
Σ 

m=0  
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المالحظ والمتنبأ به في فقرات أجسام  90-تركيز اإلسترنشيوم:  24ـ  9الشكل رقم 
  ]Klusek (b 1984)من [ 1982ـ  1954البالغين في مدينة نيويورك 

وبسبب التعقيد التركيبي والفيزيولوجي للعظام فإن حساب الجرعة المتلقاة ال يعتبر مسألة 
 ,Bjornerstedt and Engstrom, 1960; Spiers, 1966; UNSCEAR)بسيطة 

1969, 1982; NCRP, 1991b) . النخاع والغشاء : وهناك نسيجان مهمان هما
. (The endosteum)لذي يحوي النخاع الوعائي المبطن للتجويف النخاعي للعظم ا

وتنشأ الصعوبات بسبب حقيقة أن نمط الترسب في الهيكل العظمي يعتمد على اختالف 
الغذاء الداخل إلى الجسم مع الزمن والتغيرات في معدل زيادة وتحول الكالسيوم في 

  .العظام مع السن 
جنة األمم المتحدة العلمية وبعد األخذ بعين االعتبار جميع المعلومات المتيسرة، قدرت ل

بأن الجرعة المتراكمة لخمسين  (UNSCEAR, 1982)حول تأثيرات األشعة الذرية 
من قبل  90- الناتجة عن تناول االسترنشيوم (years dose commitment-50)سنة 

في نخاع ) ملي سيفرت 0.94(ملي ريم  94قاطني المناطق المعتدلة الشمالية بلغت 
في الخاليا الواقعة ضمن العظام أو ) ملي سيفرت 2.1(يم ملي ر 210العظام و

كما قدرت الجرعات المتراكمة لسكان المناطق . (Endosteal cells)الغضاريف 
  .من هذه القيم% 25المعتدلة الجنوبية بنحو 

  
  (Strontium-89) 89-االسترنشيوم

ه أكثر أهمية من كل النواحي ما عدا أن 90- سلوك االسترنشيوم 89-يسلك االسترنشيوم
 يغنيوقد بين دن). يوما 50.5(نسبياً في تلوث أسطح النباتات بسبب عمر نصفه القصير 

(Dunning, 1962) مرة الجرعة  3.4يمكن أن يعطي جرعة تبلغ  89-أن االسترنشيوم
ومع ذلك، فإنه ما لم . خالل السنة األولى من حياة الطفل 90-المتلقاة بفعل االسترنشيوم

 السنة

التركيز 
)

بيكوكوري 
 /

غرام كالسيوم
(  

  نيويورك
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خالل السنة الثانية، فإن هذا النظير المشع  89-خرى من االسترنشيومتضاف كمية أ
في جرعة العمر  89-سوف يضمحل بصورة كاملة، وبهذا يصبح إسهام االسترنشيوم

 Effective dose equivalent)المودعةوقد قدر مكافئ الجرعة الفعالة . كله غير مهم

commitment)  رة االرضية صف الكفي ن 89-ترسيب االسترنشيومالناجم  عن
  .(UNSCEAR, 1982)) ميكروسيفرت 2(ملي ريم  0.2الشمالي بنحو 

  
  (Cesium-137) 137-السيزيوم

، 90-سنة لالسترنشيوم 28سنة مقارنة بـ 30 عمر نصف مقداره 137-للسيزيـوم
–مرة أكبر من االسترنشيوم  1.6نحو  هامعدليبلغ , وهـو ينتـج بوفرة أكثر نوعا ما

من  يكون أكثر ذوباناً 90-ومع ذلك فإن االسترنشيوم). النشاط اإلشعاعيبوحدات ( 90
، بحيث أنه بعد سنوات من ترسب التساقط على التربة، يتوقّع أن تزداد 137- السيزيوم

وبسبب أن . في التربة القريبة من السطح 90-إلى االسترنشيوم 137-نسبة السيزيوم
فإنه ال يدخل إلى النباتـات عن ) 5لفصل ا أنظر(يرتبط بشدة بالتربة  137- السيزيوم

إلىغذاء  137-وخالل السنة األولى من الترسيب، يدخل السيزيوم. طريـق األيض
. (UNSCEAR, 1982)اإلنسان بالدرجة األساس بواسطة االمتصاص الخضري 

من  ،التي تنمو على األرض ،وخالل فترات التساقط النشيط يعتمد محتوى النباتات
ولم يكن األمر كذلك . على معدل التساقط وليس على الترسيب التراكمي 137- السيزيوم

البحيرات، كان عمر النصف لتركيز  ىحدففي نظام إ: بالنسبة إلى أسماك المياه العذبة
  .(Gustafson, 1969)سنة  2.5نحو  137- السيزيوم

يشعة جاما أشعة بيتا، ولكن يمكن قياسه بسهولة أكثر باستخدام أ 137-السيزيوم قُطل
والذي له عمر  m137- وليدته الباريوم من ألف إلكترون فولط 0.662لقة بطاقة المنط

باستخدام مطيافية الجاما، ولكن خالل  تحقيق هذا القياسويمكن . دقيقة 2.5نصف يبلغ 
عندما أصبح و. بعد طرق مناسبة قد طورت كنحة في الجو لم تاألسل معظم فترة تجارب
القياس أسهل ة جاما متاحاً بصورة عامة في بداية الستينيات، أصبح التحليل الطيفي ألشع

ثم ومن  90–التقنية المعقدة التي تتضمن الفصل الرطب لالسترنشيوم ب كثيراً بالمقارنة
ومع ذلك، يمكن إعادة احتساب الترسيب الذي حدث في . قياس إشعاع البيتا الصادر عنه

، حيث جرى 90-ثبات نسبته لالسترنشيومعن طريق اعتماد  137-الماضي للسيزيوم 
  .توثيق تساقطه ألكثر من عقد من الزمن

السفلية من الغالف الجوي ونمط ترسبه  فوق في الطبقة 137-ويشابه توزيع السيزيوم
وستافسون وقد استخدم غ. 90-على األرض ما يحدث في حالة االسترنشيوم
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(Gustafson et al., 1970) ف 90- ترسيب االسترنشيومفي  مختلفة ي محطات
التراكمي واستنتج بأن التساقط لغاية  137-الواليات المتحدة لتقدير ترسيب السيزيوم

ملي كوري لكل  100و 60على معظم الواليات المتحدة تراوح بين  1965نهاية عام 
وكان هناك تفاوت أقل في ) جيجا بكريل للكيلومتر المربع 3.7و 2.2بين ( كيلومتر مربع

للسكان األمريكيين، ويعود ذلك إلى حقيقة أن مختلف  137-جسم من السيزيومأحمال ال
  .البالد  مختلف مناطقمكونات الغذاء الهامة تنتج من 

في المادة الحيوية بالبيكو  137-وقد وجد أنه من المفيد التعبير عن وجود السيزيوم
المعروف أن  لكل غرام من البوتاسيوم، بالرغم من أنه من 137-كوري من السيزيوم

التمثيل الغذائي للسيزيوم والبوتاسيوم يختلف من غذاء لغذاء ومن عضو آلخر 
(Yamagata and Yamagata, 1960) . ولغرض حسابات الجرعات، يفترض عادة

  .يتوزع بانتظام في عموم الجسم 137- أن السيزيوم
شيكاغو  في منطقة 137-محتوى مختلف األغذية من السيزيوم )6 – 9(ويعطي الجدول 

، حيث حدثت في ذلك الوقت المستويات العظمى من التساقط ويوضح 1968في عام 
الجدول أن منتجات األلبان والحبوب ومنتجات اللحوم هي المصادر األكثر أهمية لهذه 

، حيث يظهر 1970لغاية  1961البيانات للفترة من  )25 – 9(ويلخص الشكل . النويدة
ملي كوري في الكيلومتر المربع  130ل إلى نحو قد وص 137-أن ترسيب السيزيوم

، وقد نتج عن ذلك جرعة سنوية 1966 – 1965خالل الفترة ) 2كلم/جيجابكريل 4.8(
المترسب  137-بسبب السيزيوم) جزء بالمليون من السيفرت 30(ملي ريم  3نحو  بلغت
الكلية  وقد قدرت الجرعة. (Gustafson, 1969; Gustafson et al., 1970) داخلياً

في نصف الكرة  137-من اإلشعاع الخارجي الناجمة عن تناول السيزيوم المودعة
 ,UNSCEAR)في المتوسط ) ملي سيفرت 0.17(ملي ريم  17األرضية الشمالي بـ 

كان  1969وفي عام . والجرعة من االشعاع الخارجي أعلى إلى حد ما. (1982
حقل مفتوح في والية إلينوي كان  التعرض اإلشعاعي الخارجي الناجم عن التساقط في

ملي سيفرت  في  0.13(ملّي ريم في السنة  13وكان  137-كله تقريباً من السيزيـوم 
وقد قدرت لجنة األمم المتحدة العلمية حول تأثيرات األشعة الذرية ). السنة

(UNSCEAR, 1982)  ض الخارجي الفعالةلمدة  الكلية المودعةمكافئ جرعة التعر
 (years external effective dose equivalent commitment-50)سنة  50

 0.4(ملي ريم  40في المناطق المعتدلة الشمالية بـ 137-والناجمة عن ترسيب السيزيوم
  ).ملي سيفرت

وتبلغ . في اإلنسان على الجنس والعمر 137-ويعتمد عمر النصف الحيوي للسيزيوم
% 90لباقي الـ أيام 110الكمية الممتصة ومن % 10أعمار النصف الممثلة يومين ألول 

(ICRP, 1979-1988).  
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  6ـ  9الجدول رقم 
  )أ(1968في الغذاء في شيكاغو في أكتوبر  137–السيزيوم 

 صنف الغذاء

 )ب(137–السيزيوم البوتاسيوم
 التناول

/ كيلوغرام(
 )سنة

كيلو/غرام
 غرام

/غرام
 سنة

النسبة
المئوية 

من 
مجموع 
الداخل 
 للجسم

/ بيكوكوري 
 كيلوغرام

بيكوكوري 
 سنة/ 

نسبة 
اإلندخال 
الكلية 
 المئوية

 29 3600 2802118 2001.4منتجات األلبان
الخضروات 

 الطازجة
482.31102 100 

الخضروات 
 المعلبة

221.3299 200 

الخضروات 
 الجذرية

102.929297 708 

 650 384.517117 البطاطا
ا الفاصولي
 المجففة

313.9425 10 

الفواكه 
 الطازجة

591.91124 240 

 20010 111.2131318الفواكه المعلبة
عصير الفواكه

 المعلب
281.95326 730 

 920 441.25321 المخبوزات
  1120 341.03433 الطحين

منتجات كامل
 الحبوب

113.5381030 33020 

 60 31.8519 المكرونة
 ـ)ج(لم يحسبـ)ج(لم يحسب3 األرز
  2060 793.326126 اللحوم
 30020 202.7542515 الدواجن
 100 151.5227 البيض

  1550 )د(27194)د(83.4السمك الطازج
 13ـ)ج(لم يحسب2ـ)ج(لم يحسب1 القشريات

 20)هـ()0.05(ـ)ج(لم يحسب400 الماء
الداخل إلى
الجسم سنوياً

 )مقرب(
1330 

 
12300 

 

  (Harley, 1969)من هارلي ) أ(
 ملّي بكريل 37= بيكوكوري واحد ) ب(
 لم يقدر) ج(
 من أسماك المياه العذبة %10من أسماك المحيط،  %90على أساس ) د(
  .القيمة في األقواس تمثل قيماً مقدرة ) هـ(
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والغدة الدرقية  131Iالعالقات بين محتوى لبن البقر الطازج من :  25ـ  9الشكل رقم 

  1961االنسانية في مدينة نيويورك أثناء االختبارات السوفيتية لسنة 
 Eisenbud et al. .131I dose from Soviet nuclear (1962)مأخوذة من [

tests, Science 136, 370-374. Copyright 1962 AAAS.[  
 137-وكما جرت مناقشته في الفصل الخامس، يمكن أن تزداد الجرعة من السيزيوم

وأحد األمثلة على ذلك الغذاء الذي . بصورة كبيرة بواسطة عوامل بيئية غير اعتيادية
حيث بلغت كمية  Jamaicaينمو في التربة التي فيها نقص بوتاسيوم في جزيرة 

ضعف كميته في الحليب المنتج في حقول  100إلى  10في الحليب  137-السيزيوم 
 (Subarctic)وفي المناطق القريبة من القطب . (Broseus, 1970)ذات تربة اعتيادية 

لألفراد الذين يستهلكون كميات  137-حيث تكون أحمال أجسام األفراد  من السيزيوم
في السكان  كبيرة من لحوم حيوانات الموس والكاريبو أكثر من عشرة أضعاف معدله

وقد عزي ذلك إلى ارتفاع استهالك هذه الحيوانات . (UNSCEAR, 1969)المحليين 
  .من الجو التي تميل إلى تركيز العديد من عناصر األثرلألشنات 

 السنة
الجرعة الداخلية لالنسان 
)

ملّي راد 
 /

سنة
(  

الترسب
)

ملّي كوري
/

كلم
2( 

  الجرعة الداخلية

  غذاء البالغ

  معدل الترسب

  الترسب

لغ 
البا

اء 
غذ

)
ري
وكو

بيك
/

ام 
غر

K(  
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  (Carbon-14) 14-الكربون
الحظنا في الفصل السادس بأن تفاعل األشعة الكونية في الجزء العلوي من الجو يؤدي 

، وأن هذه النويدة 14-النيتروجين الجوي إلى الكربون (Transmutation)إلى تحويل 
لألرض،  ويفي الغالف الحي (Secular equilibrium)تكون في حالة توازن أبدي 

 14- من الكربون) ملي بكريل 100 ± 280(بيكو كوري   2.7 ± 7.5وبتركيز يبلغ 
سنة،  15,000ثابتاً لمدة ويعتقد أن هذا اإلتزان قد بقي . لكل غرام من الكربون الكلي

، وعندما أجريت تفجيرات نووية حرارية كبيرة أدت إلى إنتاج كميات 1954قبل عام 
ويعتقد أن مكونات الجو . والتي غيرت من التوازن الطبيعي 14-إضافية من الكربون

ولكن إدخال . (14CO2)تكون على شكل ثاني أوكسيد الكربون المشع  14- من الكربون
-الكربون في الجو نتيجة حرق الوقود األحفوري يؤدي إلى تخفيف الكربونثاني أكسيد 

  .في الجو 14
فإن الجرعات اإلشعاعية , سنة 5,730هو  14-وبسبب أن معدل عمر النصف للكربون
وبما أن . إلى البيئة سوف تستمر لعدة أجيال 14-المتجمعة الناجمة عن إدخال الكربون

ة حتى من مثل تلك الجرعات المنخفضة، لذلك كان هناك التأثيرات الوراثية تكون تراكمي
لألرض  ويفي الغالف الحي 14-بعض القلق حول تأثير ازدياد مخزون الكربون

(Totter et al., 1958; Leipunsky, 1957; Zelle, 1960).  
المنتجة بفعل تجارب األسلحة، هي تلك  14-ات الكربونـرات لكميـإن أحسن التقدي

في هواء  14- ق القياس الفعلي للنشاط اإلشعاعي للكربونـطري ت عنـالتي أجري
دام طائرات وبالونات تطير على ـوي باستخفوق السفلية من الغالف الج ةالطبق

) بيتا بكريل 360(كوري  x 610 9.6وقد قدرت هذه الكمية بـ. ارتفاعات كبيرة
(NCRP, 1985b).  

الجزء فوق الطبقة : الرئيسية ة ـنفسه بسرعة بين أجواء البيئ 14-يوزع الكربون
السفلية من الغالف الجوي والطبقة السفلية من الغالف الجوي والغالف الحيوي لألرض 

غ ـة تبلـالل أزمنـزاء خـري االنتقال بين هذه األجـويج. وسطح مياه المحيطات
وبعد حقن . بضع سنوات، ولكن االنتقال إلى أعماق المحيطات يكون أبطأ من ذلك

فإن الغالف الحيوي لألرض , السفلية من الغالف الجوي فوق في الطبقة 14-الكربون
 14-سوف يصل إلى حالة التوازن بعد سنوات قليلة نسبياً، وسوف يتناقص الكربون

ببطء بعد ذلك بمعدل يحدده االنتقال إلى مياه المحيط العميقة، ومن المحتمل إلى الدبال 
(humus) (NCRP, 1985b) .  
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مكونات الطبقة السفلى من الغالف الجوي من  1967ند نهاية عام وقد ازدادت ع
فوق المستويات الطبيعية في نصف الكرة األرضية الشمالي، % 60بنحو  14-الكربون

وبسبب . (Nydal, 1968)وأقل من ذلك قليال في نصف الكرة األرضية الجنوبي 
لألرض،  ويإلى الغالف الحيالثوابت الزمنية القصيرة التي يشملها هذا االنتقال من الجو 

بسرعة بعد سلسلة التجارب  14- ازداد محتوى األنسجة البشرية واألغذية من الكربون
في  14-تقدر أن مكافئ الجرعة الناجم عن الكربون  وقد. 1962و 1961الكبيرة لعامي 

ميكروسيفرت  9.6(ريم في السنة  ملي 0.96التساقط قد وصل إلى قيمة عظمي مقدارها 
ميكروسيفرت في  3.7( ملي ريم في السنة 0.37وانخفض إلى  1965عام ) ةسنفي ال
وبسبب عمر النصف الطويل، فإن . (NCRP, 1985b) 1984ام لغاية ع) السنة

  .الناتج عن التفجيرات النووية سوف يبقى في البيئة لعدة آالف من السنين 14-الكربون
  

  (Plutonium)البلوتونيوم 

حقن في الجو عن طريق التفجيرات النووية من البلوتونيوم غير نشأ البلوتونيوم الذي 
وقد . 238-تروني لليورانيومالمنشطر ومن البلوتونيوم المتولد عن طريق التشعيع النيو

) سنة 87.7عمر نصفه ( 238-عدة نظائر مشعة تتضمن البلوتونيومأنتجت 
 6570عمر نصفه ( 240-والبلوتونيوم) سنة 24.130عمر نصفه ( 239-والبلوتونيوم

بيتا  إصداراألخير بطريقة  ويتفكك). سنة 14عمر نصفه ( 241-والبلوتونيوم) سنة
-لوتونيوموالب 239-ويكون البلوتونيوم ).سنة 430عمر نصفه ( 241-مريشيوممولداً األ

تمييزها بطريقة تحليل  هذه النويدات، وبسبـب عدم إمكانية بينر وفرة األكث 240
يدتين معاً بإسم ن النولذا يجري التعبير عن هاتي, (Alpha spectrometry)ا أطياف ألف

 قطفي الس 239-البلوتونيوم  إلى 240-د ذكر أن نسبة البلوتونيوم وق". بلوتونيوم"
كيلو كوري  320وقد تقدر أن نحو . (Krey, 1976) 0.163العالمي تكون  النووي

الدرجة األساس من تفجيرات من البلوتونيوم قد توزعت عالمياً ب) بيتا بكريل 12(
إضافة إلى ذلك، جرى حقن . 1963األسلحة من عيار المليون طن التي أجريت قبل عام 

 اإلختباراتفي الجو نتيجة  238-من البلوتونيوم) بيتا بكريل 0.33(آالف كوري  9نحو 
التي نتجت ) بيتا بكريل 0.63(ألف كوري  17أقل من الـ ،ما إلى درجةوهذا النووية، 
 أنظر( 1964رحلة للقمر الصناعي عام  جراء إخفاقدخول جو األرض  عن عودة

إن . ويمكن استخدام النسبة بين نويدات البلوتونيوم لمعرفة مصادر الحطام). 12الفصل 
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التركيب النظائري للبلوتونيوم المتولد بواسطة المفاعالت النووية يكون مختلفاً عن ذلك 
 النووي قطالنسبة النظائرية للتمييز بين السويمكن استخدام الناشئ عن األسلحة النووية، 

 ,.Krey, 1976; Burner et al)عن المصادر األخرى  والسقط الناجمنتيجة األسلحة 
عن النسبة  أيضاً تكون مختلفة بحد ذاتهاإن نسبة البلوتونيوم في القنابل . (1994
-إنتاج البلوتونيوم من اليورانيومبتتأثر  ج عنها، ألن النسبةالناتقط، ودة في السالموج
  .خالل االنفجار 238

أثناء فترة تجارب  النووي قطفي الس 90- تونيوم إلى االسترنشيومكانت نسبة البلو
، بحيث يمكن تقدير 0.017األسلحة في الجو ثابتة عند قيمة إضمحالل مصححة تبلغ 

 ,Hardy) 90-الترسيب العالمي للبلوتونيوم، من معرفة الترسيب لالسترنشيوم
1974b) .في خطوط العرض الشمالية المعتدلة يبلغ  90-وبما أن ترسب االسترنشيوم

، فإننا نستطيع )جيجا بكريل للكيلومتر المربع 3(ملي كوري لكل كيلومتر مربع  90نحو 
مليون بكريل  50(ملي كوري للكيلومتر المربع  1.4تقدير ترسيب البلوتونيوم بنحو 

  ).للكيلومتر المربع

إلى  90-ثبات نسبة االسترنشيوم باستخدام  (Bennett, 1978)وقد قدر بينيت
التاريخية، تركيز البلوتونيوم في هواء مدينة  90-قياسات االسترنشيوم معو, البلوتونيوم
 63(في المتر المكعب  (fCi)فمتو كوري  1.7قد وصل إلى  ووجد أنه نيويورك

  .1963عام ) ميكروبكريل في المتر المكعب
الذي يطلق أشعة و 239-الذي يتولد مع البلوتونيوم، 241- البلوتونيوم تفككن وينتج ع

ويجب األخذ . سنة 432الذي يطلق أشعة ألفا بعمر نصف مقداره  241-، األمريشيومبيتا
الناجمة عن  الجرعة المودعة بعين االعتبار وجود هذه النويدة المشعة عند حساب

من  مودعةرئتان، المبايض، والكبد ألقصى جرعة ، وتتعرض ال239-البلوتونيوم
وقد قدرت لجنة األمم المتحدة العلمية حول تأثير . استنشاق البلوتونيوم واألمريشيوم

 الناجمة عن استنشاق المودعةالجرعات  (UNSCEAR, 1982)اإلشعاعات الذرية 
ملي  80ـفي نصف الكرة األرضية الشمالي ب النووي قطالبلوتونيوم الموجود في الس

ملي ريم  100للمبيض و) ملي سيفرت 0.4(ملي ريم  40للرئة، ) ملي سيفرت 0.8(ريم 
ون أحمال الجسم من ـدا، حيث تكـوفي شمال فنلن. للكبد) ملي سيفرت واحد(

أكبر بكثير من جنوب فنلندا، لم تكن هناك زيادة في أحمال البلوتونيوم  137- السيزيوم
(Mussalo-Rauhamaa et al., 1984).  
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  (Radioiodine)اليود المشع 

منها فقط  في عملية االنشطار، إال أن واحداًالمشع بالرغم من إنتاج عدة أنواع من اليود 
 قطتعلق األمر بالسبأهمية كبيرة طالما  يتمتع) يوم 8.2عمر نصفه ( 131-وهو اليود
×  4.6(كوري مليون  125وتتولد هذه النويدة بكثرة بمعدل يبلغ نحو . العالمي النووي

وقد الحظنا في وقت مبكر بأن نواتج . لكل مليون طن من االنشطار) بيتا بكريل  310
 217بلغت نحو  1980االنشطار لجميع تجارب األسلحة التي أجريت في الجو لغاية عام 

من ) مليون بيتا بكريل(ألف مليـون كوري  27وبهذا، أطلق ما يزيد على . مليون طن
وقد حقن . جو، تولد معظمه نتيجة التفجيرات في مدى المليون طنإلى ال 131-اليـود

السفلية من الغالف الجوي حيث إضمحل  فوق في الطبقة 131-الجزء األكبر من اليود
ب على سطح ستربقة السفلى من الغالف الجوي ثم بدرجة كبيرة قبل االنتقال إلى الط

كيلو طن  100تفجيرات التي تقل عن المتولد نتيجة ال 131- ومع هذا، فإن اليود. األرض
يبقى في طبقة الطبقة السفلى من الغالف الجوي، مع جزء قليل من الحطام الناتج عن 

  .تفجيرات المليون طن

في الغدد  131-وجود اليود (Van Middlesworth, 1954)أثبت فان ميدلسورث 
النووية في  األسلحةالدرقية لألبقار في جميع أنحاء الواليات المتحدة خالل اختبارات 

لسلة غذاء وكان هذا أول دليل على وجود النويدات المشعة في س. 1953نيفادا عام 
  .األسلحة النووية الناس خالل فترات إختبارات

، 131-، نتجت قلة المعلومات المتعلقة باليود137-وكما كان حقيقياً بالنسبة للسيزيوم
في الواليات  الطلقة النووية في الهواء عندما كانت تجرى اختبارات كثيرة على األسلح

المتحدة، عن الصعوبة النسبية لقياس اليود المشع باستخدام األجهزة التي كانت متوفرة 
 Gamma)سهل نسبياً باستخدام التحليل الطيفي لجاما  131- وقياس اليود. حينئذ

spectrometry)قاف تجارب ، ولكن هذه التقنية لم تكن بصورة عامة متاحة قبل قرار إي
، ولم تجر أية قياسات منتظمة لليود المشع في الغذاء أو في 1958األسلحة األول عام 

، عندما أطلقت كميات كبيرة من 1958 – 1950الغدة الدرقية في اإلنسان خالل الفترة 
ولربما وصلت مستويات تلوث . اليود المشع في ذلك الوقت إلى الجو نتيجة تجارب نيفادا

د المشع في ذلك الوقت إلى مستويات أعلى من أي وقت تلى ذلك في أجزاء الحليب باليو
  .كثيرة من الواليات المتحدة 
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في  131-استنادا إلى دراسة القيم المنشورة لليود (Lewis, 1959)وقد استنتج لويس  
، كان متوسط 1958ت عام حليب األبقار، بأنه خالل مدة الخمس سنوات التي سبق

 4إلى  2) (راد 0.4 – 0.2(للغدة الدرقية ألطفال الواليات المتحدة  ةيتراكمالجرعة ال
  ).ملي غراي

كانت جرعات الغدة الدرقية أعلى كثيراً بين األطفال الذين كانوا يسكنون بالقرب من 
الخمسينات، كان من المعروف وبعد تجارب األسلحة في نيفادا في بداية . مواقع التجارب

تبعد بضعة مئات من األميال من مواقع التفجيرات  على مسافات كثيفقط حدوث س
(Eisenbud and Harley, 1953, 1956; Eisenbud et al., 1962) . وبعد عقد من

الزمن، عندما جرى إدراك أن اليود المشع كان مصدراً مهماً للتعرض على مسافات 
عدد من  بعيدة من التجارب، جرت محاوالت إلعادة احتساب جرعات الغدة الدرقية في

 ;Knapp, 1963)نسبياً عليها  كثيفقط السكانية التي كان معروفاً حدوث سالمجمعات 

Pendleton at al., 1963, 1964) . وقد استخدم بندلتون ومساعدوه عينات هواء
في حليب  131-جمعت من عدد من المجمعات السكانية لغرض تقدير كميات اليود

وقد جرى التوصل إلى أن التعرضات . درقية للرضعاألبقار والجرعة اإلشعاعية للغدة ال
في مجمع سانت جورج، ) ملي غراي 840إلى  10(راد  84تراوحت بين راد واحد إلى 

 – 1965خالل الفترة . 1953والية يوتا بعد تجربة التاسع عشر من شهر مايو عام 
 خالل ، نفذت وزارة الصحة العمومية دراسة على السكان الذين كانوا أطفاال1970ً

وقد افترض أن األطفال قد . (Weiss et al., 1971)عصر تجارب األسلحة في الجو 
وتم افتراض أن أعلى . تناولوا حليباً طازجاً يمكن أن يكون المصدر الرئيس لليود المشع

وقد . التعرضات قد حدثت في مقاطعة واشنطن، والية يوتا ومقاطعة لنكولن، والية نيفادا
مقاطعة غراهام بوالية أريزونا كأساس للمقارنة ألن تعرضهم كان ضئيالً  أطفاُل خدماستُ
أو  (Neoplasms) الخبيثة األورام وقد أظهرت نتيجة المسح عدم وجود زيادة في .جداً

ومع ذلك، كـانت . أمراض الغدة الدرقية األخرى في األطفال الذين تعرضوا بشدة
من سنة  14بعد  إالّ البيانات تُجمع لم: الدراسات ناقصة من ناحيتين على األقل 

  . (Dosimetry)قياسات المجراعية التعرض، وكان هناك عدم يقين كبير في 

فريق علمي من  (Weiss et al., 1971) 1971كرر الدراسة التي قام بها فيس عام 
كانت تقديرات . (Stevens et al., 1992) 1986 – 1985جامعة يوتا في الفترة 
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الدراسة السابقة، وأوضحت بأن متوسط الجرعة الممتصة  منتفصيالً  الجرعات أكثر
بالنسبة للمجموعات التي ) ملي سيفرت 170و 50(ريم  17و 5.0للغدة الدرقية كان 
وكان هناك . للذين تعرضوا بصورة أقل) ملي سيفرت 13(ريم  1.3تعرضت بشدة و

وكان ). سيفرت واحد(ريم  100عشرة أشخاص تلقت الغدة الدرقية لديهم أكثر من 
 أن وجود إصابات بمرض سرطان الغدة الدرقية مثيراً لالهتمام بصورة خاصة، ووجد

لكي  كان قليالً جداً) 8(عدد مرتفع قليالً بسبب التعرض المرتفع، ولكن عدد الحاالت ال
مرض سرطاني خبيث من كل األنواع، وقد  19وكان هناك ما مجموعه . معنى لهيكون 

  .ها لها ارتباط مهم بالجرعة وجد أنها كل

وقد حدثت بينهم أمراض , بصورة أشد كثيراً 131- تعرض سكان جزر المارشال لليود
وسوف تجري مناقشة ذلك . الغدة الدرقية، ومنها السرطان استناداً إلى ما تم اإلعالن عنه

  .12في الفصل 

قدمت تقنية تحليل ، ت1961وفي الوقت الذي استأنف فيه االتحاد السوفيتي تجاربه عام 
 in vivo)أطياف جاما إلى درجة كبيرة أمكن معها إجراء القياسات داخل الجسم الحي 

measurements) في الغدد الدرقية لإلنسان  131-لليود(Laurer and Eisenbud, 

كما أمكن كذلك إجراء القياسات على أنسجة الغدة الدرقية التي أصبحت متوفرة . (1963
. في حليب األبقار واألغذية األخرى 131-اليود وكذلك قياس ،الموتىتشريح جثث عند 

وقد أوضحت القياسات التي أجريت في مدينة نيويورك خالل فترة التجارب في جزر 
بلغ متوسط جرع  1962و 1961المارشال وسيبريا أنه خالل فترة ثالثة أشهر في سنتي 

على التوالي ) ملي سيفرت 1.4إلى  0.5(ملي ريم  140و 50الغدة الدرقية لألطفال 
(Eisenbud et al., 1963a).  

  
  (Miscellaneous Other Nuclides)نويدات مشعة متنوعة أخرى 

في  بغزارة (Moghissi and Carter, 1973; NCRP, 1979)يتولد التريتيوم 
الهاطل ارتفاع مستوى ه في ماء المطر اندماج بسبو, ةرات النووية الحراريلتفجيا

إلى عدة نانو كوري لكل لتر  ،المعتدلة الشمالية ةطقفي المن ،يتيوم في المياه السطحيةالتر
وقد قاس مغيسي وليبرمان عام . (Wyerman et al., 1970)في منتصف الستينات 

1970 (Moghissi and Lieberman, 1970) من  ماء جسم األطفال ما يحتويه
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، حيث 1968 – 1967فترة سنتي  عن طريق تحليل عينات البول خالل, التريتيوم
أي من (لتر / ورينانو ك  0.2إلى  1.5في البول من انخفض أثناء ذلك الوقت التركيز 

الناجمة عن  المودعةوقد قدرت الجرعة ). ألف بكريل للمتر المكعب 7.4إلى  55
في ) ميكروسيفرت 50(ملي ريم  5التريتيوم المتولد عن تجارب األسلحة النووية بنحو 

  .(UNSCEAR, 1982)المعتدلة الشمالية  المنطقةتوسط في الم
 منتتولد النويدات من العناصر االنتقالية كنواتج انشطار أو تنشيط، وعلى األخص 

- والزنك 59-، الحديد55-الحديد نواتج اإلنشطاروتتضمن . التفجيرات النووية الحرارية
الكشف عنها في  وهي بصورة عامة نويدات ذات أعمار نصف قصيرة، ويمكن. 65

البيئة خالل وبعد تجارب األسلحة النووية مباشرة، ولكنها لم تساهم بصورة كبيرة في 
الذي كشف عنه  55-واالستثناء الممكن هو الحديد. الجرعة التي يتعرض لها اإلنسان

وقد أوضح , قطألول مرة في الس  (Palmer and Beasley, 1965)بالمر وبيسلي 
(wrenn and Cohen, 1967)  تَبأنهسب10(جرعات تبلغ ملي ريم واحد في  ب 

وقد قدرت الجرعة، . نة نيويوركمدي لكريات الدم الحمراء لساكني منطقة) ميكروسيفرت
الموجودة في الهيموجلوبين بـ  (Ferritin aggregates) البشرية تينرفتجمعات  في

 Auger)إلكترونات أوجيه تقدير طاقة بما في ذلك ، )ملي سيفرت 2.35(ملي ريم  532

electrons) 55-القصيرة المدى المنبعثة من الحديد (Wrenn, 1968) .  
  

א א  Lung Dose) אאא
Due to Inhalation of Dust from Weapons Tests)  

سم عن طريق التنفس تتساقط دقائق الغبار المشعة، التي تكون أكبر من أن تدخل إلى الج
من التفجيرات ) كيلومتراً 320(ميل  200على مسافات تتجاوز الـوجد، بسرعة، ولكن 

يقارب الحجم  ميكرومتر وهذا 2يبلغ  أن متوسط قطر كتل السقط القريبة من السطح،
. (Eisenbud and Harley, 1953)، (Lung retention)الرئة  في الحتجازلالمثالي 

من النشاط اإلشعاعي % 88أن  (Shleien et al., 1965) 1965م وقد وجد شالين عا
 1.75لها عن اطوأ لُّقفي الهواء كان محتوى في جسيمات تَ الكلي للغبار العالق

المسافة من موقع على ويعتمد النشاط اإلشعاعي للغبار على عمر الحطام و. ميكرومتر
مدن التي من ال في واحدة ،يتاوقد بلغ معدل النشاط اإلشعاعي لجسيمات ب. االختبارات
نانو  24ساعة  24خالل  ،في نيفادا االختباراتمئات من األميال عن موقع  تبعد بضع
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 1952بعد تجربة أجريت عام ) ألف بكريل للمتر المكعب 0.9(وري لكل متر مكعب ك
(Eisenbud and Harley, 1953) . مقدار  )6 – 9(و )5 – 9(ويوضح الشكالن

  .الذي كان موجوداً في الجوالغبار المشع 
. كانت هناك تقديرات قليلة جداً للجرعة في رئة اإلنسان أثناء فترة االختبارات النشيطة

بسلسلة من القياسات لرئة اإلنسان  (Wrenn et al., 1964) 1964وقد قام رين عام 
 95-والتي أظهرت النتائج بأن الجرعة الرئيسة المتلقاة كانت من الزوج الزركونيوم

في ) ميكروسيفرت 30(ملي ريم  3وقد قدرت الجرعة في الرئة بنحو . 95- النيوبيوم
إلى  7.8(بيكو كوري  450إلى  210اليوم وذلك جراء أحمال الرئة التي تراوحت بين 

بيكو  4 – 2 ناشئة عن متوسط تركيز الهواء البالغكانت أحمال الرئة ). بكريل 16.7
لمدة تتجاوز الستة ) بكريل للمتر المكعب 0.15 إلى 0.07(كوري في المتر المكعب 

وقد قدر . من التركيز األقصى الذي جرى اإلعالن عنه سابقاً اًكثيروهذا أقل أشهر، 
 جرعة الرئة الناجمة عن البلوتونيوم أيضاً (Fisenne et al., 1980) 1980فيزين عام 
  .للمقيمين في مدينة نيويورك بالنسبة قطفي الس الموجود

  

  (External Radiation) אא

أشعة جاما  في (Delayed fallout)قط المتأخر عدد من الباحثين بحساب تأثير الس قام
باستخدام معلومات عن مختلف النويدات  (Ambient gamma radiation)السائدة 

أعطت هذه الحسابات تقديرات لجرعة . قطعة التي يعرف بأنها موجودة في السالمش
ما، على افتراض ترسب خليط معين من النويدات المشعة بصورة منتظمة على سطح جا

. ومن ضمن الصعوبات في إجراء الحسابات من هذا النوع هو ما يلي. محدودناعم غير 
حساسة بالنسبة لوقت السقط، وعلى األخص  (Dose integral)تكون الجرعة التكاملية 

وال يعرف دائما وقت وصول . جيرأيام من التف قط بعد يومين أو ثالثةفيما لو حدث الس
وال يكون سطح األرض ناعماً وممتداً بال حدود ولكنه غير منتظم إلى درجة . قطالس

وتميل األسطح غير المنتظمة سواء . كبيرة، وعلى األخص في المناطق المسكونة
من توزيع  عة جاما، وربما تعدلالطبيعية أو تلك الناتجة عن فعل البشر إلى امتصاص أش

ومن الصعوبة . قط إلى درجة قد يصبح معها افتراض الترسب منتظماً غير صحيحالس
لقاة وذلك تقويم تأثير التجوية ويؤدي المطر في معظم الحاالت إلى تخفيض الجرعات المت

قط من مناطق السكن، ولكن في حاالت أخرى قد يتجه المطر إلى عن طريق غسل الس
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 (Shielding)درجة من الحماية  البناياتوتوفر . زداد الجرعةتركيز المترسبات وبهذا ت
ليوم الذي يصعب تقديرها والتي تعتمد على عوامل الهيكل، إضافة إلى الجزء من ا

  .يقضيه الفرد داخل البنايات
أن تقديرات معدالت التعرض ألشعة جاما  (Beck, 1966)ومع هذا، أوضح بيك 

المطر تتماشى إلى درجة معقولة مع القياسات المستندة إلى معلومات الترسب بفعل 
  .التي أجريت باستخدام تقنيات تحليل أطياف الجاما  الموضعية

بقياس الجرعة اإلشعاعية  (Gustafson et al., 1970) 1970وستافسون عام وقد قام غ
قط قرب شيكاغو لعدة سنوات الناجمة عن الس (External radiation dose)الخارجية 
 0.56(ملي راد  56وأعلن أن التعرض األقصى في الهواء الطلق كان . 1960منذ عام 

في ) ملي غراي 0.13(ملي راد  13تناقص إلى  وقد، 1963في السنة عام ) ملي غراي
وستافسون أن التقدير األكثر واقعية للتعرض يمكن أن يأخذ ذكر غ. 1969السنة عام 

در أن ، وفي هذه الحالة قُلبناياتقت الذي يقضيه الشخص داخل ابعين االعتبار الو
ملي  0.055و 0.22(ملي راد  5.5و 22 بين معدالت التعرض السنوية يمكن أن تكون

 إلى يعود، سابقاً أشيرومع ذلك، فإن هذا التعرض، كما . في السنة، على التوالي) غراي
إلى موقع  ويتلقى السكان األقرب. الغبار الناجم عن تفجيرات تبعد عدة أالف من األميال

. التجارب، بدون شك، جرعات أعلى كثيراً، ولكن لم تجر قياسات كافية في ذلك الوقت
في سكان المنطقة المعتدلة الشمالية من اإلشعاع  المودعةمعدل الجرعة  أن وقد تقدر

ملي (ملي ريم  100، هو 1980التي أجريت لغاية عام  االختباراتالخارجي بسبب 
  .(UNSCEAR, 1982)) سيفرت واحد

 السقطوقد تضمنت قياسات بيك تقديرات عن مساهمة مختلف النويدات الموجود في 
(Beck, 1980) . ض البالغملي غراي 0.76(ملي راد  76ومن ضمن مجموع التعر (

ملي  37بنحو  95-نيوبيوم – 95-، ساهم الزوج زركونيوم1964 – 1960خالل الفترة 
). ملي غراي 0.13(ملي راد  13بـ 137-وساهم السيزيوم) ملي سيفرت 0.37(راد 

مودعة أطول عمراً بسبب هذه إلى جرعة  137-ويؤدي عمر النصف الطويل للسيزيوم
أن الجرعة  (NCRP, 1987a)وقد قدر المجلس القومي للوقاية من اإلشعاع . النويدة

 السنوية التي تلقاها سكان الواليات المتحدة من هذا المصدر قد انخفضت إلى أقل من
  . 1987بدءاً من عام ) ملي ريم واحد(ملي سيفرت 0.01
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اعي البيئي الناجم ـة بالنشاط اإلشعـاب معنيـذا الكتـن هـة مول السابقـالفص تكان
وكذا من استخدام وتجارب األسلحة , ومن معالجة اليورانيوم, عن المصادر الطبيعية

نها تعرض للمواد التي يمكن أن ينتج ع ىوهناك عدد من الطرائق األخر. ويةالنو
وفي المواد الملونة للزجاج , ويشمل وذلك استخدامها في الطالء الوميضي المشع, المشعة

كما يشمل ذلك استخدام النويدات المشعة في . والسيراميك وكذلك في حشوات األسنان
وفي األجهزة , وأقطاب اللحام (Power generators) الطاقة كواشف الدخان ومولدات

ادر ـالمصفي و اءاتـالقففي  وتستخدم هذه المواد أيضاً. لتجارية األخرىالصناعية وا
ارة إلى ـاإلش ي أيضاًـوينبغ. وم الحيوية الطبيةـة في العلـة المستخدمـاإلشعاعي

  .ج عن عمليات نقل المواد المشعةـالتعرض اإلشعاعي النات

 ;NCRP, 1977c; Moghissi et al., 1978b)وتـدرج بعـض المنشورات 

NCRP, 1987d)  بعـض المنتجات مثل مياه الشرب، ومواد التشييد والوقود
ي ضمن المنتجات طبيع على إشعاعٍ التي تحتويوالتوباكو، واألسمدة الفسفاتيـة 

اط اإلشعاعي في ـالنش مع أن ة،ـمشع نويـدات دم فيهاـتستخي االستهالكيـة التـ
المنتجـات التـي تجد  في د بصـورة غيـر مقصـودةهو يوجهذه المواد طبيعي، و

. ة عن ذلك في الفصل السادسـوقـد تعرضنـا ألمثل. سبيلها إلـى المستهلـك
مثل المزججات السيراميكية  ولسوف تجري ـ في هذا الفصل ـ دراسة منتجـات

بغيـة تحقيـق هـدف  يها المواد المشعة عمداًوكواشف الحريق التي تستخدم ف
ف ـ أوال يكون ـ متعلقاً بالخواص اإلشعاعية مرغـوب وقـد يكـون ذلـك الهد

  .للمادة

ي مزيد من النقاش حول هذه االستخدامات ـ أو غيرها ـ ـراد فـل االستطـوقب
ة ـة خاصـوم بصفـوع الراديـراض موضـم استعـوف يتـة، فلسـواد المشعـللم
ي ـه فـي، واستخداماتـاط اإلشعاعـخ النشـد في تاريـع فريـن وضـه مـا لـلم
ا المضيئة الذي كان االستخدام األول للمواد المشعة في المنتجات ـالء المينـط

  . الصناعية
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، ولكن لم يتيسر لهما 1898في ديسمبر  بمعرفة ماري وبيير كوريالراديوم تم اكتشاف 
هنا هو  والمقصود. إنتاج المائة غرام األولي قبل مضي أربع سنوات على هذا االكتشاف

في الواليات المتحدة في ) تيرابكريل 48(كوري  1300وقد تم بيع . 226الراديوم ـ
منتجة نويدات مشعة بالراديوم  حيث استبدل بعدها 1961حتى  1912الفترة من 

 .Stevens, 1963; U.S)ومإيقاف إنتاج جديد من الراديأدى إلى  الشيء الذيصناعياً، 

Public Health Service (PHS), 1971). في قد أدى استخدام الراديوم كان و
للمصابين  حالة وفاة معروفة، كما أن هناك سجل محفوظ 60إلى  المركبات المتألقة

باستخدام  أرقام وعقارب الساعاتلباقين على قيد الحياة من العاملين في صناعـة طالء ا
ر استخدام ولم يقتص. (Thomas, 1992; Rowland, 1994) المتألقةهذه المركبات 

بل شملت كذلك , الطالءات الالمعة المحتوية على الراديوم على وسائل ضبط الوقت
وكذلك مقابض أبواب , البوصالت والمقتنيات الدينية وأجهزة القياس في الطائرات 
  . (Holm, 1978)دورات المياه في المنازل لتيسير الوصول إليها في ظالم الليل 

كان قد جرى استخدام كميات غير معروفة من هذا  وقبل إدراك مخاطر الراديوم،
وقد سبق اإلشارة إلى ذلك في الفصل األول من (العنصر من مجال طب الشعوذة 

إن تاريخ . وقد أدت تلك الممارسات إلى عدد من حاالت سرطان العظام ). الكتاب
لق استخدام الراديوم في الصناعة والطب ال يزال يثير االهتمام، وخاصة فيما يتع

بإجراءات معالجة المواقع التي كان ينتج فيها الراديوم أو المواقع الملوثة بسبب استخدامه 
(Steinhausler et al., 1993) . وسوف تجري مناقشة إجراءات معالجة مواقع
  . الراديوم في الفصل الخامس عشر

غرام من  1300غرام فقط من بين  480أمكن حصر استخدامات  1971وفي عام 
غرام المتبقية في  820وربما تم استخدام الـ . يوم أنتجت في الواليات المتحدةالراد
ومزيالت الشحنات الكهربائية االستاتيكية، أو في مصادر التأين  المتألقةركبات الم

 (U.S. PHS, 1971).األخرى التي تم التخلص منها كنفايات عند انتهاء الغرض منها 
ئالت بعض أطباء األشعة الرواد بإيداع هذه المواد ـ دالئل على احتمال قيام عاوهناك 

دون معرفة لماهيتها ـ في صناديق األمانات، أو تخزينها في غرف تحت أسطح المنازل   
(Villforth, 1964; Villforth et al., 1969).  ،ولقد جرى التحقق من هذا األمر



 

398 

  

الراديوم الذي تم شراؤه عقب واقعة حديثة، تعرض فيها عدة أفراد من عائلة واحدة إلى 
ولم .  (Dunlap, 1995 b)ـ دون قصد ـ مع مواد قديمة من أحد األسواق الخاصة 

تسفر هذه الواقعة عن إصابات ملموسة، إال أن احتماالت وقوع حوادث خطيرة من هذه 
  .المصادر غير الخاضعة للسيطرة تظل قائمة

فباإلضافة إلى . اكتشافه وحتى اآلنللعديد من المشاكل منذ زمن  يعتبر الراديوم مصدراً
سوء االستخدام المأساوي للراديوم في طالء أوجه الساعات وفي الشعوذة الطبية ـ حيث 

تولدت , تم تداوله بصورة تتسم بالتسيب واإلهمال ـ دون اتخاذ أية إجراءات إحترازية
ماء التبلور مشاكل عديدة بسبب الهيدروجين واألكسجين الناتجين من التحلل اإلشعاعي ل

لمركبات الراديوم مما أدى إلى زيادة الضغط داخل األوعية الحاوية للراديوم التي 
تستخدم في التصوير الشعاعي وقد أدى ذلك في كثير من األحيان إلى تمزق هذه 

وفي إحدى هذه . المصادر وهو ما تطلب القيام بعمليات إزالة تلوث كبيرة لألبنية
ملي غرام من كبريتات الراديوم ـ المستخدم  50حتوي على أدى تمزق عبوة ت, الحاالت

لمعايرة بعض األجهزة ـ إلى تلوث واسع تحتم بسببه هجر المبنى بالكامل 
(Gallaghar and Saenger, 1957) .  

وهناك مشكلة أخرى ترتبط بمصادر الراديوم ـ وكذلك المصادر الجامية المنتجة 
ه المصادر صغيرة الحجم، ولذلك فإنها غالبا ما ، ذلك أن هذ137- صناعياً مثل السيزيوم

وفي  .الشعاعي الصناعي حيث تستخدم في التصويرستشفيات وفي الصناعة تفقد في الم
 كل مدينة كبيرة تقريباً يجري بحث محموم عن مصادر الراديوم المفقودة في محارق

مياه لجة معا، أو وحدات األنابيب الرصاصيةالمستشفيات ، أو في نظم  )مرمدات(
 ة عشرالصرف الصحي، ومقالب النفايات ، وقد رصد وحلل فيلفورث أربعمائة وخمس

  .(Villforth et al., (1969))1969تعلق بالراديوم حتى عام  ي دثاًحا
  

א א א
في  ياًويتم تسويقها سن كان ـ المحتوية على الراديوم ـ والتي الساعاتقدر عدد 

من  30,000الي إضافة إلى حو (U.S. PHS, 1971)اليات المتحدة بثالثة ماليين جهاز الو
األدوات المتنوعة األخرى مثل مزيالت شحنة الكهرباء االستاتيكية، أجهزة االنذار عن 

  .الحرائق، األنابيب اإللكترونية ومعدات القياس والوسائل التعليمية
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 0.37(ميكروكوري  0.36 و  0.01د بين وقد تراوحت كمية الراديوم في ساعات الي
وقد جاء في بعض .  (Seelentag and Schmier, 1963)) كيلوبكريل 13إلى 

الدراسات في أوروبا أن نصيب الفرد الواحد من جرعة الغدة التناسلية ـ نتيجة 
ملي ريم في السنة  3.3إلى   0.5الستخـدام الراديوم في أدوات التوقيت ـ تتراوح بين 

وقد قدر آخرون أن . (Robinson , 1968)) ميكرو سيفرت في السنة 33ى إل 5(
  0.1 جرعة الغدة التناسلية للفرد والناتجة عن ساعات اليد التي تحتوي على

ملي ريم في  6ـ تكون في حدود ) كيلوبكريل 3.7(  226- ميكروكوري من الراديوم 
ة السنوية للجلد الذي يقع ، وأن الجرعة الممتص)ميكروسيفرت في السنة 0.06(السنة 

وبالرغم من ). ملي سيفرت 1.65( ريـم  165تحت وجه ساعة اليد قد تصل إلـى 
على كيمة أكبر من الراديوم مقارنة بساعات اليد إال ) المنبهات(احتواء الساعات الكبيرة 

 الجسم وقد قدر مكافئ جرعة كامل. أن الناس عادة ما يكونون على مسافات بعيدة عنها
) كيلوبكريل 19(ميكروكوري  0,5سنوية عند التعرض للساعات الكبيرة المحتوية علىال

إلى  0.07( ملي ريم في السنة  9ـ  7بمتوسـط يتـراوح بين  226من الراديوم ـ 
وذلك بين عشرة ماليين نسمة كانوا يعيشون أو يعملون , )ملي سيفرت في السنة  0.09

وعلى الرغم من توقف بيع .  ( NCRP, 1977c)بالقرب من هذه النوعية من الساعات 
في الواليات المتحدة األمريكية منذ عام  226-ساعات اليد المحتوية على الراديوم 

ا مليون ساعة يد كانت م 10أن حوالي تشير إلى  1977، فإن التقديرات عام 1968
  . (NCRP, 1977c)تزال مستخدمة في الواليات المتحدة 

يدات المشعة المنتجة صناعياً ـ واألرخص سعراً ـ كبديل عن وقد استخدمت بعض النو
وقد وضعت لجنة . 147الراديوم، ومن هذه النويدات الترتيوم والبروميثيوم ـ 

التنظيمات الخاصة باستخدام كل من هذين النظيرين فهي  (NRC)التنظيمات النووية 
 37(كوري ميكرو  100في الساعة الواحدة بـ 147تحدد كمية البروميثيوم ـ

ويكون أدنى سمك ). ميجابكريل 740(ملي كوري  20وكمية الترتيوم بـ ) ميجابكريل
 147لغطاء الساعة كافياً المتصاص دقائق بيتا المطلقة من كل من البروميثيوم ـ

والترتيوم، ولكن يمكن أن يحدث التعرض اإلشعاعي نتيجة لالستنشاق أو االمتصاص 
. (Fitzsimmons et al. , 1972)المتطايـر  عـن طريق الجلـد مـن الترتيوم
غ  جرعة مكافئة سنوية تبل 147البروميثيوم ـ ى ويتلقى حامل ساعة اليد المحتوية عل

، بينما يتلقى الذين يحملون ساعات الترتيوم التي )ملي ريم 0.04(رت ميكروسيف 0.4
 Mc Dowell-Boyer and)) ملي ريم 0.1(رت ميكروسيف 1تتألق إشعاعياً نحو

O’Donnell, 1978; NCRP, 1987d) .  
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حيث , السيراميك خدام في الماضي كمادة ملونة في تزجيجكان اليورانيوم شائع االست 
وتتراوح الجرعة التي  .تتراوح بين األحمر البرتقالي واألصفر الليموني يولد ألواناً

ة ـي الساعـملي راد ف 20, 0.5مسـة لهذه المزججـات بين تتعرض لها األيدي المال
، وذلك بالنسبة للمزججات التي تم إنتاجها قبل عام )ميكروغراي في الساعة 200ـ  5(

إال أن هناك قرائن على أن الجرعات الناجمة عن السيراميك المنتج بعد عام , 1944
, 1961وفي عام .  ( Menczer, 1965)قد يكون أقل من خمس تلك القيمة  1944

أصدرت لجنة الطاقة الذرية األمريكية قراراً بعدم الحاجة إلى ترخيص باستخدام 
 % 20اليورانيوم في تزجيج السيراميك إذا كان محتوى اليورانيوم في المزجج أقل من 

  .( Simpson and shuman, 1978)في الزجاج  % 10في السلع المسطحة، أو 

تبلغ بضعة مئات من األجزاء من المليون لتحسين  اكيزبترواستخدم اليورانيوم كذلك 
وتأتي الجرعة األساس من تشعيع .  ( Thompson, 1978). مظهر األسنان الخزفية

ملي سيفرت  14(ريم من السنة  1.4األنسجة داخل تجويف الفم، وتقدر هذه الجرعة بـ 
، كمـا يؤدي (Epithelial tissue) لحجـم صغيـر في النسيج الظهاري ) في السنة

ريم فــي  1.6 في الخــزف إلى زيادة الجرعـة إلى 40وجـود البوتاسيوم ـ
وقد اقترح أن يكون الحد األعلى لتركيز اليورانيوم ). ملي سيفرت في السنة 16(السنـة 
ريم في  1.0جزء مـن المليـون، وهو مـا يؤدي إلـى جرعة في حدود  37هـو 

الستعاضة عن األسنان المحتوية ولم يحظ برنامج ا). نةيفرت في السملي س 10(السنـة 
كما أن تنفيذ . على اليورانيوم بالقبول وذلك نظراً لتدني المخاطر الناشئة عن اليورانيوم

مثل هذا البرنامج يتطلب استبدال نحو عشرين مليون من القناطر أو األسنان الصناعية، 
  .وذلك يتكلف عدة مليارات من الدوالرات 

. الثوريوم في تركيب العدسات الضوئية المستخدمة في بعض األجهزة التخصصيةيدخل 
العدسات  وجود وعلى الرغم من عدم وجود خطورة على مستخدمي تلك األجهزة من

وعلى الرغم من أن مدى . في العدسات العينيةبداخلها، فقد اكتشف وجود الثوريوم 
، فإن الجرعة التي تتعرض لها  ( NCRP, 1987d)انتشار هذه الممارسات غير معلوم 

ميكرومتر وعلى مدى عشرين ساعة في  50عين مستخدم هذه األجهزة على عمق 
ثوريوم ـ تقدر بحوالي  %0.05األسبوع من استخدام المجهر الذي تحتوي عدسته على 

  ) .ريم في السنة 3(ملي سيفرت في السنة  30
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ود الثوريوم واليورانيوم في وهناك مصدر أكثر شيوعاً للتعرض اإلشعاعي وهو وج
وتدخل هذه العناصر في  . (Goldman and Yaniv, 1978)الطبية  النظاراتعدسات 

عملية صنع الزجاج، نظراً الرتباطها الطبيعي مع العناصر األرضية النادرة المستخدمة 
عام  (OMA) وقد اعتمد اتحاد منتجي العدسات. في إحداث لون خفيف في الزجاج

 45,0راً طوعياً للحد من النشاط اإلشعاعي في زجاج العدسات إلى أقل من معيا ،1975
وقد .  (OMA, 1975)جسيمة ألفا على السنتيمتر المربع في سطح العدسة في الدقيقة 

عواقب وجود النشاط (Goldmane and Yaniv)ولدمان ويانيف حلل كل من غ
اه أن النسيج الحرج هو اإلشعاعي في زجاج عدسات العيون وخلصا إلى استنتاج مؤد

 50من القرنية والمرجح أنها تقع على عمق  (Germinal layer)ة البذريالطبقة 
ساعة في اليوم، أي  16وعلى افتراض أن الفرد يستخدم  النظارة حوالي . ميكرومتراً

في  ةالبذريساعة في السنة، فإن الجرعة السنوية القصوى على الطبقة  6000حوالي 
في وعند األخذ ). ملي سيفرت 5(ملي ريم في السنة  500د قدرت بحوالي قرنية العين ق

أشعة ألفا، قدر المجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع  االعتبار معامل النوعية لمكون
ريم  4(ملي سيفرت من السنة  40مكافئ الجرعة السنوية بحوالي  (NCRP)والقياسات 
  ). في السنة

في أواني المائدة الزجاجية، وزجاج الديكور للحصول  جرى استخدام الثوريوم كذلكقد و
وقد تم قياس اإلشعاع .  (Sheets et al., 1995)في الزجاج " أصفر حقيقي "على لون 

وبالرغم من عدم اإلشارة إلى تراكيز . قطعة زجاج أصفر 125الخارجي المنبعث من 
قاربة مع تلك الصادرة عن الثوريوم كانت مستويات البيتا والجاما اإلشعاعية الخارجية مت

  .القطع المزججة باليورانيوم
  

א אאא
هو منتج ثانوي عن عملية تخصيب اليورانيوم، وقد تم  (DU) المستنفداليورانيوم 

استخدامه بصورة كبيرة في الذخيرة من قبل العسكريين نظراً لكثافته العالية، وقدرته 
لمزودة باليورانيوم وقد نتج عن صناعة وتجارب الذخيرة ا. ختراق الدروع الفائقة على ا

ذلك إزالة التلوث في مرافق التصنيع والتجارب، وتطلب تلوثٌ إشعاعي متنوع  المستنفد
األطنان المترية من المقذوفات  من إطالق عشرات ارجرى اختبوقد . في بعض الحاالت
وكان . (Bernhardt, 1995)مواقع متعددة في  اليورانيوم المستنفدالمصنوعة من 
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بيكوكوري  35(بكريـل في الغـرام  1.3ف هـو في عمليات التنظياس المعيار األس
وضع معايير خاصة  في بعض الحاالت ليورانيوم الكلي، إال أنه تممن ا) في الغرام
جة نتي االختباراتثم تغيرت الممارسات الخاصة بإجراء  (Bernhardt, 1992)بالموقع 

 Oxenberg and) وم المستنفداليوراني ل التلوث البيئي الناجمة عن ذخائرعي بمشاكللو

Davis, 1993) . 9(بعمق ثالثين قدماً  اللتقاف هذه القذائف،فقد جرى بناء صناديق 
ملئت برمال من النوعية التي تستخدم في البناء، لتحسين استرجاع مقذوفات ) أمتار
في أبردين بوالية  د من انتشار التلوث في ساحة االختباراتحل، وارانيوم المستنفداليو

من المقذوفات منذ بدأ استخدامها  % 85هذه الصناديق حوالي  احتجزت وقد. ميريالند
ة قبل تطبيق نظام ت سائدرة التي كاناسترجاع الذخي جهودبينما نجحت  .1989عام 

  . ورانيوم المستنفداليفقط من قذائف  % 57ـ 5بين  ما جمعفي  صناديق اإللتقاف

المستخدمة في  لقهم بأن قذائف اليورانيوم المستنفدوقد عبر المحاربون القدماء عن ق
قد تكون مسؤولة بصورة جزئية عما عرف بعرض ربما , حرب عاصفة الصحراء

وقد تبنت وزارة شؤون المحاربين القدماء .  (Gulf war syndrome)حرب الخليج 
  ,Department of Veteran Affairs)هذا الموضوع مشروعات بحثية لدراسة 

  .ولم تنشر النتائج حتى اآلن (1995

א א  אא

في المصابيح  للتألقشاع استخدام الثوريوم منذ أمد طويل في صناعة الرتائن المولدة 
مليون، وتستخدم غالباً  25، ويقدر العدد المستخدم سنوياً من هذه الرتائن بحوالي الغازية

ملي غرام من  400إلى  250ما بين  رتينةيستخدم في كل . من قبل رواد المخيمات
رواد المخيمات أو المستهلكين وتقدر جرعة الفرد من . (O’Donnell, 1978)الثوريوم 
وهي جرعة منخفضة إلى , )السنةميكروسيفرت في  1(ملي ريم في السنة  0.1بأقل من 
وقدر . بتداول هذه األجهزة دون الحاجة إلى تشريع ينظم ذلك ، تكفي للسماحكبيرة درجة

ـ في دراسة حديثة  (NCRP)المجلس الوطني األمريكي للوقاية من اإلشعاع والقياسات
ميكروسيفرت  2ـ أن خمسين مليوناً من األشخاص يتعرضون لمستوى إشعاعي بمعدل 

فإن الجرعة المتلقاة ربما تتفاوت تبعاً لعمر ومع هذا ). ملي ريم في السنة 0.2(في السنة 
الثوريوم أثناء عملية الصنع، وهي  تفككويتم فصل وليدات . الرتينة ومدة استخدامها
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. بذلك ال تكون موجودة في الرتينة عند بدء استخدامها، ولكنها تتراكم خالل أيام قليلة
عملية  بفعل 212والرصاص ـ  212والبزموث ـ  224ويتطاير كل من الراديوم ـ 

 .االحتراق، ولكنها سرعان ما تتراكم مرة أخرى إذا لم يتم استخدام المصباح أليام قليلة
(Mohammadi and Mehdizadeh, 1983; Leutzelschwab and Googins, 

وتتوفر اآلن مصابيح ال تحتوي على الثوريوم ، في رتائنها، ويبدو أنها تحّل . (1984
ويمثل ذلك . لى مستوى سوق التجزئة في الواليات المتحدةمحّل مصابيح الثوريوم ع

تدريس العلوم التي اعتمدت لمدة طويلة على استخدام مصابيح الثوريوم  لمختبراتمشكلة 
كونها غير خاضعة للتشريعات ـ كوسائل إيضاح للنشاط لرخص ثمنها، ولـ 

  .اإلشعاعي
  
א  א

من الثوريوم في صناعة اللحام، وفي  2%محتوية على حوالي تن السغنتستخدم أقطاب الت
. الجودة العالية بلوغنزليـة عندما يتطلب األمر ة وفي الورش المـالمدارس التقني

ويستخدم . دء عملية اللحام، وثبات اللحاماتة بـة الثوريوم إلى سهولـؤدي إضافـوت
ماليين قطب  5ع نحو وم سنوياً لصنوغرام من ثاني أكسيد الثورييلك 1500نحو 

(NCRP, 1987 d)  .  

الدوري لنهايات  السحقطلق الثوريوم إلى الهواء أثناء عمليات اللحام، وخالل نوي
 ,Breslin and Harris)وقد قاس برسلن وهاريس. اشكله لتهذيباب األقط

تركيز الثوريوم المحمول في الهواء أثناء استخدام األقطاب المحتوية على  (1952
جرعة الخارجية والثوريوم المنقول من معدل ال م في اللحام، وخلصوا إلى أن كالًالثوريو
واستخدم ماكدويل بوير . ال يشكالن مخاطر غير مقبولة على عمال اللحام جواً

(McDowel-Boyer, 1979)  بيانات برسلن وهاريس ـ باإلضافة إلى مقابالت
جرعات التي يتلقاها عمال شخصية مع عمال اللحام، ومعلومات أخرى ـ لتقدير ال

فيما بين  ، يقعمسين سنةخنصيبهم من هذه الجرعات على مدى أن اللحام، وقد قدروا 
ويقدر المجلس الوطني األمريكي ). ملي ريم 88ـ  2.4(ميكروسيفرت  880و  24

عامل لحام  300,000أن هناك نحو    (NCRP) للوقاية من اإلشعاع والقياسات
ي على الثوريوم في الواليات المتحدة، وأن متوسط الجرعة يستخدمون أقطاباً تحتو

  ).ملي ريم 16(ميكرو سيفرت  160السنوية لهؤالء العاملين في صناعة اللحام هو 
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بإجراء قياسات جديدة للثوريوم  (Crim and Bradley, 1995)وقام كريم و برادلي 
لة الجرعة النتائج بدال ولم يعبرا عن. المحمول في الهواء خالل عمليتي اللحام والشحن

خالل  المنقول جواًز الثوريـوم االستنتاج بأن تراكيـ ال إلىاإلشعاعية، ولكن توص
 Derived Air) الهواء المشتق ثوريوم العمليـات االعتيادية كانت أقـل مـن تركيز

Concentration, DAC)  1(بكريل للمتر المكعب  0.04 هوالذي  يالحالx10-12 
تفوق حد  منقولة جواًمن إحداث تراكيز  تمكن المذكوراند ولق). للترميكروكوري في ا

المشتق فقط عندما قاموا ـ عامدين ـ بشحذ األقطاب بمعدالت تفوق  الثوريوم تركيز
  .كثيراً المعدالت العادية

  
א א)(א א

في المجاالت الطبية والصناعية والبحثية من  االستخدامأصبحت النويدات المشعة الشائعة 
تشغيل المفاعالت ومعجالت الجسيمات خالل األعوام ل الهامة المرافقة المنتجات الثانوية
وعلى وجه العموم تعددت االستخدامات الواسعة لهذه النويدات . الخمسين الماضية

ومن العسير . الكيميائيةلخواصها الفيزيائية و طبقاً) باسم النظائر وبشكل رخوالمعروفة (
 يتفككوالجزء الذي  ،وضع تقديرات للكميات الكلية من النظائر المختلفة التي تنتج سنوياً

والكميات التي يتم التخلص منها في صورة  لإلستخدام، والجزء المتبقى ،منها من كلٍّ
  . نفايات

ـ ضمن العناصر د استخدمت أعداد قليلة من النظائر المشعة الموجودة في الطبيعة ـوق
وهو (  RADIUM Dد ـ  الثقيلة ـ كمقتقيات لألثر، فقد أمكن استخدام الراديوم

ـ منذ بدايات القرن العشرين ـ لالستدالل على وجود عنصر ) 210–الرصاص 
اص ـات الرصـة مركبـة بذوبانيـات الخاصـي الدراسـك فـاص وذلـالرص

(Von Hevesy, 1966)  .ن إنتاج كثير من النويدات ك أصبح باإلمكاـد ذلـوبع
رة باستخدام ـات كبيـة ـ بكميــ غير الموجودة في الطبيع الصنعية المشعة

 14ويشمل ذلك الكربون ـ. ان دي غراف والسيكلوترونألفمسرعات الجسيمات مثل 
، وهي عناصر مهمة في كثير من 131واليود ـ 24والصوديوم ـ 32والفسفور ـ

ضحت منذ الثالثينيات من القرن العشرين أهمية هذه وقد و. ات البيولوجيةـالعملي
منها كانت  المنتجةالنويدات المشعة المنتجة صناعياً كمقتفيات لألثر، ولكن الكميات 
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قليلة، كما أن األجهزة الالزمة الستخدامها كانت متوفرة في عدد محدود جداً من 
  .المختبرات

فباإلضافة إلى الكميات . طار النوويوقد تغير الموقف تماماً بعد اكتشاف ظاهرة االنش
ثانوية من  الحصول عليها كمنتجاتالكبيرة من كثير من النويدات المشعة التي أمكن 

من الفيض النتروني العالي المتوفر في المفاعالت  جعلشطار النووي، عمليات االن
إنتاج  وأمكن كذلك. إنتاج نوعيات جديدة من النظائر بواسطة التشعيع النتروني الممكن
الستخدامها في  238والبلوتونيوم ـ 241يوم ـات ما بعد اليورانيوم مثل األمريشنويد

 Thermoelectric power)حراريةالدخان، وفي توليد الطاقة الكهر كواشف

generation) . مشروع القنبلة النووية في (وقد أدرك المسؤولون عن مشروع مانهاتن
ية هذه النظائر المشعة، واتخذوا الخطوات في بداية بسرعة أهم) الحرب العالمية الثانية

وعندما حلت لجنة الطاقة الذرية محل . لتوفيرها خدمة للعلم والصناعة 1946عام 
أصبح استخدام النظائر المشعة لألغراض السلمية هدفاً  1947مشروع مانهاتن في عام 

  .رئيسياً للبرنامج 

أو كمصادر إشعاعية باتت معروفة وغنية عن لألثر  إن أهمية النويدات المشعة كمقتفيات
وتعتبر النظائرالمشعة في الوقت الحاضر إحدى األدوات األساسية بين أيدي . البيان

لوميضية السائلة وقد أصبح استخدام العديد من األجهزة مثل العدادات ا. الباحثين
كفاءة عالية ـ  اإلشعاعي ب وتعدادهاة بوسائل تبديل العينات والعدادات الجامية المزود

  .الصناعية والحكومية وفي المختبراتشائعاً على نطاق واسع في الجامعات 

وتسمح الحساسية الجيدة ألجهزة اقتفاء األثر، باستخدام كميات صغيرة جداً من النظائر 
الحصول على ترخيص من لجنة  استخدامها ال يستلزمو أو مستثناة، مهملة ،المشعة

أو من الواليات باعتبار أن تلك الكميات من ضمن  (NRC)ريكية التنظيمات النووية األم
من الئحة التنظيمات الفيدرالية  10من الفصل  30ويتضمن الجزء . الكميات المعفاة

  .التنظيمات ذات الصلة بذلك  (CFR 10)األمريكية 
تستخدم فيها النُويدات المشعة إما للتشخيص أو ) سريرية(وهناك عدة طرق إكلينيكية 

مليون عملية طبية ـ تستخدم فيها النظائر المشعة ـ  100ويتم إجراء حوالي . لعالجل
وفي معظم هذه العمليات، تستخدم .  (NCRP, 1989b)في الواليات المتحدة كل عام 

وقد بلغ عدد . كميات صغيرة من النويدة المشعة في الفحوص الطبية خارج الجسم
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 عملية مليون 6.1لنويدات المشعة داخل الجسم العمليات  التشخيصية التي وضعت فيها ا
ويتعرض .  (Metter et al, 1993) 1990عام  عملية مليون 7.4و 1950عام 

القائمون على الرعاية الطبية للمرضى والجمهور إلى جرعات إشعاعية منخفضة صادرة 
، (NCRP, 1996 c)عن أجسام المرضى وفضالتهم وذلك من خالل المالمسة المباشرة 

على أجزاء قليلة من الصيدالنيات المشعة ) البول والبراز(ا تحتوي فضالت المرضى كم
وفي الواليات المتحدة، فإنه يتم استثناء النويدات المشعة ـ التي . التي تعاطوها للعالج

المرضى ـ من المتطلبات المنصوص عليها بشأن  (Excreta) فضالتتحتويها 
ات المشعة المستخدمة في مختبرات البحوث الصرف الصحي والتي تطبق على النويد

ونتيجة لذلك،  فإنه يمكن قيـاس النشـاط . (CFR 20.2003 10)والتطبيقات األخرى 
اإلشعاعي بسهولة في مياه الصرف الصحي لبعض المؤسسات الطبيـة، وعلى 

ص تلـك المؤسسـات الكبيــرة التي تمـارس العالج بالطب النووي ـاألخ
(Prichard et al., 1981; Kennedy et al., 1992; Ainsworth et al., 1994)  .

وتؤدي سرعة . وتتميز معظم النظائر المشعة المستخدمة في الطب بأعمار نصف قصيرة
  .إلى منع تعرض الجمهور ألية جرعات ذات بال هاتخفيفتفككها و

  
א241−א א

ميكروكوري  20ي ـتحتوي على حوال 1951كانت أولى كواشف الحريق المنتجة عام 
 241-باألمريشيوم الراديومتم اإلستعاضة عن  من الراديوم، ولكن) مليون بكريل 0.74(

(Johnson, 1978)، لرخص ثمنها  وهو ما أدى إلى يسر تسويق هذه األجهزة
وكفاءتها، وسهولة تركيبها، مما جعلها اآلن شائعة االستخدام في المنازل والفنادق 

وتحتوي كل واحدة من هذه األجهزة على غرفة تأين صغيرة، . لمكاتب والمصانعوا
حيث يتأين الهـواء الموجـود بين قطبين داخلها بفعل مصدر مشع موضوع داخل 
رقيقة معدنية صغيرة، ويؤدي التأين الناجم عن المصدر المشع إلى سريان تيار كهربائي 

لدخان إلى خفض التيار الكهربائي مما وتؤدي جسيمات ا. خالل الفجوة بين القطبين
ويكون . ق اإلنـذار الصوتييـؤدي بدوره إلى تشغيـل دائرة إلكترونية، تطل

من الخلف بالفضة ومن األمام بالذهب  فـمغليوم على شكل ثانـي األكسيد ، األمريش
لحام وجهي الغالف بالطرق على الساخن  وقد تمأو بسبيكة من الذهب والبالديوم 

(Wrenn and Cohen, 1979) .كل كاشف ـ في الوقت الحالي ـ على أقل  ويتحتوي
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وقد .  (Stoval, 1989) 241يوم ـمن األمريش) كيلوبكريل 37(رام ميكروغ 1من 
 79تحتوي في المتوسط على  (Circa, 1970)المبكرة للكواشف  اميمكانت التص

وكان . تصاميم مطورةجرى تخفيضها تدريجياً بإدخال ) ماليين بكريل 3(ميكروكوري 
مليون وحدة في منتصف  12المعدل السنوي لمبيعات كاشفات الدخان هو حوالي 

من ) جيجابكريل 315(كوري  8.5الثمانينيات، وهذه الكمية الكلية تحتوي على حوالي 
  . (Harris, 1986) 241-يوماألمريش

فوتونات، لفا وسنة، وتنبعث منه أشعة أ 400يربو على  241-يوموعمر النصف لألمريش
وبسبب اإلنتشار الواسع الستخدام هذه الكواشف فقد كان هناك اهتمام كبير باحتماالت 
. التعرض اإلشعاعي والمخاطر على شاغلي األماكن التي تستخدم فيها هذه األجهزة

 Wrenn)وتأتي الجرعة القصوى من اإلشعاع الخارجي، والتي قدرها رين وكوهين 

and Cohen, 1979) ميكروسيفرت في  0.14(ملي ريم في السنة  0.014لي بحوا
وقد . ساعات في اليوم 8أقدام من الكاشف لمدة  6للشخص الذي ينام على مسافة ) السنة
حوالي يستخدم كاشف الدخان هو للفرد الذي  ةمتوسط مكافئ الجرعة السنويأن تقدر 
  .(NCRP, 1987d)) ميكروريم 8(ميكروسيفرت  0.08

أجهزة الكشف عن  احتراقويتعرض عموم الجمهور للمطلقات الداخلية التي تنتشر نتيجة 
، ولكن مستويات تلك (Landfills)الحريق، أو التخلص منها في مقالب النفايات 

إال أنه قد نشأت مشكلة . التعرضات الداخلية تقل عن التعرضات من اإلشعاع الخارجي
" يويوركشركة كوناواندا في ن"ف الدخان عندما قامت إحدى شركات تصنيع كواش

سنوات  6في نظام الصرف الصحي على مدى  241-يومبالتخلص من مصادر األمريش
(Kennedy et al., 1992)  .يوم فإنه تركز ـ خفيف األمريشوبدال من توزع وت

وقد احتوت الحمأة . الحمأة المتولدة في منشأة معالجة الصرف الصحي فيبطريقة ما ـ 
، كما )كيلوبكريل في الكيلوغرام 3.7(بيكوكوري في الغرام  100راكيز بلغت على ت

في ) كيلوبكريل في الكيلوغرام 28(بيكوكوري في الغرام  750وجدت تراكيز بلغت 
لبة وقد دفن هذا الرماد في مقالب النفايات الص. الرماد الجاف الناتج عن حرق الحمأة

وري في بيكوك 160من مقالب النفايات بـ حيث تقدر المستوى اإلشعاعي في عينات 
ولم يتم الكشف عن أي نشاط إشعاعي يتجاوز ). كيلوبكريل في الكيلوغرام 6.0(الغرام 

الخلفية اإلشعاعية عند القيام بقياس النشاط اإلشعاعي في كامل أجسام العاملين في مصنع 
باستخدام جهاز عداد معالجة مياه الصرف الصحي أو العاملين في مقالب النفايات، وذلك 
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اآلن أن  (NRC)األمريكية وتتطلب تشريعات لجنة التنظيمات النووية . كامل الجسم
تكون أية نويدة مشعة ـ يتم التخلص منها ضمن نظام الصرف الصحي ـ إما ذائبة أو 

  ).11الفصل  أنظر(محتواة خالل مادة حيوية قابلة للتشتت بيسر 
دام كواشف الدخان كبيرة في ضوء مزاياها الكبيرة وال تعد المخاطر الناجمة عن استخ

شخص حتفهم سنوياً في الواليات المتحدة  9000ويلقى نحو . في الكشف عن الحرائق
قد خلص رين و. من هذا العدد %90بسبب الحرائق في األبنية، وتشكل وفيات المنازل 

 %45أن ـ بعد تحليل بعض التقارير ـ إلى  (Wreen and Cohen, 1979)وكوهين 
عام  فيف. لو كانت كواشف الحريق متوفرةفيما من هذه األرواح كان يمكن إنقاذها 

عدد  أن في البنايات في الواليات المتحدة، إالّ شب أكثر من مليوني حريق 1994
االتحاد الوطني " حالة، ويعزو 4275درجة ملحوظة إلى ب الوفيات انخفض عن المعدل

فاض إلى اتباع معايير سالمة أفضل، وإلى استخـدام هذا االنخ "للوقاية من الحريق
  . (USA Today, 1995)كواشف الحريق 

  
א א א א אא

للنويدات المشعة بكفاءة لتوفير الطاقة الكهربائية الالزمة  التفككلقد تم استخدام حرارة 
هذه  وتعرف. ة الفضائيةلألجهزة العلمية ومعدات االتصاالت في األقمار االصطناعي

 ، أيRTG   (Radioisotope Thermal Generator)الوحدات لتوليد الطاقة باسم
 SNAP  (Satellite Nuclearأو باسم  ،مولدات الحرارة من النظائر المشعة

Auxiliary Power)، وقد . المولدات االحتياطية للطاقة في األقمار االصطناعية أي
المولدات في ثالث وعشرين رحلة فضاء أمريكية خالل عام استخدمت هذه األنواع من 

بهذه  1997المخطط لها عام  (Cassini) ، كما ستزود رحلة الفضاء كاسيني 1995
وقد تم تطوير الوحدة األولى من هذه . ت من مولدات الحرارة من النظائر المشعةاالوحد

المصغرة وقليلة الحاجة إلى األجهزة في نهاية الخمسينيات مع ظهور الدوائر الكهربائية 
لتوفير الطاقة  (RTG)وقد ثبت مالءمة مولدات الحرارة من النظائر المشعة . الطاقة

ت الرصد الجوي في الالزمة لتشغيل اآلالت و أجهزة القياس عن  بعد في محطا
 (SNAP 3) وقد أطلق أول هذه المعدات إلى الفضاء. (Morse, 1963)ة المناطق النائي

كهربائي لقمر اصطناعي يستخدم في النظام المالحي  واط 2.6لتوفير  1961عام 
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سنوات، إال  5وكان العمر التصميمي المقدر لهذه الوحدة هو .   TRANSIT "ترانزيت"
 نهائياً عن العمل القمر االصطناعي إيقافسنة بعدها تم  15أنها ظلت تعمل لمدة 
(Decommissioned) (Bennet et al., 1984) .كل أجهزة سناب المستخدمة  وكانت

، 238البلوتونيوم ـ تفككتعتمد على حرارة أ ـ 10في الفضاء ـ باستثناء أجهزة سناب 
أ، 10أما الطراز سناب . سنة 86.4وهو نظير يطلق جسيمات ألفا، وعمره النصفي 

ولقد . 235كيلوغرام من اليورانيوم ـ 4.5فيستخدم فيه مفاعل نووي يحتوي قلبه على
في أول قمر اصطناعي من نوع  %5.1كفاءة الحرارية لهذا النظام من حوالي تحسنت ال

وقد . في الوحدة التي استخدمت في رحلة جاليليو %6.6إلى  TRANSIT "ترانزيت"
أكتوبر  12في  (Space shuttle)الفضائي  المكوكة ـأطلق القمر جاليليو بواسط

باستكشاف  ، حيث قاممين ـ إلى كوكب المشتريفي رحلة ـ تستغرق عا, 1989
وقد كانت رحلة جاليليو مزودة بمولدين من . ار التي تدور في فلكهـالكوكب واألقم

وذلك (كهربائي  واط 570بقدرة إجمالية من النظائر المشعة  رارةـد للحنوع المولّال
في أول رحالت برنامج  التي استخدمت واط 2.6ة بالوحدة ذات القدرة ـمقارن

  ).ترانزيت

بدأ برنامج سناب في نهاية الخمسينيات، كانت هناك برامج مكثفة لتجارب وعندما 
األسلحة النووية في الجو، أثرت على سياسات األمان الموضوعة بالنسبة ألقمار سناب 

وقد جرى تصميم المعدات حينئذ بطريقة تضمن سالمة وحدات توليد الطاقة . الفضائية
حاالت وقوع حوادث سواء كان ذلك أثناء من النظائر وتمنع تشتت الوقود المشع في 

عملية اإلطالق، أو في مرحلة ما بعد اإلطالق ـ عندما تكون المركبة في المدى 
إال أنه . المرضيمسؤول السالمة، أو عندما تستقر المركبة في مدارها  لتحكّمالخاضع 

قد وضعت متطلبات متضاربة أمام المصممين لوحدات سناب األولى، تقضي أنه في 
ـ فإنه  بلوغ المركبة مدارهاحالة عودة دخول المولدات إلى الغالف الجوي ـ بعد 

لوقود على شكل جسيمات دقيقة بفعل الحرارة المتولدة عن كامل ايتحتم حدوث تشتت 
  .اإلحتكاك بالغالف الجوي

وكان األساس الذي قامت عليه المتطلبات الخاصة ببقاء الوقود داخل حاويته المعدنية هو 
بجوار موقع إطالق القمر  238غبة في تحاشي حدوث التعرض الواسع للبلوتونيوم ـالر

عند وقوع أي حادث محتمل، وكذلك لتفادي اإلنهيار الجزئي للحاوية الذي يمكن أن 
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وحيث . يحدث في حالة اإلحتراق البسيط وهو ما قد يحدث للقمر قبل استقراره في مداره
في الرحالت الفضائية المبكرة كانت في حدود  أن كمية البلوتونيوم التي استخدمت

فإن االحتراق الكامل لهذه الكمية  238من البلوتونيوم ـ) تيرابكريل 370(كوري 410
في الغالف الجوي العلوي، ثم تشتتها وتساقطها التدريجي بعد ذلك سوف يؤدي إلى 

ى التي ظلت والنويدات المشعة األخر 238–زيادة قليلة مضافة إلى سقط البلوتونيوم 
وقد تغيرت هذه الفلسفة بعد . تحدث منذ سنوات والناجمة عن تجارب األسلحة النووية

ذلك إلى متطلبات تقضي بضرورة بقاء الكبسولة سليمة تحت كل الظروف، أو على 
ولكن، بينما كانت السياسة األصلية سارية . 238األقل حتى يتم تفكك البلوتونيوم ـ

ـ انفجر جهاز سناب يحتوي على 12عرض له في الفصل المفعول، ـ كما سيتم الت
، وتحول إلى بخار بفعل 238–من البلوتونيوم ) تيرابكريل 630(كوري  17000

ألف قدم  150الحرارة المتولدة عن الدخول إلى الغالف الجوي لألرض على ارتفاع 
العقد فوق المحيط الهندي والذي نتج عنه جرعة كلية مودعة خالل خمسين عاماً، في 

ملي  0.36(ملي ريم  36اللمفاوية التنفسية لسكان العالم، وتبلغ قيمة هذه الجرعة حوالي 
وعلى النقيض من ذلك فإن سفينة الفضاء نمبـس  .(Shleien et al.,1970)) سيفرت

التي أطلقتها وكالة الفضاء القومية األمريكية من كاليفورنيا عام   (Nimbus-B1) 1ب 
 30ا بمعرفة مسؤول أمان التجارب في الوكالة على ارتفاع قد تم تحطيمه 1968

كيلومتراً بسبب خطأ في نظام التوجيه، مما أدى إلى سقوط مولدات الحرارة بالنظائر 
المشعـة في قناة سانتا باربارا، حيث جرى إستعادتها وهي بحالة جيدة 

(Bennet,1981) .  

وهي في طريقها إلى  (Apollo 13) 13للو تضررت سفينة الفضاء أبو 1970وفي عام 
القمر، وعادت المركبة القمرية ومولد سناب  الملحق بها إلى جو األرض فوق جنوب 

كم، ولم تسترجع العبوة  6المحيط الباسفيكي حيث نزل المولد في خندق تونجا على عمق 
ذلك على وجود أي دالئل عن وجود أي  تلىمطلقاً، ولكن لم يستدل من المسح الذي 

إشعاعي سواء في الجو أو في المحيط الباسفيكي، مما أدى إلى االستنتاج بأن نشاط 
  .الحاوية بقيت سليمة

مفاعالت لالستخدام في ) حينئذ(وقد طور كل من الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي 
الفضاء الخارجي، ولكن واحداً فقط من هذه الوسائل تم إطالقه بمعرفة الواليات المتحدة 
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يوماً فقط من  43أ، إال أنه أوقف عن العمل بعد 10ـ وهو سناب  1965م ـ في عا
وظل . سنة وذلك بسبب عطل كهربائي 4000استقراره في مداره ليستمر به لمدة 

بيتا  7.4(كوري  x 2 510المفاعل في مداره، وتتكون الشحنة النشيطة إشعاعياً من 
) تيرا بكريل 3.7(كوري  100ل من من نواتج االنشطار، ولكنها تفكَّكت إلى أق) بكريل

) جيجا بكريل 37(ويتوقع أن تصل إلى أقل من كوري واحد ) 1986(في الوقت الحالي 
  . (Bennet,1981)سنة  100بعد 

سفينة فضاء مجهزة بالمفاعالت  30وقام االتحاد السوفييتي السابق بإطالق أكثر من 
 954ألرض في رحلة كوزموس وتحطم أحد هذه المفاعالت عند دخوله جو ا. النووية

وبعد . 12وسيوصف هذا الحادث بالتفصيل في الفصل . 1978وتناثر فوق كندا عام 
حادث كوزموس األول بمدة قصيرة، شكلت األمم المتحدة مجموعة عمل حول استخدام 

  .(United Nations,1981)مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي 

) 1402كوزموس (أن قمراً إصطناعياً روسياً آخر  1983فبراير عام  7وقد أعلن في 
وكان ذلك القمر . الذي احتوى على مفاعل يورانيوم مخصب قد دخل جو األرض

مصمماً بحيث يتفتت ويتناثر فور دخوله المجال الجوي لألرض، إال أنه يعتقد أن جزءاً 
 1600 من قلب المفاعل قد دخل منطقة جنوب المحيط األطلسي على مسافة حوالي

وأوضحت تحليالت عينات الغبار المأخوذ من طبقات الجو . كيلومتر شرقي البرازيل
العليا بالبالونات في منطقة نيومكسيكو ـ بعد مضي سنة على الحادث ـ وجود 

 Leifer et)اليورانيوم المخصب والذي عزي سبب وجوده إلى المفاعل الروسي 

al.,1984) .  

يحتوي على مفاعل ) 1900كوزموس (عي روسي ثالث كما فقد اإلتصال مع قمر إصطنا
وقد أمكن رفع المفاعل بواسطة أحد أنظمة السالمة به إلى مدار . 1988أبريل  18في 

، إال أن ما تبقى من القمر قد عاد إلى جو 1988سبتمبر  30كيلومتر في  720ارتفاعه 
تحطمت  1996أكتوبر  18وفي .  (Finck,1990)األرض في أكتوبر من نفس العام 

سفينة فضاء روسية كانت متجهة إلىالمريخ وسقطت في المحيط الباسفيكي على عمق 
وكانت السفينة تحتوي . كيلومتر غربي شيلي 1000متر، وعلى مسافة حوالي  5000

غرام من  200على أربع وحدات من مولدات الحرارة بالنظائر المشعة بها حوالي 
  . مريكيون أن هذه الوحدات بقيت سليمةويعتقد المسؤولون األ. البلوتونيوم
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وقد استخدمت اثنتان من الوحدات الحرارية النظائرية المشعة في رحلة جاليليو، تحتويان 
، ويمثل ذلك كمية هائلة من )بيتا بكريل 10.4أي ( كـوري x5 10 2.8على 

 مما يتطلب توفير أقصى درجات األمان لضمان احتواء الوقود في 238-البلوتـونيوم
حالة وقوع أي من الحوادث الكثيرة المحتملة، وتشمل تلك الحوادث المحتملة االنفجارات 
التي قد ينتج عنها إطالقات من البلوتونيوم بسبب موجه الضغط من االنفجار والتأثيرات 
الحرارية لكرة اللهب، أو قذف المولدات بسرعة عالية مع احتماالت اصطدامها باألسطح 

وحتى في حالة نجاح . منصة إطالق المركبة إذا ما حدث أي خلل الصلبة القريبة من
عملية اإلطالق، يبقى هناك احتمال انفجار وقود الصاروخ قبيل دخول مركبة الفضاء 
إلى مدارها، أو عند استقرارها في هذا المدار، أو عند دخولها مرة أخرى إلى المجال 

ويعتبر . (General Electric Co.,1985)الجوي لألرض في حالة حدوث أي خلل 
في ذمة التاريخ اآلن، بينما تظل  1989أكتوبر  12اإلطالق الناجح لمركبة جاليليو في 

وقد استخدمت كميات . سابحة في الفضاء" البلوتونيوم" مولدات الحرارة النظائرية من
في األقمار اإلصطناعية  238مقاربة للكميات المستخدمة في جاليليو من البلوتونيوم ـ

وقد اتخذت إجراءات طوارئ ـ مشابهة لتلك التي جرى اتخاذها في . التي أطلقت حديثاً
 6في  (Ulysses)إطالق المركبة جاليليو ـ عند إطالق القمر االصطناعي يوليسيس 

ستخدم فيه وهو قمر صمم الستكشاف المنطقة القطبية من الشمس، وا 1990أكتوبر عام 
  .كهربائي واط 280مولدان قدرتهما 

وجدير بالذكر أن طرق تقدير المخاطر المحتملة ـ والمشار إليها في الفصل الثامن ـ 
والتي لعبت دوراً مهماً في برامج األمان للصناعة النووية، قد ابتدعت أصالً في برامج 
الفضاء وذلك بهدف تقدير االحتماالت والعواقب ذات الصلة بفشل الرحالت الفضائية في 

مليات ما قبل اإلطالق وحتى استعادتها عقب دخولها المجال كل مرحلة بدءاً من ع
وترتبط الحاجة إلى استخدام طرق متقدمة لتقدير احتماالت الفشل في الرحالت . األرضي

الفضائية ـ جزئياً فقط ـ بمسألة استخدام المولدات الحرارية بالنظائر المشعة في هذه 
الخاصة لبرامج الفضاء وهي أنه غالباً ما السفن، إال أن ذلك يرتبط بدرجة أوثق بالطبيعة 

تستخدم كميات كبيرة من أنواع الوقود القابل لالنفجار وأن العديد من المهمات الفضائية 
ويجب التنبيه إلى المخاطر التي تمثلها  هذه المركبات على المناطق . يقوم بها اإلنسان

تدابير ضمان األمان في برامج ولقد ثبت أن . المأهولة بالسكان في بقاع كثيرة من العالم
الفضاء األمريكية كانت بالغة الفعالية خالل العقدين األولين لبرنامج الفضاء، إال أن 
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كشف عن صعوبات كبيرة في تحديد وتقدير  1986انفجار السفينة شالنجر في يناير 
ج ونتيجة لتزايد استخدام المصادر المشعة في برام. جميع األسباب الطارئة المحتملة

الفضاء،  وما قد يترتب على ذلك من حوادث محتملة، فقد طرأ تطور ملحوظ في كمية 
وكذلك في  (Finck, 1990; Lyman,1993)األدبيات المتعلقة باالستعـداد للطوارئ 

  .(Muck,1993)التدابير الالزمة للتعامل مع حطام تلك السفن 
  

א א א
نة من مختلف األنواع سنوياً في الواليات المتحدة مسمائة مليار شحخيجري نقل حوالي 

تتعلق بالنفايات الخطرة، أو القابلة ) %0.02(األمريكية، منها حوالي مائة مليون شحنة 
مليون  2ويبلغ عدد الشحنات المشعة حوالي . لإلشتعال أو السامة أو المتفجرة أو المشعة

مليون كوري  9توي على حوالي مليون عبوة، تح 2.8شحنة سنوياً، تتكـون من حوالي 
 ,NCRP,1977c; Wolf)وال يشمل ذلـك شحنات الوقود المستهلك ) بيتابكريل 330(

1984; McClure and Cashwell, 1992)  .  

وتتسم القواعد والتنظيمات التي تحكم نقل المواد المشعة بالتعقيد وذلك نظراً لتنوع 
ي تنظيم نقل هذه الشحنات في الواليات ويجر. الشحنات التي تطبق بشأنها هذه القواعد

ولجنة التنظيمات  (DOT)المتحدة تحت المسؤولية المشتركة بين كل من وزارة النقل 
وتنطوي معظم هذه الشحنات على كميات صغيرة من النويدات المشعة،  .(NRC)النووية 

  . التي تستخدم عادة في المراكز البحثية والمرافق الطبية

د األمريكي هي أول من أصدر التنظيمات الخاصة بنقل المواد المشعة وكانت هيئة البري
ب بسب) أفالم التصوير الضوئي(وذلك إثر اكتشاف فساد شحنات األفالم الفوتوغرافية 

وقد صارت مشكلة . (Pelletieri and Wells, 1985)ات الراديوم اختالطها مع شحن
اء الحرب العالمية ـلتي حدثت أثنداً إثر التطورات اـنقل المواد المشعة أكثر تعقي

الثانية، الشيء الذي حدا بالوكاالت االتحادية األمريكية ـ المنوط بها مراقبة الشحنات 
أن تركز اهتمامها األساسي على شحنات خامات اليورانيوم والثوريوم، وعلى  ـ الخطرة

ادرة عن الفضالت من العمليات الكيميائية والنويدات المشعة الواردة إلى أو الص
ولم تكن صناعة الطاقة النووية قد توطدت حينئذ، وكان نقل . المؤسسات البحثية والطبية

الكميات الكبيرة من المواد االنشطارية من المسؤوليات التي أسندت إلى لجنة الطاقة 
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اقترحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية  1961وفي عام . حديثة التكوينالالذرية األمريكية 
ت تتأسس على القواعد الصادرة عن الواليات المتحدة األمريكية، والتي دعت تنظيما

وقد جرى . لتبني هذه القواعد بهدف تعميمها على هذه الدولالوكالة فيها الدول األعضاء 
، كما قامت وزارة النقل األمريكية 1973تعديل التنظيمات المقترحة من الوكالة عام 

لتكون أكثر توافقاً مع تنظيمات الوكالة الدولية للطاقة  بمراجعة القواعد الصادرة عنها،
في إطار  (DOT)ويأتي تفصيل التنظيمات الصادرة عن وزارة النقل األمريكية . الذرية

وحيث أن تلك الالئحة .  (CFR)من الئحة التنظيمات الفيدرالية األمريكية 49الجزء 
قبل األشخاص المحتاجين إلى قابلة للتغيير، فإنه يتوجب الرجوع إليها مباشرة من 

لوائح وزارة التي تزاد على  التنظيمات اإلضافية وتنشر. الوقوف على أحدث المتطلبات
 CFR 10)وذلك في الوثيقة  (NRC)بواسطة لجنة التنظيمات النووية النقل األمريكية 

  .  CFR 124 39وكذلك في مطبوعة هيئة البريد األمريكية  (71

ة للطاقة الذرية ـالوكالة الدولية عن ـجيهات الدوليولتات واـدر التنظيمـوتص
والمنظمة الدولية للطيران المدني والمنظمة الدولية للنقل البحري والمنظمة الدولية للنقل 

  .الجوي

ة فإن المـادة المشعة تعـرف ـوبموجب التنظيمات الصادرة عن وزارة النقل األمريكي
   غرام/وريـميكروك 0.002ي ـالنوع شعاعيا اإلـبأنها المادة التي يتعـدى نشاطه

، حيث يمكن مالحظة أن )قديم(محافظ جداً ف ، وذلك تعري)كيلوغرام/كيلوبكريل 74(
تلك القيمة هي في حدود مرتين  ونصف المرة من النشاط اإلشعاعي للبوتاسيوم 

  .)الكيميائي الطبيعي( العنصري

على ، والمعنية بالعمليةوكميات النويدات  على أنواع وتعتمد متطلبات التنظيم الدقيق للنقل
لنقل المواد " بالغة اإلحكامالمتينة "فتستخدم العبوات . المستخدمة) الشاحنة( نوع المركبة

 فواشكأو البضائع االستهالكية مثل  ،منخفضة النشاط اإلشعاعي مثل خامات اليورانيوم
الكميات الصغيرة من المواد  أما .منخفضة المستوى اإلشعاعيالالنفايات  وكثيرالدخان، 
ات المستوى المسموح به في العبو األعلى من اإلشعاعي طاذات تراكيز النشالمشعة 

، A (Type A packages)يتم شحنها في عبوات من النوع ف" المتينة بالغة اإلحكام"
البراميل أو من الصناديق الخشبية أو من  (Fiberboard)والتي تجهز من ألواح األلياف 

وتختلف . ة الفظاظةالمصممة خصيصاً لكي تتحمل ظروف التداول متوسط فوالذيةال
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تبعاً للصورة التي تكون عليها المادة المشعة "   A"متطلبات الشحن في العبوات من النوع 
وتتراوح الكميات التي يمكن شحنها . النتشار في البيئةقابليتها لأو عدم  قابليتهامن حيث 

لبعض نظائر ) ميجابكريل 74(كوري  0.002بين " A"في العبوات من النوع 
 37(كوري  1000حتى  "في أية صورة"م والبروتوكتينيوم والبلوتونيوم الكاليفورنيو
ومن أمثلة النوع  "تنقل في صورة خاصة"للكثير من النويدات األقل خطورة ) تيرابكريل

ومن .  147Pmيثيوم والبروم  (32S)والكبريت  (14C)والكربون  (3H)األخير الترتيوم 
في عبوات متينة محكمة من الشحنات المشعة يتم نقلها  %3.5الجدير بالذكر أن حوالي 

  " .  A"من النوع  في عبوات أو
حاويات سبق  فييجب تعبئتها  فهي التي" B"من النوع  )التوالحم( أما الشحنات

تتضمن تلك و". A"من حاويات النوع  قساوةاختبارها، بحيث تتحمل إجهادات أكثر 
أمتار على أسطح صلبة، وكذلك السقوط من  9االختبارات الشاقة السقوط من ارتفاع 

سم، وكذلك التعرض  15ارتفاع متر واحد على حافة مدببة لقضيب من الصلب قطره 
. فهرنهيت في حالة المواد القابلة لالنشطار° 1475رة ثالثين دقيقة لدرجة حرارة ـلفت

الختبار الغمر تحت الماء ـ على عمق متر " B"من النوع  كما يجري تعريض الشحنات
" B"وتمثل الحاويات من النوع . ساعات 8واحد من سطح الماء ـ لزمن ال يقل عن 

ة إال أن القدرة ـواد المشعمن مجموع عدد الحاويات التي تنقل الم %3.5حوالي 
من مجموع  %90ي اإلشعاعية للمواد المنقولة من هذا النوع من الحاويات تمثل حوال

  .القدرة اإلشعاعية التي يتم نقلها

التفصيالت عن طرق  من اًكثيرالمطبقة  (CFR 71 10)اللوائح التنظيمية  وتتضمن
م، وينبغي الرجوع إلى هذه اللوائح مباشرة للتعرف على المتطلبات التعبئة والوس
  .المعمول بها

صغير من  عددمن شعة بدءاً من المواد الم مختلفةويمكن أن تشمل الشحنات نوعيات 
من النويدات غير الضارة وانتهاء بالنفايات ) كيلوبكريل 100حوالي (الميكروكوري 

أنواع  )1-10(ويوضح الجدول . عالية المستوى اإلشعاعي أو الوقود المستهلكال
ويالحظ أن الشحنات ذات الصلة . عامٍ نموذجيالشحنات التي جرى التعامل معها خالل 

من المجموع الكلي للشحنات،  %62مات الطبية للنظائر المشعة تمثل حوالي باالستخدا
يليها شحنات االستخدامات الصناعية، والتي عادة ما تكون في صورة مصادر إشعاعية، 
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كثيراً من الشحنات ذات الطبيعة السرية، وذات الصلة  )1-10(وال يشمل الجدول 
  .بوكاالت الدفاع

  غير المصنفةية نوالست الشحنا 1ـ  10الجدول 
  من المواد المشعة) غير السرية(

عدد الشحناتاالستخدام النهائي
النسبة المئوية 

 للشحنات

النسبة المئوية 
 لالشعاع

 34.3 62.2 1730000 الطبي

 0.2 18.6 519000 اآلخر

 63.1 7.6 213000 الصناعي

  0.7 4.1 114000 الطاقة
 1.5 6.5 181000 النفايات

 0.1 0.6 17100 عليمالبحوث والت

 0.1 0.3 7550 غير محدد
  ) Wolff )1984عن 

 أحداثتقرير " اسم قاعدة للبيانات يطلق عليها (DOE)وزارة الطاقة األمريكية  وتمول
وتصونه  (Radioactive Materials Incident Report, RMIR) "المواد المشعة

 ,McClure and Cashwell)كية في الواليات المتحدة األمري ةسانديا القومي مختبرات

1992).  

رة ـي الفتـة فـعبوة من عبوات الشحنات المشع 3506حادثة لـ  329ت ـوقد وقع
حادثة تتعلق  253إضافة إلى ذلك فقد كانت هناك . 1991حتى عام  1971بين عام 

 مرة، 65ومحكمة  واقعة بسيطة كما تضررت عبوات قوية 924بتداول العبوات و 
مرة خالل نفس هذه الفترة الزمنية، ولكن عواقب هذه   55Pمن النوع  تحطمت عبواتو

الحوادث كانت ضئيلة وذلك بسبب القدرة اإلشعاعية الضئيلة للمواد التي جرى شحنها 
فقط  %4.8ولم تقع حوادث تنطوي على تسرب المواد  المشعة إال في . بهذه الطريقة

" A"فقط من العبوات من النوع  %2ي ام، وفـاإلحك بالغةة ـت المتينمن عدد العبوا
اك أي حادث ينطوي على تسريب للمادة المشعة في حالة العبوات من ـولم يكن هن
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النوع من حادثة لهذا  85م وقوع ـة، برغـرة الزمنيـالل هذه الفتـخ" B"النوع 
إطالق أية مادة أال أنه لم ينجم عن ذلك " B"ن من نوع وقد تحطمت عبوتا .العبوات
  .يةإشعاع

ذات خبرة صلبة بيانات  قاعدة، ونشأت من مثل هذه الشحناتولقد جرى نقل ماليين 
االستنتاج أن االحتياطات التي تم اتخاذها كانت كافية لحماية ب تسمح بشؤون التأمين

. أو من تسرب المادة المشعة إلى البيئة ،الجمهور من اإلشعاع المباشر من العبوات
الخاصة  وكذلك الشحناتعالية المستوى اإلشعاعي، ال وبالرغم من أن عدد الشحنات

، ات المحتوية على كميات كبيرة من عناصر ما بعد اليورانيومـبالوقود المستهلك والنفاي
ي، ـمن النشاط اإلشعاع ةـن هذه الشحنات تحتوي على كميات هائلاً، فإـقليل نسبي

لطاقة األمريكية إلى وتتجه وزارة ا. ةـالوقايب درجات أكبر من ـولذلك هي تتطل
المختلفة نواع األا مع ـمتعددة األغراض التي يمكن استخدامهالتطوير مفهوم األوعية 

وعيات من شحنات الوقود ونقل ودفن بعض الن ف الخارجي لتخزينـمن التغلي
  .المستهلك

 مسطحات الحجم يمكن حملها على ضخمةُ (Casks) )البراميل الخشبية( وهذه األوعية
وهناك سمات تصميمية خاصة لهذه . عربات السكك الحديدية المناسبة أوبرية ال ناقالتال

دة أثناء الشحن ويزيد التدريع الالزم الحاويات تسمح بالتخلص من الحرارة المتول
والحاجة إلى تقوية تركيب الحاويات من وزن الطرود التي قد يصل وزن الشحنة 

وعاءاً ضخماً لنقل الوقود  )1- 7(كل ويوضح الش. طن 100الواحدة منها إلى حوالي 
الختبارات قاسية للتأكد من قوتها الميكانيكية  عرضةً هذه األوعية وتكون. المستهلك

تصميمها من قبل لجنة التنظيم النووي  قبولومقاومتها للنيران ومقاومتها للمياه وذلك قبل 
 اًاختبار )1-10(يوضح الشكل  المثيرةارات ـاالختب بينومن . (NRC)األمريكية 

ساعة وقد أسفر ذلك عن /كلم 130صدم أحد األوعية بقاطرة سكة حديد تسير بسرعة ل
إصابة البرميل بتلف بسيط جداً، في حين تعرضت الحاملة التي ثبت فوقها هذا الوعاء 

  .للتلف البالغ

ومن الجدير بالمالحظة أنه لم يتعرض أي فرد من الجمهور لمخاطر إشعاعية ذات قيمة 
اليين الشحنات من المواد المشعة التي تم نقلها على مدى سنوات عديدة في من م

  .الواليات المتحدة األمريكية 
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 130إصطدام حاوية وقود مستهلك بقاطرة تسير بسرعة :  1ـ  10شكل رقم 

وبالرغم من حدوث أضرار خارجية . كيلومتراً في الساعة كجزء من برنامج لإلختبار
  في الحاوية، فإن قابليتها الحتواء الوقود المستهلك بصورة آمنة لم تتأثر بسيطة

  ](DOE, 1995c)عن [
  

א א א א
الجرعات التي تلقاها  (NCRP)قدرت المجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع والقياسات 

مناقشتها في هذا الفصل ـ  تي تمكي من مختلف المصادر اإلشعاعية التيالجمهور األمر
لهذه  اًملخص )2-10(ويعطي الجدول .  (NCRP, 1987 b-d)من تقاريره ـ  في العديد

إلى أن حساب التقديرات  ويشار هنا. تنازلي لقيمِ الجرعة الفردية ترتيبٍ فيالجرعات 
ن ن هناك قدر كبير من عدم اليقيأو هذا الجدول هو أمر بالغ الصعوبة، الواردة في

ومع ذلك فإنها تسهم في توضيح األهمية النسبية لمختلف المصادر . يكتنف هذه التقديرات
  .اإلشعاعية
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  السنوية المقدرة لسكان الواليات المتحدة اتالجرع 2ـ  10الجدول 
  )أ( متنوعة الناتجة عن السلع االستهالكية ومصادر  أخرى

 مصدر التعرض

عدد السكان 
المتعرضين في 

 حدةالواليات المت

الفعالة السنوي متوسط مكافئ الجرعة 
 ب)ميكروسيفرت(

للمتعرضين من 
األفراد األمريكيين

لكل أفراد الجمهور 
 األمريكي

 10أقل من  10أقل من  230,000,000 أجهزة التلفاز

 10أقل كثيراً من  10أقل من  50,000,000 المواقع الطرفية لمشاهدة الفيديو

 1أقل من  4أقل من  50,000,000 العينيةزجاج العدسات

 0.4 2 50,000,000 )الرتائن(المصابيح الغازية

 0.2 160 300,000 مأقطاب اللحام الحاوية على الثوريو

 0.14 7.0 45,000,000 حشوات األسنان

 0.13  4.2 14,000,000 النقل الجوي للمواد المشعة

 0.05 - - نقل مواد دورة الوقود النووي

المتألقةالمنضدةوساعات اليد 
 )الترتيوم(

10,750,000 1 0.05 

 0.04 0.04 230,000,000 األنابيب االلكترونية

 0.04أقل من  10أقل من  800,000 مصادر االختبار

 0.03 0.08 100,000,000 كواشف الدخان

 0.014 0.4 8,100,000 )بروميثيوم(المنبهات والساعات

نيةفحص األمتعة باستخدام األشعة السي
 في المطار

30,000,000 0.021 0.0027 

 0.0005 3.2 40,000 مزيالت الكهربية االستاتيكية

 0.00004 0.0002 50,000,000 بادئات المصابيح المفلورة

  (NCRP, 1987c,d)عن   ) أ(
 ريم يلم 0.1 بالمليون من السيفرت يساوي جزء   ) ب(
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 אא

אא א

ربمـا كانت الجوانب التقنية في إدارة النفايات المشعة أقل تعقيداً من عواقبها 
تخزين النفايات المشعة يفجر التخوف  أن إمكانكما . االجتماعية ـ السياسية

 "ليس في فنائي الخلفي"الجماهيـري، وينعكـس ذلـك في تنامـي الفكرة الشائعة 
(Not in my backyard, NIMBy)  والتي تمثل اتفاقاً عاماً على القبول بتخزين

إال . النفايـات المشعـة، ولكن كل إدارة محلية تود لو أنها تدفن في أماكن بعيدة عنها
 Not) " ليس على كوكب األرض"أن هناك اتجاه أكثر تشدداً يتمثل في مفهوم آخر وهو 

on planet earth, NOPE) ي يدعو إلى عدم دفن النفايات في أي مكان على والذ
وهنـاك رأي آخـر . كوكـب األرض، بما يعني أنه ال يجب توليد هذه النفايات أصالً
ليس في عام انتخابي "يتسـم باألنانيـة ويشيع بين الساسة، وهو يقوم على مفهوم 

(Not in my election year, NIMEY).  ونستعرض في الفصل السادس عشر
  .ة واالجتماعية ذات الصلة بموضوع إدارة النفايات المشعةض القضايا السياسيبع

ويتم تصنيف العديد من النفايات المشعة طبقاً لخواصها الفيزيائية والكيميائية، وكذلك 
وتأسيساً على اعتبارات تقنية وقانونية وسياسية . طبقاً للمصادر التي تتولد عنها النفايات

دة من البرامج العسكرية يجري تداولها منفصلة عن النفايات المشعة فإن النفايات المتول
). DOE، 1983وزارة الطاقة األمريكية (المتولـدة عـن االستخدامـات المدنيـة 

وقد تم إعداد وثيقـة عـن تقانـة إدارة النفايات المشعـة بمعرفـة مغيسي وآخرين 
(Moghissi et al., 1986) .  

إدارة النفايات المشعة،  زيائية التي تتحدد على أساسها طرقلفيويكون من بين الخواص ا
عمر النصف للنويدات التي تحتويها هذه النفايات وكذلك الصفة الكيميائية التي توجد 

  .عليها 

وتوفر الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول األعضاء بها نظاماً لتصنيف النفايات المشعة 
(IAEA, 1993)وسوف . تباعه بنفس األسلوب في كل الدول األعضاء، ولكن ال يتم ا

  .نوضح في هذا الفصل نظام التصنيف المستخدم في الواليات المتحدة األمريكية
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ـ النفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي 1
فايات عالية ليست الن المعرفة باإلستثناء ـ ـ النفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي

. هي نفايات عناصر ما بعد اليورانيوم ود المستهلك والالوق المستوي اإلشعاعي وليست
شديدة " غاما"، ولكن قد تشمل مصادر "مستوى اإلشعاعيمنخفضة ال" وهي ليست دائماً

أهداف األغراض الطبية أو الصناعية، أو تشمل اإلشعاعي المستخدمة في  المستوى
التيرا  مئات(التي تحتوي على نشاط إشعاعي يقدر بعدة آالف الكوري المعجالت 

  ). بكريل

وتتكون النفايات منخفضة المستوي اإلشعاعي من مخلفات الصناعة النووية ومختبرات 
الفيزيائية لهذا النوع من النفايات  األشكالالبحوث، واألنشطة الصناعية والطبية، وتشمل 

ة وخردة المالبس الواقية الملوثة والورق والزجاج والمواد البالستيكية والمواد البيولوجي
وهناك أصناف ثالثة من النفايات منخفضة . المعادن، وقد تشمل كذلك مواد البناء

المستوي اإلشعاعي قد تتراكم بكميات ضخمة وتتطلب عناية خاصة، وتلك هي بقايا 
أنظر الفصلين السابع (  (Uranium mill tailings)استخراج اليورانيوم  مطاحن

من بعض برامج إزالة التلوث التي تنفذها وزارة والنفايات المتولدة ) والخامس عشر
انظر (بما في ذلك المخلفات الناتجة عن مشروع مانهاتن  (DOE)الطاقة األمريكية 

 نهاء تشغيلأو إ توقيفوالنفايات الناجمة عن عمليات ) الفصل الخامس عشر
)Decommissioning ( المحطات النووية)أنظر الفصل الثامن. (  

ووي المستهلك، أو ببساطة الوقود المستهلكـ الوقود الن 2
لم تتم إعادة معالجته كيميائياً سحبه من المفاعل بعد التشعيع، ووهو الوقود الذي يتم 

كل المواد ذات النشاط اإلشعاعي  لفصل العناصر المكونة له ويشمل الوقود المستهلك
رة النفايات ، فإن الوقود وطبقاً للتنظيمات األمريكية إلدا. التي تتضمنها وحدات الوقود

 ، إثرعلى تفككه اإلشعاعيمضي عام كامل  يعد وقوداً مستهلكاً إالّ بعدالنووي ال 
  .نووية ال القدرةاستخدامه كمصدر للطاقة في مفاعل 

  
ـ النفايات عالية المستوى اإلشعاعي 3

ي، والناتجة وهي نفايات إعادة معالجة الوقود المستهلك، ذات المستوى اإلشعاعي العال
الوقود المستهلك، بما فيها النفايات السائلة والتي تنتج مباشرة  معالجة من عمليات إعادة
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 ة يمكن الحصول عليها من هذهبمن عمليات إعادة المعالجة، وكذلك أي مواد صل
وقد تم التوسع . وتحتوي على تراكيز كبيرة من نواتج االنشطار النووي النفايات السائلة

النفايات النووية عالية المستوى اإلشعاعي في الواليات المتحدة األمريكية في تعريف 
من قبل لجنة التنظيمات النووية  والمعرفةعالية المستوى اإلشعاعي  المواد لتشمل

  .(NRC, 1994)والتي تتطلب إجراءات العزل الدائم  (NRC)األمريكية 
  
  (TRU)ـ نفايات عناصر ما بعد اليورانيوم  4

والعناصر . صناعات النووية العسكريةبعض ال التي تخلفهامن مشعات ألفا  ياتوهي نفا
النفايات  صنفتو. يومالنفايات هي البلوتونيوم واألمريشالرئيسة المثيرة للقلق في هذه 

تجاوز منخفضة المستوى اإلشعاعي ضمن نفايات عناصر ما بعد اليورانيوم إذا ما 
كيلو بكريل  3.7(نانوكوري لكل غرام  100 افيه يومتركيز البلوتونيوم واألمريش

  ).للغرام

نفايات "وقد تحتوي بعض النفايات المشعة، نفايات كيميائية خطرة، ويطلق عليها حينئذ 
لمشعة والنفايات النفايات ا كل من وفي الواليات المتحدة األمريكية، تخضع". مختلطة

ن من الصعب بمكان إدارة ومن هنا كا. رقابية وتنظيمية مختلفة الكيميائية لجهة
إالّ أن هناك جهوداً تبذل في الوقت . ألسباب بيروقراطية وتقنية" النفايات المختلطة"

الحاضر لوضع تنظيمات رقابية على النفايات المختلطة تقوم على أساس درجة 
المخاطر، وليس على أساس الجمع بين التنظيمات القائمة حالياً لكل من النفايات المشعة 

  . (Dragonette, 1995)فايات الكيميائية والتي يكتنفها قدر من التضارب والن
  

א א א
ق التخلص من النفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي ائتضمنت البحوث المبكرة عن طر

عقد اجتماع لمجموعة من  1958ففي عام . إمكانية التخلص من هذه النفايات في البحار
ء البحار من مجلس البحوث الوطني التابع ألكاديمية العلوم الوطنية األمريكية، علما

وناقش المجتمعون اآلثار الناجمة عن التخلص من النفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي 
 (NAS/NRC, 1959)وانتهى المجتمعون . في مياه المحيط األطلسي وخليج المكسيك

وقد . النفايات المشعة في المياه الساحلية الضحلةإلى أنه يمكن إيداع كميات كبيرة من 
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تم اختيار ثمانية وعشرين موقعاً رشحت لهذا الغرض بدون أن يؤثر ذلك على استخدام 
وقدرت الكمية اإلشعاعية الكليـة التي يمكن إيداعها . هذه المواقع في أغراض أخرى

من عنصر ) بكريلتيرا 9(كوري  250في أية منطقة واحدة وطوال عام واحد بحوالي 
وتعتبر هذه توصية . أو المكافىء البيولوجي للنظائر األخرى (90Sr) 90–اإلسترنشيوم 

 )1ـ  11(يوضح الجدول رقم . إذا ما قورنت بالممارسات الفعلية) ليبرالية(متسامحة 
قائمة ببعض النظائر المختارة، وتقديرات الكميات التي تناظر خطورتها اإلشعاعية 

وقد تمت مناقشة موضوع دفن . 90–من اإلسترنشيوم ) تيرابكريل 9(كوري  250
النفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي من الناحية العملية في مياه ساحل الباسفيكي 
بمعرفة لجنة أخرى من مجلس البحوث الوطني التابع ألكاديمية العلوم الوطنية، وانتهت 

 . (NAS/NRC, 1962)اللجنة إلى نفس النتيجة 
  1ـ  11ول رقم الجد

  النظائر المشعة المختارة المكافئة لمائتين وخمسين كوري بعض كميات من
مكافىء  250تبين الكميات األصلية التي سوف تنحل إلى  90–من اإلسترنشيوم 

  )أ،ب(كوري بعد فترة احتواء مدتها شهر وسنة
 سنة احتواء شهر احتواء بدون احتواء النظير
24Na 

32P 
35S 

42K 
45Ca 
59Fe 

60Co 
64Cu 
65Zn 
90Sr 
131I 

137Cs 

710 x 5.0 
15.5 

610 x 3.1 
610 x 3.1 
510 x 1.6 
310 x 1.2 

6.2 310 x 
5.0 410 x 

410 x 1.4 
250 

210 x 9.3 

410 x 9.3 

2410 
68.6 

610 x 3.9 
1410 

510 x 1.8 
310 x 1.9 
310 x 6.3 

2110 
410 x 1.5 

250 
410 x 1.2 
410 x 9.3 

18310 
910 x 1.1 
710 x 5.6 

22610 
510 x 7.5 
510 x 3.3 
310 x 7.0 

20110 
410 x 3.8 

250 
1610 

410 x 9.3 
  :بواسطة 

صرف النفايات المشعة إلى المحيط االطلنطي ومياه شاطىء "أ ـ مأخوذة بتصريح من تقرير 
بواسطة أكاديمية العلوم الوطنية، بلطف من مطبعة  1959سنة  655المنشور " الخليج

  .األكاديمية الوطنية، واشنطن دي سي 
جيجا  37= كوري واحد . ب ـ يستند التكافؤ على نسب التراكيز المسموحة لمياه البحر

  .بكريل
  

ويبدو أن دراسات مجلس البحوث الوطني التابع ألكاديمية العلوم الوطنية قد بررت 
فقد تم استخدام . الممارسات التي استخدمتها لجنة الطاقة الذرية األمريكية ومقاوليها
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 1946عام من  ـ بدًأخليج المكسيك كذلك و) الهادىء(األطلسي والباسفيكي  نالمحيطي
ـ للتخلص من عبوات من النفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي الناتجة أساساً من 

فقد استخدمت عبوات ـ سعتها خمس وخمسون جالوناً ـ . منشآت البحوث والتطوير
من الصلب السميك الحتواء مخاليط من النفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي مع 

وعندما أوقفت هذه . ص منها في المحيطاإلسمنت، والتي كانت تترك لتتصلد قبل التخل
، كانت كميات المواد المشعة التي أودعت في المحيطات بمعرفة 1970الممارسات عام 

، وكانت )تيرابكريل 3500(كوري  600,94الواليات المتحدة األمريكية قد بلغت 
معظمها من النويدات قصيرة عمر النصف أو النويدات قليلة الضرر المستخدمة في 

وقد مارست دول أخرى عملية التخلص من . اض االقتفاء أو في األغراض الطبيةأغر
 Holcomb, 1982 ; Sjöblom)النفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي في المحيط 

and Linsley, 1994) وكانت كميات المواد المشعة التي تم التخلص منها بهذا ،
  . )1ـ  11(في الجدول رقم األسلوب ضئيلة جداً بالمقارنة مع الكميات المبينة 

في المحيط  (Dumping)ولقد أوقفت الواليات المتحدة األمريكية ممارسات اإلغراق 
بسبب القيود التي أملتها االتفاقيات الدولية والتي نتجت عن الضغط المتصاعد ضد 

وقد تم ذلك رغم عدم توفر الدليل على وجود . التخلص من أية نفايات في المحيطات
ومن المفارقات الالفتة لالنتباه، أنه في خالل نفس الفترة . رة للممارسات القائمةآثار مدم

التي تم فيها التخلص من كميات صغيرة من المواد منخفضة المستوى اإلشعاعي في 
المحيطات تساقطت في المحيطات كميات هائلة من حطام المواد المشعة الناجمة عن 

حدود أن كميات في  )2 ـ 11(ضح الجدول رقم تجارب األسلحة النووية في الجو، ويو
 14–والكربون  137–والسيزيوم  90–يوم سترنشماليين الكوري من نويدات اإل

وبالرغم من أن المحيطات قد استقبلت هذه . والترتيوم دخلت إلى مياه المحيط الباسفيكي
لغذاء لم تساهم الكميات الضخمة من التساقط للنويدات المشعة، إالّ أن المصادر البحرية ل

بدرجة ملموسة في زيادة الجرعات اإلشعاعية المتلقاة في أقطار العالم التي تتوفر عنها 
وقد بنيت تقديرات المخاطر ـ الصادرة عن اللجنة . (Eisenbud, 1981a)المعلومات 

ـ على تلوث  (UNSCEAR)العلمية التابعة لألمم المتحدة حول تأثير اإلشعاع الذري 
وعلى سبيل . يةذية البرية ألن معظم األغذية تنتج من الزراعة األرضسالسل األغ

د إحصائي لعينات ممثلة من األغذية في مدينة سان فرانسيسكو، المثال فقد تم رص
واتضح أن مساهمة  لعدة سنوات، (90Sr) 90–وتحليل نسبة عنصر اإلسترنشيوم 

 %0.2ال تتعدى  90–رنشيوم اريات في النصيب السنوي للفرد من اإلستاألسماك والمح
بيكو كوري  3000و 1000ل جسم اإلنسان وتراوحت بين من الكمية الكلية التي تدخ
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ي مدينة نيويورك وقد خلصت دراسات العادات الغذائية ف. ل سنةلك) بكريل 111و 37(
ن المعروف أن هناك أماكن أخرى يمثل السمك وم. (Harley, 1969)ة إلى نتائج مماثل

ذاء، ولكن ليست هناك مؤشرات على أن الجرعات ت فيها نسباً أعلى من الغمحارياوال
  .اإلشعاعية التي تعرض لها سكان هذه األماكن كانت ذات بال 

  2ـ  11الجدول رقم 
  )أ(الترسيب المقدر للنويدات المشعة في المحيط الهادئ

 النويدة

اإلشعاعية الناتجة عن اختبارات 
 1972ـ1945األسلحة

المقدر في المحيط  الترسيب
 الهادىء

بيتا بكريل مليون كوري
)1015( 

 بيتا بكريلمليون كوري
)1015( 

  الترتيوم
  14–الكربون 
  90–نشيوم اإلستر

  137–السيزيوم 
 239-البلوتونيوم 

4,500 

5.8 

17 

27 

0.4 

170,000 

2,200 

630 

1,000 

15 

1,140 

1.9 

7.1 

11 

0.17 

42,000 

70 

260 
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6.3 
، 40المجلد  Health Physicsاستننسخت من مجلة . (Eisenebud, 1981a)ة عن أ ـ مأخوذ

  .بإذن من جمعية الفيزياء الصحية  435الصفحة 
  

برامج النفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي في الواليات المتحدة األمريكية
هناك في الوقت الحاضر أربع طرق مقبولة للتعامل مع النفايات منخفضة المستوى 

، المجاري العامة فيها في في الموقع، والتخلص )التفكك(اإلضمحالل : شعاعي وهي اإل
وغالباً ما يستخدم الكبس . األرض في الطبقة السطحية من، والدفن )الحرق(والترميد 

  .لتقليل حجم النفايات المدفونة 

هو السبيل المنطقي للتعامل مع كثير من النويدات قصيرة عمر  اإلضمحاللر ويعتب
وعلى سبيل المثال فإن نظائر اليود . ة في األغراض الطبية والبحثيةـلنصف المستخدما
ال ) اًيوم 80( 35–والكبريت ) أيام 4( 32–والفسفور ) أيام 8عمر النصف ( 131–

لتخلص منها، وذلك إذا ما توفر تحتاج إلى الشحن بعيداً عن موقع استخدامها بغية ا
 65ويسمح للنظائر التي ال يتجاوز عمرها النصفي . ن يتيح لها االنحاللمكان للتخزي

، كما أن لجنة التنظيمات النووية (CFR 35.92 10) هافي أماكن تخزين بالتفككيوماً 
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عن ذلك، القاعدة على مواد قد يزيد عمر نصفها  تسمح بتطبيق نفس (NRC)األمريكية 
هذه النظائر لفترة  اضمحاللوحالما يتم . ولكن على أساس معاملة كل حالة على حدة

  .، فإنه يسمح بالتخلص منها كنفايات عادية ل عمر النصفأمثا 10

من النفايات منخفضة المستوى  المنحلةويسمح بالتخلص من الكميات الصغيرة 
وقد وضعت لجنة التنظيمات النووية . الصرف الصحي العادي مجارياإلشعاعي في 

ت وأشكال النفايات التي يمكن التخلص في الواليات المتحدة قواعد صارمة تحدد كميا
من المهم لإنه و. (CFR 20.2003 10)السجالت التي يتحتم االحتفاظ بها كذلك منها و

النفايات قابلة للذوبان أو قابلة للتشتت، حتى ال يتركز النشاط اإلشعاعي  أشكالأن تكون 
  . )انظر الفصل العاشر(في أنابيب الصرف الصحي أو في معدات المعالجة 

من النفايات الناتجة عن المنشآت الطبية أو البحثية على كميات  %50وتحتوي حوالي 
والتي تتولد أثناء عمليات العد اإلشعاعي  14–والكربون  (3H)صغيرة من الترتيوم 

وفي هذه العملية، توضع العينات . الوميضي السائل وهي العمليات التي شاع استخدامها
وتستخدم ماليين . ملّي لتر 20بالستيكية سعتها  (Vials)ت السائلة المختبرة في عبوا

 ,Roche-Farmer)من هذه العبوات البالستيكية سنوياً في الواليات المتحدة األمريكية 

ويحتوي هذا العدد الكبير من العبوات على حوالي نصف المليون لتر من  (1980
جيجا بكريل  300حوالي  المذيبات العضوية، عادة ما يكون التولوين الذي يذاب فيه

وصارت مشكلة التخلص من هذه . 14–من الترتيوم والكربون ) كوري 8حوالي (
النفايات أكثر تعقيداً بسبب قابلية هذه المذيبات العضوية لالشتعال، وقد شبت حرائق 

أما كمية اإلشعاع الصادرة عن هذه العبوات، . كثيرة خالل عمليات نقل هذه النفايات
ات قيمة تقريباً مما حدا بمعظم المعامل البيولوجية الطبية إلى ترميدها فإنها غير ذ

مجهزة  (Incinerator)إن أية محرقة . دون أية مخاطر على الجمهور) بالحرق(
عبوات  الستالملحرق جثث الحيوانات أو أية نفايات حيوية أخرى هي أكثر من مالئمة 

  .وحرقها (Eisenbud, 1980 ; Philip et al., 1984)العد الوميضي السائل 

أصدرت لجنة التنظيمات النووية األمريكية معايير معدلة تسمح بحرق  1981وفي عام 
، إالّ أن المقاومة كانت ضارية ضد (NRC, 1981)عبوات العد الوميضي السائل 

ففي مدينة نيويورك ـ على سبيل المثال ـ منع مجلس المدينة . ترميد النفايات المشعة
ائح لجنة التنظيمات النووية في هذا الخصوص برغم صدور قرار عاجل من تنفيذ لو
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أكد على  (NYAM, 1983)لجنة الصحة العامة التابعة ألكاديمية نيويورك الطبية 
 اوعلى كل حال، فإن عمليات الترميد برهنت على أنه. األمان الكامل لعملية الترميد

وغالباً ما يقرن ذلك بترك النفايات  خيار آمن للتخلص من أنواع عديدة من النفايات،
 ,.Vetter, 1992 ; Emery et al)جزئي لها  اضمحالل إشعاعيفترة يتم خاللها 

ومن حسن الحظ، أنه صار هناك عزوف عن استخدام المذيبات العضوية . (1992
 الخطرة في عمليات العد الوميضي السائل، ومن هنا أصبح باإلمكان التخلص من

كانت تراكيز النويدات المشعة تحت الحدود  إذا نظام الصرف الصحينفاياتها خالل 
هو استخدام العبوات الصغيرة  آخر كما أن هناك تطور إيجابي. التنظيمية

(Minivials) ،يتيح استخدام كميات أقل من سائل العد الوميضي  الشيء الذي.  

ة المستوى للنفايات منخفض في طبقات األرض السطحيةن وتتم الرقابة على الدف
من كود التنظيمات الفدرالية  61زء مواصفات الواردة في الوثيقـة الجاإلشعاعي طبقاً لل

والهدف الرئيسي لهذه الالئحة هو أن تتم عمليات اختيار . (CFR 61 10) 10ـ 
الموقع، والتصميم، والتشغيل واإلغالق والرقابة بعد اإلغالق بحيث يبقى التعرض 

وال بد من توصيف . الحدود المنصوص عليها في التنظيمات االشعاعي اإلنساني دون
ونمذجة الموقع، وذلك يعني أن تكون السمات الهيدرولوجية للموقع واضحة ومحددة 

وال بد أن يكون هناك تصور مسبق التجاهات ومعدالت انتقال النويدات . باألرقام
كناً في بعض المواقع، وقد ال يكون ذلك أمراً مم. المشعة التي قد تنطلق من النفايات

) صخور األديم(فعلى سبيل المثال إذا ما تم وضع النفايات في صدوع صخور القاعدة 
(Fractured bedrock)  قد تكون غير ) االرتشاح(فإن المسارات التي يتخذها النشع

متجانسة  طينيةوعلى النقيض من ذلك، إذا ما دفنت النفايات في قاع تربة . محددة
اه الجوفية بصورة جيدة ويمكن معرفة السعة ـة الميـصيف حركفسوف يمكن تو

كما يمكن التنبؤ بمعدالت حركة مختلف النويدات المشعة ويجب أن  للطينالتبادلية 
يضمن تصميم وتشغيل وإغالق هذه المنشآت حماية األفراد الذين قد يتواجدون في 

يته من المياه بطريقة تصف توال بد أن يكون الموقع قد تم. ب أو آلخرـالموقع لسب
، وال بد من حماية )غير معرض للفيضان(جيدة وأن يكون غير قابل للغمر بالماء 

حواف الموقع من مخاطر التآكل واالنهيار، كما يتوجب أن تكون المياه الجوفية على 
وال بد . إلى المستودع الجيولوجي العميق) االرتشاح(عمق كاف بما ال يسمح بالنشع 

. وذلك بتقليل الفراغات بين عبوات النفايات) Subsidenceالهمود (هبوط من تحاشي ال
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ات السائلة أو مزجها ـ ـي أن يتم تصليد النفايـة إلى ذلك فإن اللوائح تقضـإضاف
كما أن هناك لوائح إضافية للحد . ة ـ بمواد ذات مقدرة على االمتصاصـعند التعبئ

ن يكون هناك ضمان لالستمرارية لضمان وأخيراً، فال بد أ. من االشتعال أو التآكل
عام على األقل بعد إغالق الموقع وقد تكون بعض  100الرصد المستمر لمدة 

اإلجراءات االحترازية الهندسية مطلوبة لتعويض بعض النقائص في الصفات الطبيعية 
  .للموقع 

ة ولسنوات عديدة، تعرضت الواليات المتحدة إلى أزمة في إدارة النفايات منخفض
المستوى اإلشعاعي، ليس بسبب أن النفايات كانت خطرة وإنما بسبب توقف إقامة 
منشآت التخلص نتيجة القلق الجماهيري الكبير من المخاطر المحتملة للدفن قريباً من 
سطح األرض وهو األسلوب المفضل كثيراً للتخلص من النفايات من جهة األمان 

  .والنفقات 

وإلى الكونجرس أوصت اللجنة القومية االستشارية وفي تقرير خاص قدم للرئيس 
بأن يقوم الكونجرس واإلدارة بمراجعة السياسة الحالية بعدم ) 1984(للمحيطات والجو 

استخدام المحيط للتخلص من النفايات المشعة منخفضة المستوى اإلشعاعي مع إرجاء 
مصير وآثار هذا  البدء في التخلص من هذه النفايات في المحيط لحين التيقن من أن

وهذا المنهج في العمل يتعارض مع االتفاقيات الدولية . التخلص لن يؤديا إلى آثار سيئة
  .والتي تمنع بصرامة استخدام المحيطات في التخلص من أي نوع من النفايات 

وى اإلشعاعي تدفن ـة المستـات منخفضـوحتى اآلن فإن الحجم األعظم من النفاي
ولقد ظلت جميع الصناعات تبعث بهذا النوع . سطح األرض ة منـعلى أعماق بسيط

، 1963حتى عام  (AEC)ع لجنة الطاقة الذرية األمريكية ـات إلى مواقـمن النفاي
ص ـة، وبدأت في منح تراخيـرة عن تقديم هذه الخدمـت هذه األخيـحين توقف

صار  1971ام وبحلول ع. ات الخاصة لتشغيل المدافن األرضية لهذه النفاياتـللشرك
األرض تديرها شركات تجارية مرخصة،  سطح ة للدفن تحتهناك ستـة مواقع شغال

جدول (متر مكعب من النفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي  600,000وتم فيها دفن 
 ةوبرغم عدم ظهور أي مشاكل من هذه المواقع الست. (Holcomb, 1980)) 3ـ  11

يل بعض هذه المواقع، وتم إغالق ثالثة ة شديدة ضد تشغـة محليـفقد قامت معارض
  .منها 
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  3ـ  11الجدول رقم 
  )أ(التجارية اضي السطحيةاألر في مواقع الدفن

سنة  الموقع
 مشغل الموقعالترخيص

السلطة 
المانحة 
 للرخصة

سنة 
 اإلغالق

  بيتي، نيفادا
  ماكسي فالتس، كنتاكي
  ويست فالي، نيويورك

  
  ريتشالند، واشنطن

  
  شيفيلد، إلينوي

  
بارنويــل، كارولينا

  الجنوبية
  )ب(كاليف، يوتا

  
 )ج(فورد، واشنطن

1962  
1962  
1963  
  

1965  
  

1967  
  

1971  
  

1988  
  

1996 

 شركة الهندسة النووية
 شركة الهندسة النووية
 خدمات الوقود النووي

  
شركة بيئة الواليات 

  المتحدة
 شركة الهندسة النووية

  
شركة األنظمة 
  الكيميائية النووية

  روكيرإنفاي
  

 شركة داون للتعدين

  الوالية
  الوالية

الوالية ولجنة 
  التنظيمات النووية
  الوالية ولجنة

  التنظيمات النووية
لجنة التنظيمات 

  النووية
الوالية ولجنة 
  التنظيمات النووية
الوالية ولجنة 
  التنظيمات النووية

 الوالية

1993  
1977  
1975  
  
  مفتوح
  

1978  
  
  مفتوح
  
  مفتوح
  
 مفتوح

  . (Holcomb, 1980)ثة عن دحمأ ـ   
ب ـ محددة بالنفايات الناتجة من معالجة خامات اليورانيوم والثوريوم والتربة الملوثة والمواد الشبيهة 

  .بالتربة والحطام 
  .ج ـ محددة بالنفايات الناتجة من معالجة خامات اليورانيوم والثوريوم 

  
 West)قة الوادي الغربي تم إغالق المدفن األرضي في منط 1975وفي عام  

Valley)  في نيويورك، برغم أن الدراسات التي أجراها الخبراء من الجهات الخاصة
والحكومية أوضحت أن استمرار التشغيل ال يؤدي إلى أي آثار ضارة تتعلق بالصحة 

  . (Giardina et al., 1977)العامة أو األمان 
بالقرب من موقع  )الحليب( ة واأللبانولقد أدى التلوث الطفيف لمصادر المياه الجوفي

بوالية كنتاكي، أدت إلى قيام الوالية  (Maxey Flats)ثان للدفن في ماكسي فالتس 
بوضع حظر مؤقت على المزيد من العمليات، وفي السنة التالية تم إنهاء العقد الخاص 

ا وكالة وأثبتت الدراسات التي أجرته. بحق استخدام األرض المقام عليها هذا المدفن
 90–واإلسترنشيوم  (3H)انتقال كميات ضئيلة جداً من الترتيوم  (EPA)حماية البيئة 

(90Sr)  ًوقليل من النويدات األخرى ولكن بكميات ضئيلة جدا(Montgomrey et al., 
 300كلم من الموقع بين  3على مسافة  الحليبوتراوحت تراكيز الترتيوم في . (1997
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، وذلك )كيلو بكريل في المتر المكعب 240ـ  11(للتر بيكو كوري في ا 6500ـ 
يومياً يحتوي على أعلى تركيز  الحليبيعني أن الفرد الذي يتناول لتراً واحداً من 

 4(ملّي ريم  0.4للترتيوم سوف يتلقى جرعة سنوية لكل الجسم تبلغ حوالي 
فهي تسبب  أما آبار المياه التي تحتوي على أعلى تركيز للترتيوم). ميكروسيفرت
وأغلق موقع ثالث ). ميكرو سيفرت في السنة 1(ملّي ريم في السنة  0.10جرعة تبلغ 

أي وصوله إلى السعة (نظراً المتالئه بالكامل  1978في شيفلد بوالية إلينوى عام 
  .، وعارضت الوالية إجراء أية توسعات في الموقع )القصوى المرخص بها للدفن

الدفن ( ةضي الضحلااألر في الثة مواقع تجارية للدفنولسنوات طويلة، كانت هناك ث
 كارولينابوالية  (Barnwell)في الواليات المتحدة، وذلك في بارنويل ) السطحي

وفي . بوالية نيفادا (Beatty)وبيتي  ،بوالية واشنطن (Hanford)الجنوبية، وهانفورد 
ات بإغالق أصدر حكام كل من واليتي نيفادا وواشنطن قرار 1979أواخر عام 

الموقعين في واليتيهما مؤقتاً، وذلك بسبب قصور ممارسات تعبئة النفايات من قبل 
وقد تم ذلك بالرغم من عدم قيام الدليل على وجود مخاطر على . شركات الشحن

وهو ما يوضح مدى الجدية التي يؤخذ بها . العاملين أو الجمهور نتيجة لتلك الممارسات
  .بالممارسات المأمونة االمتثال للوائح الخاصة 

عندما  1979وكان من الضروري تعليق الترخيص لموقع الدفن في نيفادا في مارس 
اكتشف أن العاملين في الموقع يخرجون منه بعض العدد اليدوية والمحركات الكهربائية 

وأسفرت الجهود المكثفة عن استعادة حمولة . األخرى وهي جميعاً ملوثة البنودوبعض 
ين شاحنة من المعدات الملوثة إشعاعياً، وكذلك حمولة عدة شاحنات أخرى خمس وعشر

 ,Wenslawski and North)من معدات ضخمة أعيدت جميعها إلى موقع الدفن 
مما ترك في كل  1993وقد أغلق موقع الدفن في والية نيفادا نهائياً عام  .(1979

  .واشنطنيتي كارولينا الشمالية وفقط في كل من وال موقعينالواليات المتحدة األمريكية 
ا تجارياً، هناك خمس منشآت للدفن ميجري تشغيله اللذينالدفن  موقعيوباإلضافة إلى 

الضحل موزعة على كافة المنشآت الرئيسة لإلنتاج والبحوث وتقوم بتشغيلها وزارة 
وتلبي هذه المنشآت احتياجات وزارة الطاقة والوكاالت . (DOE)الطاقة األمريكية 
  .الحكومية األخرى 

وعلى الرغم من أنه لم تنشأ مخاطر على الصحة العامة من جراء الدفن األرضي 
الضحل للنفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي، فقد ظهرت هناك بعض الثغرات في 

أساليب التعبئة، ووصول المياه إلى  ضعفوشمل ذلك . أساليب إدارة هذه النفايات
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وكل تلك . غاط بما يؤدي إلى تجمع المياه في قاع العبواتالعبوات، وعدم كفاية اإلنض
المثالب في أساليب إدارة النفايات هي من النوع الذي كان من الممكن التغلب عليها، إالّ 
أنه تم تضخيم هذه األخطاء وإشاعتها على نطاق واسع مما أدى إلى خلق معارضة 

رة النفايات منخفضة المستوى جماهيرية أدت إلى إفشال جميع الجهود الوطنية إلدا
من اإلحباط لدى كثير من مستخدمي المواد المشعة،  قدروقد أدى ذلك إلى . اإلشعاعي

قلق الكما اتضح من تقرير أعدته جماعة دراسية من والية نيويورك، عبرت فيه عن 
بالغ من احتمال توقف خدمات التخلص من النفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي ما ال

ادر الوالية إلى اتخاذ إجراء بديل خاص بها، للتعامل مع الشحنات الواردة من لم تب
ويفضي توقف خدمات التخلص من النفايات إلى مخاطر تتعلق بحوالي . خارج الوالية

طبية تستخدم فيها الصيدالنيات اإلشعاعية، وتصل القيمة االقتصادية  عمليةمليون  1.9
ت إضافة إلى فقد الوظائف ألكثر من خمسة آالف فرد لهذه األعمال إلى باليين الدوالرا

يعملون في مجال البحوث في والية نيويورك، كما تهدد تلك المخاطر كذلك استمرار 
 New York State Low-Level)العمل في أكثر من ثالثمائة مرفق صناعي 

Waste Group, 1983) .  

هناك قلق كبير من جانب وفي مقابل االعتراضات على إنشاء مواقع جديدة، لم يكن 
قريباً من المواقع التجارية منخفضة المستوى  اإلقامةالمجتمعات المحلية تجاه أخطار 

فقد كانت هذه المواقع مصدراً مهماً للعائدات الضريبية، وكذلك . اإلشعاعي الشغالة
وليس هناك خطر تعرض إشعاعي . للوظائف في بعض المقاطعات الريفية الواقعة بها

ة للجمهور من هذه المرافق، ومع ذلك فلم تكن هذه المرافق مرغوباً فيها على بالنسب
مواقع لدفن هذه النفايات من  التي فيهاوطالما طلب حكام الواليات . مستوى الوالية

الحكومة الفدرالية إعفاء والياتهم من تلك المهانة المتعلقة باستخدامها مقالب للنفايات 
 1980ونتيجة لذلك فقد أصدر الكونجرس في عام . ميالمتكونة على المستوى القو

الذي  (Low Level Policy Act)قانون سياسة النفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي 
أن تقوم كل والية بتوفير المرافق للتخلص من النفايات أو تشارك مع فيه طلب ي

وقد تحدد أن . الواليات األخرى في اتفاق لتوفير مرافق مشتركة للتخلص من النفايات
كافة  وقد اتخذت. 1993تقوم تلك المرافق بتلقي النفايات اعتباراً من أول يناير 

، إالّ أنه )1ـ  11(الموضحة في الشكل  المتوافقة مع هذا القانون الترتيبات المختلفة
التاريخ المحدد لم يتم  على هذاـ وبعد مرور أكثر من ثالث سنوات  1997حتى عام 

  .مرافق الجديدة إنشاء أي من ال
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) Compact( "المدمجة"نفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي ال:  1ـ  11شكل رقم 
  في الواليات المتحدة األمريكية

 تحت في المدافن وتبعاً لذلك لم يكن التخلص من النفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي
ا الجنوبية نيسنوات عديدة، برغم أن والية كاروليات، ولمتاحاً لكثير من الوال السطحية

الشمالية وذلك كارولينا الواليات باستثناء والية  لجميعقد فتحت مؤخراً موقع الدفن فيها 
منخفضة النشاط اإلشعاعي  )المكبوسة(المدمجة  خاص بالنفاياتالتفاق االعلى  لخالف

المرخص به في  (Clive)كاليف وفي تطور آخر حديث أصبح موقع . بين الواليتين
والية يوتا مستعداً لتقبل النفايات التي تحتوي على نويدات مشعة صنعية أو طبيعية من 

وبدأ هذا المرفق كمستودع جيولوجي عميق لمخلفات مصانع استخالص . جميع الواليات
ل وتقب. (Salt lake City) )مدينة البحيرة المالحة( يك سيتياليورانيوم في سولت ِل

وكذلك  (Denver Radium Site)كذلك نفايات المعالجة من موقع الراديوم في دنفر 
 (FUSRAP) فوسرابالنفايات الناجمة عن برامج أخرى لوزارة الطاقة مثل برنامج 

قبول بعض لتصريحاً لهذا المرفق  أيضاً يوتا حت واليةُنَكما م). 15انظر الفصل (
دي الجمع بين الترخيص بدفن النفايات المشعة ويؤ. النفايات الخطرة للدفن األرضي

النفايات المختلطة  بعضوالتصريح بدفن النفايات الخطرة إلى أن يتقبل هذا المرفق 
  .للدفن

  مال الغربيالش
  وسط الغرب

  تكساس

  روكي مونتين

  الوسط

  الشرقيالشمال 

  الجنوب الغربي

وسط الغرب
  المركزي

  أباالشيان

  الجنوب الشرقي

  تكساس
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مصادر وكميات النفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي
للنفايات المتولدة عن المرافق البيوطبية ـ عموماً ـ خصائص تؤدي إلى بساطة 

وحتى لو لم . منها، فعادة ما تكون هذه النفايات قصيرة عمر النصف متطلبات التخلص
 (3H)تكن كذلك، فإن طاقة اإلشعاعات تكون ضعيفة نسبياً، كما هو الحال في الترتيوم 

أما النفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي المتولدة عن محطات . (14C) 14–والكربون 
ويلة عمر النصف، ولكن معظمها يكون النووية فإنها تحتوي على نويدات ط الكهرباء

في صورة نويدات ناتجة عن التنشيط اإلشعاعي حيث تكون هذه النويدات محتواة داخل 
وتكون غير  البنية التركيبية للصلب غير القابل للصدأ والمواد اإلنشائية األخرى

أما النفايات األخرى منخفضة المستوى اإلشعاعي والناتجة من محطات . متحركة
التبادل األيوني المستخدمة لتنقية مياه التبريد في   (Resins)النووية مثل لدائن هرباءالك

  .المفاعالت، فإن هذه النفايات تكون أكثر حركية 

توصف السعات التخزينية لمرافق النفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي يمكن أن و
ة التخلص من النفايات وحيث أن تكلف. ياإلشعاع النشاط حجم النفايات أو كمية بداللة

ص يشجع على تقلي هذااإلشعاعي،  فإن  تتأثر بمقدار النشاط أكثر مما ترتبط بالحجم
) بالحرق(ويمكن تحقيق ذلك عن طريق الترميد  .حجم المواد المراد التخلص منها

(Incineration)  من المراكز الطبية الكبرى أو بالكبس  بعضوهو األسلوب المتبع في
(Compaction) .ات كبيرة في الحجم الذي تشغله النفايات ـت تخفيضـد تمـولق

وفي بداية عام . ل تحسين نظم الضغط، والفصل الكيميائي للمكونات المشعةـبفض
اإلشعاعية الكلية للنفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي والمدفونة  الكميةبلغت  1994

مليون كوري  5.7كية حوالي في كل المواقع التجارية في الواليات المتحدة األمري
. (ORNL, 1995)مليون متر مكعب   1.5مقدراه  وذلك في حجمٍ) بيتابكريل 210(

 0.64المقدار  1993اإلشعاعية التي شحنت لكي يتم التخلص منها عام  الكميةوبلغت 
 متر مكعب، وبمتوسط 22,400مقداره  في حجم كلي) بيتا بكريل 24(مليون كوري 

وقد أخذت أحجام النفايات . كوري للمتر المكعب 30يقدر بحوالي  ينشاط إشعاعي نوع
في التناقص في السنوات األخيرة، كما يتوقع أن يستمر ذلك التناقص في حجم النفايات 

على المدى القصير المنظور، بيد أن هذه التصورات تبدو غير  نشاطها اإلشعاعيوفي 
  .مؤكدة 
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أو من ( يجريموقعاً آخر  27 (DOE)ة الطاقة وإضافة إلى القطاع المدني، فإن لوزار
وعند . فيها توليد نفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي أو تخزينها) المنظور أن يجري

كان تقرير وزارة الطاقة للنفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي في  1994بداية عام 
ات في وبلغت الكمي. مليون متر مكعب وهو ضعف الحجم المتداول تجارياً 3حدود 

متر مكعب في موقع نهر السافانا،  665,000المواقع السبع التي تدير األحجام الكبيرة 
متر مكعب في موقع التجارب في  485,000متر مكعب في موقع هانفورد،  602,000

متر مكعب في مشروع  343,000متر مكعب في موقع أوك ريدج،  442,000نيفادا، 
متر  221,000، (Fernald Environmental Management)فيرنالد إلدارة البيئة 

متر مكعب في معمل إيداهو  147,000مكعب في معمل لوس أالموس القومي، 
وقد اتضح أن مستوى النويدات المشعة والمركبات . (ORNL, 1995)الهندسي القومي 

الكيميائية في المياه الجوفية القريبة من بعض مواقع دفن النفايات منخفضة المستوى 
شعاعي قد تجاوزت المستويات المنصوص عليها، إالّ أنه لم يحدث تلوث بدرجة اإل

  .كبيرة لمياه الشرب في هذه المناطق 

وتقوم وزارة الطاقة األمريكية حالياً بتقويم برنامج إدارة النفايات منخفضة المستوى 
 DOE Office of Environmental)اإلشعاعي وتنظر في عدة بدائل 

Management, 1995). م ومن هذه البدائل اعتماد مفهوم الالّمركزية، حيث يت
موقعاً وسبعة بدائل إقليمية حيث تتم معالجة  التخلص من النفايات في ستة عشر

التخلص المحتملة، و نقلها إلى عدد أقل من المواقع الستكمال معالجتهايتم النفايات، ثم 
فايات في واحد أو أكثر من معالجة الن إلجراءمركزية  خياراتخمسة توجد و ،منها

التي  الخيارات البديلةومن . المواقع، ولكن يخصص موقع واحد فقط لعمليات التخلص
ويعتبر الخيار القائم على  .(No Action)طرحت كذلك مفهوم عدم اتخاذ أي إجراء 

أكثر البدائل مخاطرة، بسبب احتماالت وقوع الحوادث في مركبات " المركزية"مفهوم 
وقدرت النفقات المترتبة على . ما قد يترتب على ذلك من تعرض إشعاعيالنقل، و

 11.8  من أصل 2يزيد على  بعامل الار على مدى عشرين عاماً ـتطبيق هذا الخي
المعتمد على الالّإجراء  الخيارأما أقل الخيارات تكلفة فلم يمكن . بليون دوالر 20إلى 

(No Action) ص المركزي من النفايات في موقع ولكن كان هو القائم على التخل
أما أكثر البدائل تكلفة . التجارب في نيفادا، بعد إجراء الحد األدنى من المعالجة للنفايات

فهو المفهوم اإلقليمي، والذي ينطوي على إجراء المعالجة في أحد عشر موقعاً، 
  .والتخلص في اثني عشر موقعاً 
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في الواليات المتحدة عيالنفايات المختلطة منخفضة المستوى اإلشعا
 تحتوي بعض النفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي على نفايات خطرة طبقاً لما هو

والنفايات الخطرة المعنية . (RCRA)بقانون حفظ واسترجاع الموارد  )فمعر( محدد
الشتعال، القدرة على ت خطرة بسبب عدد من الخواص مثل قابلية اهي أساساً كيمياويا

وتعرف هذه النفايات بالنفايات المختلطة . كل، النشاط الكيميائي، والسميةإحداث التآ
، وهي تمثل تحدياً في إدارتها ليس فقط بسبب (LLMW)منخفضة المستوى اإلشعاعي 

 فيهاخواصها الكيميائية والفيزيائية، ولكن بسبب أن النويدات المشعة والمواد الكيميائية 
وعلى وجه العموم فال . وكالتين حكوميتين متباينتينتخضع للوائح مختلفة، وتحت رقابة 

بد من أن تتوافق إدارة النفايات المختلطة مع اللوائح ذات الصلة بالخواص الكيميائية 
وفي بعض الحاالت ال تكون التشريعات الخاصة . والخواص اإلشعاعية سواء بسواء

مثال ذلك هو أن أحد بالمواد الخطرة مثالية للتطبيق في إدارة النفايات المشعة، و
ينص على وجوب التفتيش  (RCRA)متطلبات قانون حفظ واسترجاع الموارد 

وإذا ما تم . النفايات للتحقق من عدم وجود تسريب راميلبعلى البصري المتكرر 
تطبيق هذا النص على النفايات المختلطة، فقد يؤدي ذلك إلى تعريض العاملين لجرعات 

تخلص ـ عادة ـ من النفايات المختلطة قبل معالجتها أوالً وال يتم ال. إشعاعية شديدة
كَإلزالة خطورة المن الكيميائي، أو لفصل المكونات الخطرة عن المكونات المشعةو .

، والتي يوجد (Debris) واألنقاضويستثنى من ذلك التربة، والمواد الشبيهة بالتربة، 
  .مخصص لهذا الغرض في والية يوتا  مرخص لها مرفق

ونظراً للمصاعب التي تكتنف إدارة النفايات المختلطة منخفضة المستوى اإلشعاعي 
التي تم استعراضها، فإنه يتم تحاشي أي توليد جديد لهذا النوع من النفايات على 

والنسبة الغالبة من النفايات المختلطة منخفضة المستوى اإلشعاعي . المستوى العالمي
. ارة الطاقة، وهي ناتجة عن برامج تطوير التقانة النوويةوزل تعودفي الواليات المتحدة 

موقعاً لهذه النفايات في الوقت الحالي تابعة لوزارة الطاقة يتم فيها ـ أو من  37وهناك 
متر مكعب من النفايات  226,000المنتظر أن يتم فيها ـ توليد وتخزين ما يقدر بـ 

 DOE, Office of Environmental)المختلفة منخفضة المستوى اإلشعاعي 

Management, 1995).  التابعة ( المختلطة األكبر من تلك النفايات موالحجوتتم إدارة
استعراضها للنفايات منخفضة المستوى  التي سبقفي نفس المواقع ) لوزارة الطاقة
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 Rocky flats)، باإلضافة إلى موقع تقانة البيئة في روكي فالتس (LLW)اإلشعاعي 

Environmental Technology Site) ) والمعروف سابقاً بمحطة روكي فالتس
Rocky Flats Plant).  وبمثل ما تصدت وزارة الطاقة لدراسات عن التخلص من

النفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي، فإنها تجري حالياً تقويماً عن بدائل معالجة 
وتتركز هذه . وتخزين والتخلص من النفايات المختلطة منخفضة المستوى اإلشعاعي

ويبدو . البدائل حول مفاهيم اإلدارة الالّمركزية أو اإلدارة اإلقليمية أو اإلدارة المركزية
أن درجات المخاطر المنظورة أقل من مثيلتها المرتبطة باألحجام الكبيرة للنفايات 
. منخفضة المستوى اإلشعاعي وال تختلف درجات المخاطر كثيراً بين هذه البدائل

وهو ينطوي على )  مليار دوالر 12.6حوالي (لبديل اإلقليمي هو األكثر تكلفة ويعتبر ا
موقعاً أما أقل هذه البدائل تكلفة فهو بديل  12موقعاً والتخلص في  11المعالجة في 

  .مليار دوالر  5.2، حيث تبلغ التكلفة حوالي (No Action)الالإجراء 
  

א א א
المفيد ـ عند التعرض لموضوع النفايات عالية المستوى اإلشعاعي ـ  قد يكون من

بين النفايات الناتجة عن األنشطة الدفاعية، والتي تراكمت على مدى خمسين  التفريق
عاماً ـ نتيجة لتشغيل المفاعالت العسكرية وما صاحبه من إنتاج البلوتونيوم في 

التي تتولد أساساً من مفاعالت إنتاج المنشآت الحكومية ـ وبين النفايات التجارية و
  .النووية المدنية  الكهرباء

  
نفايات الدفاع عالية المستوى اإلشعاعي

) والية واشنطن(يتمركز الشطر األكبر من نفايات أنشطة الدفاع في هانفورد 
 (Idaho Falls)وبكميات أقل في إيداهو فولز ) والية كاليفورنيا الجنوبية(وسافناريفر 

وقامت المحطة في ويست فالي ). في والية نيويورك(وويست فالي ) إيداهووالية (
، وتعمل هذه 1972والمدني حتى عام ) لمنشآت الدفاع(بإعادة معالجة الوقود الحكومي 

وقد . المحطة حالياً تابعة لوزارة الطاقة األمريكية كوحدة إيضاحية إلدارة النفايات
تها من عمليات فصل البلوتونيوم من اليورانيوم تولدت معظم النفايات التي تجري معالج

وهناك نفايات عسكرية إضافية تتولد عند معالجة الوقود المستهلك الناتج من . المشعع
. سفن األسطول المدفوعة نووياً، وكذلك مفاعالت البحوث التابعة للحكومة األمريكية
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ا بتلقي وتخزين والوكاالت األخرى السابقة عليه (DOE)وقد قامت وزارة الطاقة 
 ,DOE)من الوقود المستهلك ) كلغ 810(طن متري  000,100وإعادة معالجة حوالي 

1994h) . إعادة معالجة الوقود المستهلك  مفاعلوزارة الطاقة األمريكية  أوقفتومنذ
كميات قليلة من النفايات مرتفعة المستوى  تولّدمن المتوقع أن  بات، 1992عام 

المستقبل  خاللـ في الواليات المتحدة ـ  إلعادة المعالجةالتي تحتاج  اإلشعاعي
وقد تم ـ في موقعي هانفورد وسافانا ريفر ـ تخزين . (ORNL, 1995)المنظور 

النفايات السائلة الناتجة من عمليات إعادة المعالجة، في خزانات من الصلب المدرعة 
د تم معادلة السوائل وق. بالخرسانة، مدفونة على عمق أمتار قليلة تحت سطح األرض

شديدة الحموضة األصلية، بهدف تقليل احتماالت تآكل هذه الخزانات، مما نتج عنه 
حدوث ترسبات في قاع الخزانات، وفي بعض األحوال تصلدت هذه الترسبات وكونت 
ما يشبه الصخر في الصالبة، مما يجعل من الصعب نقل هذه المخلفات إلى أوعية 

أما في معمل إيداهو الهندسي القومي، فقد تم تحويل معظم . أخرى عند الضرورة
النفايات السائلة ـ الناجمة عن إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك ـ إلى مركبات 

وهذه المركبات محفوظة حالياً بداخل  .(ORNL, 1995)كلسية صلبة حبيبية وثابتة 
األحجام  )4ـ  11(رقم ويوضح الجدول . علب من الصلب غير القابل للصدأ ومدرعة

. والمستوى اإلشعاعي للنفايات عالية المستوى المتراكمة في الواليات المتحدة األمريكية
وال تزال الجهود جارية لتطوير عمليات تحويل مخزون النفايات إلى صور ثابتة بدرجة 

  .كافية ألغراض الدفن النهائي 
  4ـ  11الجدول رقم 
  يات الدفاعية عالية المستوىالحجم والمستوى اإلشعاعي للنفا

  )أ( 1994في الواليات المتحدة في عام 

متر310(الحجم الموقع
 )مكعب

  اإلشعاعية
 )مليون كوري(

  اإلشعاعية
 )تيرابكريل 610(

  موقع هانفورد
  موقع سافانارفر

مختبر إيداهو الوطني
  الهندسي

المشروع اإليضاحي
  )ب(لوست فالي 
 )مقرب(المجموع

239 
127 

11 
 

2,2 
 

380 

348  
535  

52  
  

25  
  

960 

12,9 
19,8 

1,9 
 

0,9 
 

35,5 
  . ORNL (1995)عن   أ ـ مأخوذة

  .ب ـ تتضمن نفايات إعادة المعالجة المدنية والدفاعية 
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 ,AEC)وقد تبين بعد وقت قصير أن صهاريج النفايات تتكون بها شقوق أو ثقوب 

1973 ; Caltin, 1980) ،هذه بدائل للتخزين فيتطوير  واعترف عموماً بضرورة 
وشملت االقتراحات ـ . (NAS/NRC, 1978, 1985a ; DOE, 1978)الصهاريج 

في هذا الشأن ـ تثبيت النفايات في الصهاريج الحالية بخلط النفايات بالخرسانة أو أي 
عوامل تصليد أخرى لكي يمكن حقن الخليط في صورة مالط خفيف القوام تحت 

وفي الوقت الحالي فإن المخطط . صلبة ثابتة صالحة للدفناألرض، وتحويلها إلى مواد 
الوحيد قيد الدراسة، للتخلص من النفايات العسكرية عالية المستوى اإلشعاعي في 
الواليات المتحدة يتمثل في تحويلها إلى نفايات صلبة ثابتة، ثم دفنها نهائياً في 

 (Yocca mountain) ولقد تم تخصيص موقع جبل يوكا. مستودعات جيولوجية دائمة
لهذا الغرض، وستجري ) الكونجرس(بوالية نيفادا من قبل مجلس النواب األمريكي 

وأكثر عمليات التصليد المرشحة تتضمن . مناقشة هذا الموضوع الحقاً في هذا الفصل
تحويل النفايات إلى زجاج سليكات البورون ثم تغليفها في كبسوالت من الصلب غير 

  .القابل للصدأ 

وقد قامت وكالة الطاقة . أياً كان القرار الذي سيتم اتخاذه فستكون التكلفة باهظةو
بتجميع دراسات عن تكلفة تعبئة النفايات عالية المستوى  (NEA, 1993)النووية 

والوقود المستهلك ثم دفن العبوات للعديد من األقطار بما فيها الواليات المتحدة 
أسعار (لتكلفة لكل متر مكعب من النفايات بالدوالر وقد تراوحت تقديرات ا. األمريكية

وكان ). المملكة المتحدة(دوالر  000,560إلى ) إسبانيا(دوالر  000,60بين ) 1991
وعند هذا . دوالر للمتر المكعب 110000تقدير التكلفة بالنسبة للواليات المتحدة هو 

ن هذا النوع من النفايات في المعدل من التكلفة، فإن التعبئة في الكبسوالت تم التخلص م
مليار  44تتكلف حوالي ) متر مكعب 000,400التي تقدر بحوالي (الواليات المتحدة 

وال تشمل هذه القيمة النفقات المتعلقة باختيار الموقع أو التقويم أو البحوث . دوالر
ة التوازن كما ال يشمل ذلك أيضاً النفقات الهائلة المتوقعة الستعاد. والتطوير أو التزجيج

  ) .انظر الفصل الخامس عشر(البيئي في المواقع الحالية لتخزين النفايات 

بجميع المواقع  اإلشعاعي مشاكل النفايات السائلة مرتفعة المستوى تعقدوبالرغم من 
مشاكل إدارة النفايات السائلة في هانفورد  فإننا سنناقش ،الخاصة ببرامج الدفاع ،الكبيرة

  .ار أنه أقدم وأكبر مرافق معالجة الوقود النووي المشعع باعتب بتفصيل أكثر
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، وخصوصاً خالل حقبة الخمسينيات، كان يتم تصريف النفايات 1973وحتى عام 
 أحواضوهي  (Cribs) )المعالف(اود المذ داملسائلة مباشرة إلى األرض باستخا

المائية  والبركاز، وخنادق االحتج، صغيرة مفصولة بالعوارض الخشبية المتدرجة
رات تحت األرض وهي مم (French drains) واآلبار، وبالوعات الصرف الفرنسية

وتقدر . (Wodrich, 1994) لفة من أحجار رخوة مغطاة بالترابلتصريف المياه مؤ
 1.3(كوري  000,360الكميات التي أدخلت إلى األرض بهذه الطريقة بحوالي 

تخزين النفايات  أحواضالمتسربة من ولسوف يتضح لنا أن هذه الكمية ). بيتابكريل
  . النشاط اإلشعاعيتمثل حوالي نسبة الثلث من مجموع ما تم تصريفه من 

أسطواني مدفونة تحت  حوض 177وتم تخزين النفايات السائلة في موقع هانفورد في 
 1964، وانطوى التصميم األصلي المستخدم قبل عام 1943األرض أنشئت منذ عام 

ون جالون ملي 35وقد تم إيداع . الفوالذ الكربونيواحد من على غالف داخلي 
 5500(مليون كوري  150 بنشاط إشعاعيمن السوائل المائية ) متر مكعب 132,000(

. (Gephart and Lundgren, 1995) األحواضمن هذه  149في ) بيتابكريل
، وجرى 1986حتى  1968آخر تم إنشاؤها في الفترة  حوض 28وأضيف إلى ذلك 

بطينها ببطانة داخلية مزدوجة بما يمكّن من الكشف المبكر على أي تسرب وذلك لرفع ت
ـ مزدوجة البطانة ـ  األحواضوتخزن في تلك ). 2ـ11شكل رقم (مستوى األمان 

 35 موجودة في) بيتا بيكريل 3000(مليـون كوري  82كميـة إضافيـة تبلـغ 
فـي هذه الكمية من النفايات  عاعيالنشاط اإلشرجـع وي. مليون جالون من النفايـات

وقد حدثت تسريبات . 137–والسيزيوم  90–ـ في الوقت الحالي ـ إلى اإلسترنشيوم 
ذات البطانة المفردة تقدر بحوالي مليون  األحواضإلى األرض خالل السنين ـ من 

  .مزدوجة البطانة  األحواضبينما لم يحدث أي تسريب من ، )بيتابكريل 37(كوري 

ومن . التخزين ألحواضهناك احتماالت لمشاكل أمان إشعاعي وكيميائي بالنسبة وكانت 
 األحواضالتآكل التي قد تهدد سالمة  عملياتعدة أشكال من وجود ذلك مثالً 

(Anantatmula, 1994)  وتراكمات غاز الهيدروجين، وأكسيد النيتروز، والنشادر
وجود كيماويات قابلة لالنفجار  ، وكذلك احتماالت(Lentsh et al., 1995)والميثان 

مثل مركبات سيانيد الحديد، والتي يمكن أن تتفاعل مع مركبات كيميائية أخرى في 
  . (Babad et al., 1995)النفايات مطلقة كميات من الحرارة 
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جدران لحفظ النفايات رسم تخطيطي مثالي لخزان مزدوج ال:  2ـ  11شكل رقم 

السائلة مرتفعة المستوى االشعاعي المستخدم في موقع وزارة الطاقة األمريكية في 
  ](Westing house Hanford, J. Lentsch)ف من لطّتب[هانفورد 

بين  من تحلّل الماء باإلشعاعد الهيدروجين والغازات األخرى القابلة لالشتعال ويتول
صهاريج، وتتسرب على دفعات على فترات تتفاوت بين الرواسب المتكونة في قاع ال

ولقد طورت أساليب للتحكم . يوم وفي تراكيز تتجاوز حدود االشتعال 150إلى  100
في هذه اإلخراجات الغازية بتركيب خالطات تمنع تراكم الغازات خالل الترسيبات، 

  . (Lentsch et al., 1995)وتسمح لها باالنطالق عند تراكيز تقل عن حد االشتعال 
بئر ألخذ العينات في إطار برنامج مراقبة  800من حوالي  مصفوفةوقد استخدمت 

ووجد أن . (Dirkes and Hanf, 1995)ورصد المياه الجوفية في منطقة هانفورد 
  (EPA) تراكيز بعض النويدات تتجاوز المعايير المقررة من قبل وكالة حماية البيئة

إضافة إلى ذلك فقد اتضح أن غاز . قليلة في هذه المحمية لمياه الشرب، وذلك في مواقع

  إلى لوحة اآلالت للمبنى إلى حجرة التحكم
جهاز الرصد
  المستمر للهواء
  تصنيف السجالت

 

إلى حجرة 
  التحكم

إلى لوحة اآلالت 
  للمبنى

جهاز الرصد 
  المستمر للهواء
  تصنيف السجالت

  
  مروحة العادم

  HEPAمرشحات دقيقة 
  سخان وعازل للرطوبة

 مدخنة العادم

  نقرة كشف التسريب

مسبار كشف 
  التسريب

 مدخنة العادم
 

مسبار قياس 
  الموصلية

المحلول 
  السطحي

مقياس مستوى
المقياس الشريطي  المواد الصلبة

  اليدوي

  حفرة المضخة المركزية

موزع
 الروبة

 السطح
 

 بوصة9قدم ـ46
 

الحمأة
 )الطين(

 (HEPA)مرشح دقيق
 مدخل الهواء

  

مرشح ابتدائي ـ
35%  
مجمع األزواج  

الحرارية لقياس درجة 
  الحرارة

البطانة األولية من الصلب
  بوصة 7/8ـ  3/8

رسانةتنك من الخ 
قدم  1: المسلحة قطر 

  بوصة 6ـ 
  

2فراغ حلقي عرضه
  بوصة 6قدم ـ 

  
البطانة الثانوية من الصلب

  بوصة 3/8ـ سمك 
  

 شكل نسقي
 قدم75القطر

 

  نقرة المضخة الحلقية
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إلى نهر كولومبيا في تراكيز تتجاوز الحدود  (Seeps)الترتيوم ينصرف في نزات 
ومع ذلك وكما سوف . المسموح بها لمياه الشرب وذلك عند نقطة تصريفه إلى النهر

ضئيلة جداً للسكان نرى في الفصل الرابع عشر لم تؤد هذه النزات إالّ إلى تعرضات 
  .باتجاه جريان النهرالذين يعيشون عند حافة هذه المحمية 

  
الناتج من أنشطة الدفاع المستهلكالوقود 

الذي  المستهلكتتولّى وزارة الطاقة األمريكية في الواليات المتحدة إدارة الوقود النووي  
والمستخدمة " إلنتاجمفاعالت ا"ويشمل ذلك الوقود الناتج من . ينتج عن أنشطة الدفاع

للحصول على البلوتونيوم والترتيوم وكذلك من وقود المفاعالت المستخدمة في 
األسطول البحري، ويدخل ضمن صالحيات وزارة الطاقة كذلك إدارة الوقود النووي 
المملوك للدولة والمستخدم في المفاعالت المحلية وكذلك في مفاعالت البحوث خارج 

وقـد أتيح لوزارة الطاقة األمريكية . ا غير مرتبطة بالدفـاعالبالد بالرغم من أنه
ومعامل البحوث التابعة لها القيام بعمل البحوث الالزمة على وقود قلب مفاعل الثري 

ويوضح . (1994h)مايل أيالند وتتم إدارة هذا الوقود كذلك بمعرفة وزارة الطاقة 
) العسكرية(االت الدفاع في مج المستهلكزون الوقود مخ )5ـ  11(الجدول رقم 

وأضخم كمية من المخزون من هذا الوقود موجودة في هانفورد وترجع إلى المفاعل 
(N- Reactor) N-  وهو مفاعل كبير، مهدأ بالغرافيت ومخصص إلنتاج البلوتونيوم

  .وهو ال يعمل في الوقت الحاضر 
  5ـ  11الجدول رقم 

  )أ(1995زارة الطاقة في عام التي تديرها و المستهلككمية الوقود النووي 

 الكتلة موقع التوليد أو التخزين
 )مليون طن(

النسبة المئوية من 
 المجموع

 موقع هانفورد
  )ب(مواقع إيداهو

  موقع سافانارفر
  المفاعالت التجارية الخاصة
  مفاعالت البحوث المحلية
  مختبر أوك ردج الوطني

  مواقع وزارة الطاقة األخرى
المجموع

2133 
260  
206  

41  
8.1  
9.0  
7.0  

2643 

81  
8.9  
8.7  
6.1  

07.0  
04.0  
03.0  

0.100  
  . ORNL (1995)عن   أ ـ مكيفة

ومختبر أرغون  ،المفاعالت البحرية منشأة ب ـ تتضمن مختبر إيداهو الوطني الهندسي،
  .الوطني الغربي

وبناء على التصورات الحالية فإن من المتوقع أن يزيد مخزون الواليات المتحدة من 
، وتعزى هذه الزيادة ـ بصفة 2035فقط بحلول عام  %3بنسبة  المستهلكالوقود 
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أساسية ـ لمفاعالت األسطول البحري ومن مفاعالت البحوث في المعامل القومية 
  .والجامعات والقطاع الخاص وكذلك في الدول األخرى 

  
الدفاع من عناصر ما بعد اليورانيوم وزارة نفايات

النوعيات الخاصة من  ىحدإ (TRU)وثة بعناصر ما بعد اليورانيوم تعتبر النفايات المل
وتتولد هذه النفايات بصفة أساسية أثناء إنتاج . (Moghissi, 1983)النفايات العسكرية 

 239–والبلوتونيوم  238–وتصنيع البلوتونيوم لألغراض العسكرية، ويعتبر البلوتونيوم 
ـ تواجداً  (TRU)اصر ما بعد اليورانيوم أكثر الملوثات ـ من عن 241–واألمريسيوم 

كما تشمل هذه النفايات أيضاً ملوثات من نواتج االنشطار النووي إالّ . في هذه النفايات
  .أنها تتميز بعمر نصف أقصر من كثير من نويدات ما بعد اليورانيوم 

ـ  1970وقد كان يجري التخلص من نفايات عناصر ما بعد اليورانيوم ـ حتى عام 
تحت األرض بنفس الطريقة التي مازالت مستخدمة لدفن النفايات  "الضحل"لدفن با

عناصر ما بعد اليورانيوم "ويشار إلى هذه النفايات بأنها . منخفضة المستوى اإلشعاعي
، أصبح من متطلبات وزارة الطاقة فصل النفايات الملوثة 1970وفي عام ". المدفونة

نانوكوري  10على ما إذا كانت تحتوي على حوالي بعناصر ما بعد اليورانيوم ـ بناء 
ويمكن التخلص . من ملوثات ما بعد اليورانيوم لكل غرام من النفايات) بكريل 370(

نانوكوري لكل غرام كنفاية منخفضة  10من النفايات التي تحتوي على أقل من 
تراكيز أما النفايات التي تحتوي على ). على أعماق بسيطة(المستوى بالدفن الضحل 

أكثر من ذلك، فيجب وضعها في أماكن تخزين مؤقت، تسمح باستعادتها ثم نقلها لمدفن 
ـ نفايات ما بعد  1970وقد أطلق على هذا النوع من النفايات ـ بعد عام . دائم

وتوصف هذه النفايات كذلك بأنها )". االسترجاع(المخزونة قيد االستعادة "اليورانيوم 
طبقاً لمعدل الجرعة الخارجية الصادرة " تتداول عن بعد"أو  ،"يمكن تداولها عن قرب"

ملّي سيفرت في  2وتصنّف العبوات التي يزيد مستواها اإلشعاعي عن . عن العبوة
  " .تتداول عن بعد"الساعة على أنها 

بدراسة  (NCRP)قام المجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع والقياسات  1982وفي عام 
نفايات المحتوية على نويدات ما بعد اليورانيوم ـ وخلصت ممارسات التخلص من ال

نانو كوري لكل غرام، وأنه يمكن السماح  10إلى أنه ليس هناك أساس للمعيار 
بالتخلص من نفايات يتجاوز مستواها اإلشعاعي هذه القيمة، بالدفن األرضي قرب 

تماداً على وأن المطلوب هو وضع حدود معينة ترتبط بكل موقع بذاته، اع. السطح
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. (NCRP, 1982)الظروف الجيوكيميائية واإليكولوجية الموجودة في المواقع بذاتها 
 100وعلى إثر نشر هذا التقرير قامت لجنة التنظيمات النووية بتغيير هذا المعيار إلى 

وبناء على ذلك فإن النفايات التي ). كيلو بكريل لكل غرام 3.7(نانوكوري لكل غرام 
 100صر ما بعد اليورانيوم ويزيد نشاطها اإلشعاعي عن تحتوي على عنا

غرام ستظل تحتاج إلى احتجازها حتى يتم التخلص النهائي منها في /نانوكوري
كميات  )6 ـ 11(ويوضح الجدول  .(repositories)مستودعات جيولوجية عميقة 

مواقع  6من النفايات المحتوية على عناصر ما بعد اليورانيوم المخزونة قيد االستعادة 
وهناك كميات أخرى صغيرة من هـذا النوع من . حيث تستقر معظم هذه المواد

الكميات المدفونة  )7 ـ 11(ويوضح الجدول . مواقع إضافية 10النفايات مخزونة في 
، حيث النشاط اإلشعاعي الكليفي هذا الجدول  وقد أدرج. يات ما بعد اليورانيوممن نفا

من عناصر ما بعد  لكلٍّ النشاط اإلشعاعيالمواقع ـ عن  ال تتوفر معلومات ـ من كل
وتشكل ملوثات عناصر ما بعد اليورانيوم . اليورانيوم ونواتج االنشطار كل على حدة

وهناك . معلوماتر عنها في المواقع التي تتوف النشاط اإلشعاعي الكلينسبة كبيرة من 
عداده إلكسيكو، يخطط بوالية نيوم (Eddy)مدفن جيولوجي عميق في مقاطعة إدي 

لتوفير العزل الدائم لنفايات عناصر ما بعد اليورانيوم الخاصة بمؤسسات الدفاع في 
بالمحطة "ويعرف هذا المستودع الجيولوجي العميق . الواليات المتحدة األمريكية

  .وسوف يجري التعرض لها الحقاً في هذا الفصل " الريادية لعزل النفايات
  6ـ  11الجدول رقم 

في مواقع وزارة  المخزنة بشكل مؤقتميات النفايات من عناصر ما بعد اليورانيوم ك
  )أ(1993الطاقة المختلفة في نهاية عام 

 الموقع
 المتداولة عن بعدالمتداولة عن قرب

 اإلشعاعية الكليةاإلشعاعية الكلية
الحجم

)متر مكعب(
كيلو(

الحجم )تيرابكريل()كوري
)متر مكعب(

كيلو(
)كوري

تيرا (
 )بكريل

مختبر إيداهو الوطني
  الهندسي

  موقع هانفورد
  مختبر لوس أالموس الوطني

  موقع سافانا رفر
  مختبر أوك ردج الوطني

  محطة روكي فالتس
  المواقع األخرى

 )مقرب(المجموع 

64,800 
15,600 
10,800 

8,930 
2,020 
1,040 

890 
104,100 

365 
213 
197 
561 

68 
86 

7 
1500

13,500 
7,880 
7,290 

20,800 
2,520 
3,160 

260 
55,400 

80 
201 

91 
0 

564 
0 

10 
950 

7 
36 
11 

0,0 
288 
0,0 
0,3 

340 

277 
1,340 

410 
0 

10,700 
0 

11 
12,700 

  . ORNL (1995)عن  أ ـ
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 7ـ  11الجدول رقم 
  كميات النفايات من عناصر ما بعد اليورانيوم المدفونة في مختلف مواقع

 )أ(1993ة عام وزارة الطاقة حتى نهاي

 الموقع
 
 )3م(الحجم

 اإلشعاعية الكلية
 تيرابكريل كيلو كوري

 موقع هانفورد
 مختبر إيداهو الوطني الهندسي
  موقع لوس أالموس الوطني

  مختبر سافانا ريفر
  مختبر أوك ردج الوطني

 )مقرب(المجموع 

63600 

57100 

14000 

4870 

176 

140000 

600 

249 

n/a)ب(  
34 

0,24 

883 

22200 

9200 

n/a 

1260 

9 

32700 
  . ORNL (1995)عن   أ ـ مكيفة

  .غير متوفرة  n/aب ـ 
  

ةوالنفايات عالية المستوى اإلشعاعي من المفاعالت المدني المستهلكالوقود 

 لتوليد الكهرباء مفاعالت النووية المدنيةالتقلّص بشكل كبير حجم النفايات الناتجة من 
. القريب بسبب التباطؤ في تطور استخدام الطاقة النووية المتوقع تكونها في المستقبل

كان مقدراً أن تصل القدرة النووية المركبة في الواليات المتحدة  1970ففي عام 
ولكن . (ORNL, 1970) 2000ميجاواط كهربي بحلول عام  000,735األمريكية إلى 

 ,ORNL)ت سنوا 10ميجاواط كهربي بعد  000,180هذه التقديـرات انخفضت إلى 

مع (كانت القدرة النووية المركبة للواليات المتحدة  1992وبنهايـة عام . (1980
وحيـث أنه لم . ميجاواط كهربي فقـط 99,000) استبعـاد المفاعالت تحت االنشـاء

 1979تتـم أية تعاقـدات إلنشاء محطات نووية جديدة في الواليات المتحدة منذ عام 
لسعة الكهربائية النووية للواليات المتحدة ثابتة تقريباً، حيث فإنه من المتوقع أن تظل ا

وقد جرت مراجعات . 2000ميجاواط كهربي في عام  101,300يقدر أن تزيد إلى 
كان مقدر أن تبلغ  1970ففي عام . المستهلكمماثلة عن تقديرات الكميات الكلية للوقود 

، (DOE, 1984a) 2000طن متري بحلول عام  90,000 المستهلككميات الوقود 
 1995طن متري سنة  42,000ولكن هذه التقديرات تقلّصت بعد ذلك إلى حوالي 

(ORNL, 1995) .  
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وسوف تصل معظم المفاعالت الشغّالة حالياً إلى نهاية عمرها االفتراضي بحلول عام 
طن  84,100التجاري بحوالي  المستهلكوتقدر الكميات المتوقعة من الوقود . 2030

لدفاعية الناتج عن األغراض ا المستهلكوهذه الكمية تفوق كثيراً كميات الوقود متري، 
في  المستهلك إلى ذروتهللوقود  النشاط اإلشعاعيصل وسوف ي. طن متري 2675وهو 
وتقوم هذه ). بيتابكريل x 610 1.6(مليون كوري  44,000لتكون  2014عام 

ت جديدة، ولكنها سوف تزيد ـ التقديرات على افتراض عدم التعاقد على أي مفاعال
وتعد هذه البيانات أساساً للتخطيط . بداهة ـ في حالة التعاقد على مفاعالت جديدة

  .القومي في الوقت الحالي 

من المفاعالت التجارية ـ بعد إخراجها من  المستهلكويتم تخزين عناصر الوقود 
). المستهلكالوقود  تسمى بركة خزن(المفاعل مباشرة ـ في أحواض كبيرة من الماء 

على مقربة من المفاعل وتتكون عناصر الوقود ـ هذه ـ  المستهلكوتوجد بركة الوقود 
وكان مقرراً ـ في . من قضبان أكاسيد اليورانيوم المغلفة بأنابيب من سبائك الزركونيوم

في بركة المفاعل لفترة ستة شهور فقط،  المستهلكاألصل ـ أن تخزن وحدات الوقود 
درجة حرارتها، قبل شحنها إلى مراكز نشاطها اإلشعاعي وريثما يتم انخفاض وذلك 

صدر قرار بوقف ) كما جاء في الفصل السابع( 1977إالّ أنه في عام . إعادة المعالجة
تخوفاً من إمكان تحويل البلوتونيوم الناتج  التجاري المستهلكأعمال إعادة معالجة الوقود 

وقد واكب ذلك ـ في نفس الوقت تقريباً ـ تطور . إلى أغراض عسكرية أو إرهابية
النووية،  القدرةفي اقتصاديات اليورانيوم بسبب انخفاض الطلب على مفاعالت  عنيف

. وأنه لم يعد من الممكن تبرير عمليات إعادة معالجة الوقود على أسس اقتصادية
النووية في  رةالقدالمخزونة في محطات  المستهلك ونتيجة لذلك تراكمت كميات الوقود

وكذلك المخزونة في الحاويات الجافة في جوار المفاعالت  المستهلكبرك الوقود 
وقد فشلت الجهود في الواليات المتحدة الرامية إلى تخصيص مواقع للتخزين . النووية

، وذلك برغم )MRSالتخزين المراقب وقيد االستعادة ( المستهلكالمركزي للوقود 
وستجري مناقشة . لمرافق النوويةالمنتفعة من احكومة والشركات الجهود التي بذلتها ال

  .ـ الحقاً ـ في هذا الفصل  (MRS)نظام التخزين المراقب قيد االستعادة 

تجري على أسس ثابتة وتستخدم على  المستهلكوبالرغم من أن إعادة معالجة الوقود 
ال توجد هناك ف (NEA, 1993)نطاق تجاري في كل من فرنسا، والمملكة المتحدة 
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ومن هنا فإن . في الواليات المتحدة األمريكية المستهلكمخططات إلعادة معالجة الوقود 
وعلى كل حال، فإنه إذا تغيرت اقتصاديات . هو أحد أصناف النفايات المستهلكالوقود 

الطاقة النووية في المستقبل، فقد يكون من المجدي العودة إلى سياسة معالجة الوقود 
  . المستهلك

  
المستهلكخيارات لإلدارة الدائمة للنفايات عالية المستوى اإلشعاعي والوقود 

ق لعزل النفايات عالية المستوى اإلشعاعي خالل األربعين ائلقد تمت دراسة عدة طر
ق تحويلها للحالة الصلبة والتخلص منها في الموقع، ائعاماً الماضية، وشمل ذلك طر
حت القاع، وأيضاً الحقن ـ في صورة مالط رقيق ـ وكذلك استخدام قاع البحر وما ت

في الفوالق الصخرية العميقة، والدفن خالل جبال الثلج في جرين الند، أو العزل 
وطرحت كذلك اقتراحات برفع هذه النفايات . الجيولوجي في الفجوات المنجمية العميقة

لى نويدات لعناصر إأو تحويلها إلى الفضاء الكوني، أو قذفها بالصواريخ نحو الشمس 
وقامت أكاديمية العلوم الوطنية . سريعة االنحالل االشعاعي باستخدام المعجالت العمالقة

األمريكية بدراسة أهمية عملية التحويل ـ باستخدام المعجالت العمالقة ـ وخلصت إلى 
أنه بالرغم من مالءمة هذه الطريقة للتخلص من الجزء األعظم من عناصر ما بعد 

يوم األكتينيدية، ومن بعض عناصر االنشطار النووي المهمة طويلة عمر اليوران
النصف، فإن الفوائد لم تكن كافية لتبرير استخدام هذه الطريقة كخيار للتخلص من 

  . (NAS/NRC, 1996)النفايات المشعة 
ويمكن القول بأن معظم هذه األفكار تبدو غير مجدية في المستقبل المنظور، وذلك 

ومن كل هذه . علق باالقتصاديات وباألمان، وكذلك الوضع التقني الحاليألسباب تت
الخيارات المختلفة يبدو أن واحدة فقط منها هي الممكنة من الناحية السياسية والتقنية في 
الوقت الحاضر، وتلك هي الحفظ في كبسوالت ثم العزل الجيولوجي في الفجوات 

، فسوف يجري استعراض بعض ومع ذلك. (IAEA, 1993)المنجمية العميقة 
  .الخيارات البديلة ألهميتها التاريخية 

  
والتخلص منها في الموقع التصليب

كان المتبع في معمل أوك ريدج القومي في الواليات المتحدة األمريكية ـ وكذلك في 
االتحاد السوفيتي السابق ـ أن يتم خلط النفايات متوسطة المستوى اإلشعاعي مع 
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ـ مسبقاً  تم شقها صخورٍد يمكن حقنه في آبار محفورة في ن مالط جياإلسمنت لتكوي
وقد . (NAS / NRC, 1985a ; Spitsyn and Balukova, 1979) هيدروليكياًـ 

انتهت الدراسات إلى اقتراحات بأن هذه الطريقة قد تكون مالئمة لبعض نفايات 
. (NAS/NRC, 1978, 1981)األغراض الدفاعية من موقعي سافاناريفر وهانفورد 

ولكن هذه الدراسات أوضحت كذلك أن النفايات متوسطة المستوى اإلشعاعي يمكن 
ومن . تحويلها إلى الحالة الصلبة في الخرسانة ثم دفنها في خنادق قرب سطح األرض

أو أية وسيلة أخرى للتثبيت يتبعها التخلص  التصليبالمتوقع أن يستمر استخدام عملية 
في حالة بعض النفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي، وعلى  من الناتج في الموقع

  .الخصوص في األماكن النائية 
  

  البيئة البحرية
تم التعرض في هذا الفصل لدراسة استخدام مياه المحيط للتخلص من النفايات منخفضة 

وقد دأبت المملكة المتحدة لسنوات عديدة على تصريف نواتج . المستوى اإلشعاعي
، (Sellafield)معالجة الوقود في سيالفيلد  إعادة ووي من مصنعاالنشطار الن

في البحر األيرلندي بالقرب من  (Windscale) اسم ويندسكيلوالمعروف سابقاً ب
وبدأ ذلك النشاط عام . (West Cambria) (Dunster, 1969)شاطىء كمبريا الغربية 

خالل من النواتج ) تيرا بكريل 370(كوري  10,000بتصريفات تجريبية بلغت  1952
وبناء على نتائج تجارب أخرى الحقة، فقد تمت زيادة الكميات . شهور 6 فترة تقارب
التصريفات  )3ـ  11(ويوضح الشكل . تقريباً 1969عام الالبحر بدءاً من  المسيبة في

وقد . 1984حتى عام  1952في الفترة من عام  137–من السيزيوم  إلى البحر السنوية
مفاجئة في عام  عارمةات السيزيوم والنويدات األخرى إلى درجة وصلت تصريف

 British)على إثر إجراء تغييرات في عمليات التصريف ومن ثم تناقصت ، 1976

Nuclear Fuel Limited, 1984 ; Black, 1984) . وقد أخذت المستويات اإلشعاعية في
  . (Jones et al., 1991) 1984عام  التقارير المذكورةالتناقص منذ صدور 

وبناء على دراسة العادات الغذائية للتجمعات السكانية المجاورة، وعالقة هذه العادات 
للتلوث اإلشعاعي المسموح به في  عمليةبالعوامل اإلشعاعية البيئية، أمكن وضع حدود 
التلوث في  المبكرةحددت الدراسات  حيث. الطمي والرمل واألعشاب البحرية واألسماك

المسار الحرج شاب البحر المستخدمة في الطهي من لمحلية، ونوعيات من أعاألسماك ا
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 النواقلهذه  منوبعد تحديد حدود العمل للتلوث . (Dunster, 1958)لتلوث اإلنسان 
التي تسهم في التعرض اإلشعاعي البشري، أصبح من الممكن حساب معدالت 

ساً على معايير تعرض التصريف المسموح بها من النفايات المائية المشعة تأسي
من أعشاب  106–وقد وجد أن محتوى الروثنيوم . الجمهور القائمة في ذلك الوقت

 106–البحر هو أحد العوامل المحددة، وأن الحد المسموح به من تصريف الروثنيوم 
ولو لم يكن مسار التلوث هو . في الشهر) تيرابكريل 2600(كوري  70,000هو 

البحري، لكان التغذي بالسمك هو العامل المحدد، وفي هذه  استخدام أغذية من العشب
)  بيتا بكريل 37(الحالة يكون الحد المسموح به للتصريف هو أكثر من مليون كوري 

  .في الشهر 

  
من موقع  137-يرلندي للسيزيومالتصريف في البحر األ:  3ـ  11قم شكل ر

  )Black 1984عن (سيالفيلد 
تأثير التصريفات المشعة على الصحة العامة،  من 1983عام  التحقق الرسميوقد بدأ 

وذلك استجابة للقلق الجماهيري الواسع عقب إذاعة برنامج تليفزيوني جاء به اتهامات 
وقد خلص . عن تفشي مرض اللوكيميا بين الصغار في المناطق المجاورة للمصنع

إلى أن أفراد ) 1984(إلشعاع بالمملكة المتحدة تقرير المجلس الوطني للوقاية من ا
حتى  1950الجمهور الشباب الذين يعيشون في مناطق مجاورة للمصنع في الفترة من 

خالل العشرين ) ملّي سيفرت 3.5(ملي ريم  350قد تلقوا جرعة كلية في حدود  1970
ية اإلشعاعية من الجرعة التي يتلقونها من مصادر الخلف %13عاماً، وهي ال تزيد على 
  ) .مع استبعاد غاز الرادون(الطبيعية في نفس المنطقة 

صريف ـ كوري
كمية الت

  

  سنة التصريف
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في البحر من مصنع سيالفيلد ـ في  المتخلص منهاخذت كميات المواد المشعة ـ وقد َأ
التناقص خالل السنوات القليلة الماضية، وتناقصت ـ تبعاً لذلك ـ جرعات التعرض 

، مجد اقتصادياًعشاب البحر غير أصبح حصاد أ 1970وفي عام . اإلشعاعي للجمهور
وأصبحت المجموعات السكانية الحرجة تنحصر اآلن في عدد من سكان العوامات 

البحرية، ومجموعة صغيرة من السكان الذين يستهلكون كميات كبيرة من ) القوارب(
والجرعات القصوى التي يتعرض . (Jones et al., 1991)األسماك وأصداف البحر 

ملي  20ـ  15(ميكروسيفرت  200ـ  150فراد حالياً هي في حدود لها هؤالء األ
أن تتدنى هذه الجرعات إلى مقادير غير ذات قيمة بحلول  المتصورومن . سنوياً) ريم

الركازات في تحلل الو والتبدد، وذلك بسبب النقص في اإلطالقات المشعة، 2020عام 
  . (Hunt, 1991)البيئية الموجودة 

نوعيات عدة من النفايات المشعة في القطاع  بالتخلص منالسوفيتي السابق وقام االتحاد 
السوفيتي من المحيط القطبي الشمالي، وكذلك في األنهار التي تصب في هذا المحيط 

(Khodakovsky, 1994) . دفعها مباشرة إلى المحيط وقد بلغت التصريفات التي تم
مليون  1.7نة بكمية إجمالية قدرها مقار) بيتا بكريل 93(مليون كوري  2.5حوالي 
وتشمل . دولة أخرى في المحيطات 12قامت بتصريفها ) بيتا بكريل 63(كوري 

منها تحتوي  6مفاعالً من الغواصات وكاسحات الثلوج، اليزال  18النفايات السوفيتية 
ويستقر خمسة عشر مفاعالً من هذه المفاعالت في قاع المياه . على الوقود النووي

متراً،  بينما يستقر أحد  50إلى  20على عمق من  (Cara Sea)لة في بحر كارا الضح
ويزعم أن القياسات األولية لتراكيز النويدات . متر 300هذه المفاعالت على عمق 

المشعة على مقربة من هذه المواقع منخفضة، مما يعني أنه لم تحدث هناك تسريبات 
ام، ويتميز أشهر في الع 9ومن حسن الحظ أن بحر كارا يظل متجمداً طوال . بعد

أن تراكيز ) 1994(وقد أثبت فولر وآخرون . بالنشـاط البيولوجـي الضئيـل
بكريل لكل متر مكعب  12ـ  4فـي بحـر كـارا تقـع في حدود  137–السيزيـوم 

تماثل تقريباً التراكيز الموجودة في المحيطات ) بيكوكوري في اللتر 0.3ـ  0.1(
  .على األرض المفتوحة، وتعزى عادة إلى التساقطات 

  
التخلص تحت قاع البحر

على مدى مساحات ) منتظمة(تتميز الرواسب في قاع المحيط العميق بأنها متجانسة 
المتصاص بعضها مع بعض،  وتتميز بقدرة عالية على اواسعة منها وال تختلط 

ونظراً لالرتفاع . (DOE, 1979b)األيوني، وال تتحرك المياه التي تتخللها بأي شكل 
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ير في الضغط، فال تصل درجة حرارة المياه إلى نقطة الغليان إذا ما أدت حرارة الكب
ونظراً للطبيعة الخالبة لقاع . النويدات المشعة إلى تسخين هذه الرواسب اضمحالل

 « Sea Bed Working Group »البحر، فإنه تم تكوين مجموعة عمل لقاع البحر 
لتنسيق البحوث عن إمكان استخدام  1977في عام  الذريةتحت رعاية وكالة الطاقة 

كمدافن للنفايات النووية عالية ) متر على األقل 400على عمق (رواسب قاع البحر 
النفايات، بما في ذلك حاويات واقترحت مفاهيم عديدة لوضع . )1(المستوى اإلشعاعي

م وضع األوعية الحاوية للنفايات في ثقوب محفورة، وكذلك المفهوم الجديد باستخدا
المخترق ـ وهو حاوية على هيئة الصاروخ يمكن إسقاطها من سفينة بحرية لتخترق 

  .رواسب قاع البحر وتستقر على عمق ثالثين متراً 

مراحل التطوير المبكرة، ويحتاج لمزيد من  فيويعتبر مفهوم الدفن تحت قاع البحر 
هذه الشكوك . الدراسات والبحوث إلزالة الشكوك الباقية قبل الشروع في استخدامه

والنشاط للرواسب،  وخصائص اإلمتزازتتضمن حركة المياه خالل الرواسب 
االعتبارات التقنية واإليكولوجية فهناك  هذهضافة إلى وباإل .البيولوجـي لقـاع البحر

القضايا القانونية والتشريعيـة الـواردة في إتفاقيـة لندن للدفن في قاع البحر 
(London Dumping Convention). التخلص من النفايات ب ويعد اإلهتمام الحالي

  . (IAEA, 1993) في قاع البحر ضعيفاً حالياً
  

المستودعات الجيولوجية العميقة
تعتبر وسيلة الدفن في فجوات المناجم تحت األرض هي الطريقة المفضلة للتخلص من 

مراحل اختيار دولة تمضي في  11النفايات عالية المستوى اإلشعاعي، وهناك حالياً 
  . )2(الموقع أو تنمية هذه المستودعات للتخلص من النفايات

وهناك غايتان أساسيتان للتخلص اآلمن من النفايات، أولهما هو حماية األفراد والبيئة 
من اآلثار الضارة للنفايات المشعة، أما الهدف الثاني فيتمثل في التخلص من النفايات 

ويسمح  .(IAEA, 1993)ؤوليتها لألجيال القادمة بطريقة تقلّل من تبعات نقل مس
                                                 

بلجيكا، كندا، ألمانيا االتحادية، فرنسا، اليابان، هولندا، : الدول األعضاء في هذه المجموعة هي ) 1(
  .متحدة، والواليات المتحدة األمريكية سويسرا، المملكة ال

بلجيكا، كندا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الواليات ) 2(
  .المتحدة األمريكية 
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يعتمد على نظام هو مفهوم عزل النفايات في الفجوات المنجمية بتلبية هذه المتطلبات، و
  :يشمل العناصر التالية  الذي متعدد الموانع

فبالنسبة للوقود المستهلك السليم، تكون  لصلبة التي توجد عليها النفايات،ـ الحالة ا 1
أما الوقود المستهلك الذي تمت إعادة معالجته . على هيئة الوقود المغلف النفايات

كيميائياً، فيتم احتواء النويدات المشعة في مواد صلبة مثل الزجاج أو المواد 
وقد تم تجميع عدد كبير من الدراسات . غير القابلة للذوبان) السيراميكية(الخزفية 

 Lutze and)بمعرفة لوتز، إيونج البحثية عن األشكال المناسبة للنفايات 

Ewing, 1988) . وتعتبر درجات حرارة كل من النفايات والصخور التي تم
إيداعها فيها من الخصائص المهمة التي ال تعتمد فقط على عمر النفايات، بل 

المسافات بين العلب على تعتمد كذلك على تركيزها في العلب الحاوية لها و
(Canisters)ة للصخور التي توضع بها الخواص الحراري على ، وكذلك

  .النفايات
  . التَأكُّلـ العلب التي تحتوي النفايات، وهي مصممة لتقاوم ظواهر  2
ـ الغالف اإلضافي حول علب النفايات ويكون من مادة شديدة االمتصاص مثل  3

كل في علب النفايات وذلك  عن يساهم في التقليل من معدالت التأ الطين، وهو
كما يساعد ذلك . في المياه الجوفية للتأكلإعاقة حركة األيونات المسببة  طريق

الغالف اإلضافي على عرقلة حركة النويدات المشعة التي قد تتسرب من علب 
  .النفايات 

ـ الخواص الجيوكيميائية للبيئة داخل الفجوة المنجمية والتي تتحكم في معدل انتشار  4
  .وفية النويدات المشعة في المياه الج

من  ابتداء ـ المسـارات الحيوية والفيزيائية المعقدة التي تسري بها النويدات المشعة 5
األماكن اللصيقة بالمستودع الجيولوجي العميق إلى الغالف الحيوي وانتهاء 

  .باإلنسان 
  

معايير مالءمة الموقع
 بمالءمة موقع  نشر الخطوط اإلرشادية المتعلقةفي الواليات المتحدة األمريكية تم

وذلك امتثاالً  (DOE)وزارة الطاقة األمريكية  من قبلالمستودع الجيولوجي العميق 
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ومن أهم هذه المتطلبات أن . (DOE, 1984b)لمتطلبات قانون سياسة النفايات النووية 
يكون ممكناً إثبات أن الزمن الالزم لتحرك المياه الجوفية من مكان المستودع 

. سنة 1000إلى البيئة المحيطة الممكن الوصول إليها ال يقل عن الجيولوجي العميق 
وإذا ظلت طبيعة ومعدالت العمليات الهيدرولوجية ـ في المستقبل ـ على نفس المنوال 

مليون سنة الماضية فلن تحدث تأثيرات ضارة على هذه  2الذي كان سائداً خالل الـ 
ثم تتعرض هذه . سنة القادمة 100,000المستودعات الجيولوجية العميقة خالل الـ 

اإلرشادات لتفصيالت أكثر عن الصفات المطلوبة في الصخور المستقبلة لهذه النفايات 
  .تحت سطح األرض متر 200وتحدد العمق المطلوب لمستودع النفايات بما ال يقل عن 

والتي ّل أهم المعايير هو أالّ تكون هناك موارد طبيعية معروفة عند الموقع المختار، ولع
ويجب أالّ تسمح . قد تصبح ـ في المستقبل المنظور ـ ذات أهمية اقتصادية جاذبة

الظروف الجيوكيميائية والهيدرولوجية بزيادة المعدل السنوي لذوبان مخزون النفايات 
ومن الخصائص المطلوبة األخرى ـ . سنة 1000بعد  5-10المشعة في المستودع عن 

التكتوني والكتل الصخرية المناسبة والموصلية الحرارية كذلك ـ في الموقع، االستقرار 
والصخور المثالية تكون كبيرة الكتلة، متجانسة، جافة . المناسبة والمسامية والنفاذية

  .وخالية من التشققات وقادرة على امتصاص أو ترسيب النويدات المشعة المنطلقة 
  

التهيئة الجيولوجية
ل أن تكون مناسبة كمستودعات جيولوجية عميقة، هناك أنواع عديدة من الصخور يحتم

  .وقد حظيت األنواع اآلتية منها باالهتمام الجدي 
  الملح

يتواجد الملح في أماكن عديدة في أنحاء العالم، إما على شكل رواسب طبقية متراصة أو 
ولقد اعتبرت مواقع الرواسب الملحية في مقدمة األماكن المرشحة . على شكل قباب

، وذلك عندما لفتت 1957م كمستودعات جيولوجية عميقة للنفايات منذ عام لالستخدا
لجنة من األكاديمية الوطنية للعلوم االنتباه إلى المزايا العديدة لهذا النوع من الصخر 

(NAS/NRC, 1957a, 1970) . وسيتم التعرض ـ في نهاية هذا الفصل ـ لمناقشة
ع جيولوجي عميق إيضاحي لنفايات عناصر المحطة الريادية لعزل النفايات وهي مستود

  .ما بعد اليورانيوم في الواليات المتحدة 
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مليون سنة  200ولعّل من ضمن مزايا الرواسب الملحية هو عمرها والذي يتجاوز 
والذي يوفر ضماناً لإلستقرار الجيولوجي والعزل عن المكامن المائية، وتتميز الرواسب 

عالية والنفاذية الضعيفة وسمات اللدانة التي تسمح بالتئام الملحية بالموصلية الحرارية ال
إالّ أن لدانة هذه الصخور تضفي عليها عيوباً من أهمها احتمال إحكام االلتئام . الكسور

وثمة عيب آخر . الذاتي بعد اإلغالق، مما ال يمكّن من استعادة النفايات عند الضرورة
كون مرتبطة برواسب من كربونات البوتاسيوم يتمثل في أن الرواسب الملحية عادة ما ت

. أو الهيدروكربونات، وقد يؤدي ذلك إلى قيام نوع من التدخل  البشري في المستقبل
ومن العيوب الواضحة ـ كذلك ـ قابلية الصخور الملحية للذوبان، مما يتطلب ضماناً 

  .بعدم حدوث تسربات من المياه الجوفية صوب هذه الرواسب الملحية 

 ن الخصائص المثيرة للعجب في هذه الرواسب، احتواؤها ـ في أحيان كثيرة ـ علىوم
ـ عند وجود ) يتحرك(الذي يرتحل ) ماء شديد الملوحة( (Brine)جاج اُأل متضمنات

وتنتج هذه الظاهرة عن المعدالت التفاضلية . تدرج حراري ـ صوب مصدر الحرارة
 ومن هناك يتحرك. ب التدرج الحراريبسب (inclusion)الضمين  جدرانعند ذوبان لل

وعلى أي حال، فإن . كليات، مسبباً كثيراً من مشاكل التأجاج تجاه علب النفااُأل ضمين
ذلك ال يشكل مشكلة ذات معنى  إذا ما تم تحديد مواصفات التدرج الحراري بدقة في 

وهناك متابعات نشطة في الوقت الحالي  .(NAS/NRC, 1983)تصميم المستودع 
  .(Nies, 1990)للتطورات الحديثة في مجال الدفن في الرواسب الملحية 

  البازلـــت

اسع الحدوث في شرقي واليات واشنطن والاط البركاني يأتي البازلت نتيجة النش
وكانت التكوينات البازلتية . ون وأماكن أخرى في الواليات المتحدة األمريكيةوأوريج

واحدة من المواقع الخمسة المرشحة والمختارة من بالقرب من هانفورد بوالية واشنطن 
اه إلى عدد من وقد لفتت إحدى الدراسات االنتب. (DOE)قبل وزارة الطاقة األمريكية 

التخزين على حرارة منها تأثيرات المشاكل الجيولوجية الحرجة ذات العالقة بالبازلت 
المتجانس لإلجهادات  داخل المستودع وشيوع الكسور والصدوع، والتوزيع غيرالبازلت 

د تناقص االهتمام بدراسات البازلت وق .(NAS/NRC, 1983)على الطبقات البازلتية 
عقب تخصيص موقع جبل يوكا في والية نيفادا كمستودع جيولوجي للنفايات عالية 

  . )سنعود لمناقشة الموضوع الحقاً. (المستوى اإلشعاعي
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  (Tuff) فُّالطَ

تراكمات الفتات الزجاجي  يتكون أساساً منو صلب،متبركاني رماد هي  الطَفُّ
مريكية ومناطق توجد في مناطق غربي الواليات المتحدة األهي و. لإلنفجارات البركانية

الجوانب السلبية  بانخفاض النفاذية والمسامية، إالّ أن ويتميز الطف. أخرى في العالم
ء، وحقيقة كونها تقع في مناطق تتضمن المحتوى العالي نسبياً من الما المرتبطة بالطف

أن  ومن المزايا الرئيسة للطف. وتتحرك فيها الصدوعحديثة النشاط البركاني 
ومن المعروف أن الموقع المقترح . المياه الجوفية سطح تكون عادة فوق التوضعات

كمستودع جيولوجي للنفايات عالية المستوى اإلشعاعي في جبل يوكا بالقرب من الس 
كوسط  بدت اليابان كذلك اهتماماً بالطفوقد أ. ية نيفادا يتكون من الطفجاس بوالفي

  . (IAEA, 1993)محتمل للدفن 

  (Granite)الغرانيت 

من النوعيات " الصلدة"تعد مواقع الصخور الغرانيتية والصخور المتبلورة األخرى 
ء الرئيسة التي لم تكن تؤخذ في االعتبار ضمن المواقع األولى المرشحة إلنشا

مستودعات الدفن في الواليات المتحدة األمريكية، إالّ أنها كانت من الخيارات المفضلة 
وهناك دول أخرى أخذت في الحسبان إمكان استخدام هذه . في كل من كندا والسويد

الصخور في إقامة مستودعات النفايات، مثل األرجنتين وفنلندا وفرنسا والهند واليابان، 
ومن مزايا . (IAEA, 1993)بانيا، وسويسرا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، وإس

استخدام الصخور الصلدة الموصلية الحرارية العالية، والمقاومة الميكانيكية، إنخفاض 
ومن أهم عيوب هذه الصخور عدم . المسامية والنفاذية، والمحتوى القليل من الماء عادة
ويوجه جزء كبير من . المياه الجوفيةالتأكد من مدى الكسور، وتأثير ذلك على حركة 

الجهود المتعلقة بدراسات المواقع الصخرية الصلدة ـ المحتمل اختيارها كمواقع لدفن 
  .وتأثيرها على حركة المياه الجوفية ) المتولدة فيها(النفايات ـ إلى دراسة الكسور 

  
طرق تقدير المخاطر

ستوى اإلشعاعي في المستودعات لم يقم أي قطر حتى اآلن بوضع النفايات عالية الم
ومن الضروري ـ عند دراسة أداء أي . بصورة مستديمة منهاالجيولوجية للتخلص 

موقع مرشح كمستودع للنفايات ـ عمل نماذج عن التصرف المتوقع للنفايات المدفونة 
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وال يوجد ـ . فيه على مدى المستقبل البعيد وذلك بناء على المعلومات المتوفرة حالياً
طبع ـ خبرة سابقة يمكن ـ على أساسها ـ تقدير المخاطر المتوقعة على المدى بال

وبالرغم من أن هناك سياسات قد  .المرتبط بإدارة النفايات المشعةالزمني الطويل، و
إضافة ل الفترات الزمنية التي يجب ضمان األمان خاللها، اطوأ ورت بخصوصِـتبل
وي خالل آالف ـدخولها إلى المحيط الحيالمواد المشعة التي يسمح ب اتـكمي إلى

ة ـإالّ أن هذه السياسات ال تلقى قبوالً عالمياً، وهي أيضاً قابل ة،ـالسنين القادم
لتقدير المخاطر المحتملة ـ وكذلك  (Approaches)بات قاروقد تطورت م. رـللتغيي

عات راد والجماعات السكانية، المحتمل تعرضهم لإلشعاـللحد منها ـ على األف
ولكن ذلك لم يتجاوز سن القوانين والتشريعات . ات النفاياتـالصادرة عن مستودع

ة بها في المحاكم، وبناء عليه توضع مقاربات ـالتي يعاد استنئناف القضايا المتعلق
  .جديدة 

هو واحد  (Water Dilution Volume, WDV)" التخفيفحجم مياه "ويعتبر مفهوم 
. هم األخطار المحتملة للنفايات عالية المستوى اإلشعاعيمن المقاربات الموضوعة لتف

هو مؤشر بسيط عن درجة المخاطر، ويأخذ " WDV التمديدحجم مياه "وهذا المصطلح 
في االعتبار حجم الماء الالزم للوصول بتخفيف المادة المشعة إلى الحد اآلمن والذي 

حجم مياه "مفهوم  إالّ أن. (NAS/NRC, 1983)ينطبق عليه مواصفات ماء الشرب 
ال يأخذ في االعتبار بعض العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة المخاطر " التخفيف

، أو إلى تقليل هذه مثالً (Biomagnification)اإلشعاعية عن طريق التكبير الحيوي 
  .المخاطر عن طريق التثبيت في الرواسب 

يات عالية المستوى للنفا النشاط اإلشعاعيكيفية تناقص  )4ـ  11(ويوضح الشكل 
 (WDV) التخفيفة بين حجم مياه ـن حيث توضح العالقـي مع الزمـاإلشعاع
باألمتار المكعبة  التخفيف ماءويعبر عن وحدات . شرة ماليين سنةعلى مدى عوالزمن 

ل أنه بعد ـويتضح من الشك. (m3 Mg-1 HM) لكل ميجاغرام من الفلزات الثقيلة
لنواتج االنشطار النووي يهبط  التخفيفحجم مياه  مئات من السنين فإن بضعةمضي 

  210–بمعدل سريع، وتتبقى بعد ذلك نويدات العناصر األكتينيدية فيما عدا الرصاص 
قمة بعد مائة ألف الوالذي يصل إلى  230–الثوريوم  اضمحاللات ـالناتج من عملي

  .سنة 
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لتخفيف للنفايات عالية المستوى اإلشعاعي لمفاعل حجم ماء ا:  4ـ  11شكل رقم 

  )NAS/NRC, 1983عن (الماء المضغوط 

الذي يعبر عن كفاية طول الما هو : (وكانت هناك محاوالت لإلجابة عن السؤال عن 
المطلوب في حالة النفايات " حجم ماء التخفيف"، وذلك من خالل مقارنة )الزمن طول

في حالة خامات اليورانيوم التي تم استخالص الوقود منها  النووية مع حجم الماء الالزم
" حجم ماء التخفيـف"ذلك، عن طريق مقارنة  )5 ـ 11(ويوضح الشكل . في األصل

للنفايـات عاليـة المستـوى اإلشعاعـي مع الحجم المناظر لخامات اليورانيوم في 
 ,NAS/NRC)) 4 ـ 11شكل (نفس الحقبة الزمنية الموضحة على الشكل السابق 

، إحداهما "حجم ماء التخفيف"وأجريت إثنتان من المقارنات عن حسابات . (1983
باستخدام الحدود المحسوبة التنظيمية الصادرة عن لجنة التنظيمات النووية األمريكية 

عن  (ICRP)واألخرى على أساس توصيات اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع 
. السارية في ذلك الوقت (Intake)سم اإلنسان سنوياً الجرعات المسموح بدخولها إلى ج

فعند استخدام الحسابات المبنية على حدود لجنة التنظيمات النووية فإن المنحنى الذي 

حجم ماء التخفيف، متر مكعب 
 /

ميجاغرام من الفلز ال
ثقيل

  
  زمن اإلضمحالل بعد اإلفراغ ـ سنة
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 لـ يمثل حجم مياه التخفيف للنفايات عالية المستوى اإلشعاعي يتقاطع مع نظيره الممثل
خلص منه الوقود في أقل من ألف لكمية خام اليورانيوم الذي است" حجم مياه التخفيف"

أما الحسابات القائمة على أساس توصيات اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع، فإن . سنة
ـ  11(ويتضح من الشكل . بعد فترة عشرة آالف سنة يأخذ مجراهالتقاطع المناظر ال 

تخدمة في حساسية مثل هذه المقارنات للتغيرات في العوامل الفيزيائية الحيوية المس) 5
  .حساب الجرعات 

  
حجوم الماء المخففة لنفايات عالية المستوى لمفاعل الماء :  5ـ  11شكل رقم 

لَالمضغوط وسها ف(parent)  عن (خام اليورانيومNAS/NRC, 1983(  

 (ICRP)ع ولقد ظلّت الحدود الواردة في لوائح كل من اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعا
 1980ولكن في . متماثلة ألعوام طويلة (NRC)ولجنة التنظيمات النووية األمريكية 

 30الجزء الثاني من النشرة رقم  (ICRP)نشـرت اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع 
والتي انطوت على تغييرات في قيمة عوامل اإلمتصاص النتقال ) 1988ـ  1979(

من األمعاء إلى الدم والتي كانت محصلتها النهائية الزيادة العديد من النويدات المشعة 

حجم ماء التخفيف، متر مكعب
/

ميجاغرام من الفلز الثقيل
  

  زمن اإلضمحالل بعد اإلفراغ ـ سنة
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هذا العنصر يثير الكثير من  إن. 237–الكبيرة في مدى المخاطر الممكنة من النبتونيوم 
د كان االختالف بين زمني التقاطع بشكل رئيسي ـ ولكن ليس بشكل كامل ـ وق. القلق

لتنظيمات النووية األمريكية المعايير وقد اعتمدت وكاالت ا. بسبب هذا التغيير األحادي
ولقد أسفرت الدراسات . الصادرة عن اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع منذ ذلك الحين

ذات الصلة بالموقع المقترح في جبل يوكا بوالية نيفادا عن أن عنصر النبتونيوم يمكن 
ك إلى ويمكن أن يؤدي ذل (DOE, 1995e) على صخور الكالسيت استشرابه بشدة

  .عرقلة كبيرة النتقال النبتونيوم خالل الكسور الصخرية 
الفترة  طول حجم ماء التخفيف يعطي بعض الفهم المتبصر عنمقاربة أن  وبالرغم من

نفايات المفاعالت إلى الحد المكافىء لتراكيز خامات  الضمحاللالزمنية الالزمة 
أو المخاطر على األفراد  اليورانيوم، فإنها ال تعطي تقديرات كمية عن الجرعات

أما المقاربات الجارية . مستودعاتالالمحتمل تعرضهم للنويدات المشعة المدفونة في 
لنويدات ا نمذجة إطالقعلى عملية يتم فيها  تقومأداء مستودعات الدفن، فإنها  تقييمعن 

تي رعات اإلشعاعية الوعلى حساب الج. ا إلى األجسام الحيةالمشعة وانتقالها ودخوله
شر ألساليب تقدير ولسوف نتعرض في الفصل الرابع ع. رض لها األفراديمكن أن يتع

ئية، وال رات البيأساليب إعداد البيانات عن التأثيات في األزمنة الماضية وكذلك الجرع
الجرعات الناجمة عن األداء المستقبلي للمستودعات الجيولوجية، سوف جدال أن تقدير 

قديرات المماثلة عن األنشطة الماضية، ذلك أنه من الضروري يكون أقل يقيناً من الت
ومن هنا فإن . وضع تنبؤات عن التغيرات الجيولوجية والمناخية واالجتماعية المستقبلية

السيناريوهات المستقبلية ـ المفترضة ـ تشكل أهم المحددات عن الجرعات والمخاطر 
التي تتخذ أساساً لتقويم أداء  وسوف نتناول في الجزء التالي المعايير. المحسوبة

المستودعات الجيولوجية العميقة للنفايات عالية المستوى اإلشعاعي في الواليات المتحدة 
كما سوف نتعرض في جزء الحق لنتائج تقويم األداء الحالي لموقع جبل . األمريكية

  .يوكا في الواليات المتحدة األمريكية 
  

لجيولوجية العميقة في الواليات المتحدة معايير األداء العام للمستودعات ا
األمريكية

ة للنفايات عالية ـة العميقـات الجيولوجيـات المستودعـت تصميمـلقـد عان
وى اإلشعاعي من الكثير من المعوقات نظراً ألن تحديد متطلبات أداء هذه ـالمست
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وفي . تمرمس ـرٍومازالـت تلـك المتطلبـات في تغيالمرافق اتسم بالبطء الشديـد، 
الواليات المتحدة األمريكيـة، فإن وضع المعايير الخاصة بالمستودعات الجيولوجية 
العميقة للنفايـات عاليـة المستـوى اإلشعاعـي هي من صالحيات وكالة حماية البيئة 

(EPA) .ة مطولة ومطروحة للرأي العام عام ـالوكالة طريق هذهد اتبعـت ـوق
ذا النوع من النفايات في ـلى للتخلص من هعند وضع المعايير األو 1985

هذه القياسيات في المحاكم، وأعيدت بوتـم الطعن . المستودعات الجيولوجيـة العميقـة
مع بدء إجراءات  (EPA, 1993) 1993صياغتها، ثم صدرت أخيراً في ديسمبر 

وتأسس المعيـار على فرضية أن إنشاء المستودع . 1994يناير  19تنفيذها في 
ولوجـي العميـق يجـب أالّ يؤدي إلى وفيات افتراضية يتجاوز عددها ألف فرد الجي

ـ على مستوى العالم ـ خالل فترة عشرة آالف سنة، وذلك على أساس استخدام 
المطبقة عند حدوث حاالت السرطان  (Risk Coefficients)معامالت المخاطر 

داللة احتماالت إطالق وألغـراض التطبيق، تم التعبير عن المعيار ب. المميتـة
النويدات المنطلقة ـ من  (Classes) وبداللة أصنافالنويـدات المشعـة ـ 

ويحتوي المعيار كذلك على حد للجرعة الفردية . المستودعـات الجيولوجية العميقة
ع معقول ألن ـتوقفي العام، وكذلك على ) ملّي سيفرت 0.15(ملي ريم  15قيمتـه 
دود ـفي ح لفترة عشرة آالف سنة من المياه الجوفية رباه الشـمي ادرتبقى مص
عـام  (EPA)اه الشـرب الصادرة عن وكالة حماية البيئة األمريكية ـمعايير مي

الحـدود األساسيـة التـي وضعتهـا وكالـة  )8ـ  11(الجدول  ويعطـي. 1994
 )3(لتأثيـرالتي يمكن أن يتناولها احمايـة البيئـة لإلطالقـات إلى البيئـة 

(Accessible environment) .  

                                                 
ف وكالة حماية البيئة في الوثيقة ـاء في تعريـا جـر ـ كمـلتأثيا اـالتي يمكن أن ينالهة ـالبيئ )3(

40 CFR 191 ح األرض أو المياه السطحية، أو المحيطات أو كل اليابسة ـو أو سطـالج لـمث
 البيئة على حماية وكالةأيضاً من قبل ، وتعرف المنطقة المحكومة "المنطقة المحكومة"خارج نطاق 

  :أنها 
 كيلو متر 100وال يتعدى بمعرفة هيئات رقابية مؤسسية  موقع من سطح األرض يتم تحديده) أ(

كيلومترات في أي اتجاه من الحدود الخارجية للموقع  5متد أفقياً لمسافة ال تتجاوز مربع وي
  .األصلي للنفايات المشعة في منظومة التخلص 

  .مواقع النفايات المشعة ل المبطنتحت سطح األرض السطح ) ب(
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 8ـ  11الجدول رقم 

سنة بعد  000,10حدود اإلطالق التراكمي إلى البيئة التي يمكن الوصول إليها لمدة 
  )أ(تصريف الوقود المستنفد أو النفايات عالية المستوى

 النويدة المشعة
من  متريطن 1000حد اإلطالق لكل 

الفلزات الثقيلة أو أي وحدة أخرى من 
  )ب(النفايات

 جيجا بكريل كوري
 243أو241–يوم أمريش

  14–كربون 
  137أو  135–سيزيوم 

  129–يود 
  237–نبتونيوم 

  242-، 240-، 239-، 238–بلوتونيـوم 
  226–راديوم 

  90–إسترنشيوم 
  99–تكنشيوم 
  232–أو  230–ثوريوم 
  126–قصدير 

  238-، 236-، 235-، 234-، 233–يـورانيـوم
شعة أخرى تنبعث منها ألفا ذات عمرأي نويدة م

  سنة 20نصف أكثر من 
أي نويدة مشعة أخرى ذات عمر نصف يزيد على

سنة والتي ال تنبعث منها جسيمات ألفا 20

100
1000 

1,000 
100 
100 
100 
100 

1,000 
10,000 

10 
1,000 

100 
100 

 
1,000 

 

3,700 
3,700 

37,000 
3,700 
3,700 
3,700 
3,700 

37,000 
370,000 

370 
37,000 

3,700 
3,700 

 
37,000 

 
  . (A)الملحق ، من كود التنظيمات الفدرالية 40 الفصل ،13ـ  191مأخوذة من الجزء ) أ(
  :في أي من الحاالت التالية  هذه إلطالقاتتطبق حدود ا) ب(

من الفلزات الثقيلة  متري طن 1000أ ـ كميـة مـن الوقـود النووي المستنفد تحتوي على 
(MT HM)  40,000، 25,000فيما بين ) للحرق في المفاعل(تعرضت لالستخدام 

  . (MWd/MTHM)ميجاواط ـ يوم لكل طن متري من الفلز الثقيل
من الفلزات  طن متري 1000ب ـ النفايات المشعة مرتفعة المستوى المولدة من معالجة كل 

 طن/ ميجاواط يوم  40,000، 25,000الثقيلة التي تعرضت لإلحتراق في المفاعل فيما بين 
  .(MWd/MTHM)من الفلزات الثقيلة  متري
من النظائر المشعة لجسيمات بيتا أو ) بيتا بكريل 3700(كوري  100,000,000ج ـ كل 

  .عام  100إشعاعات جاما لها فترة عمر نصف أكبر من عشرين عاماً ولكن أقل من 
عة األخرى أي مشعات جاما أو من النظائر المش) بيتا بكريل 37(كوري  1,000,000د ـ أي 

عام أو أي من مشعات ألفا التي لها فترة عمر  100بيتا التي لها فترة عمر نصف أكبر من 
  .سنة  20نصف أكبر من 

من ) بيتابكريل 37(كوري  1,000,000هـ ـ كمية من نفايات ما بعد اليورانيوم تحتوي على 
ف بفترة عمر نصف أكبر من عشرين النظائـر مـا بعـد اليورانيوم المشعة لجسيمات أل

  .عاماً 
التي من المتوقع أن ينطلق فيها خليط من النويدات المشعة،  المرسومة أما عن الحاالت

  :القيمة الحدية كما يلي  تحديدفإنه يمكن 
على مدى عشرة آالف  التي يحتمل إطالقها النسبة تقديرنويدة في الخليط ـ  يتم ـ لكل

ل جمع هذه النسب وحاص ،)8 ـ 11(الجدول النويدة، أنظر  لهذه وتقدير الحدعام 
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ويجب أن يكون احتمال تجاوز ". EPA sum" وكالة حماية البيئةجمع يعرف عادة بأنه 
تجاوز  احتمال ، وأن يكونمن واحد من عشرة للواحد الصحيح أقلهذا حاصل الجمع 

لسنوات العديدة خالل او. عشرة أقل من واحد في األلف للمقدارقيمة حاصل الجمع 
تجري مناقشته الحقاً في هذا سوالذي (تمت حسابات عن تقويم موقع جبل يوكا الماضية 
  . (Wilson et al., 1994) على أساس هذا المعيار) الجزء

فقبل نشر هذا . هذا المعيار الحوادثفقد تعدت  (EPA)وبرغم جهود وكالة حماية البيئة 
في  (Energy Policy Act)نون سياسة الطاقة المعيار، أقر الكونجرس األمريكي قا

وتطلّب ذلك القانون وضع معيار منفصل خصيصاً للمستودع الجيولوجي . 1992عام 
العميق المقترح في جبل يوكا، وأناط بوكالة حماية البيئة األمريكية الحصول على 

األمريكية  دراسة تحليلية عن األسس العلمية لهذا المعيار من أكاديمية العلوم الوطنية
(NAS) .  

جبل  لمعاييرلجنة األسس الفنية ( 1995في أغسطس  عملهااألكاديمية  هذه وقد أكملت
الة حماية البيئة كامل لمعيار وك ، وانطوت أعمال األكاديمية على نبذ)1995يوكا، 

لم تجد األكاديمية أي أساس لتحديد التقرير بفترة عشرة آالف سنة التي إذ . القائم حينئذ
تخذت أساساً للتقويم وذلك باعتبار أن اإلطالقات القصوى المنظورة قد تحدث على ا

حتى مئات اآلالف من السنين، أو ربما في مدى يتجاوز ذلك و بل مدى عشرات
مستقرة لحقب قد تصل إلى مليون مستقبالً، كما أن األحوال الجيولوجية يمكن أن تبقى 

  .سنة

الواردة في  الجمهور مخاطرقام عليه تقدير  ة األساس الذيـيكما رفضت األكاديم
على ذلك معياراً للمخاطر الفردية، ومقترحة أن  معيار وكالة حماية البيئة، مفضلةً

. لكل متوسط عمر كنقطة بداية  x 10-4 5تستخدم الوكالة مقياس المخاطر بقيمة 
مفهوم حد  إضافة إلى ذلك فإن األكاديمية تزعم أنه لمثل حالة موقع جبل يوكا، فإن

المخاطر الفردي هو أكثر مالءمة لحماية الجمهور، وخصوصاً إذا ما اقتنع واضعو 
السياسة أن تعرض الجمهور لجرعات إشعاعية منخفضة يشكل درجة ضئيلة من 

أما المعايير القائمة على أساس الجرعة اإلشعاعية فإنها . المخاطر من الممكن إهمالها
 عرضةالجرعة والمخاطر غير مؤكدة وهي كذلك  ة، ألن العالقة بينـغير مقبول

  .للتغيير 
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وتتطلب المعايير الحالية لوكالة حماية البيئة أن يؤخذ في االعتبار احتماالت توغل 
(Intrusion)  العنصر البشري في موقع المستودعات الجيولوجية، غير أن األكاديمية

(NAS) لتوغل البشري على مدى قد انتهت إلى أنه ليس من الممكن تقدير تواترات ا
ويعتمد التقرير منهاج المجموعة الحرجة الذي . المستقبل البعيد في هذه المستودعات

ويضمن هذا المنهج حماية  .(ICRP, 1985)وضعته اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع 
السواد األعظم من الجمهور، بينما يكفل ـ في نفس الوقت ـ أالّ يكون صدور 

ن المستودع متأثراً ـ دون مبرر ـ بدرجة المخاطر المحتملة على عدد القرارات بشأ
  .قليل من األفراد ذوي العادات أو الحساسيات غير العادية 

وقد أعلنت وكالة حماية البيئة األمريكية عن مخططات لوضع معايير جديدة لمستودع 
لكبير الحالي حول أما الجهد ا. جبل يوكا على أساس توصيات األكاديمية الوطنية للعلوم

فهو مبني على أساس معايير  (Wilson et al., 1994)تقويم أداء مستودع جبل يوكا 
ويحتمل أن تكون هناك ضرورة إلعادة إعداد معظم . 1993وكالة حماية البيئة لعام 

هذه المعايير، إذا ما استجابت وكالة حماية البيئة لنصائح األكاديمية الوطنية للعلوم في 
وتظل المعايير القائمة قابلة للتطبيق على المستودعات . عداد معايير جديدةضرورة إ

األخرى التي قد تقترح ذات المستوى اإلشعاعي المرتفع أو تلك الخاصة بعناصر ما بعد 
اليورانيوم ـ بما في ذلك المستودع الخاص بالمحطة الريادية لعزل النفايات التابعة 

لنسبة إلدارة النفايات عالية المستوى اإلشعاعي قبل ـ وكذلك با (DOE)لوزارة الطاقة 
  .التخلص منها 

  
ماذا يمكن أن نتعلمه من الطبيعة ؟

يتم عمل النماذج التي تستخدم للتنبؤ بأداء المستودعات الجيولوجية العميقة من خالل 
المياه الجوفية إلى المستودع، ومعدالت التآكل للعلب  (seep)نز الربط بين معدالت 

، وتحرك النويدات وانحالل الشكل الذي توجد فيه النفاياتعدنية الحاوية للنفايات، الم
وبعد مضي ألف سنة أو يزيد تنتقل . والصخور (Backfill)المشعة خالل تراب الردم 

النويدات المشعة إلى المحيط الحيوي، ومن هنا تبدأ مهمة عمل النماذج للمسارات التي 
ا حتى تصل إلى الكائنات البشرية وقد قدر كوشر ومعاونوه يمكن لهذه النويدات إنتهاجه
(Kocher et al., 1983)  أن درجة عدم اليقين في تقديرات الجرعات ـ على أساس
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أما درجة عدم )  510إلى  410(االنتقال في المحيط الحي فقط ـ قد تكون عالية جداً 
ي تستخدم لوصف الحركة من اليقين في النماذج التي تعالج انتقال النويدات المشعة الت

  .المستودع إلى المحيط الحيوي، فإنها غير محددة 

 (Leaching)) الغسل(ويتم الحصول على معظم المعلومات عن معدالت النض 
وعوامل اإلعاقة، والمتغيرات األخرى في نماذج تقدير الجرعات من خالل القياسات 

صصين من األكاديمية الوطنية وقد ورد في تقرير اجتماع الخبراء المتخ. المعملية
أن معدالت نض المواد الصلبة تحت الظروف الطبيعية  (NAS/ NRC, 1982)للعلوم 

تقل كثيراً عن تلك التي تم قياسها في المعامل وأن التباين بين النتائج قد يصل إلى مائة 
  .ضعف أو يزيد 

الستنتاج  (Natural Analogues) الطبيعية واستخدم كثير من الباحثين المتناظرات
ولعل أشهر هذه الدراسات . السلوكيات السائدة في المستودعات الجيولوجية العميقة

تتعلق بالمفاعل االنشطاري الحفري الطبيعي في جمهورية الغابون في شرق إفريقيا 
وقد وجد ذلك المفاعل . (Cowan, 1976 ; IAEA, 1975)) انظر الفصل السادس(

لليورانيوم ـ منذ حوالي  (Oklo)عرف اآلن بمنجم أوكلو ت في المنطقة التيالطبيعي ـ 
أن تصل الرواسب الطبيعية  إلى مليار سنة، عندما أفضت الظروف الطبيعية 8,1

لليورانيوم في هذا المنجم إلى الحالة الحرجة والتي استمرت لفترة حوالي عشرة آالف 
طار النووي وعناصر ما سنة، حيث تكونت في هذه الحقبة كميات هائلة من نواتج االنش

ـ  تلك الفترة الطويلةـ خالل  التفككوقد أخذت تلك النويدات في . بعد اليورانيوم
وقد اكتشف وجود هذه النويدات . التفككالنويدات المستقرة في نهاية سلسلة  متحولة إلى

من االنشطار ـ في  أصالً المستقرة ـ جنباً إلى جنب مع النويدات المستقرة الناتجة
وهناك دالئل على أن معظم النويدات المشعة . مناطق المحيطة بهذا المفاعل الحفريال

من األمتار قبل تعرضها  بعددالمهمة قد ارتحلت لمسافات صغيرة جداً ـ تقدر 
وقد قدرت معدالت االرتحال الجزئي لهذه النويدات من مناطق المفاعالت . لإلضمحالل
معدالت االرتحال لمعظم النويدات بطيئة جداً، وكانت . سنة 1010إلى  7-10في المدى 

  .جاوز بضعة أمتار من مصدر إطالقهاقبل ت اإلضمحاللبما يتيح لهذه النويدات المشعة 

وهناك نموذج طبيعي مناظر آخر تمت دراسته والتوصل منه إلى استنتاجات مشابهة، 
بالقرب من قمة  وذلك يتمثل في رواسب الثوريوم والعناصر األرضية النادرة الموجودة
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في البرازيل، حيث تعرضت تلك  (Minas Grais)أحد التالل في والية ميناس غريس 
الذي يطلق  المشابهالرواسب للعوامل الجوية على مدى أزمنة طويلة، وتمت دراسة 

كمكان مناظر ) 14ـ  6شكل رقم ( (Moro do Ferro)مورو دو فيرو : عليه اسم 
لنفايات عالية المستوى اإلشعاعي، تعرض لتسرب لمستودع جيولوجي عميق قديم ل

 30,000ويحتوي الخام على حوالي . المياه الجوفية والنخر حتى المستوى السطحي
 Pu+4ؤ كيميائي للبلوتونيوم رباعـي التكاف كمشابهدم طن من الثوريوم، والذي يستخ

كيميائي  همن العناصـر األرضيـة النـادرة الذي يستخدم كمشاب انـوم وهووالالنث
وكما في حالة أوكلو فإن معـدل .  Am+3, Cm+3  (Eisenbud et al., 1984)للـ 

. في العام 9-10 كان مقارباًلعناصر األكتينيدية ما بعد اليورانيوم لمشابهات االحركة 
الخام الرطب قريباً من السطح،  يوجدومن هنا فإنه، حتى في ذلك الموقع، حيث 

إن معدالت االرتحال تكون بالغة التدني بما يضمن انحالل معرضاً للبيئة الجوية، ف
وريوم واحتمال البلوتونيوم واألمريشيوم والك: ليورانيوم نويدات عناصر ما بعد ا

  . (Krauskopf, 1986) وجودهاالنبتونيوم كذلك في ذات موقع 
و ومن سمات التشابـه بين منجم اليورانيوم في موقع أوكلو بالغابون ومنجم مورو د

وفي المنجم األخير فإن المعادن . فليةفيرو هو وجود كميات كبيرة من المعادن الطَ
منذ  للتخريبقد تعرضت ) التي تحتوي على العناصر المتناظرة في الدراسة(األولية 

في الوقت الحالي مثبتة في  المشابهةأمد بعيد بفعل العوامل الجوية، وبقيت العناصر 
  .ع أنواع من الطفلة وأكاسيد الحديد حالة ال بلّورية مترابطة م

اً طبيعية تؤدي إلى تشتت سريع يفوق ما ظهر في هذين ومن المؤكد أن هناك ظروف
ومن ناحية أخرى فإن وجود بعض رواسب التمعدنات الطبيعية في حالة . الموقعين

، ومن هنا يبدو من الممكن فيهاستقرار على مدى العصر الجيولوجي هو أمر ال نزاع 
نبؤ المعقول بسلوكيات النفايات على المدى الطويل على أساس األحوال فيزيائية الت

  .والجيوكيميائية التي تؤدي إلى االستقرار الطبيعي للعناصر الكيميائية 
  

א א א א א א
جيولوجيين عميقين تقوم الواليات المتحدة في الوقت الحالي بتطوير مستودعين 

(Repositories)  عالية المستوى اإلشعاعي في جبل يوكا الأحدهما للنفايات(Yocca) 
في موقع قريب  (TRU)في نيفادا، واآلخر خاص بنفايات عناصر ما بعد اليورانيوم 

  .من كارلسبار في والية نيومكسيكو 
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عالية المستوى  للنفايات(المستودع الجيولوجي العميق في جبل يوكا في نيفادا 
)اإلشعاعي والوقود المستنفد

اً من التردد السياسي حيال مسألة التعامل مع مشكلة ـة وعشرين عامـبعد خمس
سياسة "النفايات عالية المستوى اإلشعاعي وافق الكونجرس األمريكي على قانون 

يناير  7وقد وقّع الرئيس ريجان القانون في . 1982في نهاية عام " النفايات النووية
1983 (Nuclear Wlaste Policy Act, 1983)  د القانون تاريخيناير  31وقد حد
وكان القانون . اتـدء تشغيل أول مستودع جيولوجي عميق للنفايـموعداً لب 1998

ل ـقاطع التحديد بالنسبة لكيفية سير العمل في برنامج الواليات المتحدة األمريكية للتعام
قد بدأت اإلجراءات بإصدار وثائق الخطوط اإلرشادية و. ةـات المشعـمع النفاي

، (DOE, 1984b) 1984الخاصة باختيار الموقع والتي تم نشرها في صيف عام 
وجاء بها سرد لالعتبارات الجيولوجية وغيرها التي قد تؤدي إلى تأهيل أو عدم تأهيل 

رأتها  خمسة مواقع (DOE)ثم حددت وزارة الطاقة األمريكية . رحـأي موقع مقت
وعقب . مالئمة إلجراء دراسات عليها، ثم قامت بإجراء دراسة تحليلية مقارنة لها

. إجراء الدراسة المقارنة، تمت تسمية ثالثة مواقع للتوصيـة بها لرئيس الجمهورية
قائمة بالمواقع الخمسة التي تمت دراستها من قبل وزارة  )9 ـ 11(ويوضح الجدول 

ثالثة التي تم اختيارها إلجراء مزيد من الدراسات ة، وكذلك المواقع الـالطاق
وبعد المضي بهذه الطريقة في تطوير المواقع لعدة  .(DOE, 1985c)المستفيضة 

سنوات أصبح جلياً أن التقدم يتسم بالبطء، وأن اختيار الموقع قرار سياسي أكثر منه 
بدء في كل من وبينما كانت الدراسات الجادة لتوصيف المواقع على وشك ال. يـتقن
الً لقانون ـدر الكونجرس األمريكي تعديـع نيفادا وواشنطن وتكساس، أصـمواق

 (Yucca)ل يوكا ـع جبـد موقـاه تحديـجرى بمقتض" ات النوويةـة النفايـسياس"
في نيفادا على أنه الموقع الوحيد الذي يتوجب االستمرار في توصيفه وتطويره 

(Nuclear Waste Policy Act, 1987) .ة لتوصيف الموقع ـم إعداد خطـوت
دراسات مقترحة في مجاالت الجيولوجيا، والهيدرولوجيا،  106تشتمل على 

دف هذه الدراسات إلى ـوته. (DOE, 1988)والجيوكيمياء والجيولوجيا الهندسية 
توفير المعلومات التقنية الضرورية لدعم تصميم المشروع وكذلك لتقويم األداء 

(IAEA, 1993) .  
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  9ـ  11الجدول رقم 
  )أ(المقترحة لإلعتماد كمواقع مناسبة المميزاتالمواقع 

 الوسط الجيولوجي الموقع الوالية

 قبة ملحية ريتشتون دوم ميسيسبي

  بركاني مساميصخر  )ب(جبل يوكا نيفادا
  ملح طبقي بلدية دف سميث تكساس
  ملح طبقي دافيس كانيون يوتاه
  بازلت  )ب()الطاقةوزارة(موقع هانفورد واشنطن

  (DOE, 1985 c)أ ـ  من وزارة الطاقة األمريكية 
  .ب ـ توصية أولية للتوصيف التفصيلي 

  
وبالرغم من أن عدداً من وكاالت الحكومة الفدرالية سوف تشارك ـ ال جدال ـ في 

: األعمال المتعلقة بهذا المشروع، إالّ أن هناك ثالث جهات لها دور رئيس وتلك هي 
ويناط بها إرساء المعايير التي ينبغي تحقيقها بالنسبة  (EPA)حماية البيئة وكالة 

وهي سوف تتصدى ـ من خالل مقاوليها ـ  (DOE)للمستودع، ووزارة الطاقة 
 (NRC)أما لجنة التنظيمات النووية . لتوصيف وإنشاء وربما تشغيل هذه المستودعات

من خضوع المستودع للمعايير  فهي مكلفة بمنح التراخيص للمستودع وكذلك التحقق
  .الموضوعة من قبل وكالة حماية البيئة 

ومن الواضح أن المستودع لن يكون جاهزاً لتلقي النفايات من المرافق النووية خالل 
وتقوم وزارة الطاقة في الوقت . ، وهو الموعد المحدد في القانون األصلي1998عام 

لوقود المستنفد من أجل اوذلك  2010 بحلول عام المخزنالحالي بالتخطيط الفتتاح 
عالية المستوى اإلشعاعي والوقود اللنفايات من أجل ا 2016التجاري، وبحلول عام 

وهناك التزام دستوري على وزارة الطاقة أن تتقبل . (DOE, 1995d)المستنفد 
، ومن ثم كان هناك تفكير في تخزين هذه النفايات في 1998النفايات اعتباراً من عام 

األماكن القائمة حالياً والتابعة لوزارة الطاقة وقد قوبلت هذه الخطة بمعارضة سياسية 
  .من جانب الواليات المستضيفة المعنية 

ويتم تطوير وتشغيل مستودعات النفايات عالية المستوى اإلشعاعي في الواليات المتحدة 
على كل  األمريكية من خالل صندوق دعم يمول من فرض رسم قدره دوالر واحد

وربما تنشأ حاجة لزيادة فئة تلك الرسوم في . ميجاواط ساعة ناتجة من الطاقة النووية
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مليارات من  8وقد تم جمع حوالي  (Nuclear energy Agency, 1993)المستقبل 
مليارات، ولكن لم يتم حتى اآلن التخلص من  4الدوالرات حتى اآلن، أنفق منها حوالي 

البطء في التقدم  هذاويعتبر . نقلها إلى محطات تخزين مركزية أية كميات من الوقود أو
  . (Denver, 1994)مدعاة لإلنزعاج لمرافق الصناعة النووية 

  
وصف موقع جبل يوكا

. (DOE, 1988)جبل يوكا للدفن في خطة توصيف الموقع  مخزنلقد جرى  وصف 
ة الدولية للطاقة ويمكن الحصول على التفاصيل األخرى للمناقشات في وثائق الوكال

وكذلك في تقرير  (Wilson et al., 1994)وفي وثائق تقويم األداء ) 1993(الذرية 
  ) .1995لجنة األسس التقنية لمعايير جبل يوكا (صادر عن األكاديمية الوطنية للعلوم 

المقترح ـ إلى الشمال الغربي من الس فيجاس، وبالقرب من  المخزنويتكون موقع 
متالحمة ) Tuff طف(دا ـ من صخور بركانية مسامية ي صحراء نيفاموقع التجارب ف

. %10ورماد بركاني مدمج، ويتميز الموقع بالنفاذية المنخفضة، ومسامية في حدود 
محتواها العالي من الماء، كما أنها عادة  لصفات غير المرغوبة في صخور الطفومن ا

في جبل  وع، كما أن الطفدتكون في مناطق حديثة النشاط البركاني وتحركات الص
توسط طبقات الزيوليت المعروفة بقدرتها على إعاقة ارتحال الفلزات الشحيحة يوكا ي

في الطبقة غير المشبعة على  المخزنوسيقام . (DOE, 1995e)والنويدات المشعة 
 300ـ  150متر تحت سطح األرض، ويعلو طبقة المياه الجوفية بحوالي  300عمق 
  .كسر واحد إلى ثالثة كسور في المتر  منر السطحية بكثافة تصل وتسود الكسو. متر

من مرافق تحت األرض، وكذلك مرافق على السطح، وممرات  المخزنوسوف يتكون 
رسماً تخطيطياً  )6 ـ 11(ويوضح الشكل . منحدرة، وأنفاق تصل بين هذه المرافق

طن  70,000الستيعاب وطبقاً للقانون فإن هذا الموقع قد صمم . تصورياً للمستودع
من إجمالي النفايات  %10وتشير المخططات الحالية إلى أن . متري من النفايات

منها من الوقود المستهلك  %90ستكون نفايات عسكرية عالية المستوى اإلشعاعي و
ويبدو أن التصميمات المتصورة حالياً لحاويات النفايات . الناتج من المفاعالت التجارية

. تكون على شكل اسطوانات محكمة اإلغالق ال تسمح بالتسرب الغازيتدعو إلى أن 
اسطوانة للنفايات يتم  35,000الدعوة إلى حوالي  على وقد انطوت الخطة األصلية

وتُجرى دراسة في الوقت الحالي على . وضعها ـ متجاورة ـ في وضع رأسي
يات المتوقعة في وهناك تصور الستيعاب النفا. تصميمات لحاويات يتم وضعها أفقياً
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 100إلى  50سوف يتم إغالق الموقع بعد مضي و. من هذه الحاويات األفقية 8500
وسيتم ذلك اإلغالق بردم األنفاق وغلق الفتحات المؤدية . سنة من بدء تخزين النفايات

  .إلى هذه األنفاق، وكذلك إغالق جميع المنافذ 

  
جبل يوكا  لمخزن (ESF)ة الدراسات االستكشافية منشأ:  6ـ  11شكل رقم 

  الجيولوجي المقترح لدفن النفايات عالية المستوى اإلشعاعي
ـ إن المدخل الشمالي هو المدخل الرئيس المؤدي إلى منشأة الدراسات االستكشافية حيث  1

  1993مارس عام /بدأ العمل في شهر آذار
ك الحديدية لنقل المواد نظام السك )ـ ج 1( نظام النقل )ـ ب 1(. نظام التهوية )ـ أ 1(

الشمالي هو موقع الدخول الرئيس  )الكومة( المرتفع )ـ د 1( واألجهزة
  .وللنفق الشمالي ـ الجنوبي الرئيسي  المخزنلمستوى 

  وات حيث تجري أو تقترح مشاريع بحوث مختلفةفج )ـ أ ـ هـ 2(
رت مجابهته في منشأة الدراسات قمة المنحني، وهو أعلى كسر حرجي عمودي ج صدعـ  3

  االستشكافية
  ـ منطقة تحتوي على سلسلة من التصدعات الصغيرة شبه العمودية 4
وهو التصدع الرئيسي الموجود ضمن  (Ghost Dance Fault)ـ تصدع رقصة الشبح  5

جرت دراسة التصدع لتقويم تأثير حركة المياه أو الغازات . منطقة المستودع المحتملة
  )من مشروع جبل يوكا لطفتبالشكل (ح خالل الجبل من السط
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للمخزناألداء المتوقع 

ـ على إجراء  للمخازنتتركز األعمال الجارية حتى اآلن ـ في مجال األداء المتوقع 
النمذجة، وذلك بهدف المقارنة مع المعايير القائمة عن اإلطالقات المشعة االحتمالية 

وكما تمت اإلشارة إليه سابقاً في . رعات الفرديةوتقدير الج (EPA, 1993)والمتراكمة 
هذا الفصل، فقد طلب الكونجرس األمريكي إلى وكالة حماية البيئة إعداد معايير جديدة 

وحيث أنه من المتوقع أن . جبل يوكا على وجه التحديد لمخزنللوقاية اإلشعاعية للبيئة 
نا ـ لما تم التوصل إليه من تتغير المعايير الحالية، فلسوف يتم التعرض بإيجاز ـ ه

جبل يوكا على عاتق معمل سانديا الوطني  مخزن نمذجةوتقع مسؤولية . نتائج
(Sandia National Lab.) . ون تقاريرهم بـتقويم األداء للنظام الكامل"وهم يسم "

(Bernard et al., 1992 ; Wilson et al., 1994) . وقد أجريت حسابات النماذج
الف سنة المنصوص عليها في المعايير الحالية، كما تم حسابها كذلك لفترة العشرة آ

. المخزنلفترة المليون سنة، سعياً وراء التعرف على تأثير الحقب الطويلة على أداء 
، النسق المفترض النسياب النموذجومن العوامل المهمة التي تؤثر في نتائج دراسات 

  . لتين في هذا الشأنوقد تم عمل نمذجة لحا. المخزنالمياه خالل 

يفترض أن  (Composite) المركبةففي الحالة األولى ـ والمعروفة بنموذج المسامية 
أنظر الفصل ( (Darcy’s Law)سي اريتم إنسياب المياه الجوفية طبقاً لقانون د

من خالل وسط ذي مسامية مكافئة لمحصلة مسامية التركيب األساسي ) الخامس
ويفضي هذا النموذج إلى . الحقيقي (Repository medium) المخزنوالكسور لوسط 

االنسياب المنتظم نسبياً الذي يتسبب في تأثر عدد كبير من الحاويات بالبيئة الرطبة أو 
ويؤدي التخلل . المبتلّة، بما يؤدي إلى التآكل المائي واإلنهيار المبكر واسع االنتشار

ة إلى الحد من اإلطالقات خالل الـ البطيء للمياه في المناطق غير المشبعة بالرطوب
سنة األولى، ولكن ال يكون كافياً للحد من الجرعات القصوى الممكن حدوثها  10,000

أما بالنسبة للجرعات الفردية، دون التقيد بحد زمني ـ فإن مدى . على مدى مليون سنة
مل المهمة وكميات التسرب من الحاويات يعتبران من العوا) التربة(التخفيف في البيئة 

  .في تحديدها 
 (Weep model)سريان الماء وهي التي تعرف بنموذج التذريف ل الثانية حالةالوفي 

المشبعة  Weeps)المذارف (فإن سريان المياه الجوفية يقتصر على الصدوع المحلية 
وفي هذه الحالة فإن من المفترض أن يحدث . التي تالصق النفايات في نقاط محددة
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دات المشعة في الحال خالل المنطقة غير المشبعة، إالّ ان تآكل الحاويات ارتحال النوي
ي حالة التقاء الحاويات مع وما يلي ذلك من انطالق النويدات المشعة يحدث فقط ف

الصدوع (ومن النادر حدوث إتصال بين المياه السارية في الشقوق . ت المذارفمسارا
ما تبقى هذه الحاويات في حالة جافة  وبين حاويات النفايات، وغالباً) ـ الكسور

وطبقاً لهذا النموذج، فإن من المقدر حدوث الجرعات القصوى خالل الـ . وسليمة
  .سنة األولى، ثم ال تزيد الجرعات التراكمية كثيراً بعد ذلك  20,000

وقد تم تطوير نموذج عن سريان الغاز وانتقال ثاني أكسيد الكربون المحتوي على 
وذلك باستخدام معلومات عن طبيعة سطح الموقع وتكوينات  (14CO2) 14–الكربون 

طبقاته األرضية وقد بينت الحسابات أن أزمان االنتقال سريعة إلى درجة أن الغازات 
  .المشعة المنطلقة من أوعية النفايات سوف تصل إلى السطح 

الحاويات، "  أو تصدع"وتنطوي نظم النمذجة الحديثة على سيناريوهات ثالثة عن تمزق 
التدخل البشري والتأثيرات البركانية المباشرة، والتأثيرات البركانية غير : وتلك هي 
ومن المفترض أن تتمثل أنشطة التدخل البشري في الحفر االستكشافي . المباشرة

باستخدام التكنولوجيات الحديثة، وما يترتب على ذلك من احتماالت تحطيم أو فقد 
وتتمثل . النويدات المشعة مع نواتج الحفر أو مع موائع الحفرالحاويات، وانطالق 

تأثيرات النشاط البركاني المباشر في نماذج تحاكي اقتحام حاجز صخري بازلتي 
أما التوغل البركاني غير المباشر، فيتم نمذجته . لمستودع النفايات بطريقة مباشرة

ه درجات حرارة عالية، تؤدي محاكياً لنشاط بركاني على مقربة من المستودع، ينتج عن
. إلى تسخين الحاويات، بما يفضي إلى تطاير مخلفات كيميائية تسبب تآكل الحاويات

ومع أن احتمال وقوع هذه الحوادث قد يظل منخفضاً، إالّ أن المخاطر المترتبة على 
  .ذلك والمتمثلة في كميات النويدات المشعة المنطلقة قد تكون عالية 

بالمستودعات الجيولوجية العميقة هي نماذج احتمالية، وتوصف قيمة  والنماذج الخاصة
ومن كل من البارامترات المهمة في حساب هذه النماذج من خالل التوزيع االحتمالي، 

حيث تعرف كل عملية من . ثم تجري معالجة النموذج في الحاسب اآللي عدة مرات
يتم اختيار " تحقيق"عملية وفي كل . ( Realization )" بالتحقيق"هذه العمليات 

البارامترات بطريقة عشوائية ـ من توزيعاتها االحتمالية الفردية ـ طبقاً للقوانين 
لتعطي إلى االحتماليات " التحقيقات"ويتم دمج نتائج كل . الرياضية التي تحكم التوزيع

  . لإلطالقات أو الجرعات بعدئذ كداالتوالتي يتم التعبير عنها  (Overall)الكلية 
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وإذا ما طبق نموذج المسامية المتراكبة، فإن المستودع ال يلبي المعايير الخاصة بوكالة 
سنة  10,000والمتعلقة بأداء المستودع على مدى  (EPA)حماية البيئة األمريكية 

وتعتبر اإلطالقات ). انظر المعايير الخاصة باألداء الكلي والواردة في أول هذا الفصل(
. من أسباب الفشل في تطبيق هذا المعيار (14C) 14–ساسية الكربون الغازية، وبصفة أ

ويرجع ذلك إلى االحتماالت العالية النهيار الحاويات تحت تأثير الرطوبة في البيئة، 
أما بالنسبة . إضافة إلى مقدرة التكوينات الجيولوجية على عرقلة اإلطالقات الغازية

وذلك نظراً   (EPA)وكالة حماية البيئة  لنموذج التذريف، فإنه يمكن تلبية معايير
النخفاض احتمالية انهيار الحاويات، مقارنة باالحتمالية المناظرة في حالة نموذج 
المسامية المتراكبة، كما أن احتمالية اإلطالقات الغازية، واالنتقال خالل األوساط المائية 

  .منخفضة 

مليون سنة، فإن النتائج في  عند وضع النماذج الخاصة بأداء المستودعات على مدى
لنموذج التذريف تشير إلى أن جرعات مياه " التحقيق"من عمليات  %90أكثر من 

في السنة ـ ) ملّي سيفرت 3(ملّي ريم  300الشرب تتجاوز الخلفية اإلشعاعية الحالية 
وقد تنبأ نموذج المسامية المتراكبة ـ بجرعات إشعاعية عالية وذلك يعود إلى أن هذا 

. ا يحدث في حالة نموذج التذريفمم نموذج يتنبأ بمعدل أعلى النهيار الحاوياتال
الذي يبلغ عمره النصفي  (237Np) 237–وتعزى الجرعات أساساً إلى نظير النبتونيوم 

  .مليون سنة، إضافة إلى أنه نظير متوسط الحركية  2.1

ويعوإذا ما أخذت وكالة . ت الدفنالتنظيم من العوامل الحاكمة في تقدير أداء مستودعا د
لجنة القواعد ( (NAS)بالنصيحة الحالية لألكاديمية الوطنية للعلوم  (EPA)حماية البيئة 

فإن مقياس االمتثال لهذه النصيحة سوف يتمثل في ) 1995التقنية لمعايير جبل يوكا، 
ى مدى قيمة الجرعة الفردية على المدى الطويل وليس في إطالق النويدات المشعة عل

وستكون هناك حاجة لمزيد من االهتمام بمعدالت إطالق النويدات . سنة 10,000
ويحتاج حساب الجرعات لمزيد من المعلومات عن المحيط . المشعة في هذه النماذج

الحيوي وعن قدر أكبر من التخمينات عن األحوال المستقبلية أكثر من الحاجة إلى 
جة الالّيقين في حسابات الجرعات أكبر من وستكون در. حسابات اإلطالق اإلجمالي

نظيرتها في حسابات اإلطالق، وذلك بسبب االفتراضات اإلضافية المطلوبة في الحالة 
  .األولى 
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نفايات عناصر ما (في نيو مكسيكو  (WIPP)المحطة الريادية لعزل النفايات 
  )بعد اليورانيوم

ايات لعناصر ما بعد لعزل النف (Demonstration plant) ةإيضاحيهذه محطة 
بالقرب من  (DOE)، وتقوم بإنشائها وزارة الدفاع األمريكية (TRU)اليورانيوم 

وسيكون استخدام هذه المحطة ـ طبقاً لقانون إنشائها ـ . كارلسباد في والية نيومكسيكو
 بشرطالتي سبق تخزينها  ما بعد اليورانيوم من وزارة الدفاعقاصراً على نفايات 

وليس هناك في الوقت الحالي نص يتيح تلقي نفايات عناصر ما بعد . االسترجاع
وبالرغم من توفر . للتخلص منها بصفة نهائية 1970اليورانيوم التي تم دفنها قبل عام 

المحطة هذه اإلمكانات لبيان جدوى تخزين النفايات عالية المستوى اإلشعاعي في 
إن ذلك ال يبدو وارداً في الوقت في نيومكسيكو، ف (WIPP)الريادية لعزل النفايات 

الحاضر نظراً لتخصيص موقع جبل يوكا في نيفادا كمستودع للنفايات عالية المستوى 
  .اإلشعاعي في الواليات المتحدة 

ومحطة عزل النفايات في نيو مكسيكو هي تجويف غائر في مهد ملحي على عمق 
 776x1556 وتبلغ أبعادها (NAS/NRC, 1985a)متر تحت سطح األرض  660
 4وقدتم إنشاء حوالي . اًمتر 1.8، 3.6للتهوية أقطارهما  ممران رأسيانوبها  اًمتر

وقد بلغت التكلفة حتى اآلن حوالي . (IAEA, 1993)كيلومترات من األنفاق والغرف 
وقبل البدء . مليار دوالر 8مليار دوالر، ويتوقع أن تزيد التكلفة الكلية عن حوالي  1.6

لص من النفايات، تم التخطيط لبرنامج تجريبي لدراسة التداخالت في أعمال التخ
وممرات التهوية، وكذلك تمت سد وإحكام غلق الفتحات  تم التركيبية والحرارية، وكذلك

ومع أن المستودع . دراسة إمكان قيام تفاعالت بين النفايات والبيئة المحيطة بالمستودع
إالّ أن العديد من  1988امل التجهيز عام في المحطة الريادية لدفن النفايات كان ك

حتى لألغراض لو االعتراضات البيئية قد حالت دون استقبال أي قدر من النفايات و
في الوقت الحاضر لبدء استقبال  (DOE)وتخطط وزارة الطاقة األمريكية . التجريبية

  . (DOE, 1995d) 1998النفايات في هذا المستودع مع بداية عام 

 ,DOE)تقديرات المخاطر في موقع المحطة زارة الطاقة لدراسةدت ووقد تص
1979a) المودعة، وأسفرت الدراسات عن أن جرعة العظم(Bone-dose 

commitment) وقع التخزين ـ على مدى خمسين التي يتلقاها أي فرد يعيش بجوار م
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ودعة أمـا الجرعة الم) سيفرت x 10-10 1.1(ريم  x 10-8 1.1در بحوالي عاماً ـ تق
 x 8.7در بحوالي ـفهي تق (Whole-body dose commitment) لكامل الجسم

وحتى مع السماح بقدر عال من الالّيقين في ). سيفرت x 10- 13 8.7(ريم  11 -10
تقدير الجرعات المشار إليها، فقد بدا ممكناً أن يتم عزل نفايات عناصر ما بعد 

  .يقة اليورانيوم في المستودعات الجيولوجية العم

وكما أشرنا في بدايات هذا الفصل فإن مستودع المحطة الريادية لعزل النفايات خاضع 
الخاصة بإطالق النويدات المشعة إلى البيئة  (EPA)لمعايير وكالة حماية البيئة 

بإعداد طلب لشهادة التوافق  (DOE)وتقوم وزارة الطاقة  .(EPA, 1993)المجاورة 
مسودات هذا الطلب لوكالة حماية البيئة للمراجعة األولية  مع هذه المعايير، وقد سلّمت

(DOE, Carlsbad area office, 1995) . وتقوم المنهجية الخاصة بذلك على
استخدام المعلومات المتوفرة عن نظام التخلص وعن النفايات وذلك بهدف عمل محاكاة 

المالمح  وتنطوي الدراسة على تحديد. سنة 10,000ألداء المستودع على مدى 
التي يمكن أن تؤثر في أداء المستودع، ومن ثم دراسة هذه  والحوادثوالعمليات 

أما عن مستودع جبل يوكا . الظروف واحتماالت هذه الظروف ووضع نماذج التبعات
وتتضمن النمذجة . فقد تم بناء نماذج احتمالية معقدة، وتجربتها في الحاسب اآللي

اء الهادىء غير المضطرب، وكذلك تطور حوادث تنطوي المبدئية للمستودع تطور األد
وأوضحت النتائج إمكان امتثال المستودع . على حاالت اقتحام الحفر االستكشافية

لمتطلبات وكالة حماية البيئة ذات الصلة بإطالقات النويدات المشعة، إالّ أنه من المؤكد 
  .نقيحها أن تخضع هذه النتائج لمزيد من المراجعات الصارمة بهدف ت

  
)المرحلي(الحاجة إلى التخزين المؤقت 

نظراً للسعة المحدودة للتخزين المؤقت للوقود المستهلك في مواقع المفاعالت النووية، 
وقد كان . فإن هناك حاجة ماسة لتطوير وسائل تخزين هذا الوقود بعيداً عن المفاعالت

ياسة النفايات المشعة ـ أن على حكومة الواليات المتحدة ـ بموجب القانون األصلي لس
تبادر بدراسة الحاجة إلى توفير سعات تخزين مؤقت، وكذلك وضع التوصيات المناسبة 

على أن تتحمل الشركات  (DOE, 1985c)بهذا الشأن أمام الكونجرس األمريكي 
وينص قانون . ضروريةالمالكة للمحطات النووية كافة تكاليف هذه المرافق إذا كانت 

على أنه لحين تطور نظم للعزل الدائم  1987يات النووية المعدل عام سياسة النفا
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للنفايات عالية المستوى اإلشعاعي فإن على الحكومة إنشاء مرافق تخزين مؤقتة 
وقد كان على وزارة الطاقة األمريكية أن تتولى . النفايات منها ويمكن استرجاعومراقبة 

الصادرة عن لجنة التنظيمات النووية  إنشاء هذه المرافق طبقاً لمتطلبات الترخيص
(NRC)ومنعاً ألن تتحول هذه . ، وكان على مستخدمي هذه المرافق تكبد كافة النفقات

إلى منشآت للتخزين الدائم كأمر واقع، فإن القانون المعدل ) والمراقبة(المرافق المؤقتة 
ص المستودع يحظر استقبال الوقود في أي من هذه المرافق لحين االنتهاء من ترخي

وحيث أنه وقع االختيار على والية نيفادا ليقام فيها المستودع الدائم، فإن . الدائم للتشغيل
  .سوف تُقام في والية أخرى  (MRS) مرافق التخزين المراقبة

وء الحـظ فإن حكومة الواليات المتحدة لم تتمكن من اختيار موقع ألي من مرافق ولس
ل نظم وزارة الطاقة األمريكية أو من خالل مكتب التخزين المراقبة سواء من خال

المفاوض األمريكي للنفايات النووية، والذي خولت له سلطة توفير المنح الدراسية 
والتفاوض مع الجماعات السكانية والقبائل األمريكية األصلية والتي تبدي اهتمامـاً 

تب، إالّ أنه فشل في وبالرغم من جهود هذا المك. بإقامـة هذه المنشآت في أراضيها
وفي النهاية ُألغى هذا المكتب . االتفاق مع أي من هذه القبائل أو الجماعات السكانية

واحد وثالثون من الشركات المالكة  وقد تجمع. (Stalling, 1994) 1994بنهاية عام 
للمحطات النووية سعياً للحصول على موقع إلقامة مستودع خاص للتخزين المراقب 

ي والية نيو تشي فات مسكاليرو أباوهذه الشركات تتفاوض حالياً مع جماع .للنفايات
ن موقعاً للتخزي 12با أحسن حاالً، حيث يوجد ويبدو أن الموقف في أورو. مكسيكو

وكل هذه المواقع . مواقع أخرى تحت اإلنشاء 3و) بعيداً عن المفاعالت(المؤقت 
  . (Nuclear energy Insight, 1995a)خاضعة للنظام الدولي للضمانات 

  
א א א א א א א א

א א
لبيئة العامة نظراً هناك أربعة أنواع من النويدات المشعة التي تتراكم باضطراد في ا

وهذه . نية، وألنها قد تكون سريعة التطاير أو شديدة الذوباالطويل عمر النصفلتميزها ب
وهذه جميعاً  129–واليود  14–، والكربون 85–تيوم، والكربتون يالنويدات هي التر

  .نواتج لتشغيل مفاعالت القوى أو لتفجير السالح النووي 



 

475 

 

تيوميالتر
في البيئة الطبيعية، وهو ينتج كذلك أثناء تصنيع أو تفجير األسلحة  (3H)تيوم ييوجد التر

ويتراوح الناتج السنوي من . ج االنشطار في المفاعالت النوويةالنووية، كما أنه أحد نوات
 1000الترتيوم ـ كأحد نواتج االنشطار في مفاعل نووي من نوع الماء الخفيف بقدرة 

) تيرابكريل 930ـ  560(كوري  25,000إلى  15,000ميجاواط كهربي ـ بين 
(Kouts and Long, 1973) .النووي ـ أثناء تيوم من الوقود يوعندما يرتحل التر

تشغيل المفاعل ـ فإن جزءاً منه يتفاعل مع أنابيب الزركونيوم المغلفة للوقود، ويتم 
وقد وجد أن . (NCRP, 1979)تثبيته في الحالة الصلبة في صورة هيدريد الزركونيوم 

تيوم هو على صورة هيدريد الزركونيوم، يمن محتـوى الوقود من التر %13حـوالي 
ومع ذلك فإنه إذا . تيوم في أقراص الوقوديبقى على صورة ترت %87وأن حوالي 

تيوم إلى مياه يحدثت عيوب بسيطة في أغلفة الوقود، فإن من الممكن أن ينطلق التر
في مياه التبريد  المنحلينتج عن تفاعل النترونات مع البورون أنه كما . التبريد مباشرة

) تيرا بكريل 37ـ  19(كوري  1000ـ  500تيوم تتراوح بين يكمية إضافية من التر
  .في السنة 

تيوم المتبقي في الوقود النووي إذا ما أعيدت معالجة الوقود، ويؤدي ذلك يوينطلق التر
تيوم من محطات إعادة المعالجة بمقادير تفوق كثيراً ما ينطلق من يإلى انطالق غاز التر

كبيرة جداً من الوقود  المفاعالت، ذلك ألن محطات إعادة المعالجة تتعامل مع كميات
  .عدد من المفاعالت  منالمستنفد 

تيوم ـ من كل مصادره ـ في البيئة على هيئة مياه تدخل ضمن الدورة يينتثر التر
تيوم الناتج من تجارب األسلحة النووية تفوق كثيراً يوقد تبين أن آثار التر. الهيدرولوجية

، والذي )7 ـ 11(ضح من الشكل اآلثار الناتجة من كل المصادر األخرى، وذلك وا
تيوم في المياه السطحية في الفترة من ييبين مدى إسهام المصادر المختلفة في تركيز التر

ومع افتراض أنه ال توجد برامج أخرى ضخمة . 2000حتى عام  1960عام 
تيوم في التساقط الجوي سوف يستمر في يالختبارات األسلحة في الجو فإن التر

ومع نهاية هذا القرن، . سنة 12.3عمر النصف اإلشعاعي الذي يبلغ االنخفاض حسب 
ولم . ة مع المتخلف في التساقطأن تكون مساهمة القوى النووية متساويفمن المتوقع 

 تزيد القوى النووية ـ عالمياً ـ عن المعدالت المتفائلة التي تم التنبؤ بها في
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تيوم خاطئة وتميل يؤات الخاصة بالترون التنبالسبعينيات، وعلى ذلك من المحتمل أن تك
التي سبق إنتاجها والتي سوف تيوم يوبالرغم من الكميات الوفيرة من التر. لالرتفاع

عية التي يتعرض لها البشر سوف تكون الً، فإن الجرعة اإلشعايتسمر إنتاجها مستقب
أن الجرعة لإلنسان قد ) 8 ـ 11الشكل رقم (رات منخفضـة، فقد أوضحت التقدي

ميكرو  2(ملّي ريم   0.2صلت إلى حد أعظمي في منتصف الستينيات وكانت حوالي و
  .عام ) / سيفرت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  تيوم في الجداول والمياه العذبةيالمساهمة في تركيز التر:  7ـ  11شكل رقم 
  من جميع المصادر

  (NCRP, 1979)إلى أنشطة إنتاج األسلحة النووية " أسلحة"تشير كلمة 
  

  التساقط

  اإلجمالي

  طبيعي

  أسلحة

  الطاقة النووية

تركيز التر
ي

تيوم في الجداول 
)

بيكوكوري في اللتر
(  

  سنة
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  تيوم في اإلنسانيمعدل جرعة األنسجة المتوقعة من التر:  8ـ  11شكل رقم 
  NCRP, 1979)عن (

85–تون الكريب

هو نويدة غاز نبيل ينتج بغزارة أثناء عمليات االنشطار النووي، وال  85–بتون يالكر
تصر تأثيرات الجرعات من هذا النظير ، وتقيةإستقالببتون في أية عمليات ييشترك الكر

ميجا إلكترون  0.25على جلد اإلنسان، وذلك من إنبعاثات جسيمات بيتا بطاقة قدرها 
  .فولط 

ميجاواط كهربي بمعدل حوالي  1000من مفاعل قدرته  85–بتون يوينتج الكر
بتون يمن الكر %1في العام ويتسرب أقل من ) تيرابكريل 18,500(كوري  500,000

ناتـج خـالل أغلفـة الوقـود النـووي أثنـاء التشغيل العادي للمفاعل، ولهذا ال
من المفاعالت الشغالة في الظروف العادية  85–بتون يالسبب تكون اإلطالقات من الكر

غير مهمة مقارنة بالكميات المنطلقة من محطات إعادة معالجة الوقود المستنفد 
(NCRP, 1975b)  من ) تيرابكريل 1850(كوري  50,000ومع هذا فإن حوالي

  التساقط
  اإلجمالي

  طبيعي

  إنتاج األسلحة

  النوويةالطاقة 

جرعة األنسجة في االنسان 
)

ملّي راد في السنة
(  

  سنة
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قد أطلقت نتيجة للحادث الذي وقع في ثري مايل أيالند في الواليات  85-بتونيالكر
  .وسيتم التعرض لهذا الحادث الحقاً في الفصل الثاني عشر. (NCRP, 1980)المتحدة 

هو غاز خامل، فإنه يتوزع بانتظام في جو األرض خالل  85–بتون يونظراً ألن الكر
بيكو كوري  10إلى حوالي  85–بتون يوقد وصل تركيز الكر. ات قليلة من إنطالقهسنو

، وكان ذلك ناتجاً في 1970في عام ) بكريل للمتر المكعب 0.37(للمتر المكعب 
وقد قدرت . األساس من اختبارات األسلحة النووية ومن مصانع إنتاج البلوتونيوم

 20(ملّي ريم في السنة  2لعالم بحوالي الجرعة الجلدية للفرد على مستوى كل سكان ا
في بدايات القرن الحادي والعشرين، إالّ أن هذه التقديرات كانت ) سنة/ميكرو سيفرت

مبنية على المعدالت العالية التي كانت مقترحة في السبعينيات للنمو العالمي في الطاقة 
فد بدون أية رقابة النووية، وكذلك على أساس إعادة معالجة كل الوقود النووي المستن

ويمكن فصل الكربون من الغازات العادمة من المفاعالت . 85–بتون يعلى الكر
وتتطلب معايير وكالة حماية . باستخدام أساليب التبريد الشديد وكذلك أساليب أخرى

بيتا  18.5(كيلو كوري  500من  85–ون تبيأن يتم خفض انبعاث الكر (EPA)البيئة 
لكل ) بيتا بكريل 1.85(كيلو كوري  50واط كهربي إلى ميجا 1000لكل ) بكريل

بالنسبة لكل المحطات التي  %90ميجاواط كهربي، وهو تخفيض تصل قيمته إلى 
وكما هو معلوم قبالً، فقد توقفت أعمال معالجة الوقود المستهلك . 1983ُأنشأت بعد عام 

. لى أحسن الفروضفي الواليات المتحدة، كما أن مستقبل هذه الصناعة مشكوك فيه ع
حالل حيث لالن 85–بتون يوإذا ما تم تخزين الوقـود المستهلـك فسوف يتعرض الكر

أما إذا ما تمت إعادة معالجة الوقود، فإنه يجب إزالة . سنوات 10.7يبلغ عمر نصفه 
  .وتخزينه لمدة طويلة، ريثما يتم انحالل الغاز بدرجة كافية  85–بتون يمن الكر 90%
  

  14–الكربون 
أولها البيئة الطبيعية، والثاني هو تجارب : في البيئة  14–هناك ثالثة مصادر للكربون 

 14–ويتجمع الكربون . األسلحـة النوويـة، أما الثالـث فهو تشغيل المفاعالت النووية
ـ الناتج من تشغيل مفاعالت القوى ـ في الجو، إالّ أن الجرعة التي يتعرض لها 

وسوف تستمر . تكون ضئيلة على مدى المستقبل المنظوراإلنسان من جراء ذلك س
. في البيئة 14–مساهمات التساقطات الجوية كعامل رئيس في زيادة تراكيز الكربون 
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ضعف لإلطالقات الناتجة من المفاعالت النووية  100وتصل هذه المساهمة إلى حوالي 
(NCRP, 1985b) .والتي تم (بيئة أما من حيث االمتثال لمتطلبات وكالة حماية ال

يعتبر من اإلطالقات الغازية المثيرة للمشاكل والمتوقعة  14–فإن الكربون ) سحبها حالياً
وعلينا أن ننتظر  .(Wilson et al., 1994)من مستودع جبل يوكا المقترح للنفايات 

سوف يظل كمشكلة حينما يتم االنتهاء من تطوير  14–كان الكربون  إنلنرى ما 
بالنسبة للمستودع الجيولوجي العميق في جبل ) األمريكية(حماية البيئة معايير وكالة 

  .يوكا 
  

129–اليود 

طوالً في  عمليات االنشطار النووي الناتجة عن من أكثر النويدات 129–يعتبر اليود 
سوف  2000ومن المقرر أنه بحلول عام . سنة x 710 1.57 العمر، ويبلغ عمر نصفه

. بسبب تشغيل المفاعالت النووية) تيرابكريل 93(كوري  2500تتراكم كمية قدرها 
فإنه سوف   129–واليود عنصر شديد الذوبان، ونظراً لعمر النصف الطويل لليود 

وتبلغ كميات اليود الممتصة في الغدة . اليود المستقر (Pools)ينساب داخل تجمعات 
تحكم األيضي الكمية تبقى تحت ال وهذهغرام،  0.012الدرقية لإلنسان حوالي 

(Metabolic) على  129–وليست هناك مخاطر لنظير اليود . )اإلستقالب( للجسم
غرام من  34الغدة الدرقية، إذ أن إحداث جرعة ذات معنى يتطلب امتصاص حوالي 

هذا النظير، وذلك يمثل آالف األضعاف لقيمة المتوسط الطبيعي لليود في الغدة 
(NCRP, 1983) .من اليود ) تيرا بكريل 93(كوري  2500نا أن ومع هذا فإذا افترض

، فإن سوف تنتثر في البيئة 2000 صناعة الطاقة النووية حتى عام عنالناتج  129–
فرد ـ غدة درقية ـ  810مكافىء الجرعة الجماعية لسكان األرض سيكون في حدود 

يات أثناء عمل 129–ويمكن إزالة اليود ). فرد ـ غدة درقية ـ سيفرت 610أي (ريم 
كان ذلك  الّ أنه يظل من غير المؤكد ما إنإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، إ

  .إلى مسافات كبيرة في البيئة  129–سوف يؤثر على انتشار اليود 
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 אא

א א א אא  א
  

حدث تلوث إشعاعي بيئي في عدد من دول العالم نتيجة للحوادث أو من األنشطة 
وقد ساهمت مجمعات صناعة السالح النووي في كل . العاديـة في المرافق الصناعية

كما أن . السابق بنصيب في هذا التلوث من الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي
هناك عدداً آخر من األمثلة بعضها عن حوادث وقعت في بدايات القرن العشرين ذات 

ويتم . صلة بمعالجـة الراديوم وعدد آخر من المواد اإلشعاعية الموجودة في الطبيعة
امس عشر التعرض للتلوث الناجم عن مخلفات تعدين اليورانيوم في الفصول السابع والخ

وقد تعرضنا باستفاضة في الفصل التاسع من الكتاب لتغطية التلوث . من هذا الكتاب
الذي حدث على المستوى العالمي نتيجة إلجراء التجارب على األسلحة النووية، كما 

وسوف يتضمن الفصل الخامس . نوقشت قضايا إدارة النفايات في الفصل الحادي عشر
قع التي تلوثت نتيجة لممارسات التخلص من النفايات أو عشر دراسة عن معالجة الموا

  .لسوء ممارسات التشغيل 

ضنا ـ في هذا الصدد ـ على الحوادث النووية التي نتج عنها اوسوف يقتصر استعر
أما الحوادث التي أفضت إلى وفيات أو إصابات ولكنها لم تؤد بالضرورة . تلوث بيئي

 ,.Lushbaugh et al)لوشباغ ومعاونيه إلى تلوث بيئي فقد عولجت في دراسات 

وكمثال لحادث أدى إلى تلف بالغ في أحد المفاعالت ولم يصاحب ذلك  (1990 ,1980
أية إصابات أو تلوث بيئي يمكن أن نذكر حادث انصهار قلب مفاعل أنريكو فيرمي عام 

ة بالقرب من مدين (Erie)، وهو مفاعل صغير على الشاطئ الغربي لبحيرة إيري 1966
  . (Scott, 1971)بوالية ميشيجان األمريكية  (Monroe)مونرو 

وعند األخذ بعين االعتبار حجم الصناعة النووية وتعقيداتها، فإن سجل السالمة المهنية 
في الواليات المتحدة األمريكية وفي معظم الدول األخرى كان ممتازاً طوال عمر هذه 

وفيات بين العاملين في الصناعة النووية  وقد حدثت سبع. الصناعة البالغ خمسين عاماً
في محطة يقوم بتشغيلها  1964نتيجة لحوادث إشعاعية، وكان آخرها ما حدث في عام 

وحدثت ثالثة من الوفيات السبع  .(Karas and Stanbury, 1965)القطاع الخاص 
وستجري مناقشة ذلك الحادث . في حادث وقع في مفاعل عسكري في إيداهو 1961عام 
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وارتبطت جميع الحوادث التي وقعت في الواليات المتحدة األمريكية، . في هذا الفصل
باستثناء واحدة منها، بأنشطة البحث والتطوير ذات الصبغة العسكرية، وباستثناء حادثة 
مفاعل إيداهو فقد تعرض العاملون إلى مصادر األشعة الجامية الخارجية، مع عدم 

وباإلضافة إلى الحوادث التي وقعت في المرافق . اعيحدوث أي انتشار للنشاط اإلشع
الحكومية، فقد وقعت حوادث أخرى بسبب سوء تداول مصادر التصوير الصناعي 

(Lushbaugh et al., 1980).  إصابة من مثل هذه الحوادث في  12وقد سجلت حوالي
 Hubner and)الواليات المتحدة األمريكية، إضافة إلى عدد آخر في البلدان األخرى 

Fry, 1980 ; Ricks and Fry, 1990) .  

ولقد تزايدت الحوادث ـ التي يتم استعراضها في هذا الفصل ـ من حيث العدد والشدة، 
وبعض هذه . منذ صدور الطبعة األولى من هذا الكتاب قبل ما يزيد على ثالثين عاماً

د وقع اإلختيار على وق. الحوادث لها أهمية أكبر بالنسبة ألغراض هذا الكتاب من غيرها
ومن هنا فإن . هذه الحوادث إما بسبب أهميتها التاريخية أو بما يمكن لنا أن نتعلمه منها

هو من أجل توضيح  1957ذكر حادثة صغيرة وقعت في هيو ستون بوالية تكساس عام 
لقد أثار هذا الحادث اهتماماً . أهمية أن يتالءم مستوى االستجابة مع شدة الحادث

اً واسعاً، وذلك بسبب نقص الخبرة لدى الوكالة الحكومية المسؤولة في تقدير جماهيري
. الهلع الوطني الذي يمكن أن تترتب عليه اإلجراءات التي كان يجب أن تقوم باتخاذها

وعلى الطرف اآلخر يأتي حادث تشرنوبيل مثالً صارخاً بالغ الشدة، وبالغ التعقيد، مما 
وبعد مرور عقد كامل على هذا الحادث، . ة صفحاتيجعل من الصعب تلخيصه في عد

نشرت مئات من األوراق العلمية عن التداعيات البيولوجية الطبية لكارثة تشرنوبيل 
(IAEA, 1996) وعند وضع هذا الكتاب، كان قد تم إزاحة الستار عن كثير من ،

  .قبل ذلك  الحوادث األخرى في االتحاد السوفيتي السابق والتي لم يتم اإلعالن عنها

אא א א א א א א א
1954

بين عدد قليل جداً من األشخاص  1954) آذار(كانت هناك توقعات قبل األول من مارس 
قط، من حيث إمكان أن تؤدي طوا علماً ـ بعد ذلك ـ بموضوع السوهم الذين أحي

بة من السطح من مستوى المليون طن، إلى تولد كميات التفجيرات السطحية أو القري
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وكانت الشكوك الكبيرة القائمة منذ مارس . مميتة من التساقط على مساحات واسعة
قدرتها  (Device)قط بالغ على إثر انفجار نبيطة قد تبددت سريعاً عندما حدث س 1954

في المياه ) ارجةب(، وحملت على مركب كبير )Bravoرمز لها باإلسم (مليون طن  15
المرجانية وسط  (Bikini)الضحلة فوق الصخور المرجانية على أطراف جزيرة بيكيني 

وقد احتوت الكرة النارية الناجمة عن االنفجار على كميات كبيرة من . المحيط الهادئ
من النشاط  %80ـ  50الصخور المرجانية، وكانت الرياح معتدلة نسبياً، وقدر أن 

عن التفجير قد تساقط على النحو الذي يمثله الرسم الموضح في الشكل  اإلشعاعي الناجم
وكان هذا هو االختبار األول في سلسلة اختبارات عرفت باالسم الرمزي . )1ـ  12(

  . CASTELE. (Conrad, 1992 ; Eisenbud, 1990)كاستل 

اس قط المشع هو التزايد في قراءات مكشاف لقيوكان المؤشر األول على حدوث الس
 260على مسافة  (Rongerik)معدل التعرض اإلشعاعي موجود في جزيرة رونجيريك 

وكان بهذه الجزيرة ثمانية وعشرون من . كيلومتراً إلى الشرق من جزيرة بيكيني
وكان مكشاف . العسكريين األمريكيين يقومون على صيانة محطة لألرصاد الجوية

لجنة الطاقة الذرية وقاية واألمان في بر الاإلشعاع الجامي في عهدتهم تابعاً لمخت
قط بعد حوالي سبع ساعات من التفجير، وبعد ثالثين وقد بدأ الس. (AEC)األمريكية 

ملي رونتجن في الساعة  100دقيقـة أخـرى تجاوزت القراءات تدريج المكشاف البالغ 
قط على لسوأكدت االستطالعات الجوية حدوث ا). ملي غراي في الساعة 1حوالي (

جزيرة رونجيريك، وأن تساقطات أكثر كثافة قد وقعت على جزيرة رونجيالب 
(Rongelap)  رة بيكيني، كيلومتر شرقي جزي 170المرجانية والواقعة على مسافة

كيلومتراً في  120التي تقع على مسافة  (Ailinginae)يناي وكذلك على جزيرة إيلنغ
التي تقع على بعد حوالي  (Uterick)اتجاه الشرق، جنوب الشـرق، وجزيرة أوتيريك 

وقد تأخرت أعمال اإلخالء ـ دون مبرر ـ ولم تبدأ إالّ بعد . كيلومتر شرقاً 600
كان جزر أما س. أمريكياً بطريق الجو 28ساعة من التفجير، وذلك بإجالء  30انقضاء 

  .ساعة  50ي فقد تم إجالؤهم بعد حوالي اينرونجيالب وأوتيريك وإيلنغ
مواقع هذه الجزر بالنسبة لبعضها البعض، وقد نوقش في  )1ـ  12(ويوضح الشكل 

قط، وإدارة تتوفر إجابات عنها، وذلك بشأن السمكان آخر عدد من األسئلة التي لم 
  . (Eisenbud, 1990, 1994a)عواقبه 
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ي الحراري عند جزيرة نسق السقط الناجم عن التفجير النوو:  1ـ  12الشكل رقم 

، كما أعيد تكوينه من 1954 آذار/مارس 1بيكيني المرجانية في جزر المارشال، في 
  المصادر المختلفة

وقد تبين فيما بعد أن جزيرة رونجيالب كانت شديدة التلوث إلى درجة جعلت سكانها 
ى من المحليين غير قادرين على العودة إليها لفترات طويلة، ومكثوا في جزيرة أخر

وكان الثمانية عشرة . 1957 تموز/يوليو شهراً، حتى شهر 38لمارشال لفترة جزر ا
ي هم في األصل من اينالذين تم إخالؤهم من جزيرة إيلنغ شخصاً من السكان المحليين

وقد . سكان جزيرة رونجيالب وكانوا في زيارة للجزيرة األولى غير المأهولة بالسكان
  .ية عشرة في النهاية إلى جزيرتهم األصلية عاد هؤالء الزائرون الثمان

قط في جزيرة أوتيريك قليالً بحيث لم يتطلب فترة إخالء طويلة، وعاد سكانها وكان الس
 .(Conrad et al., 1980 ; Conrad, 1992)إلى منازلهم بعد فترة قصيرة من التفجير 

اليابانية فوكورو مارو ولم يعرف إالّ بعد مرور بضعة أيام بعد التفجير أن سفينة الصيد 
(Lucky Dragon) «Fukuru Maro» 120قط على بعد كانت موجودة في مسار الس 

ولم يمكن مالحظة هذه السفينة خالل أعمال المسح . كيلومتراً شرقي جزيرة بيكيني
وعندما وقع التفجير، كف الصيادون عن . الجوي التي تسبق إجراء أية تجربة نووية

 4قطاً مرئياً  بعد حوالي وقع االنفجار، إالّ أنهم صادفوا سداً عن مأعمالهم وأبحروا بعي
يوماً حتى عادوا إلى ميناء يازو  13وعاش الرجال على ظهر السفينة . ساعات

«Yaizu» (Kumatori et al., 1980 ; Japan Society for the Promotion of 
Science, 1956) .  

مكان زورق الصيد الياباني

ض ا
خط العر

لشمالي
 

جزيرة 
 بيكيني

جزيرة 
 ياينإيلنغ

جزيرة
 رونجيالب

جزيرة
رونجيريك

جزيرة
 أوتيريك

جزيرة
 تاكا

 أميال تشريعية

 خط الطول شرق جرينتش
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يتخذ سكان جزر المارشال أو اليابانيون أيـة  ط كـان مرئياً، فلموبالرغـم من أن السق
احتياطـات للحـد مـن تعرضهم لإلشعاع، وذلك أمر يمكن فهمه في ضوء جهلهم 

وعلى هذا، فقد عاش كل من سكان جزيرة رونجيالب لفترة خمسين ساعة، . بالموضوع
 .عاعوالصيادون اليابانيون لخمسة عشر يوماً في تماس لصيق مع بيئة ملوثة باإلش

وقد شبـه . قط على شعرهم، والتصقت على جلودهموانهمرت جسيمات كبيرة من الس
الصيـادون اليابانيـون شـدة الغبـار المترسـب علـى أجسادهم، كأنما هـو طبقـة 

. (Japan Society for the Promotion of Science, 1956)خفيفـة مـن الثلج 
قط التي جمعـت مـن على ت من السدث جرى تحليل عيناوبعد عشرين عاماً من الحا

: سفينـة الصيـد بعـد وصولها إلى ميناء يازو مباشرة بهدف تحديد مجموع النظيرين 
، ووجـد أن العينـات 241–يوم واألمريش 240–والبلوتونيوم   239–البلوتونيوم 

من ) ابكريل لكل كيلوغرامميغ 0.44(بيكو كوري لكل مليغرام  12تحتـوي على 
ريل لكل ا بكميغ 0.22(بيكوكوري لكل مليغرام  6ري البلوتونيوم، ومجموع نظي

وقد  .(Hisamatsu and Sakanoue, 1978) 241–يوم كيلوغرام من نظير األمريش
 ; Nishiwaki et al., 1956)) 1956(وتاجيما ) 1956(قدر نيشيواكي وآخرين 

Tajima ; 1956) ر ـل متـغرام لكملي 500ي ـة كتلة السقط األصلية بحوالـكثاف
تيرابكريل  1.9(كوري للمتر المربع  50ي ـي الكلي بحوالـمربع والنشاط اإلشعاع

م كانا متواجدين بكميات يووم واألمريشـومعنـى ذلك أن البلوتوني) للمتر المربـع
لكل متر مربع ) بكريل 110(نانو كوري  3و) بكريل 220(نانوكوري  6حوالي قَدرها 

  .على التوالي 

مـأل الغبـار الجو، وتساقط على أجسام الضحايا، ولوث أغذيتهم ومياههم  وقـد
وافترش سكان جزر المارشال األرض الملوثـة وجلس الصيـادون اليابانيون على 

ة عند تناول ـاطات خاصـاذ أية احتيـسطح الزورق الملـوث، كمـا لم يتم اتخ
ء قيـام بعض سكان الجزر الغذاء، ولم تتبـع أية إجراءات نظافة خاصة، باستثنـا

جرعات الجسم  )1ـ  12(ويوضح الجدول رقم . بالسباحة في الماء خالل فترة التعرض
الكامل، وجرعـات الغدة الدرقيـة التي تعرضت لها بعض المجموعـات التي توفرت 

  .بالنسبة لهم نتائـج لبعـض القياسـات 
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  1ـ  12الجدول رقم 
  1954مارس  1جربة التفجير في خالصة عن الجرعات المتلقاة بعد ت

عدد  المجموعة
المتعرضين

 قطوقت الس
ساعة بعد (

 )التفجير
 فترة التعرض

جرعة عموم 
مقدرة (الجسم 
 )أ()بالريم

جرعة اليود إلى الغدة 
 )أ()ريم(الدرقية 

 50اإلخالء خالل  6ـ  4 67)ب(رونجيالب
 38ساعة، عودة في 

 شهراً

أقل من عمر عشر  175
ـ  810: سنوات 

1800  
: سنة  18ـ  10

  810ـ  334
: سنة  18أكبر من 

335 
 )ب(رونجيريك

  

 )ب(ياينإيلنغ

28  
  

19 

7  
  
 6ـ  4

اإلخالء بصورة 
 30دائمة في نحو 

  ساعة
 50االخالء في نحو 

ساعة، والعودة إلى 
رونجيالب في نحو 

 شهرا38ً

78  
  

69 

50  
  

: سنوات  10أقل من 
  450ـ  275

  190:  18ـ  10
 135 : 18أكبر من 

 55االخالء في نحو  22 163 )ب(أوتيريك
ساعة،  78ـ 

 والعودة إلى أوتيريك

: سنوات  10أقل من  14
  95ـ  60
ـ  30:  18ـ  10
60  

 30:  18أكبر من 
مكثوا في الزورق  4 23)ج(فوكورمارو

 يوما13ًلمدة
 1026ـ  296 590ـ  170

  سيفرت 0.01= ريم واحد ) أ(
  (Conard et al., 1960, 1980)عن )ب(
  (Kumatori et al., 1980)عن ) ج(
  

الفحوصات الطبية والبيئية
تتوفر تقارير ممتازة عن دراسات قام بها األمريكيون واليابانيون حول هذا الحادث 
(Japan Society for the Promotion of Science, 1956 ; Conrad et al., 
1980 ; Kumatori et al., 1980; Conrad, 1992 ; Simon and Graham, 

1994) .  
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 (Kuwajalein)ن ـرة كواجاليـان جزر المارشال إلى جزيـالء سكـد تم إجـفق
ة ـق من األخصائيين األمريكيين لتقديم الرعايـد مستشفى طوارئ وفريـحيث ُأع

الطبية للسكان المحليين، كما أرسلت فرق استكشافية إلى الجزر إلجراء القياسات 
  .اإلشعاعية 

ل الصيادون اليابانيون إلى ميناء يازو الذي يقيمون فيه حتى الرابع عشر من شهر لم يص
وهو الوقت الذي كانوا يعانون فيه فعالً من آثار التعرض اإلشعاعي، ) آذار(مارس 

قط أن سبب مرضهم يرجع إلى تعرضهم للسولكن لم يعرف إالّ بعد مضي يومين آخرين 
ثيرات اإلشعاعية المرضية على هؤالء الرجال وبالرغم من ظهور أعراض التأ. المشع
كي، ام عديدة قبل رسو زورقهم في ميناء يازو، فقد أغلقوا أجهزة اإلرسال الالسلـألي

وعلم بعد ذلك أن الفشل في االتصال كان . قط المشعولذا لم يعرف أنهم تعرضوا للس
غير قانونية ـ في راجعاً إلى حقيقة أن طاقم السفينة كانوا يمارسون الصيد ـ بطريقة 

المياه اإلقليمية اإلندونيسية وكان قد تم القبض عليهم وإيداعهم السجن قبل عام من 
ا كانوا قد توغلوا في مناطق المياه ـوكانت تساورهم الشكوك هذه المرة فيم. الحادث

الممنوعة، مما كان سوف يعرضهم لإلحتجاز من جانب سلطات الواليات المتحدة 
  .األمريكية 

والعشرين إلى المستشفى، وتم نقلهم بعد ذلك إلى  ةال الثالثـد تم إدخال الرجـوق
ويمكن وصف التأثيرات المبكرة ـ الناجمة عن تعرض كل من المارشاليين . طوكيو

اص المصدرات ـوصائدي األسماك اليابانيين ـ في كل من الجلد، والدم، وامتص
  .الداخلية 

  :ـ التأثيرات في الجلد  1

لكل قط وذلك راق بعد يوم أو يومين من حدوث السالحكة والشعور باإلحتإحساس ب
 3وبعد فترات زمنية مختلفة ـ تتراوح بين . المجموعات ماعدا سكان جزيرة أوتيريك
في حالة سكان جزيرتي رونجيالب  يوماً 21أيام في حالة الصيادين اليابانيين و

وتطور االحمرار . لصلع في الظهوري ـ بدأت حاالت من االحمرار الجلدي وااينوإيلنغ
من سكان جزيرة  %25من الصيادين، وفي نحو  %70الجلدي إلى تقرحات في 

ووجد الباحثون أن شدة اإلصابات في سكان جزيرة رونجيالب والصيادين . رونجيالب



 

487 

  

اليابانيين تعزى ـ بصورة مؤكدة ـ إلى عوامل واضحة ذات عالقة بارتداء المالبس 
فعلى سبيل المثال كان األطفال في جزيرة . تياد السباحة في الماءالخارجية أو اع

رونجيالب الذين أمضوا فترات طويلة في الماء، كانت لديهم إصابات قليلة في أقدامهم، 
كما أن أسوأ حاالت الحروق حدثت الثنين من اليابانيين الذين لم يرتدوا قبعات على 

  .رؤوسهم 

  :ـ التغيرات في صيغة الدم  2

ن النقص في عدد كريات الدم البيضاء ملحوظاً ـ بدرجة كبيرة ـ في حالة الصيادين، كا
يوماً على الحادثة، وحيث  28بعد مرور  %50حيث وصلت نسبة النقص إلى حوالي 

أما نسب عد كريات الدم البيضاء عند سكان جزر المارشال . بدأ بعدها الشفاء البطيء
يوماً في حالة سكان جزيرة  44بيعي بعد مضي من المعدل الط %55فقد تباينت بين 
، وهم األقل ل الطبيعي، بالنسبة لسكان جزيرة أوتيريكمن المعد %84رونجيالب و

  .تعرضاً 

  :ـ الجرعات الناجمة عن النويدات المشعة المودعة داخل الجسم  3

رة امتدت حتى إجالئهم ـرة مارشال والصيادون اليابانيون ـ لفتـاش سكان جزيـع
البيئة الملوثة ـ تحت ظروف زادت من فرص استنشاق وتناول الجسيمات المشعة،  عن

ت المعيشة في الجزر وعلى متن زورق الصيد في هذه المنطقة االستوائية في ـإذ كان
وشرب سكان جزر مارشال من مستودعات مياه . ةـة رئيسـالهواء الطلق بصف

تناول اليابانيون سمكاً سيئاً كان و. ذوا على طعام معرض للهواء الطلقـمكشوفة، وتغ
وغالباً ما كان كل شيء على . بالتأكيد ملوثاً من الغبار المتراكم على سطح الزورق

ومن المؤكد . ماً من الحادثيو 13اً عند رسوه في ميناء يازو بعد ـسطح الزورق ملوث
  .ة المتكررة غ الشدة ـ قبل ذلك، حتى غسلته مياه األمطار االستوائيـقط كان بالأن الس

البول لكلٍّ من سكان جزر مارشال والصيادين اليابانيين على وجود  تحاليلوقد دلّت 
وقد جمعت هذه العينات ـ للفحص ـ من سكان جزر . نواتج االنشطار في عينات البول

هو  131–وكان اليود . يوماً على حدوث التعرض اإلشعاعي 15مارشال بعد مضي 
، حيث أثبت تقديران مستقالن أن الترسب األولي في الغدة النويدة الرئيسة الممتصة

مليون  410، 240(ملي كوري  11.2، و6.4كان  (Conrad et al., 1980)الدرقية 



 

488 

  

، 133-، 132–اليود (درت الجرعات الناجمة عن النويدات قصيرة العمر ـوق). بكريل
ستخدمت هذه ، وا131–بضعفي أو ثالثة أضعاف الجرعة الناتجة عن اليود ) 135-

  . )1ـ  12(البيانات أساساً لحساب الجرعات الموضحة في الجدول رقم 

وكذلك تم جمع عينات من بول الصيادين، وأرسلت إلى مختبر الصحة واألمان التابع 
الذي يعرف حالياً بمختبر القياسات البيئية التابع لوزارة (للجنة الطاقة الذرية األمريكية 

 ,Kobayashi and Nagai)ف إجراء التحليالت اإلشعاعية بهد) الطاقة األمريكية

، وجدت كميات ضئيلة من نواتج االنشطار في البول 131–وفيما عدا اليود . (1956
يوماً على سفينة صيد ملوثة وقد كانت  13وذلك بالرغم من أن الصيادين قد عاشوا 

. جزر مارشال إفرازات نواتج االنشطار في البول بكميات أقل مما وجد في سكان
جرى فصلها كيميائياً من وتراوح نشاط مشعات بيتا من نواتج االنشطار المختلطة والتي 

بيكو كوري في  110إلى  10من  1956مارس عام  21قط التي جمعت في عينات الس
بيكو  37وذلك مقارنة بقيم تصل إلى ) كيلو بكريل للمتر المكعب 4.1إلى  0.37(اللتر 

في عينات البول لخمسة من ) كيلو بكريل للمتر المكعب 1.4(كوري في اللتر 
وقد تم الحصول . األمريكيين لم يكونوا معرضين لإلشعاع وتم تحليلها في نفس الوقت

على هذه البيانات قبل توفر وسائل التحليل الطيفي الجامي الحديثة التي تمكن من إجراء 
  .التحاليل بدقة أكبر 

ويوضح . شهور من الحادث 6اء مرضٍ في الكبد بعد روقد توفى أحد الصيادين من ج
ي ألنسجة هذا الصياد كما نشرها نتائج التحليل الكيميائي اإلشعاع) 2ـ  12(الجدول رقم 

(Tsuzuki, 1955) .ذا الرجل قليلة إلى كانت كميات النويدات المشعة في أنسجة ه
اص نويدات مشعة ذات ة المتصالوفاة حدثت نتيج درجة يستبعد معها إمكانية أن تكون

ارة إليه سابقاً ـ فإن ومع ذلك ـ وكما تم االش. ة المدةأعمار نصف متوسطة وطويل
  .كانت بالغةَ  الكبر في كل هذه الحاالت  131–جرعة اليود 

ولم تظهر التحليالت . عاماً من الحادث 21بعد  1975وقد مات صياد آخر في عام 
الطحال والكلى والبنكرياس والعظام وجود اإلشعاعية الكيميائية للرئة والكبد و

، وهما نويدتان مسببتان للقلق، ولهما عمرا 239–أو البلوتونيوم  90–االسترنشيوم 
قط ذا أمر جدير بالمالحظة في ضوء السوه (Kumatori et al., 1980)نصف مديدان 

  .الكثيف للغبار المشع على زورق الصيد 
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بعد ) اآلجلة(جين سلبية فيما يتعلق باآلثار المتأخرة وكانت فحوص المتابعة للصيادين النا
عاماً من التعرض، فيما عدا تواترات التغير الكروموسومي في خاليا الدم التي ظلت  28

  . (Ishihara and Kumatori, 1983)مرتفعة على غير المعتاد 

  )أ(توزيع اإلشعاع في الصيادين المتوفين:  2ـ  12الجدول رقم 

دات المشــعةالنويــ العناصر
 المحتملة

 )ب(الكبد
بيكـــــو (

)غرام/كوري

 )الطازج(النسيج الطري 
العظامالعضالت الرئةالكلية

Te + Ru 106Rh + 106Ru 
129 Te 

 2 0.2 0.1أقل من  0.9 0.1<

Nb + Zr 96Nb + 96Zr 1 1 0.4 0.3 2 

ــر العناصـ
ــية األرضـ

 النادرة

144Pr + 144Ce 2 1 0.5 0.5 20 

Sr 90Y + 90Sr 0.6 0.4  أقل مـن   0.1نحو
0.1 

1 

  . (Tsuzki, 1955)عن ) أ(
  .ملي بكريل  37= بيكو كوري واحد ) ب(
  

دراسات المتابعة لسكان جزر مارشال
تم إجالء سكان جزر مارشال الذين تعرضوا بشدة لإلشعاع ونقلوا جواً وبحراً إلى 

وأثناء هذه . الثة أشهرقط حيث ظلوا لمدة ثن حدوث السجزيرة كواجالين بعد يومين م
المدة كان من الممكن إجراء الدراسات الطبية المستفيضة عليهم وبعد ذلك نقل سكان 

حيث  ،(Majuro Atoll)جزيرة رونجيالب إلى قرية أقيمت مؤقتاً على جزيرة ماجورو 
بقوا لمدة ثالثة أعوام ونصف انخفضت أثناءها مستويات اإلشعاع في جزيرة رونجيالب 

ي اينكما سمح لسكان جزيرتي أوتيريك وإيلنغ .أمكن معها إعادتهم إليها إلى درجة
ودلت الفحوص الطبية . بالرجوع إليهما بعد ثالثة أشهر من البقاء في جزيرة كواجالين

السنوية لسكان جزر مارشال ـ تحت إشراف الدكتور روبرت كونراد في مختبر 
وتم استعراض ما . شعاع المتأخرةبروكهافن الوطني ـ على حدوث عدد من تأثيرات اإل

عاماً من  38وبعد  26توصل إليه كونراد ومساعدوه في تقارير موجزة نشرت بعد 
  . (Conrad et al., 1980 ; Conrad, 1992)حدوث التساقط 
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قط على سكان جزر مارشال في شذوذات الغدة تمثل التأثير المتأخر الرئيس للس وقد
 (Noduler)وبضمنها تكوين العقيدات  (Thyroid Ab-normalities)الدرقية 

وقصور نشاط الغدة الدرقية  (Carcinoma)وسرطان الغدة الدرقية 
(Hypothyroidism) . وقد حدثت حالة وفاة واحدة مردها ـ في الغالب ـ إلى

ولوحظت هذه التأثيرات باألساس عند سكان . سرطان الدم الناتج عن التعرض اإلشعاعي
سنوات عند وقت التعرض  10كانت أعمارهم تقل عن  جزر رونجيالب الذين

(Conrad et al., 1980) . ،ومن بين الثالثة أشخاص الذين تعرضوا لإلشعاع وهم أجنة
وأصيب  .(Benign thyroid tumers)أصيب اثنان بأورام حميدة في الغدة الدرقية 

ا لجرعات عدد من األطفال بقصور الغدة الدرقية، وحدث قصور في نمو صبيين تعرض
  . اوهما في السنة األولى من حياتهم) غراي 20(راد  2000تبلغ 

وخالل السنوات األربع األولى بعد التعرض كانت معدالت اإلجهاض ووالدة أطفال 
أعلى للنسوة الالتي تعرضن لإلشعاع، ولكن لم تالحظ أي فروق  (Stillbirths)ميتين 

  .منذ ذلك الزمن
ضة من النشاط اإلشعاعي على جزيرة رونجيالب عند وبقيت بعض المستويات المنخف

ووجد أن تركيز االسترنشيوم المشع يتركز في سرطان . 1957عودة سكانها إليها عام 
، وهو الغذاء المفضل كثيراً لدى سكان جزر مارشال، ولهذا ُأعلن )كبوريا(جوز الهند 

 90–كيز االسترنشيوم عاماً، كان تر 13وبعد . الحظر على استهالك هذا الغذاء المحلي
لكل غرام من ) كيلو بكريل 26(بيكو كوري  700في لحم هذا السرطان حوالي 

للسكان  (The whole body counts)وقد بينت فحوص العد الكامل للجسم . الكالسيوم
وبحلول . 60–، والكوبالت 137–المحليين على وجود مستويات مرتفعة من السيزيوم 

 7(نانو كوري  190حوالي  137–ل الجسم من السيزيوم ، كان متوسط حم1980عام 
كيلو  25(نانو كوري  680وهي  1961منخفضاً عن القيمة المقابلة عام ) كيلو بكريل

وهناك مجموعة من األفراد الذين كانوا يعيشون . (Lessard et al., 1984)) بكريل
ولم . قطوث السف غيابهم عن الجزيرة عند حدآنذاك في جزيرة رونجيالب، ولكن صاد

لهاتين المجموعتين من السكان، مما  137–يمكن التمييز بين حمل الجسم من السيزيوم 
وتزايد . حدث بعد عودة السكان إلى الجزيرة 137–يدل على أن امتصاص السيزيوم 

، ثم بدأ في 1965وحتى عام  1957منذ عودتهم عام  137–حمل الجسم من السيزيوم 
من السيزيوم خالل مدة خمسين عاماً بنحو قدرت الجرعة المودعة  وقد. الهبوط بعد ذلك
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، في حين كانت مساهمات النويدات األخرى أقل كثيراً )مليغراي 30ـ  20(راد  3ـ  2
  .من جرعة السيزيوم المشع 

ـ استناداً إلى تحليالت عينات  90–وقد تقدر أن متوسط حمل الجسم من اإلسترنشيوم 
) كيلو بكريل 0.3(نانو كوري  8جيالب ـ ازداد إلى حوالي البول لسكان جزيرة رون

وقد تأكد ذلك بتحليل عينات من عظام امرأة من قاطني هذه الجزيرة . 1961حتى عام 
 137–وقد بدأ حمل الجسم من السيزيوم . (Conrad et al., 1970)  1962توفيت عام 

ا إذا كان ذلك بسبب ، ولكن ال يعرف م1963بالتناقص بعد عام  90–واالسترنشيوم 
خفض في التلوث اإلشعاعي في األغذية المنتجة في جزيرة رونجيالب أم بسبب تخفيف 

  .الغذاء بالكميات المتزايدة من الغذاء المستورد 

فقد تم . وقد تعقدت األمور ـ مع مرور الوقت ـ بفعل عوامل سياسية واجتماعية
مم المتحدة ـ ولسنوات طويلة بعد تفويض الواليات المتحدة األمريكية ـ من قبل األ

ومن مارس عام . الحرب العالمية الثانية إلدارة جزر مارشال كإقليم تحت وصايتها
أشهر فقط من انتهاء الحرب، تم تهجير سكان جزر بيكيني بمعرفة  6أي بعد  1946

ذ حكومة الواليات المتحدة إلى جزيرة رونجيالب، وذلك لتمكين الواليات المتحدة من تنفي
ـ في  (Cross Roads)" مفترق الطرق"برنامج للتجارب النووية ـ أطلق عليه عملية 

 (Eniwetak)وبعد مرور عام واحد تم إجالء سكان جزيرة إينيويتاك . صيف ذلك العام
  . 1948وذلك تمهيداً إلجراء تجارب نووية فيها عام 

قتلعت سكان جزر مارشال ة األولى من عمليات اإلجالء التي ان هنا، فقد بدأت المرحلوم
ومع أن آخر التجارب النوويـة قد . من موطنهم، واستمـر ذلـك حتى الوقت الحاضر

، فإن بعـض هـذه الجـزر كانت قد تلوثـت 1958أجريـت في جزر مارشال عام 
وكمثال . بدرجـة بالغة، وأنفقت مبالغ طائلة في سبيل إعادة الوضع إلى ما كان عليـه

مليون دوالر لتنظيـف جزيرة إينيويتاك  218ه تم إنفـاق ـواحد على ذلك فإن
(Simon et al., 1993; Defense Nuclear Agency, 1981) . وقد أصبحـت

تحت "، وفي إطار تحولها من وضع 1986جزر مارشال جمهورية مستقلـة عام 
ا عن مليون دوالر أمريكي لتعويض سكانه 150تأسس صندوق للتمويل بمبلغ " الوصاية

وحتى إعداد هذا الكتاب، . ألضرار التي لحقت بهم من جراء برامج التجارب النوويةا
دأ برامج االختبارات وخمسين عاماً على ب (Bravo)اً على برنامج عام 40وبعد مرور 
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م في إجالؤهم لم يتمكنوا من العودة إلى موطنه النووية، فإن بعض السكان الذين تم
مطلب بالتعويض عن الضرر اإلشعاعي  5000ي وقد قدمت حوال. جزرهم األصلية

وبعد تأسيس جمهورية . (Simon et al., 1993)مليار دوالر  5.75تصل قيمتها إلى 
، 1992جزر مارشال، تم توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين حكومة الواليات المتحدة عام 
تعرض شملت تحديداً للخطوط االسترشاديـة عن الحـد األقصى للجرعات المسموح ال

، قبل 1995لها بالنسبة للسكان المتوقع عودتهم لإلستقرار في جزيرة رونجيالب عام 
ملّي سيفرت  1وتحددت الجرعة بـ . التفكير في إجراءات إعادة الحال إلى ما كان عليه

كحد أعلى مع افتراض أن الوجبات الغذائية تكون ) ملّي ريم في السنة 100(في السنة 
كذلك تعيين حد أقصى لعناصر ما بعد اليورانيوم في التربة  وتم. من مكونات محلية

 17وذلك يعني ) كيلو بكريل للمتر المربع 7.4(ميكروكوري للمتر المربع  0.2يساوي 
كمتوسط في التربة العلوية بسمك ) كيلو بكريل للكيلوغرام 0.63(بيكو كوري لكل غرام 

  . 3سم/غرام 1.2سم وكثافتها  1

شعاع الجامي تكون في هذه الحدود، ويمكن خفضها أكثر من ة اإلـد أن جرعـووج
ذلك بوسائل معالجة بسيطة مثل إضافة البوتاسيوم إلى التربة مما يؤدي إلى تقليل 

ومع هذا، فإن . (Robinson et al., 1994)امتصاص النباتات للسيزيوم من التربة 
ن محتوى التربة من المسح الذي أجراه فريق مكلف من جمهورية جزر مارشال أوضح أ

عناصر ما بعد اليورانيوم يصل بحد أقصى إلى ما هو أكبر من الحدود المنصوص 
ومن المتوقع أن تتعرض نسبة من سكان الجزء الجنوبي من جزيرة رونجيالب . عليها

) ملّي ريم في السنة 100(ملّي سيفرت في السنة  1لجرعات إشعاعية تزيد عن 
(Baverstock el al., 1994) .  

أجرت جمهورية جزر ) 1994ـ  1989(وفي خالل فترة السنوات الخمس ما بين 
وقد رفع . (Steven Simon)مارشال مسحاً شامالً تحت إشراف السيد ستيفن سيمون 

مستويات التلوث "التقرير النهائي عن الدراسة إلى رئيس الجمهورية وجاء فيه أن 
وأن " غير مالئمة على الجيل الحالياإلشعاعي الحالية ال تمثل مخاطر عن تأثيرات 

" مخاطر األمراض الوراثية ال تزيد عن مثيلتها لألمراض السائدة ألي تجمع سكاني"
(Simon and Graham, 1994) . تبعد احتماالت أن يكونسومع هذا، فإنه ال ي

التعرض لليود المشع خالل العديد من التفجيرات، كان من مسببات اإلصابة بالغدة 
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وتجري اآلن دراسة على المستوى الوطني .. ية في جزر أخرى لم تخضع للدراسةالدرق
عن حاالت القصور في وظائف الغدة الدرقية، ولكن ال يتوقع أن تكون النتائج متاحة قبل 

  .عدة سنوات 

 ، 1957א

ـ والتابعة لسلطة الطاقة الذرية ) وتدعى حالياً سيالفيلد(تقع مرافق ويند سكيل النووية 
ويوجد في هذا . ـ على شريط ساحلي منخفض في شمال غربي انجلترا) البريطانية

الموقع إثنان من المفاعالت المبردة بالهواء والمهدأة بالجرافيت، والتي تعمل بوقود 
. موتستخدم هذه المفاعالت ـ بصفة رئيسة ـ في إنتاج البلوتونيو. اليورانيوم الطبيعي

وقد حدث تلف جزئي في قلب واحد من هذه المفاعالت بسبب حريق شب في هذا 
، مما أدى إلى انطالق نواتج االنشطار إلى المناطق 1957المفاعل في أكتوبر عام 

ويعتبر ما جرى في ويند سكيل أول إطالق هائل  (Arnold, 1992)الريفية المجاورة 
  .ووي من المواد المشعة نتيجة حادث في مفاعل ن

ويؤدي تفاعل النترونات ـ المنطلقة في المفاعل ـ مع الجرافيت بشكله البلوري إلى 
ويؤدي ذلك إلى . إزاحة ذرات الكربون من مواضعها الطبيعية في الشبكة الجزيئية

تأثيرات متعددة على الخواص الفيزيائية للجرافيت، بما في ذلك نمو في األبعاد، قد يصل 
وينطوي التأثير النهائي الستمرار التشعيع على البناء . %3ة إلى زيادة طولية بنسب

 ,Harper, 1961 ; Wittels)البلوري للجرافيت على تحويله إلى أسود الكربون 

1966) .  

أما إذا لم يتحطم البناء البلوري، فإنه يمكن استعادة الشكل الجزيئي األصلي للجرافيت 
ذرات  إصطفافوإذا ما اضطرب . (Annealing) تلدين الحراريعن طريق عملية ال

، بمقادير تصل التلدين الحراريالكربون فإن هذا يمثل طاقة مختزنة تتحرر أثناء عملية 
سعر حراري لكل غرام من الجرافيت بما يكفي الرتفاع درجة حرارة  500إلى 

  .الجرافيت إلى مستويات خطرة 

ت عالية أثناء التلدين أو ما وقد وقع الحادث بسبب انطالق هذه الطاقة المختزنة بمعدال
يمكن أن يسمى عملية التخمير الحراري المعتادة، والتي ارتفعت خاللها درجة حرارة 

وقد حدث ذلك االنطالق للطاقة في أجزاء . قلب المفاعل باإلنتفاع من الحرارة النووية
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قلب  من قلب المفاعل إالّ أن هذا لم يتم اكتشافه بسبب القصور في معدات القياس في
ومن . (United Kingdom Atomic Energy Office, 1957, 1958)المفاعل 

وقد بدأ . الوقود قد حدث نتيجة لذلك من عبواتالواضح أن حدوث اإلنهيار في عبوة 
والجرافيت مع الهواء، ومن هذه اللحظة شب ) الفلزي(تفاعل اليورانيوم المعدني 

. حيث تحطم جزء كبير من قلب المفاعلأكتوبر،  12الحريق، وكان ذلك في صباح يوم 
 ,.Dunster et al)وتم تقدير كميات اإلشعاع المنطلق إلى البيئة من قبل دنستر وآخرين 

، ثم بمعرفة كريك (Clarke, 1974)، ثم روجع ذلك الحقاً بمعرفة كالرك (1958
 والبيانات التي حصل عليها هؤالء جميعاً. (Crick and Lindsley, 1984)ولندسلي 

  . )3ـ  12(تعتبر متوافقة بدرجة معقولة، وذلك موضح في الجدول رقم 
  3ـ  12الجدول رقم 

  )أ(نواتج االنشطار الرئيسية المنطلقة خالل حريق ويندسكيل

 النظير
 )ب()كوري(المطلقات المقدرة

 )د(كالرك )ج(دنستر وآخرون

 131–اليود 
  137–السيزيوم 

  89–االسترنشيوم 
 90–االسترنشيوم 

20,000 
600  
80  
9 

16,200  
1,240  

137  
6 

  .حسب ما جاء في النص  210–كوري من البولونيوم  240باإلضافة إلى ذلك، جرى إطالق ) أ(
  .جيجا بكريل  37= كوري واحد ) ب(
  . (Dunster et al., 1958)عن ) ج(
  . (Clarke, 1974)عن ) د(

    
ان مقتصراً على إنتاج البلوتونيوم وأشارت التقارير األصيلة إلى أن استخدام المفاعل ك

 1983إالّ أن دراسات أخرى إلعادة تقويم الحادث ـ نشرت عام . وقت وقوع الحادث
 210–ـ أفادت أن المفاعل كان يستخدم ـ أيضاً ـ كمنشأة تشعيع إلنتاج البولونيوم 

(210Po) مع  210–ويستخدم البولونيوم . عن طريق القصف النتروني للبزموث
وال يشمل الجدول . وم إلنتاج مصادر النترونات المستخدمة في األسلحة النوويةالبريلي
 Crick and) 1984التقديرات التي نشرها كريك ولندسلي عام  )3ـ  12(رقم 

Lindsley, 1984)  1990وال التي نشرها كالرك عام (Clarke, 1990)  بأن كمية
  ) .تيرا بكريل 8.9(كوري  240التي أطلقت أثناء الحادث بلغت  210–البولونيوم 
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في الغبار " بيتا"كانت أول داللة على وقوع الحادث هو مالحظة النشاط اإلشعاعي 
ميل من مدخنة المفاعل، حيث  0.5الجوي الذي تم جمعه من الهواء الطلق على مسافة 

من ) كيلو بكريل للمتر المكعب 0.5(نانو كوري للمتر المكعب  1.4كان التركيز حوالي 
واء، وهذا يمثل عشرة أضعاف المستوى العادي الناجم عن نواتج اإلضمحالل اله

وقد أكدت تحليالت الغبار لعينات تم جمعها . 220–والرادون  222-اإلشعاعي للرادون 
  .في أماكن متعددة أخرى على مقربة من المفاعل حدوث تسرب مشع إلى الجو 

ت التحميل في واجهة المفاعل وقد كشف الفحص البصري الذي أجري خالل إحدى فتحا
أن حزم وقود اليورانيوم كانت متوهجة لدرجة االحمرار بفعل الحرارة، وذلك في نحو 

ونظراً للتشوه في األبعاد الذي حدث في حزم الوقود، فإنه . قناة من قنوات المفاعل 150
ا من لم يمكن سحب هذه الوحدات باألساليب الميكانيكية المعتادة، ولكن أمكن إخراجه

خالل القنوات المجاورة للمنطقة المتضررة من القلب، وبهذا تم عزل منطقة الحريق، 
ووضعت طرائق عمل مختلفة ـ على مدى . مما مكّن من الحد من خطورة الحادث

ساعات عديدة ـ إلخماد الحريق الذي كان يجري في قلب المفاعل ببطء، ولم يكن ألي 
ليوم التالي تم التوصل إلى القرار الصعب الممكن، وفي ا. من هذه الطرائق أية فعالية

وأصبح المفاعل بارداً تماماً . حيث تم تبريد القلب الجرافيتي للمفاعل بإغراقه في الماء
  .بعد ظهر الثالث عشر من شهر أكتوبر 

  
أساليب المسح البيئي

من عندما تم اكتشاف الحادث، وضعت الخطط موضع التنفيذ بهدف تقويم مدى التعرض 
اإلشعاع الخارجي، ومن استنشاق الغبار أو البخار المشع، وكذلك من األغذية والمياه 

  .الملوثة 

الريح من ) مهب(وأرسلت المركبات المزودة بأجهزة الكشف اإلشعاعي في اتجاه هبوب 
ن في الساعة ملّي رونتغ 4إشعاعي ـ والذي بلغ  المدخنة، ولوحظ أن أعلى مستوى

وقدر . كيلومتر في اتجاه هبوب الريح 1.6ـ يقع على بعد ) ي الساعةملّيغراي ف 0.04(
بذلك أن الجرعة القصوى الناجمة عن التعرض الخارجي والتي يتعرض لها شخص ـ 

ن ملّي رونتغ 50و 30ث ـ تتراوح بين يظل في الهواء الطلق لمدة أسبوعين بعد الحاد
  ) .ملّيغراي 0.50ـ  0.30(
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عينة هواء من داخل  12000مواد المشعة، تم جمع نحو ونجد خالل فترة إطالق ال
وكما كان متوقعاً، أسفرت . عينة أخرى من المناطق المجاورة 1000الموقع، ونحو 

بيكو  0.45تحاليل العينات عن وجود اختالفات واسعة، حيث وصلت التراكيز حتى 
التركيز خالل وكان متوسط ). كيلو بكريل في المتر المكعب 17(كوري في الملّي لتر 

بكريل في المتر  170(بيكو كوري في الملّي لتر  x 10-3 4.5مدة الحادث نحو 
 (ICRP)عن معيار اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع  %50، وهذا يزيد بنحو )المكعب

وكما أوضحت دراسة . (ICRP, 1960) 131–للتعرض المستمر المسموح به لليود 
فقد ارتفع التلوث الجوي الناتج عن الحادث  (Dunster et al, 1958)ه دنستر ومعاوني

إلى مستويات تثير القلق وإن كانت غير خطرة، بينما أدى التغير في التيارات الهوائية 
  .إلى تخفيف التلوث، وبالتالي إلى اإلقالل من الخطر في المنطقة 

حليب األبقار  في 131–ووجد أنه اعتباراً من بعد ظهر اليوم األول، حدث تلوث باليود 
وحتى ذلك الوقت لم تكن قد وضعت معايير لحاالت . في المناطق المجاورة لويند سكيل

ولكن بعد . الطوارئ بالنسبة للتعرض القصير المدة المسموح به لليود المشع في الطعام
دراسة المسألة قرر مجلس البحوث الطبية فوراً التوصية بأن يكون الحد األقصى للتركيز 

) ميجا بكريل للمتر المكعب 3.7(ميكرو كوري في اللتر  0.1هو  (MPC) المسموح
والطريقة . وأنه ينبغي التخلص من الحليب الذي يتجاوز تركيز اليود المشع فيه هذا الحد

التي توصل بها المجلس إلى هذا الرقم تثير االهتمام، من حيث إيضاح أسلوبِ تفكيرِ مثل 
بعين عاماً تقريباً، وكذلك إيضاح براعتهم في وضع هذه المجموعات العلمية، قبل أر

  .الضوابط العملية المطلوبة في زمن قصير، عندما يتطلب الحال ذلك 

وبدأ المجلس عمله استناداً إلى معرفة أن سرطان الغدة الدرقية في األطفال يحدث بعد 
يعرف ، وبالرغم من أنه لم )غراي 2(راد  200تعرضهم لجرعات أشعة سينية تتجاوز 

حدوثُ أية حاالت سرطانية بعد التعرض لجرعات أقل من ذلك، فإن البيانات المتوفرة لم 
هي في الواقع الحد ) غراي 2(راد  200تكن كافية بدرجة تسمح باستنتاج أن جرعة 

وتقرر تحديد الجرعة بالنسبة لألطفال . إلحداث الورم السرطاني (Threshold)العتبي 
وأصبحت كمية اليود المشع في الحليب والتي ). غراي 0.2(راد  20بما ال يزيد عن 

تسبب مثل هذه الجرعة في األطفال هي المستوى المسموح به لجميع السكان سواء كانوا 
  .أطفاالً أو بالغين 
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 (ICRP)وقد استخدمت الثوابت الموجودة في جداول اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع 
وقد وجد . اليود المشع في الحليب وجرعة الغدة الدرقية إلقامة عالقة سببية بين تركيز

لكل غرام من الغدة  131–من اليود ) كيلو بكريل 37(بالحساب أن ميكرو كوري واحد 
وقد اعتبر أن وزن ). غراي 1.3(راد  130الدرقية يؤدي إلى جرعة مودعة تساوي 

من  %45حتفظ بـ غرام كما افترض أن الغدة ت 5الغدة الدرقية في األطفال يساوي 
ميكرو كوري  0.15وقد بين حساب حد للتركيز في الحليب أنه يساوي . اليود الداخل

ميكرو  0.1وهو ما جرى تقريبه إلى ) ميجا بكريل في المتر المكعب 5.6(لكل لتر 
  ) .ميجا بكريل في المتر المكعب 3.7(كوري في اللتر 

لجامي إلى بعض اإلعاقة في القياسات التحليل الطيفي ا) أجهزة(وأدى عدم توفر معدات 
ولكن بدءاً من اليوم الخامس تم . الخاصـة بالحليب في المراحل األولى من الحادث

وجرى تحليل ما يقرب من . توفير هذه المعدات في مختلف المعامل في المملكة المتحدة
 )2ـ  12(ويوضح الشكل . عينة في اليوم باستخدام أجهزة التحليل الطيفي الجامي 300

وفي اإلجمال، انتشر وجود الحليب الذي . أكتوبر 13في الحليب يوم  131–توزيع اليود 
ميجا بكريل في المتر  3.7(ميكرو كوري في اللتر  0.1يتجاوز تركيز اليود فيه 

كيلومتر مربع ممتدة في االتجاه الجنوبي الشرقي  500في مساحة تبلغ حوالي ) المكعب
فسير التباين في نتائج القياسات بالتغير في الظروف الجوية التي ويمكن ت. من ويند سكيل

وكان أقصى تركيز . (Crabtree, 1959)كانت سائدة خالل فترة االنبعاثات اإلشعاعية 
 10ميكرو كوري في اللتر، وذلك في مزرعـة تبعـد  1.4لليود المشع في الحليب هو 

ليب تتناسب طردياً مع مستويات ووجد أن كمية اليود في الح. أميال عن ويندسكيل
ميكرو  0.1في الحليب  131–اإلشعاع الجامي في المنطقة، حيث تجاوز تركيز اليود 

عندما زاد المستوى اإلشعاعي ) ميجابكريل في المتر المكعب 3.7(كوري في اللتر 
ميكرو غراي في  0.35(ن في الساعة ملّي رونتغ 0.035ي في المرعى على الجام
وفي . م تتغير المعايير المتعلقة بوضع القيود على بيع الحليب خالل األزمةول). الساعة

ميالً إلى  12نوفمبر، كان هناك تجاوز للحد المسموح به فقط في منطقة تمتد نحو  4
  .نوفمبر  23حتى  وظلت هذه المنطقة خاضعة للحظر .الجنوب من ويندسكيل

ات، ولم تتجاوز تراكيز اليود وـات مياه الشرب من الخزانات والقنـوتم جمع عين
المشع أو النويدات األخرى ـ القيم المسموح بها من قبل اللجنة الدولية للوقاية من 
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وى اليود المندخل لألطفال والبالغين الذين ـوتم مسح كامل لمست. (ICRP)اإلشعاع 
 وقد تبين من. ميالً في اتجاه هبوب الريح من ويندسكيل 24ون في منطقة تبعد ـيسكن
 160(راد  16طفالً تم فحصهم، أن الجرعة القصوى التي تم التعرض لها تساوي  19

ملّي  95(راد  9.5أما بالنسبة للبالغين، فقد قدرت الجرعة القصوى بـ ). ملّي غراي
  ) .غراي

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) سيالفيلد حالياً(المنطقة الجغرافية المحيطة بمنشأة ويندسكيل :  2ـ  12الشكل رقم 
من ) الحليب(في اللبن  131- في شمال غرب انجلترا، موضح عليها تركيز اليود
  )Dunster et al., 1958من (مختلف األقاليم بعد مرور خمسة أيام على الحادث 

في الحليب واألغذية األخرى في المناطق القريبة من  89–وجرى قياس االسترنشيوم 
ذه النويدات لم يتجاوز المستويات التي كانت سائدة قبل وقوع الحادث، ووجد أن تركيز ه

  .الحادث 

  بنريث

  كروموكبحيرة
  بحيرة إنرديل

 بحيرة ديرونت
 ووركنجتن

  وايتهافن ُأوالّووتر
 ثيرلمير

  كيندال

 واست ووتر
 هاوزووتر

 بحيرة ويندرمير
 كونيستونبحيرة

 ميلوم

  ويندسكيل
  سيسكيل

 بارو
  كيلومتر

  النكستر
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الدروس المستقاة من حادث ويندسكيل
ة لألكسدة ـنتيج. الحادثة من هذا ـات المهممكن التوصل إلى عدد من االستنتاجأ

ولم . البطيئة لوقود الويندسكيل انطلق اليود المشع من قلب المفاعل بالدرجة األولى
نويدات المشعة األخرى إلى البيئة المحيطة بكميات ذات معنى، بفضل وجود التتسرب 

وكانت قيمة . المرشحات على مسارات النفايات الغازية قبل خروجها من المدخنة
الجرعات بالنسبة لألفراد ال تكاد تذكر، وذلك فيما يتعلق باالستنشاق أو التعرض المباشر 

منتجات مقارنة بالجرعات التي نتجت عن  وذلكلليود المشع المتناثر أو المترسب، 
ويمكن تقدير مدى التلوث باليود المشع بسهولة عن طريق قياس مستويات . األلبان

ميكرو  0.1في الحليب  131–وعندما يتجاوز تركيز اليود . اإلشعاع الجامي في المنطقة
ة في الغدة فإن الجرعة الممتص) ميجا بكريل في المتر المكعب 3.7(كوري في اللتر 

وبتقريب أولي يمكن االفتراض أن ). غراي 0.2(راد  20الدرقية لألطفال قد تتجاوز 
ميجا  3.7(ميكرو كوري في اللتر  0.1تركيز اليود المشع في الحليب سوف يتجاوز 

إذا ما تم إنتاج هذا الحليب من أبقار تعيش في منطقة يتجاوز ) بكريل في المتر المكعب
ميكرو  0.35حوالي (ن في الساعة ملّي رونتغ 0.035الجامي فيها  المستوى اإلشعاعي
  ) .غراي في الساعة

إضافة إلى ذلك فقد كان حادث ويندسكيل هو األول الذي أوضح أهمية التخطيط 
إن حادثاً من هذا النوع يفرض . التي يجب توفيرها الضخمةالتفصيلي المبكر، والموارد 

اء الصحية لدى المنظمات المحلية، إلى المدى الذي يحتم عبئاً ثقيالً على إمكانات الفيزي
تضافر وتكامل الجهود على المستوى اإلقليمي أو الوطني وتسخير اإلمكانات الفنية 

وبعد مرور أكثر من ثالثين عاماً، وقع حادث تشرنوبيل . الضرورية لتحمل هذا العبء
التخطيط والتنسيق  الذي كان أكثر خطورة بعدة مراتب والذي أوضح بجالء ضرورة

  .حتى على المستوى الدولي 
  

1957

وقد حظيت  1957هذه حادثة صغيرة نسبياً وقعت في هيوستون ـ تكساس في مارس 
وهذه الحادثة . وهي تستحق المناقشة (Look Magazine, 1960)بجماهيرية عريضة 

الحادثة واألحداث الالحقة لها يعطينا تعلمنا القليل من اإليجابيات ولكن بفحص تفاصيل 
  .عمله  ال يجبتوجيهات فيما 
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 (AEC)ة هيوستن حاصلة على ترخيص من لجنة الطاقة الذرية األمريكية كانت شرك
الجاما "مصادر إشعاعية للتصوير الشعاعي الصناعي المعروفة باسم ) تغليف(لكبسلة 
 10بة مغلقة تحتوي على كان رجالن يقومان بفتح عل 1957وفي مارس ". كاميرا

مليمتر،  3وهي أقراص أسطوانية قطر كل منها  (192Ir) 192–أقراص من االيريديوم 
وكان من ). بكريلتيرا  1.3(كوري  35ة مليمتر، وتبلغ قدرتها اإلشعاعي 3وسمكها 

صول إلى األقراص، وتم ذلك باستخدام ة للوالضروري نزع غطاء في طرف العلب
ان ك (Plexiglass)ي في صندوق من البالستيك الزجاج) يجواهرج(مخرطة صائغ 

وتمت العمليـة باستخدام األذرع الميكانيكية خالل . موضوعاً في إحدى الغرف الحارة
  ) .متر 0.84(بوصة  33جدار خرساني سمكه 

وعندما تم إخراج العلبـة الصغيرة المحتوية على أقراص اإليريديوم من الحاوية الكبيرة 
ة كالتراب وقد تسرب بعض هذا إثنان من األقراص في حالة مهلهلوجـد  وتم فتحها،

الغبار المشع من الصندوق البالستيكي الزجاجي ومن الغرفة الحارة، حيث جرى 
دى إلى اكتشافـه بواسطة جهاز الرصد اإلشعاعي الموجود في المختبر، الشيء الذي أ

واحد من العاملين االثنين المختبر در اوقد غ. تنبيه العاملين في المختبر بوقوع الحادثة
ه مرتدياً مالبسه االعتيادية التي ارتداها أثناء العمل، أما العامل الثاني فقد ظل إلى منزل

  .مرتدياً مالبس العمل ومستخدماً الكمامة الواقية ـ في الغرفة لمدة غير معروفة 

وقد . شهر من الحادثةوألول مرة ـ بعد  ار ملوثاًعلمت إدارة الشركة بأن المختبر ص
ود في المناطق المجاورة للخلية الحارة، وأنه انتشر إلى لوحظ حينئذ أن التلوث موج

  .المالبس االعتيادية للعاملين وأحذيتهم وحتى في بيوتهم وسياراتهم 

ولم يجر إبالغ لجنة الطاقـة الذرية ـ التي كانت هي سلطة منح الترخيص ـ إالّ 
وبعد فترة قصيرة استعانت الشركة . ة أسابيع من الحادثةمتأخراً، وبعد مرور خمس

ومن ضمن . بخدمات شركة خاصة لمسح وإزالة التلوث اإلشعاعي للمناطق المتأثـرة
تسعة عشر منزالً تم فحصها، تبين تلوث ثمانية منها كما وجد أن سبع سيارات من بين 

  .ثالث وخمسين سيارة كانت ملوثة بدرجة ضئيلة 

ي لتسعة عشر من العاملين وعدد من أفراد عائالتهم، كما تم فحص وأجري فحص طب
وفيما عدا بعض الحروق اإلشعاعية الطفيفة التي ظهرت . واحد من جيران أحد العاملين

على العاملين اإلثنين اللذين كانا متواجدين في المختبر أثناء الحادثة، فقد كانت نتائج 
  .الفحوص الطبية سلبية 
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مية المتاحة عن مستوى التلوث الذي حدث قليلة جداً، إالّ أنه نشر عن أن وكانت القيم الك
خالل األسبوع ) ريم 1.7(سيفرت  0.017أحد العاملين االثنين تعرض لجرعة قدرها 

 13أما الجرعة التي تلقاها خالل . الواحد الذي جرت فيه عملية إزالة التلوث في المختبر
وهي تزيد عن المستوى ربع السنوي ) يمر 3.9(سيفرت  0.039أسبوعاً فكانت 

  . %25بنسبة ) ريم 3(سيفرت  0.03المسموح به في ذلك الوقت وهو 

المستوى وأصبحت هذه الحادثة موضوعاً لبرامج التليفزيون ومقاالت الصحف على 
وكانت . الموضوعات الرئيسة المؤثرة وذات الشعبية في اإلعالم ىحدالوطني، وكانت إ

أصبحوا منبوذين اجتماعياً بسبب " المشعين"في اإلعالم هي أن هؤالء النغمة السائدة 
عجزهم الجسدي، وإن احتماالت اإلصابة بإعاقات خطيرة لن تقتصر على العاملين 

  .االثنين اللذين تعرضا لإلشعاع بل سوف تصيب عائالتهم كذلك 

رة عن وقد وقعت الحادثة بعد وقت قصير من بدء سريان إجراءات التراخيص الصاد
ويبدو أن الشركة المرخص لها لم تكن مدركة لضرورة إبالغ لجنة . لجنة الطاقة النووية

إضافة إلى ذلك فإن جهاز التنظيم النووي، التابع للجنة . الطاقة الذرية عن وقوع الحادثة
وأن تعامل هيئة الطاقة مع  ،الطاقة الذرية، لم يسبق له مواجهة مثل هذه الحادثة من قبل

  .طبيعة مهمتها تعلم الكثير عن ة دل على حاجة الوكالة الدولية لتالحادث

ويبدو أنه كان هناك ـ في هذه اآلونة بالذات ـ قناعة بأن الطبيعة الرقابية للجنة الطاقة 
وقد . الذرية تتطلب منعها من المشاركة في أعمال ذات طبيعة استشارية بشأن الحوادث

اقة الذرية عن إرسال خبرائها ـ وهم كثيرون ـ كان ذلك السبب وراء إحجام لجنة الط
لمساعدة الشركة المرخص لها في التخفيف من عواقب الحادثة، ونتيجة لذلك لم يتم 
االنتباه إلى جمع معلومات كثيرة وبالغة األهمية، ومن ذلك مثالً أن إجراء تحليل البول، 

مستخدمين االثنين اللذين كانا لل) عموم الجسم(والقياسات اإلشعاعية الجامية للجسم الكامل 
ربما كان من الممكن كذلك فحص و. األكثر تعرضاً ربما كانت مفيدة على نحو خاص

وربما كان، اعتماداً على هذه النتائج، من المرغوب فيه أو غير  .مستخدمين آخرين
  .المرغوب فيه، إجراء فحوصٍ مشابهة للعائالت والجيران 

لتلوث في منازل العاملين واتبعت فيها أساليب قاسية ات إزالة اـت عمليـد أجريـوق
اس لتقدير ـإلزالة تلوثها، وذلك بدون أس) األبسطة(اع أجزاء من الطنافس ـمثل اقتط

وفي الخالصة فإنه لم يتم عمل الدراسات المهمة . عما إذا كان هذا اإلجراء ضرورياً
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ة لحادثة ـب المتوقعـواقة عن العـات كميـالتي كان من الممكن أن تسفر عن معلوم
وفي غياب المعلومة الصحيحة والموثوقة انتشرت الشائعات وعوامل . من هذا النوع

اإلثارة، وتضخمت ـ دون ضوابط ـ ولعدة شهور عن المسؤولين عن الشركة وحظهم 
  .العاثر

سنوات من الروايات المبالغ فيها عن آثار هذه الحادثة، تم  4، وبعد 1961وفي عام 
ض المسؤولين في هذه الشركة على نفقة لجنة الطاقة الذرية األمريكية على يد فحص بع

إالّ أنه ـ . أطباء من مصحة مايو كلينيك، وذلك لمعرفة اآلثار اإلشعاعية المزعومة
وكما هو معروف في مثل هذه الحاالت ـ فإن الكشف عن الحقائق التي أسفرت عنها 

الالزم مثل الذي صادفته ) الجماهيري(عالمي فحوص مايو كلينيك لم يلق االهتمام اإل
  .االدعاءات المثيرة عن اإلصابات في الحادثة 

وربما لم تتجاوز . وكانت هذه حادثة تافهة، أثارت قلقاً ال يتناسب مع أخطارها الكامنة
الكمية الكلية من االيريديوم المشع ـ والتي تسربت إلى البيئة ـ عدداً قليالً من الملي 

وكان من المفيد عمل دراسة لتقدير المخاطر، ). عدة مئات من الميجا بكريل أي(كوري 
  .قبل اإلقدام على أي إجراء تصحيحي 

  
1959א

لقد أنشأت محطة المعالجة الكيميائية اإلشعاعية الريادية في مختبر أوك ريدج الوطني في 
حدث انفجار  1959وفي نوفمبر . لمعالجة الوقود المستهلك ، وكانت تستخدم1943العام 

ولم . كيميائي في واحدة من الخاليا المدرعة خالل فترة إزالة التلوث من معدات العمل
يصب أحد، ولم تكن هناك خسائر مالية تذكر؛ إالّ أن االنفجار أسفر عن تلوث مبنى 

وواجهات المباني القريبة من  وتلوثت كذلك الشوارع. المحطة الريادية بالبلوتونيوم
وكانت عمليات التنظيف الالزمة مكلفة، ولم يكن استخدام المناطق الملوثة ممكناً . المبنى

  .ألسابيع عديدة أثناء عمليات التنظيف 

، (Evaporator)وقد حدث االنفجار الكيميائي أثناء عملية إزالة التلوث ألحد المبخرات 
نتيجة لتكون مركب كيميائي متفجر مثل حامض البكريك، ومن المعتقد أن االنفجار حدث 

وذلك عندما تم مزج حامض النتريك المركز مع إحدى مواد إزالة التلوث وهي من 
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وقد بقيت كمية صغيرة من محلول . واسطة كيميائية مناسبة للتنظيف تحتوي على الفينول
ومن ثم حدث االنفجار . يهذه المادة في المبخر نظراً إلغفال عملية الغسل بالماء العاد

عقب إدخال حامض النتريك المركز إلى المبخّر، ورفع الحرارة إلى درجة الغليان 
(King & McCarley, 1961) .  

ليـة وخارج المبنى مباشرة، اب الذي يصل بين الخـوأدى االنفجار إلى تحطيم الب
دث تلوث في مبنى وح. البلوتونيوم ملوثاً الشوارع القريبة وواجهات المباني وانطلق

المفاعل المجاور ـ المبرد بالهواء والمهدأ بالجرافيت ـ عندما تسرب البلوتونيوم 
إضافة إلى ذلك اندفع البلوتونيوم بفعل . المتطاير إلى نظام التهوية الخاص بالمفاعل

االنفجار خالل الفتحات الموجودة في الجدران الخرسانية للخلية، ومنها إلى بقية مبنى 
وقد . متراً 350وفي اإلجمال، فقد تلوثت مساحة يبلغ قطرها . لجـة الكيميائيةالمعا

وكلها كانت كميات قليلـة  95–والنيوديميوم  95–انطلقت كميات من الزركونيوم 
  .األهمية 

نانوكوري لكل  510إلى  10وتراوح التلوث داخل الخلية التي حدث فيها االنفجار بين 
وتلوثت السقيفة فوق ). ميجابكريل للمتر المربع 37000ـ  3.7(سنتيمتر مربع  100

وقد ). 2م/ميجابكريل 7.4ـ  0.74( 2سم 100نانو كوري لكل  20ـ  2الخلية بمقدار 
ميجا  20( 2سم 100/ نانو كوري  50تجاوز تلوث الشوارع والمباني المجاورة مباشرة 

بيكو بكريل لكل  50في بعض النقاط، بينما كان في معظم األماكن تحت ) 2م/ بكريل 
  ) .2م/ ميجا بكريل  0.02( 2سم 100

وكانت الثياب مكونة . ولم يتعـرض المستخدمون لجرعات زائدة أثناء عملية التنظيف
من طقمين من الثياب الواقية وزوجين من أغطية األحذية، وزوجين من القفازات 

تم تغطية المعاصم و). غطاء للرأس والعنق معاً(المطاطية، وكمامة واقية، وقلنسوة 
الملوثة، مروا عبر منافذ بها  وعند مغادرة المستخدمين للمناطق. والكواحل باألشرطة

دات للمسح اإلشعاعي، حيث نزعوا مالبسهم الواقية، ثم اغتسلوا بالدش، وتلقوا مع
فحصـاً نهائيـاً للتحـري عن التلـوث بجسيمـات ألفـا، قبـل السماح لهم 

  .بالمغـادرة 
ولم . باستخدام عدة طرائق) السطحي(واء النشاط اإلشعاعي مبدئياً بتثبيت التلوث وتم احت

تتبع طرائق الغسل بالماء خوفاً من نفاذ البلوتونيوم إلى أماكن يصعب الوصول إليها، كما 
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ولتثبيت التلوث جرى تغطية . أن تراكم مياه الغسيل قد يؤدي إلى بعض المشاكل
وطالء األسطح والحوائط والمعدات، بل وصل األمر إلى الممرات بطبقة إضافية جديدة 

وتم . رش الطالء على الحشائش الخضراء والطرقات الجانبية التي اتضح أنها ملوثة
على المدى الزمني الطويل مع التدهور  ق البلوتونيوم بالهواء واالنتشارخفض إعادة تعل
طالء الملون يمكن أن تعطي ن الإضافة إلى ذلك فإن الطبقات األولى م. النسبي للطالء

  . إعادة الطالء فكرة عن استحقاق

، )الصقل(وتضمنت أساليب إزالة التلوث استخدام الفرشاة، واإلسفنج والكشط والتجليخ 
 )5ـ  12(ويوضح الجدول . )4ـ  12(وكذلك تقنيات أخرى مبينة في الجدول 

  .ث بجسيمات ألفا المستويات اإلشعاعية المستهدف الوصول إليها بالنسبة للتلو

ولما كانت إزالة التلوث إلى هذا الحد غير ممكنة عملياً وكانت المستويات اإلشعاعية أقل 
 من عشرة أضعاف المستوى المسموح به، جرى إكساء األسطح بالمينا الالّمعة الملونة، 

ة كشاف المينا الالمعحيث يقوم إن. الطالء أو الخرسانة ثم تغطيته بطبقة واقية منومن 
  .بالتحذير في المستقبل، ببالء الطبقة الواقية 

وسارت عمليات إزالة التلوث بسالسة لكن تسببت الحادثة بخسائر كبيرة جراء وقف 
وقد توقف العمل في مفاعل أوك ريدج المهدأ بالجرافيت في الفترة . التشغيل االعتيادي

ية بالحادث مباشرة قبل ديسمبر، ولم يمكن تنظيف الخاليا المعن 22نوفمبر حتى  20من 
أشهر حين تم إجراء تعديالت في المباني مكّنت من تحسين نظم احتواء النشاط  8مرور 

  .اإلشعاعي 

قد اندفع ) جيجا بكريل 37كوري أو  1حوالي (غراماً فقط من البلوتونيوم  15وقدر أن 
عة في حدوث وتسببت هذه الكمية القليلة من المادة المش. خارج خلية التبخير الثانوية

ا تلوث إشعاعي تكلفت إزالته مئات اآلالف من الدوالرات، إضافة إلى تكلفة توقف هذ
وتوقف األنشطة األخرى في المناطق المجاورة مباشرة  المفاعل البحثي المهم عن العمل

) صغير(عاماً من التشغيل اآلمن، ونتيجة لخطأ دقيق  16وحدث ذلك كله بعد . للمفاعل
وقد  .لوث ومن ثم إضافة حامض النتريكالفينول إلى وسيلة إزالة التتمثل في إدخال 

أوضحت هذه الحادثة بجالء التأكيد على أهمية الحرص الشديد الذي يجب اتباعه عند 
  .تصميم وتنفيذ مثل هذه العمليات 
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  )أ(ملخص إلجراءات إزالة التلوث لألسطح المختلفة:   4ـ  12الجدول رقم 

 السطح
خواص 
 التلوث

عامالت إزالة التلوث م
 االبتدائية

  معدل التنظيف
لكل رجل  2قدم(

 )ـ ساعة
إجراءات المعالجة األخرى

الجميع 
الجدران،  (

)األرض، السقف

تدليك بالمنظف والماء مع  متنقل
استخدام فرشاة أوقطعة 

 اسفنج

تنظيف مناطق الغبار  27
باستخدام المكنسة 

 )بالشفط(الكهربائية
المعادن المطلية 

الجدران (
 )والسقف

إزالة الصبغ بواسطة  مستقر
مزيل أصباغ ومقاشط، ثم 
دلك السطح بالماء 

 والصابون

تزال الطبقة الخارجية من  4
الصبغ باستخدام ورق 

 رملي

كونكريت 
 )األرضية(

يجلى بماكينة جلي  مستقر
 األرض

تجري إزالة البقع الحارة  5
ويجري غسل األسطح 
الشاقولية باستخدام حامض 

 يدرو كلوريك مخففه
  معدن عاري

أنابيب الحديد (
المقاوم للصدأ 

 )والخزانات

غسل باستخدام حامض  مستقر
النتريك المخفف ثم دلك 

 بالصوف الحديدي
- 

يجري حك األسطح 
 باستخدام ورق صنفرة

معدن عاري 
غير الحديد (

 )المقاوم للصدأ

تعامل بأوراق الصنفرة أو  مستقر
 - - تسحق إلزالة الثقوب

الدروع 
 الرصاصية

غسل باستخدام حامض  مستقر
 النتريك المخفف

- - 

المعادن المزيتة 
 )المضخات(

غسل باستخدام محلول  مستقر
 غنك، وهو مذيب تجاري

- - 

  King and McCarley (1961)من ) أ(
  

  المستويات المستهدفة عند إزالة تلوث ألفا:  5ـ  12الجدول رقم 

 المنقولة القراءة المباشرة 
 القصوى

  
 )أ(المتوسط

تفكك في الدقيقة لكل300
  سنتيمتر مربع 100
تفكك في الدقيقة لكل 30

 سنتيمتر مربع100

تفكك في الدقيقة لكل 30
  سنتيمتر مربع 100

تفككات في الدقيقة لكل 3
 سنتيمتر مربع 100

األقل من كل  استخدمت عشر عينات لتحضير عينة متوسطة واحدة، وكان هناك عينة واحدة على) أ(
  .متر مربع من المساحة السطحية الخاضعة للعمل 
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ولربما كان التعامل مع هذه الحادثة أكثر صعوبة فيما لو وقعت في مكان آخر غير 
المختبر الوطني الذي يتمتع بخبرات فريدة في التعامل مع العديد من مثل هذا النوع من 

ذوو الدراية العالية، ومن ورائهم قوة فهناك يتوفر الخبراء الفنيون . الحوادث الصغيرة
عمل بالغة االنضباط، تتوفر لها خدمات يندر وجود مثيل لها في غير هذه المختبرات 

  .الكبيرة مثل مختبر أوك ريدج 
  

א א 1961،(SL-1)א

 Army Low-Power)أسفر االنفجار الذي وقع في مفاعل الجيش المنخفض القدرة 

Reactor, SL-1)  عن وفاة ثالثة من العسكريين في محطة تجارب المفاعل الوطنية في
وكان المفاعل . (INEL)والية إيداهو والتي تسمى حاليا مختبر إيداهو الهندسي الوطني 

 3من نوع الماء المغلى ذو الدورة المباشرة، ومصمم للتشغيل عند مستوى قدرة 
مزوداً بوقود من ألواح اليورانيوم المخصب والمغلف  ميجاوات حراري، وكان

وبعد مضي ما يزيد قليالً على عامين من التشغيل، تم إيقاف هذا المفاعل . باأللومنيوم
. ميجاوات يوم 950، وذلك بعد تشغيل تراكمي بلغ 1960ديسمبر  23عن العمل في 

من المزمع إعادة  يوماً، كما كان 12وكان من المخطط إجراء برنامج صيانة لمدة 
 Bachan, 1963 ; Horan and) 1961يناير  4المفاعل إلى قدرته القصوى يوم 

Gammill, 1963).  وفي ليلة الحادث، كان طاقم التشغيل مكوناً من ثالثة من
  .العسكريين، إثنان منهم كانا مشغلين مرخصين، وكان الثالث متدرباً 

ي المفاعل هي صدور إنذار إشعاعي وكانت اإلشارة األولى على وقوع الحادث ف
) الفيزياء الصحية(وحراري، حدا بقسم مكافحة الحرائق وبرجال الوقاية اإلشعاعية 

ملّي  200وى إشعاعياً قدره ومع وصولهم إلى المفاعل واجهوا مست. لإلستجابة
من ) متر 100حوالي (ممتدة لعدة مئات من األقدام ) ساعة/ملّي غراي 2(ساعة /نرونتغ
  .نى المفاعل مب

ولم يصادف أطقم الطوارىء أي حرائق، كما لم يتم العثور على أي من رجال التشغيل 
 500إشعاعية عالية، تصل إلى وأسفر استطالع سريع عن وجود مستويات . الثالثة
وبعد بحث استمر لمدة ساعة ونصف، وجدت جثث ). ساعة/ غراي  5(ساعة /نرونتغ

الرجل الثالث والذي كان اليزال على قيد الحياة، إالّ أنه  إثنين من العاملين، وتم إخالء
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ولم يتم إخالء المتوفين لعدة أيام، كان مئات العاملين خاللها . توفى بعد فترة قصيرة
وتعرض إثنان وعشرون فرداً لجرعات إشعاعية في . يشتغلون في عمليات العالج

ويعد ذلك سجالً . (AEC, 1961)) غراي 0.27ـ  0.03(ن رونتغ 27ـ  3 المجال
متميزاً إذا أخذنا في االعتبار التعقيد البالغ في عمليات اإلنقاذ والعالج، ومع حقيقة 

 10حوالي (ساعة /نرونتغ 1000ية في بعض المناطق إلى اقتراب المستويات اإلشعاع
فإن  (Horan and Gammill, 1963)وكما أوضح هوران وجميل ). ساعة/غراي

وقد تراوحت شدة . مياه الملوثة ودخلها جسيمات من الوقودالجثث كانت تشبعت بال
 5ـ  1حوالي (ساعة /نرونتغ 500و 100صادر من الجثث بين اإلشعاع ال

  .سم  15مقاسة على بعد ) ساعة/غراي

ح أن الحادث قد وقع عندما تسبب سحب أحد قضبان التحكم في ـوكان من الواض
ا سبب سحب قضيب التحكم فقد ال يعرف أم. وصول المفاعل إلى الحالة الحرجة فوراً

 ! !أبداً 

وبالرغم من أن هذا الحادث كان عنيفاً وأن المفاعل لم يكن محاطاً بحاوية لألبخرة، فقد 
ملّي  5كانت المستويات اإلشعاعية خارج المفاعل في حدودها الدنيا، وبلغت حوالي 

 300حوالي (دم ق 1000علـى مسافـة ) ساعة/ملّي غراي 0.05حوالي (ساعة /ريم
محتواة  (131I) 131–وبصفة أساسية  كانت كل المواد المشعة باستثناء اليود ) .. متر

ومن هنا فإنه برغم أن المحتوى اإلشعاعي . ليالً من ثالثة أكراتداخل مساحة أقل ق
من النويدات متوسطة ) بيتا بكريل 37(مليون كوري  1الكلي للمفاعل كان حوالي 

) تيرا بكريل 0.37(كوري  10، فـإن من المعتقـد أن أقل من وطويلة عمر النصف
  .قد انطلقت إلى البيئة المحيطة  131–من اليود 

وبعد مضي عدة شهور من وقوع الحادث، تقرر تفكيك المفاعل وهي العملية التي 
  ).3ـ  12شكل رقم (اكتنفتها مصاعب عديدة نظراً للمستويات اإلشعاعية العالية السائدة 

انقضاء عدة سنوات على الحادث، أجرى مختبر إيداهو الهندسي الوطني تقويماً وبعد 
وقد . (DOE-ID, 1991)تاريخياً للجرعات المتعلقة باألنشطة التي تجري في المختبر 

قُدرت الجرعة القصوى المكافئة التي تعرض لها األفراد خارج الموقع نتيجةً للحادث بـ 
ملّي سيفرت  0.04(ملّي ريم  4لفرد البالغ، وبـ ل) ملّي سيفرت 0.03(ملّي ريم  3
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وقُدرت الجرعات القصوى للغدة . للرضيع) ملّي سيفرت 0.07(ملّي ريم  7للطفل، وبـ 
ملّي  0.71(ملّي ريم  71للفرد البالغ، ) ملّي سيفرت 0.39(ملّي ريم  39الدرقية بـ 

  .للرضيع ) ملّي سيفرت 1.8(ملّي ريم  180للطفل، ) سيفرت

  
الخاص ) طن 13(صورة توضح عملية إزالة وعاء الضغط :  3ـ  12شكل رقم ال

بمفاعل الجيش، وهو مفاعل منخفض القدرة يقع في المحطة الوطنية الختبار 
شهراً من وقوع  11وتمت عملية اإلزالة بعد . (SL-1)المفاعالت في والية إيداهو 

نزال المفاعل في وعاء وقد تمت إزالة سطح المبنى وأحد جوانبه، وتم إ. الحادث
  خرساني ضخم مغطى بالبالستيك، وأنزل على ظهر شاحنة كبيرة

  )U.S.AECعن لجنة الطاقة الذرية األمريكية (
  

א א א א א SNAP 9Aא

، 1964א

، والذي يحمل 1964أبريل  21لم يتمكن القمر اإلصطناعي المالحي ـ الذي أطلق في 
ـ من الوصول إلى سرعته المدارية ودخل ثانية  238–مولداً للقدرة يعمل بالبلوتونيوم 
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. فوق المحيط الهندي) كيلومتر 46(قدم  150,000إلى الفضاء الجوي على ارتفاع 
، وكانت تحتوي 9A (SNAP 9A)وعرفت محطة القدرة النظائرية هذه باالسم سناب 

 ,Krey) 238–من البلوتونيوم ) بيتا بكريل 0.63(كوري  17,000على حوالي 

موجوداً في طبقات الجو العليا في نفس الوقت كبقايا  238–وكان البلوتونيوم . (1967
تجارب األسلحة النووية المبكرة، إالّ أن نظام بالونات جمع العينات في المستويات 

مكنت من التدليل على الظهور الفضائية العالية ـ المذكورة في الفصل العاشر ـ 
 34,000على ارتفاع  االمفاجئ لمصدر جديد لهذه النويدة، والتي تم الكشف األول عنه

لقمر خالل طبقات الجو وقد كان توزيع حطام ا. متر بعد أربعة أشهر من عودة القمر
ت وضعمع التنبؤات التي  متوافقاًخالل السنوات العديدة التالية ) ستراتوسفيرال(العليا 

ستراتوسفير، والتي تم تطويرها من خالل الدراسات على أساس نماذج االنتقال في ال
. (Kleinman, 1971)الخاصة بسلوكيات الحطام المتناثر نتيجة تجارب السالح النووي 

كان أقل  9Aمن القمر االصطناعي سناب  (238Pu) 238–إالّ أن تركيز البلوتونيوم 
 Shleien et)األرضية عن القيم التي سبق التنبؤ بها طبقات الهواء  فيبعض الشيء 

al., 1971) .  

من الكمية  %95الممثلة لحوالي ) بيتا بكريل 0.6(كيلو كوري  16وقد تقدر أن حوالي 
 )4ـ  12(ويوضح الشكل . 1970األصلية التي دخلت إلى الجو، قد ترسبت بنهاية عام 

، ومنه يتضح أن الحطام قد 238–م ستراتوسفير من البلوتونيوتقديـراً لمحتوى ال
 استغرق حوالي سنتين لالنتشار في مستويات الجو التي جرى أخذ العينات منها، ثم

وكان ذلك  238–ستراتوسفير من البلوتونيوم أعقب ذلك تناقص حاد في محتوى ال
 ,.Krey et al)شهراً  14التناقص طبقاً لنظام أسي يقدر فيه عمر النصف بحوالي 

1970) .  

في طبقات الهواء األرضية بمعرفة بارتولي وجاجليوني  238–د تم رصد البلوتونيوم وق
(Bartoli and Gaglione, 1969)  وكذلك بمعرفة شلين(Shleien, 1970)  والذي

على ) في عضو الجسـم(توصلوا على أساسه إلى االستنتاج بأن متوسط الجرعة المتلقاة 
ملّي  0.36(ملّي ريم  36د اللمفاوية الرئوية كان مدى خمسين عامـاً في المتوسـط للعق

ومنذ زمن قريب قدرت لجنة األمم المتحدة المعنية بآثار اإلشعاع الذري ). سيفرت
(UNSCEAR)  التابعة لألمم المتحدة أن المتوسط العالمي للجرعة الفرديـة الفعالـة
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، وأن الجرعة )يمميكرو ر 0.04(نانوسيفرت  0.4والمترتبـة على هذه الحادثة هي 
  ) .شخص ـ ريم 240(شخص ـ سيفرت  2.4ة هي الجماعية الفعال

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الموجودة في طبقات الجو العليا  238- كميات البلوتونيوم:  4ـ  12الشكل رقم 
  ]Kleinman (1971)من [ 1970ـ  1967من الفترة ) االستراتوسفير(

  
א 954،1978א

، والذي يعمل بمفاعل نووي ـ إلى 954عاد القمر االصطناعي السوفيتي كوزموس 
وقد انتشر . 1978يناير  24الغالف الجوي فوق الشمال الغربي لألراضي الكندية في 

كيلومتر إلى الشمال الشرقي من بحيرة  1000الحطام المشع على شريط يبلغ طوله 
. (Tracy et al., 1984) (Baker)حتى بحيرة بيكر  (Great Slave)ليف جريت س

من  كيلوغراماً 20ويعتقد أن مفاعل القمر االصطناعي كان يحتوي على حوالي 

 المجموع
 نصف الكرة الجنوبي

 نصف الكرة الشمالي

كيلو كوري من
238Pu

1970 1969 1968 1967 

9.0 
8.0 
7.0 

0.1 

0.6 

0.2 

2.0 

6.0 

0.3 

3.0 

0.4 
0.5 

5.0 
4.0 

0.7 

1.0 
0.9 
0.8 
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ودلت القياسات اإلشعاعية الكيميائية التي ُأجريت على الشظايا . اليورانيوم عالي اإلثراء
انشطار لكل غرام  2x1810كان في حدود استعادتها على أن احتراق الوقود  تالتي تم

وعند لحظة دخول القمر االصطناعي إلى جو األرض، قدر أن قلب . من اليورانيوم
من ) جيجا بكريل 3100(كوري  84المفاعل كـان يحتـوي على حوالي 

كوري  86و 131–من اليود ) تيرا بيكريل 180(كوري  4900و 90–االسترنشيـوم 
وأدت أعمال البحث التي قامت بها . 137–لسيزيـوم من ا) جيجا بكريل 3200(

ومعدات القمر كيلوغراماً من مكونات  65ور على أكثر من الحكومة الكندية إلى العث
) ريم 500(سيفرت  5وكان بعضها يطلق إشعاعات تسبب جرعات بمعدل . الصناعي

من الجسيمات  4000ر من قد تم بعد ذلك استعادة أكثو. رفي الساعة عند التالمس المباش
ه تم العثور مليمتر إالّ أنه يعتقد أن 1إلى  مليمتر 0.1المشعة، والتي يتراوح حجمها بين 

من المادة  %75رة، كما تقدر أن حوالي من المواد المتناث %0.1فقط على حوالي 
  .األصلية للقمر قد تبقت في طبقات الجو العليا 

يمة الذوبان في الماء أو في محلول ووجد أن الجسيمات التي جرى استعادتها شبه عد
ولم يتم العثور على كميات ذات قيمة من . عياري من حمض الهيدروكلوريك 0.1

ولم تنشر الحكومة . الملوثات في عينات تم جمعها من الهواء والماء والمواد الغذائية
  .السوفيتية أية معلومات تقنية عن هذه الحادثة 

  
2،1979א

من  2في الوحدة رقم  1979مارس  28أدى عطل ميكانيكي بسيط حدث صباح يوم 
مفاعـالت الطاقة النووية في الثري مايلز أيالند التابعة لشركة متروبوليتان إديسون 

(Met Ed) لم يكن التعرض . ة مدنيفاعل طاقر في مإلى وقوع أول حادث نووي كبي
ة التي مة تذكر، إالّ أن األعباء الماليلين في المحطة أو للجمهور ذو قياإلشعاعي للعام

ة للمحطة، وكذلك التحاد نت باهظة بالنسبة للشركة المالكترتبت على الحادث كا
على وأفضى الحادث إلى إصابات نفسية  .(GPU)الشركات المالكة للمرافق العامة 

ري مايلز أيالند، كما أن العواقب اورة للثبين السكان في المناطق المجنطاق واسع 
ة بدرجة كبيرة، جتماعية للحادث كان لها أثر بالغ على الصناعة النوويالسياسية واال

ات المتحدة خالل السبعة عشر وأدت إلى توقف مبيعات محطات القوى النووية في الوالي
  .عاماً التي تلت وقوع الحادث 
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  وصف الحادث
ري مايلز أيالند تضم واحداً من مفاعلين اثنين من نوع من محطة الث 2كانت الوحدة رقم 

. (Babcock & wilcox)الماء المضغوط، وهي من تصميم شركة بابكوك وويلكوكس 
وتقع . 1978، وعملت الوحدة الثانية منذ ديسمبر ميجاواط 850وكانت قدرة المفاعل 

من مدينة هاريسبورج المحطة كلها خارج مدينة ميدلتون في والية بنسلفانيا، غير بعيدة 
وكان الحادث مثار تحريات عديدة من قبل المنظمات الحكومية . عاصمة الوالية

 Kemeny, 1979 ; Rogovin and Frampton, 1980 ; New York)والخاصة 

Academy of Sciences, 1981) .  

مارس حدث توقف في المضخة التي  28في الساعة الرابعة من صباح يوم األربعاء 
. مولدات البخار بالمياه، مما أدى إلى توقف المفاعل ومولد البخار أتوماتيكياًتغذي 

وتسببت الحرارة المتخلفة من النشاط اإلشعاعي للوقود في قلب المفاعل في ارتفاع درجة 
الموجود أعلى وعاء تكييف  (Relief valve)حرارة مياه التبريد، وفتح صمام التنفيس 

وكان من . (Nuclear Safety Advisory Centre, 1981) (Pressurizer)الضغط 
المفروض أن يغلق الصمام في ثوان معدودة، إالّ أن التصاقاً ميكانيكياً حدث في الصمام 

(Was stuck in the open position)  ا نتجأدى إلى بقائه في الوضع المفتوح، مم
 Loss-of-coolant)عنه تصريف مياه التبريد، وبذلك بدأت حادثة فقد ماء المبرد 

accident)  في الحدوث.  

وكانت المحطة مجهـزة بثالث مضخات تغذية للطوارئ، وبدأت هذه المضخات في 
وكان العامل المسؤول . ثانية من اإلغـالق األول 14العمل بطريقـة آلية بعد مرور 

عن التشغيل في غرفـة التحكم يالحظ أن هذه المضخات في حالة تشغيل، ولكنه لم 
حظ العالمتين المضيئتين على لوحة التشغيل، واللتين تنبئانه أن صمامات التغذية يال

بالمـاء في حالـة الطوارئ كانت مغلقـة، ولم يكن في إمكان الماء الوصول إلى 
  .المفاعل 

وفي خالل دقيقتين من الحادث، . سليمة ام األمان للحادث الطارئ بطريقةواستجاب نظ
متر  0.06(جالون في الدقيقة  1000لي في دفع المياه بمعدل دأت مضخات الضغط العاب

اف واحدة من نية، قام أحد مشغلي المفاعل بإيقثا 30إالّ أنه بعد مضي ) مكعب في الثانية
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 100هذه الطلمبات وتخفيض معدل تدفق المياه من الطلمبة األخرى إلى أقـل من 
رتب على ذلك بدء تكـون فقاعات وت). متر مكعب في الثانية 0.006(جالون في الدقيقة 

فبدالً من إعادة . البخار في مياه تبريد المفاعل، إالّ أن المشغلين أساؤوا تشخيص المشكلة
 Emergency Hight)تشغيل نظام التشغيل الطارئ لدفع المياه تحت الضغط 

Preesure Injection System)  فإنهم قاموا بفتح نظام تصريف مياه التبريد، وهو ما
ومن خالل تلك اإلجراءات المتتابعة، . دى إلى إهدار كميات إضافية من مياه التبريدأ

والتي تنطوي على سوء التصرف ـ الذي ال يمكن تصديقه ـ استمر منسوب مياه 
التبريد في االنخفاض، واستمرت درجة الحرارة في االرتفاع، وحدث انهيار في غالف 

ربت مياه التبريد الملوثة إشعاعياً من خالل وتس. الوقود، وأخذ الوقود في االنصهار
  .صمام التنفيس وتجمعت في الطابق تحت األرضي من مبنى المفاعل 

وارتفعت حرارة قلب المفاعل إلى الحد الذي بدأت عنده سبائك الزركونيوم المغلِّفة 
ي الشيء الذي أدى إلى انطالق غاز الهيدروجين الذ ،للوقود في التفاعل مع بخار الماء
وعند بعد ظهر اليوم األول تجمعت كمية كافية من . تسرب بعضه إلى مبنى المفاعل

الهيدروجين في مبنـى المفاعـل وأدت إلى وقوع انفجار بسيط لم ينتج عنه أي 
  .أضرار

 (Pressurizer)وكان هناك صمام احتياطي يـدوي يقـع بين مكيـف الضغط 
وكان من الممكن غلق هذا الصمام، . وحوصمـام التنفيس المعطـوب في الوضع المفت

. ام التنفيس مفتوحاًـا صمـن، ظل خاللهـإالّ أن ذلك لم يتـم قبـل انقضاء ساعتي
وأدى غلق الصمام االحتياطي إلى وقـف المزيد من الفقـد من مياه التبريد، إالّ أن قلب 

ي الساعة العاشرة وف. ياه وتتابع وقـوع التلـفالمفاعل ظل مكشوفاً ـ جزئياً ـ من الم
اً وبعد مرور ست ساعات ونصف على بدء الحادث؛ أصبح قلب ـوالنصف صباح

ولم يمكن التعرف على مدى التلف الذي أصـاب . ل مغموراً بالماء بالكاملـالمفاع
د ـوانقضاء عقد كامل على وقوع الحادث، وذلك عن 1990وعـاء الضغط حتى العام 

بشكٍل نهائي، وأصبح من الممكن تصوير مدى ط ـاء الضغـإزالـة الحطام من وع
من  %50وقد قُـدر أن . )5ـ  12(ل، وهذا ما يتضح من الشكل ـالتلف في المفاع

 ,Electric Power Research Institute)قلب المفاعل قد انصهر خالل الحادث 

1990) .  
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لوحدة الثانية في محطة الثري مايلز أيالند حالة وعاء المفاعل ل:  5ـ  12الشكل رقم 
الحظ التلف البالغ الذي حدث . بالقرب من هاريسبورغ بوالية بنسلفانيا بعد الحادث

  لمكونات قلب المفاعل، والكتلة المتصلبة من المواد التي سبق انصهارها
  )بتلطف من المرافق األهلية العامة(

  
  الفترة التي أعقبت الحادث مباشرة

ساعات على  3حالة الطوارئ في الموقع في الساعة السابعة صباحاً بعد مرور  أعلنت
وقوع الحادث، وذلك بسبب ارتفاع المستويات اإلشعاعية التي رصدتها أجهزة الكشف 

وبعد حوالي . (Reactor auxiliary building)اإلشعاعي في المبنى المساعد للمفاعل 
صباحاً سجلت فرق  8.30وعند الساعة . نصف ساعة أعلنت حالة الطوارئ العامة

ملّي  3ـ  1االستجابة للطوارئ الخاصة بالمنشأة مستويات إشعاعية تتراوح بين 
وأرسل فريقان للمسح اإلشعاعي . رونتجن في الساعة في المناطق خارج الموقع مباشرة

في ذلك . من مكتب الوقاية اإلشعاعية بوالية بنسلفانيا في حوالي الساعة العاشرة صباحاً

المواد التي كانت مصهورة 
ي السطوح الداخلية تغط

لمنطقة تفريع المجرى 
  الجانبي

  تلف الشبكة العليا

  2Bالمدخــل 

 مواد سبق انصهارها

 حطام الحيز السفلي

 تجويف

 1Aالمدخـــل

  ثقب في العوارض
الخاصة بتغيير اتجاه  (

)المياه

 قشرة

منطقة يحتمل أن تكون فقيرة
  في اليورانيوم) ناضبة(

حطام سائب في قلب
  المفاعل

موصالت أطراف أجهزة 
  القياس إلى داخل القلب
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 The network of emergency)الوقت تم طلب المساعدة من شبكة فرق الطوارئ 
teams) بدأ وصول طائرة الهليوكوبتر المخصصة للرصد . التي تديرها وزارة الطاقة

. إلى الموقع (NRC)اإلشعاعي، وكذلك فريق المفتشين التابع للجنة التنظيمات النووية 
  :الية في إدارة الطوارئ واشتركت الوكاالت الرسمية الت

  .ـ وكالة إدارة الطوارئ لوالية بنسلفانيا ومقرها مكتب حاكم الوالية  1
  . (NRC)ـ لجنة التنظيمات النووية  2
  .ـ وزارة الطاقة  3
  .ـ مكتب الصحة اإلشعاعية لألغذية وإدارة األدوية  4

خارج الموقع  وتم الحصول على أحسن المعلومات عن المستويات اإلشعاعية الجامية
موزعة حول المحطة على  (TLD)من المجاريع الحرارية الوميضية  34بواسطة 

كما كانت هناك مقاييس أخرى إضافية تم وضعها بمعرفة الوكاالت . ميالً 15مسافة 
  . (Gerusky, 1981)الفيدرالية، إالّ أن ذلك قد تم بعد ثالثة أيام من وقوع الحادث 

ي تلت الحادث، تم جمع أعداد كبيرة من عينات األغذية بغرض وخالل األيام القليلة الت
فرد، وكانت نتيجة  700كما أجريت فحوص العد اإلشعاعي للجسم الكامل على . تحليلها

  .كل هذه الفحوص سلبية 

وفي هذا الوضع، اعتمدت إدارة الطوارئ على التفسيرات الناتجة من نوعيات عديدة من 
مارس بخصوص نقل  30خطير للوقائع يوم الجمعة القياسات، وقد حدث سوء فهم 

النفايات الغازية المشعة من صهريج تخزين مياه التعويض إلى صهريج تفكك النفايات 
وكان المشغل على علم . الغازية الموجود في المبنى المساعد خارج مبنى احتواء المفاعل
لجو الخارجي، وطلب أن بأن هذا النقل يمكن أن يؤدي إلى انطالق الغازات المشعة إلى ا

تخصص طائرة هليوكوبتر إلجراء قياسات إشعاعية في المناطق حول مدخنة التهوية 
ملّي رونتجن في  1200وسجلت قياسات الطائرة الهليوكوبتر مستويات إشعاعية قدرها 

  .قدم  300في نقطة تعلو المدخنة بمسافة ) ملّي غراي في الساعة 12حوالي (الساعة 

ع ذلك، كان أحد خبراء لجنة التنظيمات النووية يقوم بحساب التعرض وبالمصادفة م
اإلشعاعي عند مستوى سطح األرض فيما لو حدث فشل في صمام التنفيس المركب على 

وكانت هناك اجتماعات للتوجيه ولتبادل المعلومات في . صهريج تفكك النفايات الغازية
وصرح خبير لجنة . ائرة الهليوكوبترنفس الوقت الذي تجري فيه القياسات بواسطة الط
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ذي حدد التنظيمات النووية بعد ثوان من وصول تقرير قياسات الطائرة الهليوكوبتر ال
، بأن انهيار )ملّي غراي في الساعة 12(ن في الساعة ملّي رونتغ 1200الجرعة بـ 

ة ن في الساعملّي رونتغ 1200شعاعي أساسي قدره صمام التنفيس يؤدي إلى تعرض إ
وافترض الرسميون ـ خطًأ ـ أن تقرير قياسات ). ملّي غراي في الساعة 12(

يعبر عن القياسات عند مستوى سطح األرض، ) أي  قياسات الطائرة(الجرعات الحقلي 
في صمام التنفيس المركب على صهريج ) انهيار ،فشل(ولذلك افترضوا حدوث عطب  

الغازات لم تكن هاربة من الصمام السليم قرب وفي الحقيقة فإن . انحالل النفايات الغازية
مستوى سطح األرض، ولكن من تسريبات بسيطة في نظام انتقال الغازات المؤدي إلى 

وتأسيساً على ذلك الخطأ في فهم القراءة، أوصى خبراء لجنة التنظيمات النووية . المدخنة
. قادمة من موقع المحطةأميال في اتجاه هبوب الرياح ال 10بإخالء األفراد وحتى مسافة 

وعلم رئيس مكتب الوقاية اإلشعاعية بوالية بنسلفانيا بالقراءات التي تم قياسها بالطائرة، 
وخلص إلى نتيجة مؤداها أن عملية إخالء السكان غير ضرورية، إالّ أن االتصاالت 

وفي . (Kemeny, 1979)كانت معطلة ولم يتمكن من االتصال بمكتب حاكم الوالية 
ثة تليفونية تمت الحقاً في ذلك الصباح، بين حاكم الوالية، ورئيس لجنة التنظيمات محاد

النووية، أكد فيها األخير لحاكم الوالية أنه ليست هناك حاجة إلخالء السكان، إالّ أنه 
تقرر أن يحث الحاكم كل من يعيشون في مدى خمسة أميال ـ في اتجاه مهب الريح 

وبعد ظهر ذلك . ء في منازلهم لفترة نصف الساعة التاليةالقادمة من المحطة ـ بالبقا
اليوم، وعلى إثر محادثة تليفونية مع رئيس لجنة التنظيمات النووية أوصى حاكم الوالية 
أن تغادر كل السيدات الحوامل واألطفال في سن ما قبل المدرسة منطقة يبلغ نصف 

قرر إغالق المدارس في هذه قطرها خمسة أميال حول محطة الثري مايلز أيالند، كما 
وحدث سوء فهم آخر بعد ظهر يوم الجمعة، عندما علم أنه قد تكونت فقاعة . المنطقة

تحتوي على غاز الهيدروجين، ) متر مكعب 28(قدم مكعب  1000غازية حجمها 
وكما جاء في تقرير . وترتب على ذلك قلق بالغ من احتمال حدوث انفجار داخل المفاعل

ثر في شعور ؤإنه كان خوفاً على غير أساس ـ وخطأ يؤسف له، لم ي"سية اللجنة الرئا
الجماهير شيء مثله عقب الحادث، وذلك ألن لجنة التنظيمات النووية لم تبذل جهداً يذكر 

لقد تكون غاز الهيدروجين نتيجة للتفاعالت ". إلبالغ الرأي العام بالخطأ الذي وقعت فيه
فة للوقود ن البخار الساخن وسبائك الزركونيوم المغلِّـ العالية درجات الحرارة ـ بي

ومع هذا فإن كيمياء نظام المفاعل ال تؤدي إلى تراكم فائض من غاز . النووي
وكان ذلك األمر ـ على ما يبدو ـ معلوماً لدى خبراء لجنة التنظيمات . األكسجين
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ة األسبوع التي تبدأ يوم النووية، إالّ أنه لم يتم إصدار بيان بهذا الشأن خالل عطلة نهاي
أبريل أعلن أنه قد تم امتصاص الفقاعة   2مارس، وأخيراً وفي يوم االثنين  31السبت 

وأنه ربما كانت حسابات لجنة التنظيمات النووية عن معدالت تولد غاز األكسجين شديدة 
  .ولم يتم إصدار بيان للرأي العام بهذا الخصوص . التحفظ

بأن هناك احتمال إلطالق كبير من نويدات اليود المشع، فقد وتأسيساً على االفتراض 
اتخذت وزارة الصحة والتعليم والشؤون االجتماعية األمريكية خطوات للحصول على 

لكي يستخدمها سكان المناطق  (Potassium Iodide)إمدادات من يوديد البوتاسيوم 
ت وافقت شركة مالنكرودت وفي الصباح الباكر من يوم السب. المحيطة بالمحطة النووية

في سان لويز على توفير  (Mallinckrodt Chemical Company)كيميكال 
ـ من مركب يوديد البوتاسيوم ووصلت الشحنة اجة ـ سعة أوقية واحدة زج 250,000

ة هاريسبورج في الصباح الباكر من يوم األحد، وتم إرسال باقي ـاألولى إلى مدين
يل، ولحسن الحظ لم تكن هناك حاجة لهذه الشحنة المتممة أبر 4الكمية يوم األربعاء 

(Wald, 1980).  
ويوضح الحدث الذي جرى في اليوم الثاني لوقوع الحادث صعوبة استباق رد فعل 
الجماهير والدوائر الرسمية بالنسبة لإلجراءات التي يتوجب اتخاذها من قبل المسؤولين 

جالون من مياه  400000ي للحادث ـ حوالي فقد تجمع ـ بحلول اليوم الثان. عن الموقع
وحيث أن المستوى اإلشعاعي في البدء كان . النفايات قليلة التلوث في صهاريج التخزين

، (Susquehanna rever)في الحدود التي تسمح بتصريفها في مياه نهر سيسكيوهانا 
تم إبالغ  وعندما. فقد تقرر صرف هذه المياه ـ قليلة التلوث ـ بالطريقة المعتادة

ن عن لجنة التنظيمات النووية عن اإلجراء المقترح اتخاذه بادروا بالموافقة، ـالمسؤولي
ة اإلشعاعية للوالية بأنه يجري صرف هذه المياه إلى ـكما أبلغ المشغل مكتب الوقاي

  .النهر 
من قبل الصحافة وبعض المسؤولين الحكوميين، ) معادياً(وكان رد الفعل غير ودي 

وبالرغم . ن فئات من الرأي العام، عندما علموا بفعل تصريف المياه في النهروكذلك م
من أنه كان منطقياً ـ عند وقوع الحادث ـ بالنسبة لمسؤولي المحطة النووية ولجنة 
التنظيمات النووية اعتبار تصريف المياه قليلة التلوث إلى النهر مسألة روتينية، حيث 

اه التي جرى تصريفها في حدود المسموح به طبقاً كانت المستويات اإلشعاعية للمي
للترخيص الصادر من لجنة التنظيمات النووية للتشغيل في الظروف العادية، فقد تولّد 
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الشعور بأن كال من الحكومة ومحطة ثري مايل أيالند لم تتعامل مع الجمهور 
طلب من إدارة وكان من عواقب هذه الحادثة البسيطة أنه تم ال. ة الواجبةـبالمصداقي

محطة ثري مايل أيالند أالّ تقدم على تصريف أية مواد إشعاعية إلى النهر، وظل هذا 
القيد قائماً لما يزيد على عقد كامل من الزمن عندما كانت تجري خالل ذلك عمليات 

  .التنظيف 

طار ومثلت إدارةُ عمليات المياه الملوثة أول مشكلة كبيرة، كان ال بد من مواجهتها في إ
فقد تجمعت مئات . برنامج طويل المدى إلزالة التلوث في محطة ثري مايلز أيالند
ميكروكوري في  270الجالونات من المياه في بالوعات مبنى المفاعل، وبتركيز قدره 

 137–وهي في أغلبها من السيزيوم ) جيجا بكريل في المتر المكعب 1(الملّي لتر 
(137Cs)  أما مياه النفايات . الملوثات القصيرة عمر النصف )تفكك(وذلك بعد اضمحالل

المخزونة في العديد من الصهاريج فكانت تحتوي على كميات مماثلة تقريباً من المياه 
وقد تم تصميم نظم للتبادل األيوني بعد الحادث . وملوثة إلى درجة أقل قليالً من ذلك

ت إزالة التلوث بسرعة إلى الحد وتقدمت عمليا. لمعالجة هذه المياه، وتمت العملية بنجاح
الذي بقى معه التريتيوم هو الملوث الوحيد المتبقى، وكان من الممكن تصريف المياه 
مباشرة إلى نهر سيسكوهانا، دون اإلخالل بالقيود المفروضة عادة على المفاعالت 

ى ولجأت مدينة النكستر ـ والواقعة في اتجاه مجرى النهر، من المحطة ـ إل. العاملة
وأسفر . القضاء لمنع تصريف أي مياه من محطة ثري مايل أيالند إلى نهر سيسكيوهانا

تقضي بمنع تصريف أية مياه تكون ) خارج المحكمة(ذلك عن االتفاق على تسوية ودية 
وأصبح من . (Electric Power Research Institute, 1990)ناتجة عن الحادث 

وصل إلى طريقة للتصرف النهائي بالمياه الضروري إنشاء صهاريج تخزين لحين الت
الملوثة بالتريتيوم، وعلى أن تكون هذه الطريقة مقبولة من لجنة التنظيمات النووية، ومن 

وكانت الجماعات المحلية هي األقوى تأثيراً، . والية بنسلفانيا، ومن السكان المحليين
. يف المياه إلى النهرولم يتم التصريح قط بتصر. وذلك بفضل نشاطها المكثف والمنظم

وبعد حوالي عشر سنوات، تم خاللها إعداد الكثير من التقارير، وعقد العديد من جلسات 
االستماع لدراسة الموضوع، تقرر أن يتم تبخير المياه بإنشاء نظام تسخين باهظ التكلفة، 

اه كانت وكانت الجرعة اإلشعاعية في كلتا الحالتين غير ذات بال، ولكن عملية تبخير المي
وكانت هذه الوسيلة واحدة من عدة خطوات مكلفة، ومطلوبة نتيجة . تلقى قبوالً جماهيرياً

وأدى ذلك كلّه إلى زيادة تكلفة . لعدم وضوح الرؤية لدى الجماهير عن درجة المخاطر
  .عمليات التنظيف 
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. لوكان هناك مثال آخر، وهو التأخير لمدة عام كامل في السماح بدخول مبنى المفاع
وهذا الدخول كان أمراً ضرورياً للبدء في األعمال األولية لتقصي الحقائق، وذلك لوضع 

ولكن الدخول إلى مبنى المفاعل لم يكن ممكناً قبل التخلص من . خطط إعادة العمل
بتسريبها من جو  (85Kr) 85–من غاز الكربتون ) تيرا بكريل 210(كوري  57,000

د أن تمت دراسة البدائل العديدة للتخلص من هذا الغاز، بع ،البناية إلى الجو الخارجي
واستنتجت دراسة . وتقرر أن تسريبها إلى الجو تحت المراقبة هو أكثر السبل أماناً

أن تعرض السكان ) 1980(أنجزها المجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع والقياسات 
هو  85–لتعرض للكربتون القريبين سوف يكون طفيفاً، وأن الخطر الرئيسي الناجم عن ا

سرطان الجلد، ولكن التسرب يمكن أن يؤدي إلى خطورة مكافئة لخطورة التعرض لمدة 
ومع ذلك فإن التأخر لفترة عام كامل لبدء أعمال . دقيقة تقريباً إلى ضوء الشمس 20

  .التنظيف كان بسبب التردد في اتخاذ قرار بشأن تسريب غاز الكربتون 
  

  ناطق المجاورةتعرض السكان في الم

أنيطت مهمة تقدير الجرعة التي تلقاها السكان في المناطق المحيطة بالمحطة بمجموعة 
 Ad hoc)شكلت خصيصاً لهذا الغرض أطلق عليها مجموعة تقدير الجرعات للسكان 

Population Dose Estimate Group) (Battist et al., 1979)  وضمت ممثلين
كما أجريت تقديرات . التي شاركت في دراسة الحادث من جميع الوكاالت الفيدرالية

مستقلة للجرعات من قبل لجنة شكلت بمعرفة رئيس الواليات المتحدة األمريكية 
(Kemeny, 1979) . وتم التوصل إلى االستنتاج أن أعلى تعرض قد حدث لمجموعة

عة وقد تراوحت الجر. ميل حول المحطة 2قليلة من األفراد في منطقة نصف قطرها 
 ,Gerusky)) ملّي سيفرت 0.7ـ  0.2(ملّي ريم  70و 20التي تعرضوا لها بين 

 1600وأعطت الطرائق المختلفة لتقدير جرعة الجمهور تقديرات تتراوح بين . (1981
التقديرات  ويعتقد أن أكثر). سيفرت -شخص  53ـ  16(ريم -شخص 5300إلى 

وباستخدام معامالت ). سيفرت - شخص  33(ريم  -شخص  3300مصداقية هو 
المخاطر السابق ذكرها في الفصل الثاني من هذا الكتاب، فإن ذلك يؤدي إلى االعتقاد 
بأنه ربما تحدث حالة أو حالتان من الوفيات بسبب السرطان الناتج عن اإلشعاع، وذلك 

 ويمكن أن يسفر التعرض إلشعاع. على المدى العمري للسكان الذين تعرضوا لإلشعاع
بيتا ـ من الغازات النبيلة ـ عن جرعات جلدية تكافئ أربعة أضعاف الجرعات 
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الجامية، ولكن هذه الجرعات يمكن أن يتم توهينها إلى درجة غير معروفة يصعب 
وتخضع الحسابات المتعلقة بتأثيرات مثل هذه الجرعات . تقديرها بسبب المالبس

العدد الحقيقي للسكان المتأثرين أكثر أو فقد يكون . المنخفضة لكثير من عوامل الاليقين
 ) .قد ال يكون هناك متأثرون إطالقاً(أقل بل ربما يكون ذلك الرقم صفراً 

وكانت الجرعة المتلقاة من النويدات المبتلعة أقل من نظيرتها الناتجة عن التعرض 
ومن  وتم جمع آالف العينات من الهواء واللبن والماء والمنتجات. اإلشعاعي الخارجي

وكانت أعلى الجرعات . األوساط البيئية، وتم تحليل هذه العينات بمعرفة وكاالت متعددة
بسبب بلع أو تنفس النويدات المشعة، وما كانت تلك نصيب عدد قليٍل من األشخاص  من

  . (Kemeny, 1979)) ملّي ريم 5(ملّي سيفرت  0.05الجرعات لتتجاوز 
  

  اوراآلثار النفسية على المجتمع المج
وقد . لقد ثبت أن العواقب االجتماعية السياسية للحادث أكثر تعقيداً من المشاكل التقنية

وكان ذلك ـ على ما يبدو ـ . تزايد القلق الجماهيري كثيراً في اليوم الثالث للحادث
وأثبتت أعمال . بسبب االختالفات بين الخبراء عن مدى خطورة فقاعة الهيدروجين

ميالً من محطة الثري  20من السكان الذين يعيشون في حدود  %52المسح الميداني أن 
 30مايل آيالند، قد بادروا إلى مغادرة المنطقة، وغالبية هؤالء غادروا يوم الجمعة 

ولم يتم وقف العمل بنصائح حاكم الوالية  .(Dohrenwend et al., 1981)مارس 
أبريل، كما لم  9، إالّ يوم بخصوص السيدات الحوامل واألطفال في سن ما قبل المدرسة

أبريل  11أميال حول المحطة حتى  5يجر إعادة فتح المدارس في دائرة نصف قطرها 
(Flynn, 1981) . وتولد قدر كبير من عدم الثقة في مصداقية شركة الكهرباء وفي لجنة

. والوكاالت األخرى لحكومة الوالية، والحكومة الفيدرالية (NRC)التنظيمات النووية 
ما زاد التوتر حدة وتفاقماً مع وجود المئات من مراسلي الصحف، وممثلي وسائل ك

. األخرى الذين نزلوا إلى المجتمعات الصغيرة المحيطة بالمحطة (Media)اإلعالم 
وعلم أنه بعد عام واحد من الحادث، حدث في أحد المؤتمرات أن طلب إلى الصحافة 

ات القيادية التي تعاملت مع الحادث قد تأثر التعليق على إمكان أن يكون أداء الشخصي
ذلك هو "بالضغط الرهيب الذي مارسته وسائل اإلعالم، فقد انبرى أحد المحررين قائالً 

 Trunk and)" في المعرفة) الجمهور(الثمن الذي علينا أن نتكبده لقاء حق الرأي العام 
Trunk, 1981) . ضروا في مدينة مراسل صحفي ح 400إلى  300ويقدر أنه ما بين

  .ميدلتون الصغيرة 
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ومع مرور الوقت، بدا واضحاً أن التأثير الصحي الوحيد الذي أمكن مالحظته نتيجة 
 ,New York Academy of Sciences)لحادث المفاعل كان بسبب الصدمة النفسية 

1981 ; Hatch, 1991).  وسوف تكون ضواحي محطة ثري مايلز آيالند مختبرات
  .لم النفس االجتماعي لسنوات عديدة قادمة خصبة لخبراء ع

وبرغم الجرعات القليلة التي تلقاها الجمهور، فقد كانت هناك دعاوي تعويض عن 
وبالرغم من أن أمراض حيوانات الحقل وأمراض األطفال يمكن تقبلها . حدوث أضرار

زيت للحادث، في األحوال االعيتادية على أنها من مفرزات الحياة الطبيعية إالّ أنها قد ع
بصرف النظر عن غياب أي دليل على أن تكرار وقوعها بعد الحادث كان أكبر من 

  .االعتيادي 
  

،1986

بدأت الشائعات في الرواج عن وقوع حوادث تلوث إشعاعي هامة في االتحاد السوفيتي 
السوفيتي حجبت عن ، إالّ أن السرية البالغة التي كانت تكتنف النظام 1957منذ عام 

العالم أية معلومات عن هذه الحوادث، حتى جاءت مرحلة التغير السياسي واالجتماعي 
وقعت كارثة مروعة نتج عنها تحطيم  1986وفي عام . التي بدأت في نهاية الثمانينيات

وبالرغم من أن . الوحدة الرابعة في مجمع تشرنوبيل النووي إلنتاج الكهرباء في أوكرانيا
الحادث جعلت من المستحيل إبقاؤه في نطاق السرية بالنسبة لألقطار المجاورة شدة 

والتي تمتلك العديد من وسائل الكشف اإلشعاعي، فإن الحكومة السوفيتية لم تعلن عن 
الحادث إالّ بعد مضي ثالثة أسابيع على وقوعه، كما لم تتح أية معلومات لبقية العالم إالّ 

وعلى كل حال، فقد بدأ االتحاد السوفيتي تحت القيادة . الحادثبعد أربعة أشهر من وقوع 
الجديدة ـ وبعد قرون من السياسات القديمة التي كانت تتسم بالسرية، التي تميز بها حكم 

الشفافية  سميت القياصرة وكذلك الحكم الشيوعي ـ في انتهاج سياسة انفتاحية جديدة
لياً في اجتماع المراجعة، والذي أعقب وكان ذلك األمر ج. )glasnost ـ الغالسنست(

وقد دهش علماء العالم، وسعدوا كثيراً، أن جاء نظراؤهم السوفيت إلى . الحادث في فيينا
هذا االجتماع ـ والذي استمر ألسبوع كامل ـ مستعدين لمناقشة كل جوانب الحادث، 

الغرب وكانت تلك نقطة تحول بارزة في عالقات الشرق ب. (IAEA, 1986)وعواقبه 
ولقد مكّنت سياسات االنفتاح السوفيتي الغرب، ليس فقط من معرفة . في المسائل النووية

تفاصيل حادث تشرنوبيل، ولكن كذلك من الحصول على معلومات عن حوادث أخرى، 
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وأيضاً عن العواقب المترتبة على خمسين عاماً من عدم االكتراث بمعايير األمان النووي 
  .نووي السوفيتي في إدارة البرنامج ال

كهربي ـ المبرد بالماء والمهدأ  ميجاواط 1000لمفاعل الروسي بقدرة لقد تحطم ا
كيلومتراً شمال مدينة  90بالجرافيت في محطة تشرنوبيل النووية، التي تقع على مسافة 

وكان ذلك . 1986أبريل  26كييف ـ نتيجةً لحادث وقع في الصباح الباكر من يوم 
، وهو من 1983و الوحدة الرابعة من محطة تشرنوبيل ـ يعمل منذ عام المفاعل ـ وه

وكان ذلك الحادث ـ دون أدنى مبالغة ـ هو أسوأ حادث . (RBMK)الطراز الروسي 
، واألول )1(وقع في أي مفاعل، وأول حادث في مفاعل قوى يؤدي إلى إصابات إشعاعية

ى إلى إخالء الجمهور من الذي أدى إلى تلوث ضخم للبيئة واألول كذلك الذي أد
وبالرغم من أن الحادث . وقد كان بدرجة كبيرة أكبر حادث مكلّف في التاريخ. منازلهم

كان يمكن أن يثير اهتماماً عالمياً، على أي حال، فقد كان رد الفعل العالمي راجعاً إلى 
في  الخالفات السياسية والثقافية بين الشرق والغرب، وإلى تأخر االتحاد السوفيتي

اإلعالن عن الحادث أليام كثيرة، وكان من العوامل كذلك التغيرات السياسية التي كانت 
  .في بداياتها فيما كان يعرف باالتحاد السوفيتي حينئذ 

  
  وصف المفاعل

متراً  12من أسطوانة من الجرافيت قطرها  (RBMK)يتكون قلب المفاعل من الطراز 
قناة لقضبان  222قناة من قنوات الوقود، و 1661 أمتار، ويتخللها رأسياً 7وارتفاعها 

وتستقر قنوات الوقود داخل أنابيب . (IAEA, 1986)) 6ـ  12شكل رقم (التحكم 
وجد بداخل كل أنبوب جموع من وت. تتحمل الضغط مصنوعة من سبائك الزركونيوم

الوقود المغلفة بسبيكة ) دبابيس(من مسامير  18الوقود تحتوي كل منها  أقراص
، كما %2ويتكون الوقود من ثاني أكسيد اليورانيوم المخصب إلى الدرجة . لزركونيوما

يمكن استخدام اليورانيوم المعدني كوقود ابتغاء تسهيل عملية إنتاج البلوتونيوم 
(American Nuclear Society, 1986).  عمودياً ) ماء خفيف(وتمرر مياه التبريد

إلى  ،%14.5تبلغ ) بخار ماء(مع نسبة فراغات  من خالل كل واحدة من قنوات الوقود،

                                                 
أشخاص بسبب حادثة به هو في الحقيقة  3المقام في إيداهووالذي تسبب في وفاة  SL-1مفاعل   )1(

 . مفاعل تجريبي وليس مفاعل طاقة
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 14وقد تم إنشاء . البخار ثم إلى التوربين ليتم دورة التريد األولى) فرز(معدات فصل 
  . 1974وحدة من هذا النوع من المفاعالت منذ عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في تشرنوبيل،  (RBMK)النووية  الطاقةمقطع من محطة :  6ـ  12الشكل رقم 
يندفع المبرد بواسطة مضخات . مركز المقطع فيويظهر قلب المفاعل . وكرانياأ

غير (ـ خالل نظام معقد من األنابيب ـ إلى قنوات الوقود ) 1(التدوير الرئيسة 
وتسري مياه التبريد ـ . التي تمر رأسياً خالل قلب المفاعل) موضحة على الشكل
ن أعلى المفاعل ـ إلى برج فصل م %14بنسبة ) الفراغات(المحتوية على البخار 

ويوجد نظام التبريد داخل . والذي يخرج منه البخار الجاف إلى التوربينات) 2(البخار 
في حالة وقوع حادث  )3(برك إخماد البخار  إلىالبخار  لتهويةخاليا خرسانية مصممة 

 مجمعة من كتل) 4(وتوجد فوق سطح المفاعل منصة خرسانية ضخمة . المبرد انفقد
أما الفَسحة . خرسانية قابلة للتحريك، ويمر المبرد من خاللها وتخترقها قنوات الوقود

(bay) الموجودة فوق قلب المفاعل فهي من اإلنشاءات الصناعية العادية، لوية الع
  ) .6(وتضم بداخلها ماكينة تداول الوقود

  
سية في من المفاعالت الرو (RBMK)الطراز وجهت انتقادات إلى  سبق أن ولقد

. التصميم نقائصالدوائر العلمية الغربية ولسنوات عديدة قبل وقوع الحادث، وذلك بسبب 

 خاليا خرسانية

 اعلقلب المف

1 
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ر إلى كثير من ضمانات التصميم الهندسي المطبقة ـالت يفتقـوع من المفاعـفهذا الن
ولعل أكثر هذه العيوب خطورة هو معامل التفاعلية الفراغية . دان الغربيةـفي البل

وذلك يعني أنه عندما يتحول . (Positive void coefficient of reactivity)الموجب 
من الحالة السائلة إلى الحالة البخارية األقل كثافة ـ من خالل وقوع أي ) المبرد(الماء 

المنشأة في البلدان  الطاقةأما مفاعالت . ة تأخذ في االزديادـحادث ـ فإن التفاعلي
وذلك يعني انخفاض التفاعلية عند . الفراغية السالب الغربية فإنها تتميز بمعامل التفاعلية

وهناك قصور آخر، وهو عدم وجود مبنى احتواء كامل . تحول مياه التبريد إلى بخار
ولسنوات عديد الحظ خبراء المفاعالت الذين زاروا االتحاد ). وعاء االحتواء(للمفاعل 

ل بمباني االحتواء، لم تكن محاطة بالكام RBMKالسوفيتي أن المفاعالت من طراز 
 منوبدالً . (Lewin, 1977)مثل تلك التي تعتبر ضرورية في مفهوم التصميم الغربي 

ذلك فقد كان هناك احتواء جزئي، وذلك من خالل حائط خرساني ضخم يحتوي معظم 
. معدات نظام التبريد، ولكن المنطقة التي تعلو أرض المفاعل لم تكن ضمن هذا االحتواء

ة العادية، وذلك واضح من الشكل ـلمفاعل كان مشيداً باألساليب الصناعيكما أن سقف ا
 RBMKل من طراز ـوهناك فرق أساسي آخر يتمثل في أن قلب المفاع. )6ـ  12(

ف في ـاء ضغط من الصلب، كما هو الحال في مفاعالت الماء الخفيال يوجد داخل وع
ة، ـن االنشاءات الصناعية التقليديوتوجد فوق المفاعل دعامات عالية م. قطار الغربيةاأل

ولم يكن سقف . وقود في قلب المفاعلوالتي تحتوي ماكينة ضخمة طويلة، لتحميل ال
ص أو يحرف ن أن يمتـالمفاعل مصمماً لتحمل أية زيادة في الضغط، ولكن يمك

المركِّبات العرضية لموجة الضغط بواسطة الدروع الخرسانية الضخمة المبينة في الشكل 
وتوجد تحت المفاعل بركة لكبت البخار، وهذه تكون مفيدة ـ عادة ـ في . )6ـ  12(

  .ض مفاجئ في الضغط في نظام تدوير مياه التبريد اخفانحالة وقوع 
  

  مالبسات الحادث
كما . اًـأبريل وقفاً روتينياً ومخطط 25ل يوم ـكان من المخطط وقف تشغيل المفاع

التوربينات  اإلستفادة من اندفاعتبار إمكان دأ اخـأن يب قبل ذلك كان من المزمع
حدوث  في حالة ،بدء تشغيل معدات الطوارئب في السماحإنتاج الكهرباء  واستمرار
وكانت قد أجريت عدة اختبارات . (NRC, 1986)إمداد التوربينات بالبخار  انقطاع في

االستطاعة مستوى  وقد تم خفض قدرة المفاعل من. مماثلة قبل ذلك بدون وقوع حوادث
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الذي كان مقدراً أن يجري  ،استعداداً لإلختبار بالتدريج حراري ميجاواط 3200 الكاملة
وتم فصل نظام التبريد . حراري ميجاواط 1000ـ  700 )قدرةال( اإلستطاعة عند

إالّ أنه نظراً لقيام . ألسلوب االختبار المعتمدوذلك طبقاً  (ECCS)الطارئ لقلب المفاعل 
بتأجيل  (Load despatcher)مداد بالطاقة، فقد أمر المسؤول عن التحميل حاجة إلى اال

ساعات، وتلك هي الفترة التي ظل المفاعل يعمل خاللها بنصف  9وقف التشغيل لفترة 
، وهو ما يعتبر إخالالً )لقلب المفاعل(قدرته الكاملة مع وقف نظام التبريد الطارئ 

وخالل هذه . التفاعليةل النظام اآللي لضبط فصك وتم كذل. المعمول بهابقواعد التشغيل 
 135–ب تراكم غاز الزينون عات التسع انخفض معامل التفاعلية كثيراً بسبالسا

(135Xe) ج االنشطار والذي يقوم بدور السم وهو أحد نوات« Poison » في المفاعل .
ي غياب وقد وجد مسؤول التشغيل في المفاعل صعوبة بالغة في التحكم في المفاعل ف

ميجاوات حراري ثم  30وعند نقطة معينة انخفضت قدرة المفاعل إلى . النظام اآللي
ولم يستطع مسؤول التشغيل . ميجاوات حراري 200استقر المفاعل بعد ذلك عند قدرة 

وعدم كفاية احتياطي  135–رفع قدرة المفاعل أكثر من ذلك نظراً لوجود غاز الزينون 
  .التفاعلية 

مات القائمة وقف تشغيل المفاعل تحت هذه الظروف، ولو تم اتخاذ هذا وتحتم التعلي
وبدالً من ذلك اتخذ مسؤول التشغيل عدة . اإلجراء ألمكن تحاشي وقوع الحادث

 (Void fraction)إجراءات، كانت النتيجة النهائية لها زيادة نسبة الفراغات البخارية 
دالت فائقة، وأسفر ذلك ستوى القدرة بمعالشيء الذي أدى إلى زيادة مد، مياه التبري يف

عن انفجار البخار، وأدى تفاعل البخار ـ الذي انطلق بعد انهيار أنابيب الضغط ـ مع 
وأدت . انى إنتاج غاز الهيدروجين الذي تسبب في انفجار ث، إلكونيومالزرأغلفة 

ة والمباني ى أسقف المفاعل والتوربيننفجارات إلى تناثر أجزاء من قلب المفاعل علاإل
، المدربة ة الحرائقواشتعلت النيران في ثالثين مكاناً، وهرولت وحدات مكافح المساعدة،
المجاورة إلى مكان الحادث  (Pripyat)من تشرنوبيل ومن مدينة بريبيات  خصيصاً،

ساعات من وقوع الحادث، إالّ  4وتم إطفاء الحرائق في المباني بعد حوالي . خالل دقائق
استمر في اإلشتعال لفترات طويلة بعد ذلك بتأثير كميات الحرارة المتخلفة  أن الجرافيت

طير لإلنبعاثـات المشعة وأصبح هناك مصدر خ. في قلب المفاعل في نواتج االنشطار
ما تبقى من  )7ـ  12(ويوضح الشكل . ك لفترة أسبوعين تقريباًإلى الجو، واستمر ذل

  .هذا المفاعل بعد الحادث 
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ويمكن مالحظة آثار . حالة مبنى مفاعل تشرنوبيل بعد الحادث:  7ـ  12الشكل رقم 
  الحرائق على سقف مبنى التوربينات في صدر الصورة

  )V. Obodzinskyأوبودزنسكي . تصوير ف(
وسرعان ما  .)في ذلك الوقت(ولم يصدر إعالن عن الحادث من قبل االتحاد السوفيتي 

ة عن الحادث نتيجة للقياسات الروتينية التي تجري في المحطات علمت أقطار عديد
النووية في كل من فنلندا والسويد، حيث كشفت أجهزة الرصد عن وجود نواتج االنشطار 

وتم بعد ذلك تحديد موقع المصدر اإلشعاعي على أنه مفاعل موجود . النووي في الجو
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من خالل القنوات الدبلوماسية لعدة أيام  إالّ أن التحريات التي تمت. في االتحاد السوفيتي
وأخيراً، واستجابة . لم تسفر عن الحصول على أية معلومات من الحكومة السوفيتية

مايو عن  14للضغوط الدولية للحصول على المعلومات، أعلن التليفزيون السوفيتي يوم 
أية معلومات  ولم تعلن. اسابيع على هذه الكارثة 3 قرابةوقوع الحادث، وذلك بعد مضي 

كمية عن عواقب الحادث إالّ في أواخر شهر أغسطس، وذلك في مؤتمر بالوكالة الدولية 
  . (IAEA, 1986)للطاقة الذرية في فيينا 

وأدى تقاعس الحكومة السوفيتية عن اإلعالن عن الحادث فور وقوعه إلى انتشار 
من أحد أقطار أوروبا  فقد أذاعت إحدى محطات الراديو. الشائعات والتخمينات المؤسفة

شخص قد لقوا حتفهم في منطقة تشرنوبيل في اليوم األول  2000الشرقية، أن حوالي 
وتدعمت مصداقية هذا التقرير من قبل مسؤول رفيع المستوى في وزارة . من الحادث

وحيث أنه كان معروفاً أن الوفيات نتيجة للتعرض اإلشعاعي يمكن . الخارجية األمريكية
، فقد انتشرت )راد 5000(غراي  50ريعاً فقط عند تلقي جرعات تتجاوز أن تحدث س

التكهنات عن وقوع أعداد أكبر من الضحايا في األيام واألسابيع الالحقة بين أولئك الذين 
وتبين في النهاية أنه كانت هناك حالتان فقط للوفاة في اليوم . تعرضوا لجرعات أقل شدة

اإلجمال فقد ترتب على  وجه وعلى. لصدمة العصبيةاألول، وكلتاهما حدثتا نتيجة ل
 Acute Radiation)حالة وفاة ناتجة عن األعراض االشعاعية الحادة  28الحادث 

Syndrome, ARS) .  

بيتا  3000(ميجاكوري  81وقـد قدر المحققون السوفيت في البداية أنه تم انطالق 
مايو، وتلك هي الفترة  6أبريل و 28من المواد المشعة إلى الجو في الفترة بين ) بكريل

صقل وفي خالل السنوات العشر األخيرة تم . التي توقفت بعدها اإلطالقات المشعة عملياً
وتغيرت طبقاً لذلك تقديرات كميات االطالقات ها بوتشذي (Source term)المصدر  نهاية

يجا كوري م 81المجموع الكلي من  في المشعة التي حدثت في تشرنوبيل كثيراً، لتزيد
أي لتكون أربعة أضعاف الكمية ) بيتا بكريل 11,000(ميجاكوري  295إلى حوالي 

بين تقديرات النويدات  مقارنةً )6ـ  12(ويعطي الجدول رقم .. السابق تقديرها تقريباً
جرى طرح  فقد. 1995و 1986 للعامينفي الجرعات اإلشعاعية  أسهمتالرئيسة التي 

وتراوحت نسب . (OECD, 1995)رة قابلة لالنتشار طن من الوقود بصو 6 قرابة
للعناصر غيـر المتطايرة مثل  %3.5للغازات النبيلة، و %100بين  المئوية اإلطالقات

 131- لليودعائدة  %60ـ  50وكانت القيم المتوسطة . السيريوم والعناصر األكتينيدية
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التي أطلقت تمثل  137–وكانت كمية السيزيوم . لنويدات السيزيومعائدة  %40ـ  20و
اإلطالقات التي حدثت في البيئة نتيجة لتجارب تفجيرات  مجموعمن  %3حوالي 

 700 قرابة فكانتالتي أطلقت،  239–أما كمية البلوتونيوم و. األسلحة النووية في الجو
التي ) بيتا بكريل 13(كوري  350,000أقل كثيراً من الـ  وهي) تيرابكريل 26(كوري 
قد و. لكرة األرضية نتيجة تجارب تفجيرات السالح النووي في الجوجو ا في انتشرت

بيتا  100حوالي (يوم /د من الميجاكوريتناقص معدل إطالق نواتج االنشطار من عد
 30حوالي (يوم / كوري  1مايو إلى أقل من  5أبريل و 6في الفترة بين ) يوم/ بكريل 

  .في نهاية شهر مايو ) يوم/ جيجا بكريل 
  6ـ  12قم الجدول ر

للنويدات المشعة الرئيسية  1995و 1986 في كل من العامينمقارنة بين التقديرات 
   )أ(الجرعات اإلشعاعية نتجت عنهاالتي و التي انطلقت من تشرنوبيل

 )بيتا بكريل(النشاط اإلشعاعي المنطلق النويدة
 1995تقديرات  1986تقديرات

133Xe 
131I 
137Cs 
90Sr 
239Pu 

1665 
270  
37  
8  

0.025 

6500  
1760  

54  
10  

0.042 
  .(OECD, 1995)فهي مختصرة من  1995أما بيانات  (IAEA, 1986)مأخوذة من  1986بيانات ) أ(
  

  العواقب اإلشعاعية
  :اإلشعاعية للحادث إلى أربع فصائل  التأثيراتيمكن تقسيم 

  . المطلوبةلتنظيف أولئك الذين تم تجنيدهم ألغراض ا فيهمـ األفراد داخل الموقع بما  1
  .اً كيلومتر 30المجاورة في مدى  الضواحيـ  2
  . عن المفاعل اًكيلومتر 30 األبعد منـ الشطر األوروبي من االتحاد السوفيتي  3
اإلشعاعي في  السقطتم اكتشاف قد و .ـ األقطار األوروبية خارج االتحاد السوفيتي 4

وحيث أن اإلطالقات كانت . أمريكا الشمالية وفي آسيا، ولكن بكميات ضئيلة
فإنه لم يحدث ) التروبوسفير(محصورة في الطبقة السفلى من الغالف الجوي 

  .انتقال إشعاعي إلى نصف الكرة الجنوبي 
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  التأثيرات داخل الموقع
كانت البيانات عن الجرعات التي تلقاها العاملون قليلة ـ وذلك باستخدام مقاييس الجرعة 

ذه المعدات لم تكن مستخدمة، أو ألنها كانت ملوثة لدرجة الشخصية، ذلك إما ألن ه
وفي غياب معدات قياس الجرعة، اعتمد العلماء السوفيت . أصبحت معها غير ذات نفع

على المؤشرات البيولوجية الناتجة عن التعرض للجرعات االشعاعية، والدالالت التي 
 Baranov)تحاد السوفيتي تعتمد على الخبرة السابقة عن اإلصابات اإلشعاعية في اال

and Guskova, 1990) . ،وقد استخدمت دالالت مثل اإلصابة بالغثيان، والقيء
الدم، والتشوهات الكروموسومية لتقدير الجرعات التي تلقاها  مكوناتوالتغيرات في 

ويفيد علماء االتحاد السوفيتي . سائل العالجواألشخاص، والتنبؤ بمسار المرض، و
 تزامن أعراض المرضمن حاالت  1000م خبرات سابقة عن حوالي السابق أن لديه
  . (ARS) أو التناذر اإلشعاعي الحاد

 Severe)وكانت هناك مشكلة كبرى غير متوقعة، وهي حدوث حروق بيتا الشديدة 

beta burns)وهذه تصيب الجلد حيثما تصبح المالبس مغمورة بالمواد عالية اإلشعاع ، .
خالل يومين إلى ثالثة أيام في صورة طفح جلدي عارض، وظهرت هذه التأثيرات 

تطور بعد ذلك إلى حالة أكثر حدة على مدى أسبوعين أو ثالثة أسابيع، وأدى في بعض 
عمال حتفهم مصابين بحروق جلدية  8ولقى . األحوال إلى تكون البثور والقروح الشديدة

رغم من وجود إصابات وعلى ال. خالل األسابيع القليلة األولى %100ـ  60بنسبة 
في النتيجة األمعاء في هذه الحاالت، إالّ أن تلف البشرة كان في شديدة في نخاع العظام و

كانت هناك حالة يتماثل فيها النخاع العظمي للشفاء، ولكن حدثت  فقد. ب الوفاةهو سب
 وفيما .شديد بالبشرة الوفاة في اليوم الثاني واألربعين نتيجة تسمم داخلي ناتج عن تلف

شعاعي، وصلت جرعات بين حاالت الوفاة المبكرة الثمانية والعشرين بسبب المرض اإل
وأصيب األفراد داخل الموقع كذلك . راد 1600 يناهزمرتفع  مستوىالجسم الكامل 

بتعرضات إشعاعية داخلية شديدة من جراء استنشاق وبلع النويدات المشعة وبالدرجة 
غراي  24ووصلت جرعات الغدة الدرقية إلى حد . 131- األساس من نويدات اليود

(Guskova et al., 1990) . وأعطيت جرعات من يوديد البوتاسيوم لألشخاص داخل
دقيقة على  90، إالّ أن ذلك تم فقط بعد مرور )ملّي غرام مرتين في اليوم 250(الموقع 

جال اإلطفاء وتعرض كثير من ر. وقوع الحادث، مما جعل الدواء غير كامل الفعالية
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لتنفس كميات كبيرة من الدخان المشع، وتعرضوا لحروق بيتا الحادة في الرئتين 
  .والحنجرة والقصبة الهوائية 

ق مباشرة، وشارك ـاء الحرائـة التنظيف وعلى مستوى بطولي بعد إطفـوبدأت مهم
. « Liquidators »" فرق التصفية"من العمال عرفوا باسم  800,000ا حوالي ـفيه
وتضمنت واجباتهم تنظيف . ن العسكري والمدنيـم تجنيدهم من القطاعيـد تـقو

المنطقة حول ما تبقى من المفاعل، وكذلك هدم والتخلص من المنشآت الملوثة، وشق 
ومن ذلك على سبيل . ت بعض هذه األعمال بطوالت خارقةـوتطلب. رق جديدةـط

ام للتبريد تحت ـاء نظـنشالل شهري مايو ويونيو عندما تم إـالمثال ما حدث خ
ى المفاعل بهدف التحكم فيما قد يطرأ من زيادة مفرطة في درجة حرارة المواد في ـمبن

وخالل شهر مايو، وبعد مرور شهر واحد على الحادث، بدأ . ل المحطمـقلب المفاع
، )Sarcaphagousتابوت (ى من قلب المفاعل ـة جدران حول ما تبقـالعمل في إقام

وقد تم التصدي ). 8ـ  12شكل رقم ( )2(ه في شهر نوفمبرـاء من إقامتـوتم االنته
لهذه المهام وأخرى غيرها بنجاح بالرغم من المخاطر الشخصية البالغة التي صاحبت 

  .ذلك 

 « Liquidators »عامل للقيام بالتصفية  200,000وفي خالل العام األول تم استخدام 
قبل العودة إلى قواعدهم  )سيفرت 0.25(ريم  25ات حتى وسمح لهم بتلقي جرع

د المسموح به من الجرعة في دقائق ـوقد جمع بعض هؤالء كل الح. ةاألصلي
ات بلغ ـة األولى من القائمين بالتصفية تلقوا جرعـويقدر أن الموج. معدودات

إالّ أن هذه الجرعات غير مؤكدة حيث أن ). ريم 20(ملّي سيفرت  200متوسطها 
قيـاس الجرعات لم تكن مالئمة لتقدير المستويات اإلشعاعية العالية، أو الطرق السليمة ل
وبعد مرور عشر سنوات على الحادث كان هناك انطباع بوجود . لم تكن متوفرة

ارتفاعـات طفيفـة في معـدالت اإلصابة بالسرطان بين العمال الذين قاموا بالتصفية 
ذا الشأن يتطلب سنوات كثيرة من إالّ أن الوصول إلى استنتاجات محددة وأكيدة به

  .المتابعة 
                                                 

منشأة دائمة، وقد بدأت عليه عالمات التدهور ) التابوت(لم تكن النية متجهة إلى أن يكون هذا الغطاء ) 2(
، قدرت مساحة واجهات المفاعل الخارجية التي أصبحت معرضة للجو 1990وبحلول عام . سريعاً

 .تابوت دائم يحيط بها  اآلن التخطيط إلقامةويجري . متر مربع 1200بحوالي 
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في ) 4(التابوت الذي بني خصيصاً الحتواء بقايا الوحدة رقم :  8ـ  12الشكل رقم 

. وقد تم إعداده على عجل، تحت ظروف شديدة الصعوبة. محطة تشرنوبيل النووية
  ويخطط اآلن إلنشاء احتواء ثانوي آخر نظراً للتدهور الذي حدث للتابوت

  )V. Obodzinskyأوبودزنسكي . ورة بواسطة فص(
  

  اًكيلومتر 30السكان في منطقة 
حول محطة تشرنوبيل في  اًكيلومتر 30كان التجمع السكاني في منطقة نصف قطرها 

 3نسمة، وعلى مسافة  45000والتي كان يسكنها حوالي  (Pripyat)مدينة بريبيات 
ستوى الجامي في جو المدينة بعد ثالث وكانت قياسات الم. كيلومترات فقط من المفاعل

ن في الساعة ملّي رونتغ 100ليوم األول أقل من ساعات من وقوع الحادث، وطوال ا
ن في الساعـة ملّي رونتغ 1000، ثم تجـاوزت الـ )ملّي غراي في الساعة 1حوالي (
الي وبدأت عمليات اإلخالء بعد حو. في بعض أحياء المدينة) ملّي غراي في الساعة 10(

راوح ساعة من وقوع الحادث، وحينئذ كانت مستويات التعرض اإلشعاعي الجامي تت 36
). ملّي غراي في الساعة 15ـ  5حوالي (ن في الساعة ملّي رونتغ 1500إلى  500بين 

دأت عملية توزيع يوديد السكان بالبقاء داخل منازلهم، وب وأثناء ذلك نصحت السلطات
وكان . ل في حوالي الساعة العاشرة من مساء يوم الحادثالبوتاسيوم من منزل إلى منز



 

532 

  

، إالّ أن ذلك ساهم في فعالة متصاص اليود المشعإإخماد لجعل عملية ذلك متأخراً جداً 
 3( بريبيات منوتطلبت عملية اإلخالء . تقليل جرعة الغدة الدرقية إلى حد ما

في  ومن ثمحافلة،  1100 تعبئة حوالي ،ساعات 3والتي استغرقت أقل من  ،)كيلومترات
كانوا يعيشون في دائرة نصف آخر شخص  90,000إخالء  تم اليوم العاشر من الحادث

العدد الكلي للسكان الذين تم إخالؤهم هو وأصبح  ،حول المفاعل اًكيلومتر 30قطرها 
ومن بين المشاكل الميدانية العديدة التي تم التعامل معها كان وجود . شخص 135,000

كبيرة من الماشية، والتي لم يكن هناك من يرعاها في غياب مالكيها الذين تم أعداد 
الملوث  كانوقد . وقد تم ذبح هذه الماشية وتقطيعها وتخزينها في مرافق مبردة. إخالؤهم

قصير العمر، حيث لم تكن قد تجمعت  131–كبيرة هو اليود  الوحيد الذي ظهر بكميات
وسوف تبقى مدينة بريبيات خالية من السكان . زيومبعد ملوثات ذات قيمة من السي

  .لسنوات عديدة 

ملي  15(ريم  1.5وقدر متوسط جرعة الجسم الكامل للذين تم إخالؤهم بحوالي 
ولذلك فإن هذه الجرعة . ، إالّ أنه يحتمل وجود اختالفات كبيرة في هذا التقدير)سيفرت

وكان هناك كذلك قدر . إلى درجة كبيرةالمتوسطة التي تم تقديرها يجب اعتبارها تقريبية 
من الالّيقين فيما يتعلق بجرعات الغدة الدرقية للذين تم إخالؤهم حيث أنه تم توزيع يوديد 

ويعتقد أن متوسط جرعة . البوتاسيوم بعد انقضاء فترات متباينة من حدوث التعرض
 0.7، وسنوات 3لألطفال تحت ) ريم 100(سيفرت  1الغدة الدرقية كان في حدود 

  . (OECD, 1995)سيفرت للبالغين 

بيتا  4.8أعلى مقداره  وقد تزايد التساقط في مسار هبوب الريح في هذه المنطقة إلى حد
وكان ذلك يكفي ) كيلو كوري لكل كيلومتر مربع 130(بكريل لكل كيلومتر مربع 

جار وانقلبت أش. من غابات الصنوبر) هكتار 400(أيكر  1000للقضاء على حوالي 
، حتى أن شديدة التلوثالصنوبر إلى اللون األحمر حال موتها، كما كانت األشجار 

فقد تم اجتثاثها، ودفنها في مكانها، إالّ أنها أخرجت بعد . إزالتها كان يشكل مشكلة صعبة
تم ذلك من مدافنها ونقلت إلى واحد من مواقع التصرف في النفايات الثمانمائة، والتي 

مرور شهرين على الحادث، قدر أن كمية التساقط  ة مجاورة، وبعدإنشاؤها في منطق
) ميجاكوري 14(بيتا بكريل  500كيلومتر بلغ  30الـ  ضمن على األرض في منطقة

وقد تم إنجاز برنامج غير عادي إلزالة التربة . 137–وهي في معظمها من السيزيوم 



 

533 

  

 30ة على حافة منطقة الـ وتم بناء قرية جديد. أدى إلى خفض كمية التلوث تدريجياً
. الطاقةعمال محطة يواء ، وذلك إليواء العمال القائمين بإزالة التلوث، وكذلك إلاًكيلومتر

المسنين بالعودة إلى منطقة ) المزارعين(وخالل سنوات قليلة، تم السماح لبعض الفالحين 
  . اًكيلومتر 30الـ 

  
  كيلومتر 30طقة الـ خارج من) السابق(التأثيرات في االتحاد السوفيتي 

هي نويدات اليود  اًكيلومتر 30كانت المصادر الرئيسية للتعرض خارج منطقة الـ 
ويوجد البلوتونيوم . 90–مع مساهمات قليلة من االسترنشيوم  137–المشعة والسيزيوم 

أما نويدات اليود . %1أقل من  تفي التساقط ولكن مساهمته في الجرعة المتلقاة كان
قصيرة العمر، وأدت إلى إحداث جرعات الغدة الدرقية خالل األسابيع القليلة  فهيالمشعة 

. الحليبإلى ثم األولى التالية لترسبها، وكان ذلك خالل مسارها من الحشائش إلى األبقار 
وكان من الصعب إجراء قياسات لجرعات اليود المشع في الظروف التي كانت سائدة في 

قبل إمكان القيام  اختفتقصيرة عمر النصف، الت المشعة تشرنوبيل، ذلك أن تلك النويدا
اآلالف من ومع ذلك فقد أمكن إتمام مسح . بالقياسات على النطاق الواسع المطلوب

هو حوالي  137–ونظراً إلى أن عمر النصف للسيزيوم . )3(حاالت من الغدة الدرقية
لى بسمك عدة سنتيمترات، ثالثين عاماً إضافة إلى أنه يظل مختلطاً مع سطح التربة األع
وينبغي أن تؤخذ جرعة . فإنه سوف يبقى مصدراً لتعرض الجسم الكامل لعقود كثيرة

من الحشائش إلى : في االعتبار، حيث يتم امتصاصه خالل المسار  90–االسترنشيوم 
وكانت النسبة . قابليته للتطاير قلةسبب وهو يمثل مشكلة ثانوية، ب. األبقار إلى الحليب

، وذلك 1.4في قلب المفاعل هي  90–إلى االسترنشيوم  137–للسيزيوم : شورة المن
قط، أي أن عامل اإلنضاب في نسبة التي كانت سائدة في الس 8.5 النسبةمقارنة ب

في التربة فإن النسبة تزيد عن ذلك  السقطأما بعد ترسب . 6االسترنشيوم هو حوالي 
  . 90–بسبب الحركة الكبيرة لالسترنشيوم 

في خالل فترة األيام العشرة التي حدثت فيها االنبعاثات من قلب المفاعل تغيرت و
األحوال الجوية عدة مرات، فقد أوضحت المؤشرات أن الرياح كانت شمالية غربية في 

                                                 
مليون سنة  17البالغ  الكن بسبب عمر نصفهلعنصر اليود وبكميات غزيرة و ىخرة أمشع ةنتج نويدت) 3(

البطيء يؤدي إلى جرعة ضعيفة جداً للغدة الدرقية مقارنة بما يسببه كل من  اينتج أن معدل تفككه
131I 133وI .مترات القليلة من يوعلى كل حال وبسبب أن اليود يترسب مع السقط فإنه يبقى في السنت

  .إعادة بناء الجرعة المتلقاة من جديد سطح التربة لعدة عقود ويمكن أن يفيد في 
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اليوم األول ثم تحولت إلى شمالية شرقية في اتجاه الدول االسكندنافية، وحيث جرى 
 ىحدفي إ) الروتيني(ادي واسطة محطات الرصد العكشف النشاط اإلشعاعي في الهواء ب

وتحركت السحب نحو الجنوب بعد ذلك مما أدى إلى وقوع . المحطات النووية السويدية
ت سقوط معدالت حركة السحب واحتماال السقط حسبمن  ةكميات مختلف

البالغ  ارة األوروبية كان كافياً إلثارة القلقـقط على معظم القوبالرغم من أن الس .المطر
على أوكرانيا وروسيا  وقع قطدى الرأي العام، فإن الشطر األعظم من ذلك السل

كانت هذه األقطار ضمن االتحاد  1986وفي عام ). روسيا البيضاء(وبيالروسيا 
وسوف يتضح لنا أن التلوث الناجم عن اليود . السوفيتي، ولكنها استقلت بعد ذلك بقليل
يالروسيا ـ قد أفضى إلى حدوث سرطان الغدة المشع ـ وعلى وجه الخصوص في ب

أدت إلى وضع قيود  ةالمتخلف 137–الدرقية بين األطفال، كما أن مستويات السيزيوم 
  .على استخدام األرض الزراعية، استمرت طوال عقد كامل بعد الحادث 

  
  التأثيرات في مناطق أوروبا األخرى

 بشكل محدودالتي تأثرت  ،طار أوروبالم تختلف مستويات التساقط المشع في كثير من أق
عن المستويات التي أصابت هذه األقطار إبان عهد إجراء التجارب  ،من حادث تشرنوبيل
إالّ أنه في عصر إجراء التجارب النووية في الجو كان هناك عدد . النووية في الجـو

قد وقع حادث و. قليل ـ نسبياً ـ من المختبرات المجهزة لقياس مستويات اإلشعاع البيئي
عاماً من انتهاء هذه التجارب الجوية، حيث أصبحت  20تشرنوبيل بعد ما يزيد على 

النووية والوكاالت الوطنية واإلقليمية  الطاقةالمختبرات العديدة في الجامعات ومحطات 
 Steinhäuster et al., 1988 ; Bennet)مجهزة بالمعدات التي تسهل عمليات القياس 

and Bouville, 1988)  وأسفر ذلك عن فيض من المعلومات عن مستويات التساقط
 حيث أن هذه القياسات جميعا كانت تفتقر إلى المعايرة المتبادلة تأويلهاكان من الصعب 

ولقد لعبت منظمة . كما أن البيانات كانت معبراً عنها بوحدات مختلفة للقياس ،فيما بينها
سيقياً مهماً خالل األسابيع التي تلت الحادث، الصحة العالمية ـ لحسن الحظ ـ دوراً تن

. (WHO, 1986)وأصدرت تقارير تلخص البيانات التي تجمعت من مختلف األقطار 
وقد تعقد األمر أكثر بسبب غياب المعايير النمطية لوضع رقابة على استهالك الغذاء 

يمية للحكومة، وقد أدى ذلك إلى قيام تضارب بين المستويات الفيدرالية واإلقل. الملوث
مما أكد الحاجة الملحة إلى وجود معايير دولية لمساعدة السلطات في اتخاذ القرارات 

  .الضرورية لحماية الصحة العامة 
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في الغذاء  137–وأدت التنظيمات الوطنية التي تحدد الكميات المسموح بها من السيزيوم 
ولم يتم . عديدة بعد الحادث إلى تقييد بيع أغذية معينة في بعض أجزاء أوروبا لسنوات

في  (Cumbria)رفع القيود على توزيع األغنام في بعض أجزاء من مقاطعة كمبريا 
 Ministry of Agriculture Fisheries and) 1991شمال بريطانيا إالّ في ديسمبر 

Food, 1991) .  
رقي وكانت الجرعة الممتصة الفعالة مرتفعة ـ في المتوسط ـ في أجزاء من جنوب ش

وكانت الجرعات . أوروبا عن نظيرتها في بعض أجزاء من االتحاد السوفيتي نفسه
المتلقاة في كل من بلغاريا والنمسا واليونان ورومانيا من أعلى المستويات، مع متوسط 

وكان ). ملّي ريم 75ـ  60(ملّي سيفرت  0.75إلى  0.6جرعات ممتصة تتراوح بين 
لجرعة المتلقاة في مناطق عديدة من الواليات المتحدة ذلك مكافئاً ـ تقريباً ـ إلى ا

ففي مدينة نيويورك كانت جرعة الغدة . األمريكية خالل عصر تجارب األسلحة في الجو
) ملّي راد 7(ميكرو غراي  70شهور نتيجة للحادث أقل من  6الدرقية لرضيع عمره 

(Feely et al., 1988) .ارب السالح النووي وكانت هذه الجرعة أكبر بكثير خالل تج
وقدر انسباوغ ومعاونوه . التي أجرتها حكومة االتحاد السوفيتي في أوائل الستينيات

(Anspaugh et al., 1988)  للباليين الثالثة من  الجماعية المودعةأن الجرعة الفعالة
شخص  9300(شخص ـ غراي  930,000سكان نصف الكرة الشمالي هي في حدود 

وباستخدام . منها في غرب االتحاد السوفيتي وشرق أوروبا %97مع وجود ) ـ ريم
-Linear)معامالت المخاطر التي تم اشتقاقها من تحليل بعض المعادالت الرياضية 

quadratic anlysis) يمكن الوصول إلى أن احتماالت الزيادة في نسب حدوث ،
جداً يصعب في األقطار األوروبية، وتلك زيادة ضئيلة  %0.02السرطان ال تتجاوز 

  .كشفها 
  

اآلثار الصحية التي تمت مالحظتها
  سرطان الغدة الدرقية

وفي منطقة . في الغدة الدرقية لألطفال 131–قياس لليود  200,000تم إجراء أكثر من 
سنوات  7من األطفال أقل من  %10في بيالروسيا تلقى حوالي  (Gomal)جومال 

وبدأ سرطان الغدة الدرقية ـ ). يمر 400ـ  200(سيفرت  4و 2جرعات تتراوح بين 
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وهو مرض نادر نسبياً ـ في الظهور بأعداد أكبر من المتوقع في وقت مبكر وبعد 
وكانت معدالت سرطان األطفال في بيالروسيا ـ قبل . سنوات على الحادث 4مرور 

حالة لكل  0.5الحادث ـ مقاربة لتلك المعدالت السائدة في انجلترا وويلز، وهي حوالي 
 92تصاعد المعدل إلى حوالي  1994ـ  1990وخالل السنوات . يون طفل في السنةمل

أجرى العالج  1995وفي الجزء األخير من عام . حالة لكل مليون طفل في السنة
من األطفال والمراهقين، ويبلغ ذلك نحو  463الجراحي من سرطان الغدة الدرقية لـ 

ومن السمات . (Konoplya and Rolevich, 1996)ضعفاً من المعدل الطبيعي  50
. المدهشة للسرطانات أنها قد حدثت سريعاً وبعد وقوع التعرض اإلشعاعي مباشرة

وهناك تكهن بأن فترة . اًعام 14 سن ولوحظ أن كل السرطانات كانت في األطفال تحت
الكمون القصيرة ـ إضافة إلى حساسية األطفال قد تكون ناشئة عن حقيقة أن العادات 

وعند إعداد هذا الكتاب، . ئية لهذه الجماعات السكانية تتميز بنقص كميات اليود بهاالغذا
  .كان ذلك االفتراض يعتبر ضرباً من التكهن، إالّ أن األمر يستحق متابعة الدراسة 

  سرطان الدم واألورام الصلبة

 أي بعد عشر 1996لم يثبت وجود اختالفات في معدالت اإلصابة بسرطان الدم في عام 
كيلو  550سنوات من وقوع الحادث، في المناطق التي تجاوز فيها مستوى التساقط 

كما لم تكن . (WHO, 1995)بكريل للمتر المربع، وذلك مقارنة بالمناطق غير الملوثة 
ولما كان الالّيقين في الحسابات اإلحصائية قد . هناك زيادة في معدالت األورام الصلبة

. ه من الالزم إفساح المزيد من الوقت الستمرار الدراساتيطمس الزيادات الطفيفة فإن
ـ التي تم استنتاجها ) اللوكيميا(فمن الممكن أن تكون قيم معامالت مخاطر سرطان الدم 

 ا في حادث تشرنوبيل، حيث كان تلقيمن واقع الخبرات اليابانية ـ مرتفعة عن نظيرته
 إبانطويل نسبياً، مقارنة بما حدث  الجرعات في الحالة األخيرة مستمراً على مدى زمني

  .قصف اليابان بالسالح النووي 
  

اآلثار الصحية بالنسبة للسكان في األقطار الثالثة التي اختيرت

كان هناك شعور واسع االنتشار بين الجمهور بأن الزيادة في تفشي مرض السرطان 
الفترة المستترة من أن بدأت في الظهور تقريباً بعد وقوع الحادث مباشرة، وذلك بالرغم 

لهذا المرض ـ باستثناء سرطان الغدة الدرقية ـ ال يمكن أن تكون قصيرة  )الالّطية(
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. بتلك الدرجة غير القابلة للتصديق، كما لم توجد أدلة على االنتشار الوبائي للمرض
إضافة إلى ذلك فقد أخذ كل سكان المناطق الملوثة وغير الملوثة في الشكوى من أشكال 

  .تعددة من األمراض من نوعيات ال يمكن التسليم بحدوثها نتيجة للتعرض اإلشعاعي م
وألول مرة تقييم لآلثار الصحية للحادث على الصحة العامة  1990وقد جرى في عام 

وأسفر المسح . للسكان بمعرفة جماعة من جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
ر الواسع لتقارير عن زيادات في تفشي الصحي عن أنه ـ باإلضافة إلى االنتشا

السرطانات، فقد كانت هناك كذلك تقارير عن زيادة في اإلعتالالت الناجمة عن ضغط 
الدم العالي ومرض السكري واإللتهابات الشعبية الحادة، وأمراض القلب، والكثير من 

 League)االضطرابات الصحية والتي ال يمكن أن تكون ناجمة عن اآلثار االشعاعية 
of Red Cross and Red Crescent Societies, 1990).  وقد كان عمل تقييم كمي

وخلصت التقارير إلى أن التأثيرات . أمراً صعباً نظراً لعدم توفر قواعد البيانات األساسية
وتم . التي يمكن التعرف عليها هي ـ فقط ـ تلك الناجمة عن القلق العام لدى السكان

تنتاج من الدراسة المستفيضة التي تمت بمعرفة األمم المتحدة التوصل إلى نفس االس
(IAEA, 1991b; Ginzburg, 1993) .  

وال ينبغي التغاضي عن القلق العام ببساطة، فقد وقع حادث تشرنوبيل في وقت جرت 
فيه تغييرات اجتماعية وسياسية غير عادية في جمهوريات االتحاد السوفيتي والتي 

ولقد تفجرت ـ بسرعة ـ . ككه إلى رابطة الدول المستقلةسرعان ما أدت إلى تف
فبينما كان مفاعل تشرنوبيل يقع في أوكرانيا، . العداوات القديمة بين هذه الجمهوريات

هي ) روسيا البيضاء(فإن الرقابة والسيطرة عليه كانت من روسيا، وكانت بيالروسيا 
اجئ من نظم تتسم بالسرية المطلقة أكثر المناطق تلوثاً بالتساقط، وقد حدث التغير المف

كانت سائدة خالل عصور القياصرة والعصر الشيوعي ـ إلى نظام انفتاحي بينما لم يكن 
الجمهور معداً بعد للتعامل مع هذا الكم الهائل من المعلومات التي أتاحتها وسائل االعالم 

لقلق على نطاق واسع ولم يكن مستغرباً أن يسود ا. والتي غالباً ما كانت تتسم بالتضارب
  . (Shlyakhter and Wilson, 1992)بين عامة الناس 

  
تلوث األرض بالنويدات المشعة طويلة العمر

إلى أكثر العواقب  137–واسعة من األرض بالسيزيوم ) مناطق(أدى تلوث أصقاع 
. خطورة من حيث اآلثار الصحية طويلة المدى، والتوتر االجتماعي، واآلثار االقتصادية

والبلوتونيوم، إالّ  90–كما لفت االنتباه وجود نويدات مشعة أخرى أهمها االسترنشيوم 
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فقد وجد أن . أنه اتضح أن تلك النويدات تساهم بدرجة ضئيلة جداً في الجرعة اإلشعاعية
في الجرعة المتلقاة، بينما يساهم  %10ـ  5نويدات االسترنشيوم تساهم بأقل من 

 ,Ivanova)وذلك حتى بالنسبة للعاملين في المناطق المفتوحة  ،%1البلوتونيوم بأقل من 

ات الخاصة باستخدام وعندما تبين ضرورة وضع المعايير لتنظيم السياس. (1995
اللجنة الوطنية السوفيتية للوقاية اإلشعاعية أن إعادة توطين الناس يكون  األرض، رأت

). ريم 35(ملّي سيفرت  350 الزماً إذا ما تجاوزت الجرعة المقدرة على مدى العمر
ملّي سيفرت في  5عاماً من التعرض اإلشعاعي عند مستوى  70وتلك القيمة تناظر 

ومع هذا، فقد اشتدت المعارضة لذلك، لدرجة أن مجلس ). سنة/ ملّي ريم  500(السنة 
السوفيت األعلى رفض االقتراح، وأوصت لجنة خاصة باعتماد الحدود القائمة على 

وكان مطلوباً اتخاذ إجراءات عالجية في المناطق التي يتراوح . 137–زيوم تساقط السي
متر مربع، كما كان مطلوباً تنفيذ / كيلو بكريل  1480و 550فيها مستوى التلوث بين 

كيلو  1480أعمال إعادة التوطين في المناطق التي يزيد فيها المستوى اإلشعاعي عن 
شملت عمليات العالج، بعض الممارسات وقد . (OECD, 1995)متر مربع / بكريل 

وغسل الخضروات  (Mushroom)العملية والبسيطة نسبياً مثل تحاشي استخدام الفطر 
كيلو بكريل للمتر المربع، تكون  550وعندما يكون مستوى التلوث حوالي . قبل تناولها

 فككتملّي سيفرت، وهذه تتناقص تدريجياً مع  5جرعة الجسم الكامل السنوية حوالي 
وكانت كل من أوكرانيا وبيالروسيا أكثر األقاليم تلوثاً وكان هناك أكثر . 137–السيزيوم 

 550كيلومتر مربع ـ معظمها من بيالروسيا ـ ملوثة لمستوى أكثر من  10,000من 
، وكان اتخاذ اإلجراءات الالزمة أمراً )2م/ميكرو كوري 15(كيلو بكريل للمتر المربع 

  .ضرورياً 
على  137–الجرعة المتلقاة كانت بدرجة كبيرة بسبب تساقط السيزيوم وحيث أن 

األراضي الزراعية، فسوف تتم مناقشة شدة التساقط على األجزاء األوروبية من االتحاد 
في  137–فقد سبب ترسب السيزيوم . السوفيتي السابق بداللة ترسب هذه النويدة المشعة

للمنتجات الزراعية، ففي بيالروسيا جرى  العديد من المناطق حدوث تلوث غير مقبول
، وبحلول عام 1986من اللحوم المنتجة عام  %5.7من األلبان  %30مصادرة حوالي 

  . (Alexakhin, 1990)على الترتيب  %0.1و %2.8خفضت هذه النسب إلى  1989
وقد تطلبت هذه التقديرات حشد اإلمكانات المختبرية في االتحاد السوفيتي السابق على 

مختبر في هذه األعمال، وتم إجراء فحوص الغدة  7000نطاق هائل وشارك حوالي 



 

539 

  

جرعة كامل الجسم  من األطفال، وأجريت آالف من قياسات 200,000الدرقية لحوالي 
وأجريت عشرات اآلالف من التحاليل لعينات من . بالنسبة لجرعات السيزيوم المشع

الخبراء تم تشكيلها بمعرفة منظمة الصحة وقد راجعت لجنة دولية من . الغذاء والتربة
التابعة لألمم ) المنظمات(العالمية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الوكاالت 

المتحدة أساليب القياس والتحليل المتبعة ووجدت هذه اللجنة أن هذه الطرائق واألساليب 
ى المبالغة في تقدير الجرعات واتضح في الواقع أن هذه الطرائق تتجه إل. فائقة الجودة

  . (IAEA, 1991b)نتيجة لتحفظها الشديد في بعض االفتراضات 
 550كيلومتر مربع التي تجاوز التلوث فيها المستوى  10,000وإضافة إلى مساحة الـ 

كيلومتر مربع أخرى ملوثة بمستوى أكثر من  3000كانت هناك حوالي  2م/كيلو بكريل 
تم إنشاء سجل تشرنوبيل  1987وفي عام . (IAEA, 1996) 2م/ كيلو بكريل  1480

لتوفير قاعدة بيانات لنظام المتابعة طويلة المدى، وحيث توجب إجراء " لكل االتحاد"
شخص يعيشون على األراضي الملوثة بمستويات  270,000فحوص طبية سنوية لـ 

  . 2م/ كيلو بكريل  550تتجاوز 
لناتجة عن تلوث األراضي، فإنه من المناسب استخدام واستهدافاً لتقدير العواقب الصحية ا

 الجماعية المودعةفقد تقدرت الجرعة . (Collective doze)الجماعية مفهوم الجرعة 
سيفرت  -شخص  20,000إلى  10,000لمدة سبعين عاماً لسكان هذه المناطق بحوالي 

 ى األكثرعل يمكن أن يؤدي وهذا .(Balanov, 1993)) ريم -مليون شخص  2ـ  1(
إلى عدد قليل جداً ـ يصعب تحديده ـ من حاالت حدوث السرطان بسبب اإلشعاع مع 

وهناك استثناء . تفشي السرطان ألسباب أخرى تمال حدوث زيادة طفيفة في إمكاناح
واحد تم ذكره سابقاً، وهو سرطان الغدة الدرقية الناجم عن تعرض األطفال لجرعات 

آخر يتمثل في سرطان الدم الناتج عن اإلشعاع، والذي تميز عالية، كما أن هناك استثناء 
ولم يتم . بمعدالت انتشار لحظي منخفضة نسبياً في عموم السكان مع فترة كمون قصيرة

  .التعرف على زيادة في حاالت سرطان الدم بعد مرور عشر سنوات على الحادث 
راعية بالسيزيوم على وقد جرت محاوالت واسعة النطاق لتقليل تأثير تلوث األرض الز

وكانت الطرق التي استخدمت بنجاح أكثر أو أقل تتضمن تغطية . المنتجات الغذائية
التربة بطبقات من الجير، وإضافة البوتاسيوم، والحرث العميق لألرض، وسحالماشية  ب

. ة قبل ذبحها، واستخدام تقانات إزالة التلوث في الصناعات الغذائيةمن المراعي الملوث
 %60بنسبة حوالي  المودعة وقد أدت هذه اإلجراءات إلى خفض الجرعة الفعالة

(Fesenko et al., 1995) .  
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التكلفة االقتصادية للحادث
ويقدر أن مساحة . كان للحادث آثار مدمرة على االقتصاديات الزراعية لألقطار الثالثة

وتوقفت أربع . دثمليون كيلومتر مربع من األراضي الزراعية قد تأثرت بالحا 2.6
وخمسون مزرعة جماعية عن اإلنتاج، وفرضت قيود على استخدام مساحات شاسعة من 

 %91ففي بيالروسيا لم يعد باإلمكان استخدام . الغابات، وتأثرت كذلك صناعات المناجم
من إنتاج األسمنت يقع في منطقة عالية  %16من رمال الزجاج الموجودة، كما أن 

وقدرت حكومة بيالروسيا أن برنامج . (Konoplya and Rolevich, 1996)التلوث 
بليون  235الثالثين عاماً المطلوب إلعادة إعمار هذه المناطق سوف يتكلف حوالي 

. ضعف للميزانية الكلية للدولة في عام الحادث 32دوالر أمريكي، وهو ما يبلغ حوالي 
مواجهة أكبر المخاطر من  وتعرضت بيالروسيا للشطر األعظم من التساقط، وكان عليها

وعلى الرغم من مرور عشر سنوات على وقوع الحادث، . العواقب الصحية واالقتصادية
فإنه مازال من المبكر الحصول على تقديرات واقعية عن التكلفة االقتصادية لهذه الكارثة 

  .في هذا القطر 
  

بعض المالحظات العامة
التعرف على مشاكل عملية كثيرة تتعلق ربما كان لحادث تشرنوبيل بعض الفائدة في 

لقد تم إقرار . «Protective Action Guides, PAGs»بتطبيق أدلة األعمال الوقائية 
ففي وقت وقوع . هذه األدلة تباعاً في العديد من البلدان، وتباينت فيما بينها بدرجة كبيرة

في الواليات المتحدة  باللبن الخاص 131–الحادث، كانت قيمة دليل العمل الوقائي لليود 
أما في أوروبا، فقد تباين دليل . ريكية يبلغ عشرة أضعاف قيمته في كندا المجاورةاألم

. العمل الوقائي لحماية الغدة الدرقية في البالغين لثالثين ضعفاً بين مختلف األقطار
. غذيةفي األ 137–وكانت هناك اختالفات مشابهة بالنسبة لدليل العمل الوقائي للسيزيوم 

ومنظمة الصحة  (FAO)ضمنت كل من منظمة األغذية والزراعة  1991وفي عام 
مقترحاً بدالئل العمل الوقائي في البرنامج الخاص بمعايير األغذية  (WHO)العالمية 

(WHO, 1995)  وقد يساعد ذلك على تبني قيم نمطية للدليل على أساس عالمي.  

يلزم للحصول على معلومات موثوق بها من ويعتبر الوقت الطويل ـ نسبياً ـ والذي 
. قياسات النويدات المشعة، هو أحد المصاعب الرئيسية في تطبيق دليل العمل الوقائي
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 عمر نصف منله  لما، 131–ـ بالنسبة لليود  الخصوصصعبة ـ على وجه  والمشكلةٌ
ن في األبقار التي ترعى في العشب يمكن أ (UPTAKE)، كما أن سرعة تمثله قصير

وقد تكون تلك الفترة أقل من الزمن . يؤدي إلى تلوث اللبن في أقل من يومين اثنين
الالزم لجمع عينات ممثلة من الهواء والعشب واللبن، ثم نقلها إلى المعمل، وإنهاء عملية 

وتوجد نفس المشكلة بالنسبة . ثم إعداد التقرير عن نتائج التحليلومن العد اإلشعاعي، 
عامل الوقت ليس بهذه األهمية نظراً للعمر النصفي الطويل لنويدات  انوإن كللسيزيوم، 

ومن المتوقع أالّ تتوفر نتائج عن . فيها تلقي الجرعةالسيزيوم، وللفترات الطويلة التي يتم 
االسترنشيوم في األيام القليلة األولى بعد الحادث نظراً ألنه من مشعات بيتا، ويمكن 

اء عمليات كيميائية إشعاعية طويلة، إالّ أن خبرة تشرنوبيل قياس مستوياته فقط بعد إجر
تشير إلى أن الجرعة المتلقاة من نويدات االسترنشيوم غالباً ما تكون أقل كثيراً من 

  .جرعة السيزيوم 
الغدة الدرقية  عبوسائل تشعامل الوقت أكثر أهمية بالنسبة الستخدام حتى أن 

(Thyroid-blocking agents) .تخدام يوديد اس يجبعلى أقصى تأثير،  للحصولف
أن يتم التعرض اإلشعاعي، أو على األكثر بعد مرور ساعتين من  البوتاسيوم كدواء قبل

ولن يكون ذلك ممكناً ـ بالطبع ـ إذا كان قرار استخدام يوديد البوتاسيوم . بدء التعرض
يمكن  وهذه المصاعب سوف تجعل من الضروري ـ لكي. يعتمد على إجراء قياسات
 معينة تعتمد على تقديرات حلوٍلـ االعتماد على  (PAGs) تطبيق دالئل العمل الوقائي

التنبؤ بتوقيت  تساعد في نفس الوقت في عن األرصاد الجوية قوة المصدر ومعلوماتل
  .ومكان البدء بأعمال الوقاية 

 كومة المحليينالحعناصر  وتدرباً من جانبويتطلب تطبيق دليل العمل الوقائي انضباطاً 
وتتضاءل قيمة التخطيط المسبق ـ . المسؤولين والعلماء ومن وسائل اإلعالمنخبة و

أو خالف ذلك ـ  التقدير والفهماإلجراءات الوقائية ـ بحسن  عند اتخاذبدرجة كبيرة ـ 
  . المسبقةعند مستويات تعرض أقل من تلك الواردة في الخطة 

 الروسية مفاعالتلقصور في تصميم القشنا جوانب كثيرة من اوقد سبق أن نا
(RBMK) ولقد كان هناك . منع من ترخيص تلك المفاعالت في أي قطر غربيالتي ت

ومن ذلك مثالً أن النظام الرقابي على . في القوانين التنظيميةكذلك كثير من االختالفات 
لمعلومات المحطات النووية في الواليات المتحدة وفي األقطار الغربية يحتم أن تكون ا

عن تصميم المفاعالت وتشييدها، وتشغيلها متاحة لعامة الجمهور، وأن تسلم إلى 
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هذه مكلفة " التدخل"وعادة ما تكون أعمال . المتدخلين في عملية إصدار الترخيص
ومستهلكة للوقت ولكنها وسيلة فعالة للفحص الدقيق لكل ما يتعلق بأمان التصميم 

نظام المعقد والصارم للحصول على الترخيص، وكذلك إن ال. والممارسات التشغيلية
إمكانية تدخل أفراد الجمهور يضمن أن يتوخى القائمون على تصميم وتشييد وتشغيل 

وقد يكون الدرس األعظم من حادث تشرنوبيل . المفاعالت بذل أقصى الجهود الممكنة
فرص المعقولة هو أهمية وجود نظام صارم للرقابة على المفاعالت، مع عدم عرقلة ال

  .في إجراءات الترخيص ) الرأي العام(لمشاركة الجمهور 
  

א א א א א א א א
سوف يظهر التاريخ أن حادث تشرنوبيل كان نقطة تحول في سياسة االتحاد السوفيتي 

علومات ونشرها في األدبيات فيما يتعلق باإلفصاح عن الم) رابطة الدول المستقلة حالياً(
ل بها سياسة المكاشفة والمصارحة التي بدأها لقد تغيرت هذه السياسة، واستبد. العالمية

وبدأ . ورباتشوف خالل فترة توليه السلطة، وذلك قبل تفكك االتحاد السوفيتيميخائيل غ
عي، ـ بعد ذلك مباشرة ـ إصدار تقارير رسمية كشفت عن أمثلة أخرى للتلوث اإلشعا

. والتي كانت نتيجة لعوامل غير ظاهرة شبيهة لتلك التي أدت إلى كارثة تشرنوبيل
وشملت هذه العوامل رداءة التصميم الهندسي، عدم االكتراث بالمعايير الدولية للوقاية من 

ولقد . اإلشعاع، والقصور في تدريب األفراد والتحجر اإلداري الشديد من قبل المسؤولين
ـ أصبحنا اآلن على علم بها ـ إلى تعرض اآلالف من العاملين ومن  أدت أحداث كثيرة

طويل األمد آلثارها العموم الجمهور لجرعات إشعاعية عالية، مما استلزم الرصد 
وقد بدأ للتو تعاون دولي بخصوص ذلك، إضافة إلى ذلك فإن تلوث . الصحية المتأخرة

نماذج تقدير الجرعات  لتنقيحفرصاً  األرض والمياه العذبة والبيئات البحرية سوف يوفر
المستخدمة اآلن في الدول الغربية للتنبؤ بسلوكيات النويدات المشعة التي ُأدخلت إلى 

  .البيئة 
بدأ البرنامج السوفيتي لتطوير االستخدامات العسكرية للطاقة النووية في نهاية 

بحوث واإلنتاج ، وتجمع آالف العمال في مجمع ال(Holloway, 1994)األربعينيات 
، وأقيم «Ural»في جبال األورال  «Cheliabinsk»الذي أقيم في ناحية شليابينسك 

، والذي تم (Semipalatinsk)موقع الختبارات السالح النووي في ناحية سيميباالتنسك 
ولسوء الحظ، فقد أخفق االتحاد . 1949فيه تفجير أول قنبلة نووية سوفيتية في أغسطس 

دريب كوادر من المتخصصين في الوقاية اإلشعاعية مشابهة لتلك التي تم السوفييتي في ت
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االعتماد عليها في برنامج الواليات المتحدة األمريكية، والتي بدأت مبكراً أثناء الحرب 
وعلى النقيض من سجل األمان المتميز للبرنامج األمريكي، فإن العلماء . العالمية الثانية

المحطات والمختبرات بدون إعطاء االهتمام الكافي لألمان والمهندسين السوفيت طوروا 
  .سواء بالنسبة ألماكن العمل أو للبيئة 

تجمع ماياك "بدأ العمل في المجمع الرئيسي إلنتاج األسلحة النووية والذي عرف باسم 
، والذي كان 1948في عام  (The Mayak Production Association)" اإلنتاجي

كما حدث تعرض إشعاعي لثالث مجموعات من . ان العاملينيتميز بسجل كئيب ألم
شخص تعرضوا للتصريفات المشعة في نهر  125,000حوالي : األفراد خارج الموقع 

شعاع نتيجة حدوث انفجار شخص تعرضوا لإل 275,000وكذلك حوالي  (Techa)تيشا 
ضوا شخص تعر 42000وذلك باإلضافة إلى  1957لنفايات عام تخزين ا في صهاريج

 1957في عام  (Karachy)لغبار مشع حملته الرياح من القاع الملوث لبحيرة كاراشي 
(Degteva, 1996) . رسماً توضيحياً لمصادر هذه  )9ـ  12(ويعطي الشكل
  .التعرضات اإلشعاعية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ك اإلنتاجي وهو رسم تخطيطي لإلطالقات المشعة من مركز مايا:  9ـ  12الشكل رقم 
في جبال ) السابق(المجمع الرئيس إلنتاج األسلحة النووية في االتحاد السوفيتي 

  )Degteva, 1996من (األورال 

1957سبتمبر29
حادث كيشتيم

الخ...90-، إسترنشيوم144-سيريوم
انتقال الطمي
 الجاف بالرياح

،137-سيزيوم
 90-إسترنشيوم

 الخ... 

 1967أبريل ـ مايو 

بحيرة كاراشاي تخزين
للنفايات " مفتوح"

  المشعة السائلة
     1956ـ  1949   1951أكتوبر28منذ

 137-سيزيوم،90-إسترنشيوم
  الخ... 

 الغرض
 ج

للنفايات"المغلق"التخزين
 المشعة السائلة

 نفايات سائلة

 )1953ـ  1951أقصى إطالق(1967ـ1951

نفايات عالية 
 المستوى االشعاعي

الغرض ب محطة 
 الكيمياء اإلشعاعية

 نهر تيشا

أ الغرض 
 المفاعل

 فائض جامح

 إطالقات ايروسول غازي 

 الخ... ، غازات نبيلة مشعة 131-اليود
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لتعرضات المهنية خالل السنوات ستار عن اإلحصائيات األساسية لولم يتم إزاحة ال
ففي  .(Nikepelov et al., 1990) 1990األولـى للبرنامج السوفيتي إالّ في عام 

المستخدمين تقريباً لجرعات تتجاوز  ، تعرض نصف1951ُـ  1950: خالل عام واحد 
من النساء  5000من الرجال و 14,000وكان هناك حوالي ). ريم 100(سيفرت  1

وتوضح البيانات األولية زيادة في معدالت سرطان الدم بين . يعملون في هذا المجمع
  . (Koshurnikova, 1996)رئة بين النساء الرجال، وزيادة في معدالت سرطان ال

. عالية المستوى اإلشعاعيالووجه القليل من االهتمام لعزل الكميات الهائلة من النفايات 
ووجكبيرة من النفايات الناتجة من مرافق إنتاج البلوتونيوم طريقها إلى نهر  كمياتٌ تْد

 ,.Trapeznikov et al)تيشا، وأدت إلى تلوث ضفاف النهر وكذلك مياه الشرب 

1993 ; Balter, 1995; Degteva, 1996) . 1956ـ  1949وتقدر بأنه خالل الفترة 
من النفايات المحتوية على مختلف ) بيتا بكريل 100(ميجا كوري  2.75جرى تصريف 

وقد صرفت أغلب هذه . النويدات المشعة ـ ذات عمر نصف غير محدد ـ إلى النهر
كان معدل  1951وفي صيف . 1951ونوفمبر  1950مارس  الكميات في الفترة بين

 5 مساوياًالتعرض من المحطة ـ على طول الشاطئ في قرية في اتجاه مجرى النهر ـ 
 أما في شوارع ومنازل القرية فكان المستوى). ساعة/غراي 0.05(ساعة / ن رونتغ

، )ساعة /ملّي غراي  0.15ـ  0.1(ساعة / ن ملّي رونتغ 15إلى  10يتراوح بين 
عاماً، أوضحت الفحوص التي  25وبعد . وكانت مياه الشرب ـ كذلك ـ بالغة التلوث

منهم كان  %1من السكان في مناطق حول ضفتي النهر أن حوالي  12000أجريت على 
ستغرق إعادة ولسوف ت). كيلو بكريل 74(رو كوري ميك 2عبء الجسم لديهم أكثر من 

ي لهذه المجموعة من السكان سنوات عديدة، أما الترتيب التاريخي للتعرض اإلشعاع
تكوين معلومات عن آثار تلك التعرضات على صحة هؤالء السكان فسوف يستغرق 

  . (Balter, 1995)زمناً أطول 

 (Zhores Medvedev)نشر عالم الوراثة السوفيتي جورز ميدفيديف  1976وفي عام 
للمواد المشعة حدثت فعالً في  الذي كان يعيش في المنفى تقارير عن إطالقات ضخمة

ولم يصدر عن االتحاد . (Medvedev, 1979) 1957عام  (URAL)منطقة األورال 
إالّ أن ميدفيديف ادعى أن لديه دعماً . السوفيتي وقتئذ أية تأكيدات عن وقوع ذلك الحادث

، أجروا دراسة (Trabalka et al., 1980)في هذا األمر من باحثين أمريكيين 
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ية كاملة للمنشورات العلمية السوفيتية في مجال البيئة اإلشعاعية، وعثروا على استرجاع
. ، تتوافق مع االدعاءات التي أشار إليها(anomalies)نماذج لها بعض السمات الشاذة 

 1989واستمر االتحاد السوفيتي في التزامه الصمت على هذا الموضوع حتى يوليو 
دولية للطاقة الذرية وصف فيه المالمح الرئيسية للحادث حينما قدم تقريراً إلى الوكالة ال

  . (Nikepelov et al., 1989)وعواقبه 

 بصهاريج ، وحدث نتيجة لفشل نظام التبريد الخاص1957سبتمبر  29وقع الحادث يوم 
وأسفر . عالية المستوى اإلشعاعي، وكانت في صورة محلول نتراتالتخزين النفايات 

كيلومتر  16,000ثرت على أثره نواتج االنشطار على مساحة تنا الحادث عن انفجارٍ
ووصل مكافئ الجرعة الفعالة التي . نسمة 270,000ة يقطنها حوالي مربع في منطق
). سيفرت 0.52(ريم  52من األفراد الذين تم إخالؤهم إلى  10,000تلقاها حوالي 

 - شخص  1150(ريم  -شخص  115,000الفعالة إلى  الجماعيةووصل مكافئ الجرعة 
وهناك العديد من األسباب لالعتقاد بأن التقارير التي قدمت للوكالة الدولية ). سيفرت

للطاقة الذرية كانت تعبر عن الحقائق، وإذا كان ذلك صحيحاً، فإنه يتضح من مقارنة 
هذه المعلومات مع تلك المنشورة سلفاً ـ في غياب معلومات رسمية من االتحاد 

أنه جرى تهويل بالغ ـ على مر السنين ـ فيما يتعلق بالتأثيرات  السوفيتي حينذاك ـ
لقد كان حادثاً خطيراً ال شك في ذلك، وترتبت عليه تبعات . الناجمة عن الحادث

وقد تقدر أن مجموع . إقتصادية باهظة، إالّ أن عواقبه على الصحة العامة كانت ضئيلة
ميجا  2نووي ذاته كانت حوالي التساقط من نواتج االنشطار خارج نطاق المرفق ال

) بيتا بكريل 12,000(ميجا كوري  325مقارنة بحوالي ) بيتا بكريل 74حوالي (كوري 
  .تم إطالقها في حادث تشرنوبيل 

وقد تم التخلص من كميات كبيرة من النفايات المشعة ـ بما فيها بعض مكونات 
الذي يشمل السفن المزودة المفاعالت ـ والتي تولدت عن األسطول البحري السوفيتي، و

وكان لدى االتحاد . تعمل في المناطق الشمالية من البحار المفتوحة التيبالقدرة النووية، 
من سفن األسطول وكذلك  وغير ذلكغواصة  325مفاعالً، معظمها في  407السوفيتي 

 ,Office of the President of the Russian Federation)الجليدفي كاسحات 

ميجاكوري  10أنه كان هناك حوالي  1993ادر عام جاء في تقرير صقد و .(1993
ة الكوري المكافئ معبـراً عنهـا بداللـ(من النفايـات ) بيتا بكريل 370(
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وقد تم ذلك مع العلم التام بمخالفة االتفاقيات الدولية التي تحكم . )4()90-لإلسترنشيوم
ف تعطي هذه المخالفات ـ اآلن ـ وسو. استخدام البحار في تصريف النفايات المشعة

وهناك حاجة لتلك الدراسات . تأثير تلك الممارسات ة المدى عنـطويل دراسةل فرصةً
فهي ربما تؤدي إلى اكتشاف سبل قد تمكن من استخدام البيئة البحرية ـ مستقبالً ـ 

وتحرم التشريعات . لمشعةبدون مخاطر ـ للتصريف المراقب للنفايات الكيميائية وا
استخدام البحار في تصريف النفايات المشعة حتى لو كان  ،في الوقت الحاضرالدولية، 

وقد جاء في التقارير الصادرة عن روسيا الفيدرالية أن الكميات . هناك تخطيط جيد لذلك
التي جرى تصريفها ليست كبيرة، مقارنة بما صرفته بريطانيا سابقاً في البحر 

ط الذي حدث في المحيط الهادي نتيجة للممارسات المتعلقة األيرلندي، أو بالنسبة للتساق
ويبدو أن هذه الممارسات ـ . (Eisenbud, 1981)بتجارب األسلحة النووية األمريكية 

وإن كان يفضل تحاشيها بالكامل ـ ال تؤدي إلى تأثير إشعاعي يذكر في سلسلة الغذاء 
  .اإلنساني 

  
א א א א

عن حادثين اثنين  كانت هناك عدة حوادث لطائرات عسكرية تحمل أسلحة نووية، ونشر
عن تحطم قنبلتين نوويتين وانتشار البلوتونيوم، إالّ  اأسفر لطائرتين عسكريتين أمريكيتين

  .تقارير مشابهة في أقطار أخرى  وال توجد. تفاعالت نووية أية أنه لم تحدث
  

في إسبانيا  (Palomares)حة النووية الحرارية في بالوماريس حادث األسل
1966  

، وذلك خالل تدريب 1966تحطمت طائرة عسكرية من سالح الجو األمريكي في يناير 
على إعادة التزود بالوقود فوق قرية بالوماريس على الساحل الجنوبي الشرقي من 

ة تم استعادة واحدة منها ـ في وقد سقطت مع الحطام أربع قنابل نووية حراري. إسبانيا
. شهور من البحث 3حالة سليمة تماماً ـ من عمق البحر األبيض المتوسط بعد 

واستعيدت كذلك قنبلة أخرى سليمة من الحقول المجاورة لمكان السقوط، حيث كانت قد 
                                                 

خليط النويدات المشعة بحيث يكون التأثير الصحي ، يجري تطبيع 90–باستخدام مكافئ االسترنشيوم  ) 4(
  . 90–من االسترنشيوم ) المكافئة(لكمية المقررة لتأثير امكافئاً  لها اإلجمالي
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ود هبطت بالباراشوت، أما القنبلتان األخيرتان فقد انفجرتا بتأثير المفجر الكيميائي الموج
مخلفاً سحابة من األكاسيد انتثرت بتأثير ) وهو تلقائي االشتعال(بهما، واشتعل البلوتونيوم 

هكتاراً  26وتلوثت مساحة . عقدة في الساعة 30الريـاح الغربيـة التي بلغت سرعتها 
ووقعت تلك الحادثة في . من المناطق السكنية والمزارع والغابات) كيلومتر مربع 0.87(

بالنشاط الزراعي الكثيف، من الطماطم بصفة رئيسية، وحيث كان  منطقة تتميز
  . (Nulcear Defense Agency, 1975)المحصول الفصلي جاهزاً للحصاد 

  
  إجراءات المكافحة األولية

المستويات األولية للتلوث بالبلوتونيوم، وقد تعاون رجال  )10ـ  12(يوضح الشكل 
وويون اإلسبان في إجراء مسح طبي إشعاعي، وفي وزارة الدفاع األمريكية والخبراء الن

  :تنظيف المنطقة وعزموا على العمل طبقاً للمعايير التالية 

للمتر ) ميكرو كوري 32(ميجا بكريل  1.2ـ التربة التي تلوثت لمستوى يتجاوز  1
المربع يتم إزالتها وتعبئتها في براميل وشحنها إلى الواليات المتحدة األمريكية، 

وبلغت مساحة المنطقة التي تم التعامل معها طبقاً . في محطة نهر السافاناودفنها 
هكتاراً، أزيل منها ستة آالف برميل من التربة سعة كل منها  2.2لهذا المعيار 

  .لتراً  250

 32(ميجا بكريل  1.2ـ األراضي الصالحة للزراعة والملوثة لمستوى يقل عن  2
 30والتسوية لعمق ) التجريف(ها بالحرث للمتر المربع، تم خلط) ميكرو كوري

  .هكتاراً بهذه الطريقة  17سم وتم معالجة 

ـ لم يكن الحرث أمراً ممكناً عملياً بالنسبة لجوانب التالل الصخرية وكان الترسيب  3
للمتر المربع، وقد تمت إزالة ) ميكرو كوري 3.2(كيلو بكريل  120أكثر من 

ها في براميل وشحنها إلى الواليات المتحدة التربة بالوسائل اليدوية، وتعبئت
  .األمريكية 

وعندما تحققت أهداف إزالة التلوث، جرى وضع برنامج للمراقبة يتم فيه الرصد 
. اإلشعاعي للهواء والتربة والخضروات وحيوانات المزارع والسكان بالنسبة للبلوتونيوم

 ,Iranzo and Richmond) ومازال برنامج المراقبة سارياً لمدة خمسة وعشرين عاماً

1987 ; Iranzo et al., 1987, 1988, 1991, 1992) .  
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مستويات التلوث بالبلوتونيوم ـ بعد الحادث ـ في المناطق :  10ـ  12الشكل رقم 
 مواقع والشكل يوضح أماكن أخذ العينات وكذلك. المجاورة لبالوماريس بإسبانيا

  ]Iranzo & Richmond (1987)من [ ات التجارب الحقلية محط
  

  التلوث المتخلف من التربة

سنتيمتراً، واستمرت  20يبلغ المتوسط السنوي للمطر على قرية بالوماريس حوالي 
في ست قطع من األرض  1968الدراسات عن محتوى التربة من البلوتونيوم منذ عام 

وتم تحليل النباتات . 10ـ  12ي الشكل متر، وموضحة مواقعها ف 50x50أبعادها 
الخضرية في هذه المواقع لقياس مدى امتصاص البلوتونيوم في النباتات، وتم كذلك قياس 

وبناء على القياسات الفيزيائية واالعتبارات . كميات البلوتونيوم على أسطح النباتات
بلوتونيوم في الحالة النظرية ـ تم االستنتاج أن حالة التربة تسمح بأقصى درجة لثبات ال

سم  5من البلوتونيوم في  %90وبعد مضي ثالثة وعشرين عاماً، تبقى . رباعية التكافؤ
  .التي لم يتم حرثها  السطحية من عمق التربة

  
  (Vegetation) تلوث النباتات الخضرية

كانت الطماطم والشعير والبرسيم هي المحاصيل الرئيسة وقت وقوع الحادث، كما كان 
 اك أساليب تحليلية منشورة للتفريقوهن. نتاج أقل نسبياً من البطيخ والفلفل والذرةهناك إ

 1ـ3الرقعة

 المفتاح

 5المنطقة 

 كلم 1 1/2 0

نقطة Pالمحطة
 3التأثير 

 بالوماريس
   1ـ  2المحطة        

 2ـ  2المحطة 
 2ـ  2 الموقع

 2المنطقة 

 1ـ5الموقع

 2ـ3المحطة 2ـ5الموقع

 2ـ3الموقع 3المنطقة

 1ـ  2 موقعال

1200> 
  120ـ  1200
120 – 12  

12<  

التلوث األصلي
 2م/كيلوبكريل

 
  محطة

      2.2 
17  
87

المساحة المتأثرة
 )هكتار(

نهر 
 األلمنزورا

 نقطة االصطدام
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الموجود على سطح النباتات  والبلوتونيومبين البلوتونيوم الممتص أيضياً من النباتات 
وكما كان متوقعاً، أظهرت القياسات أن . سطحي بسبب الغبار أو سقوط المطر كملوث

ومع ذلك فإن قيم عوامل التركيز . هم للتعرض البشريالغذاء الملوث هو مصدر م
المنشورة ـ من التربة إلى النبات في بالوماريس تبلغ عشرة أضعاف القيم المناظرة 
والمنشورة عن المناطق األخرى، وقد يكون ذلك عائداً إلى التلوث السطحي للنباتات 

  .والذي لم تتم إزالته بالكامل 
  

  (Plutonium Resuspension)يوم على جسيمات صغيرة إعادة تعلق دقائق البلوتون

أقيمت ست محطات ألخذ عينات من الهواء في األصل في بالوماريس، إالّ أنه ـ 
. وألسباب عديدة ـ لم تستمر هذه المحطات جميعاً في العمل طوال فترة الدراسة كلها

ـ على الشكل ومع ذلك، فإن هناك سجل كامل إلثنتين من هذه المحطات، مشار إليهما 
في قرية بالوماريس والتي  Pوتقع المحطة . Pوالمحطة  1ـ  2بالمحطة  )10ـ  12(

في الوادي، والتي تحيط تالله  1ـ  2نسمة، بينما تقع المحطة   760يسكنها حوالي 
  .بالمنطقة بالغة التلوث 

متوسط التركيز السنوي للتلوث في كلتا المحطتين،  )7ـ  12(ويلخص الجدول رقم 
إضافة إلى بيانات من محطات أخرى في شمال غربي إيطاليا وفي مدينة نيويورك وذلك 

المحمول في الهواء في طبقات الجو  239–ولقد تم كشف البلوتونيوم . ألغراض المقارنة
على اتساع العالم، وذلك نتيجة لتجارب األسلحة النووية في الجو، ) التروبوسفير(السفلي 

ومعظم ذلك البلوتونيوم قد انطلق . حين حرمت تلك التجارب 1963في فترات ما قبل 
الطبقة السفلية ثم انتقل بعد ذلك ببطء إلى ) االستراتوسفير( فوق السفليةإلى طبقات الجو 

 . )التروبوسفير(

وتم تزايد البلوتونيوم المحمول في الهواء ـ باضطراد ـ فوق مستوى الخلفية الطبيعية 
مرتفعة طوال سنوات الدراسة، وكانت المعدالت السنوية  1 ـ P ،2عند كلتا المحطتين 

 1967على التوالي وذلك خالل الفترة  1ـ  P ،2عند المحطتين  48، 2.5 بالمعاملين
. سنوات 7واتجهت قيم التراكيز في مدينة بالوماريس نحو الزيادة بعد حوالي . 1974ـ 

التي انتقلت إلى المدينة من  وقد يكون ذلك نتيجة لتلوث الشوارع بكميات من األتربة
المناطق الزراعية شديدة التلوث عن طريق حركة المعدات الزراعية والبشر وحيوانات 
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فقد عزاها الباحثون  1ـ  2أما القيم العالية للتلوث والتي لوحظت عند المحطة . المزارع
  .اإلسبان إلى استزراع أراض جديدة في هذه المنطقة 

 7ـ  12الجدول رقم 
 ةأماكن مختلف فيكيز البلوتونيوم في الهواء اتر اتطتوسم

  )أ()ميكرو بكريل في المتر المكعب(
 بالوماريس، اسبانيا 

 السنة
 مدينة نيويورك

الواليات 
 المتحدة

شمال غرب 
2ـ  2 الموقع في المدينة إيطاليا

1966 
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974

3.1 
1.3  
2.0  
1.5  
1.8  
1.5  
0.7  
0.3  
1.1

2.6 
1.6  
2.7  
1.8  
1.8  
1.7  
0.8  
0.5  
1.4

14.8  
4.1  
2.6  
2.6  
2.2  
  )ب(1.8
  )ب(1.8
2.2  
4.1 

44.8  
441.8  
21.8  

142.1  
5.9  
2.2  

10.4  
3.0  
8.1 

  . (Iranzo and Richmond, 1987)من ايرانزو وريتشموند )  أ(
  .الحد األدنى للكشف ) ب(

حطات رصد ثابتة، فإنها لم تشمل أية وحيث أن تلك البيانات قد تم الحصول عليها من م
معلومات عن التعرضات اإلشعاعية لألفراد العاملين في الحقول، وربما كان العاملون 
في تشغيل المعدات الزراعية قد تعرضوا لمستويات مرتفعة عند جفاف الحقول أعلى مما 

البلوتونيوم قد  وإذا كانت جسيمات. تشير إليه البيانات المجمعة بواسطة المحطات الثابتة
المعدن تكونت في األصل ـ كما هو متوقع ـ على هيئة دخان ناتج عن احتراق هذا 

 1أقل من (، فإن البلوتونيوم سوف ينتثر في البيئة في شكل جسيمات بالغة الدقة )الفلز(
يمكن لها أن تتعلق بجسيمات كبيرة نسبياً من التربة، ومن خالل تحرك تلك ) ميكرو متر
وقد وجد أن حوالي . تتحدد السلوكيات الديناميكية الهوائية النتشار البلوتونيوم الجسيمات

ميكرومتر، ذلك برغم أن هذه  10من البلوتونيوم مرتبط بجسيمات يتجاوز حجمها  90%
القياسات قد تمت بعد تعريض العينات لعمليات النقع والتشتيت بالموجات فوق الصوتية 

(Iranzo et al., 1992)يمكن أن يؤدي إلى زيادة في كمية الجسيمات الدقيقة  ، وهذا
عن طريق فصلها عن جسيمات التربة كبيرة الحجم، والتي تكون مرتبطة بها بالقوى 

  .السطحية 
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  القياسات البشرية

ن فرداً سنوياً في مدريد، ع 125وص إشعاعية لحوالي ـات طبية وفحـتمت متابع
تحليل لتقدير كمية  1815جسم، ومن بين لطريق تحليل البول وإجراء العد لكامل ا

 10(يوم /ملّي بكريل 0.37فرداً فوق  124البلوتونيوم، كانت تراكيز البول من 
، وذلك هو الحد األدنى لحساسية أجهزة الكشف عن البلوتونيوم، وهذه )يوم/فيمتوكوري

الة الحساسية تمكن من التعرف على الحاالت التي يتجاوز فيها مكافئ الجرعة الفع
(EDE)  ًويقدر أن مكافئ الجرعة الفعالة ). ريم 2.0(سيفرت  0.02لخمسين عاما
حدث حالة فقط من بينها كان أقصى تعرض قد  33في ) ريم 5(سيفرت  0.05تجاوز 

) ريم 20ـ  15(سيفرت  0.2ـ  0.15بين  تتراوحلخمسة أشخاص حيث تلقوا جرعة 
(Iranzo et al., 1988).  

لجسم للبلوتونيوم، وكانت كل القياسات دون الحد ات العد لكامل اجرى كذلك إجراء قياس
  ) .نانو كوري 22(بكريل  814األدنى لحساسية الكشف وهو 

إن حادثة بالوماريس ـ برغم أنها حادثة مؤسفة ـ قد وفرت فرصة فريدة لدراسة 
عن هذه امتصاص البلوتونيوم في بيئة ريفية ملوثة، ولم ينشر أي نتائج طبية ذات أهمية 

وذلك أمر ال يدعو للدهشة نظراً لقلة عدد سكان المنطقة وضآلة الجرعات التي . الحادثة
  .ها تلقو

  
1968في جرين الند  52تحطم طائرة ب ـ 

تابعة لسالح الجو األمريكي  52تحطمت قاذفة قنابل من طراز ب ـ  1968في عام 
ما أدى إلى تفجر الشحنة الجوية شمال جرين الند، م (Thule)بالقرب من قاعدة ثول 

 ,Aarkrog)الكيميائية المتفجرة في أربعة من القنابل النووية كانت تحملها القاذفة 
1971a) . على  241–يوم واألمريش 239–وتناثرت كمية غير معلومة من البلوتونيوم

. رومع ذوبان الثلوج في الربيع، انتقل التلوث إلى مياه البحر وإلى قاع البح. ثلوج البحر
وتعرضت الدراسات اإلشعاعية البيئية في السنوات الالحقة إلى دراسة سلوكيات تلك 

. (Aarkrog et al., 1984)العناصر في الرواسب والكائنات البحرية في قاع البحر 
–من البلوتونيوم ) كوري 27(تيرابكريل  1وقد احتوت الرواسب البحرية على حوالي 

ومن عام . 1968لكميات التي وجدت عام ارب اتق، وهذه كميات 1979في عام  239
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 بيئة قاعِسنة، ووجد أن /كم 0.4 سرعة قدرهاب أفقيحدث انتقال  1979إلى عام  1974
ولم يتم . الرواسب جرد مخزونمن   0.5x10-3:  صغيرٍ لم تحتوِ سوى جزءالبحر 

ه السطحية، أو العثور على البلوتونيوم أو األمريسيوم في النباتات التي جمعت من الميا
  .من األسماك أو الثدييات البحرية 

  
א א א א אאא

א
عن بعد  يـعالج إشعاع اـتادثتان خطيرتان، تسببت فيهما وحدكانت هناك ح

حدة من ، وفي آثار إشعاعية حادة، كما أسفرت وا)انتشاري(واسعٍ  في تلوث مهجورتان،
ي المكسيك، وجويانيا في ووقعت هذه الحوادث ف. هاتين الحادثتين عن حدوث وفيات

  . البرازيل
وكانت هناك أمثلة أخرى عن مصادر ألشعة جاما موجودة في غير موضعها الصحيح 

إلى انتشار التلوث  يات أو إصابات، إالّ أنها لم تفضأو مسروقة، وأدت إلى حدوث وف
مثالً، توفى ثمانية أفراد من عائلة واحدة، وفي إقليم شانكسي  ففي المغرب. البيئي

(Shanxi)  في الصين، أدى مصدر إشعاعي مفقود إلى إصابات إشعاعية ألربعة
 ,UNSCEAR)وخمسين شخصاً أدخلوا على إثرها المستشفى، وإلى أربع حاالت وفاة 

1993) .مركز طبي في  من 192–إيريديوم  مصدرِ وهناك حادث آخر انطوى على فقد
، وأسفر هذا الحادث عن وفاة واحد من (Jones, 1994)مدينة إنديانا بوالية بنسلفانيا 

من غير العاملين في المجال االشعاعي إلى  أفراد المرضى، كما أسفر عن تعرضِ
للتلوث  ، إالّ أنه لم يحدث انتشار)ريم 22(سيفرت  0.22جرعات مرتفعة وصلت إلى 

ث واقعة منشورة فقد وقعت في جمهورية أستونيا، وأدت إلى حالة أما أحد. اإلشعاعي
  . (Dunlap, 1995a)وفاة واحدة وإلى عدة إصابات إشعاعية شديدة 

المعاد تدويره  للفوالذوهناك العديد من الحوادث الناتجة عن التلوث اإلشعاعي 
(Lubenau and Yusko, 1995) . لمعاد ا للفوالذوفي واحدة من أشد حاالت التلوث

 1000في تشييد حوالي  60–الملوث بالكوبالت  الفوالذتم استخدام هذا  حيث تدويره،
وبالرغم من . بناية في تايبيه عاصمة تايوان 85دراسي في  شقة سكنية، ومكتب، وفصٍل

ا ة، فقد تراوحت الجرعات اإلشعاعية التي تلقاهعدم صدور تقارير عن إصابات شديد
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ومازال ). سيفرت 1.3إلى  0.03(ريم  130إلى  3من  سنوات 10السكان على مدى 
  .(Chang and Kau, 1993)فصيلية كثيرة جارية في هذا الشأنهناك دراسات ت

وجويانيا  (Juarez)لمناقشة لحادثتي جواريز  بالتفصيل وف نتعرض اآلنوس
(Goiania) .  

  
  1983بالمكسيك عام  (Juarez)في جواريز  60–الكوبالت 

 450تم تفكيك وحدة للعالج اإلشعاعي عن بعد تحتوي على  1983 في شهر ديسمبر
في ) خردة(، ثم بيعت هذه الوحدة كمهمل 60–من الكوبالت ) تيرابكريل 16.7(كوري 

من  (Rio Grand)بالمكسيك على الناحية األخرى من ريو جراند  (Juarez)جواريز 
مع هذه ) غير السليمة( ةظالفوأدت طريقة التعامل . بوالية تكساس (El Paso)الباسو 

، إلى تمزق المصدر (Scrap yard) )ةالخرد(المهمالت الوحدة في مساحة تخزين 
 2.8(ملّي كوري  75والتي يحتوي كل منها على  60–أقراص الكوبالت  وتبعثر. المشع

واختلطت . (Burson and Lushbaugh, 1990)ـ في أنحاء المكان ) جيجابكريل
مع كافة أنواع الخردة، والتي تم نقلها بعد ذلك إلى مسبك لصهر  أقراص الكوبالت المشع

الذي تم تشكيله بعد ذلك إلى قضبان  الفوالذ وانصهرت المادة المشعة مع. الفوالذ
التي شحنت بعد وللتسليح، وقواعد للمناضد المعدنية وأجزاء من المحركات الكهربية، 

تلك األحداث تناثرت عدة مئات من وفي خضم . ذلك إلى الواليات المتحدة األمريكية
 حنات والتي تركت في أحد شوارع مدينة جواريزاأقراص الكوبالت المشع في إحدى الش

في  والشاحنة المتروكة ومن هنا أصبحت ساحة تخزين الخردة. الشهر علىلفترة تزيد 
  .هما المصدران الرئيسان لإلشعاع الذي تعرض له الناس  الشارع

فرصة للكشف عن هذه األحداث بالمرة، لو لم يحدث ما جرى في  وربما لم تكن هناك
حين وقفت شاحنة تحمل قضبان تسليح من الصلب ـ بغرض  1984منتصف يناير 

تسجيل البيانات ـ عند مدخل معمل لوس أالموس الوطني بوالية نيو مكسيكو، فقد 
سلطات للتحقيق ا حدا بالانطلقت إشارات اإلنذار بوجود مصادر مشعة في الشاحنة، مم

أدى في النهاية إلى الوصول إلى المسبك الذي جرى فيه تصنيع في األمر، الشي الذي 
وبعد إنذار فرق الطوارئ التابعة لوزارة الطاقة األمريكية، . هذه القضبان في المكسيك

وتم بهذه الوسيلة العثور على الشاحنة المتروكة . بدأت عمليات مسح جوي واسعة المدى
وارع جواريز، حيث دلت أعمال التفتيش عليها أنها قادرة على إحداث في أحد ش
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وأسفر المسح ) ساعة/غراي 10(ساعة /رونتجن 1000تعرضات إشعاعية تصل إلى 
 50اإلشعاعي أن التعرضات داخل المنازل في هذه المنطقة كان يمكن أن تتراوح بين 

انت الشاحنة قد تركت في وعند إجراء التفيش ك). غراي 2إلى  0.5(رونتجن  200إلى 
 1(ريم  100يوماً، وتلقى ثالثة من األفراد جرعات ربما تجاوزت  50االنتظار حوالي 

  ).سيفرت

فقد تراوحت الجرعات التي تعرض : أما األحوال في مستودع الخردة فكانت أسوأ بكثير 
 6.4إلى  3.9(ريم  635و 390لها خمسون شخصاً كانوا يعملون في المكان بين 

من قواعد المناضد  3000ور على ، ثم بدأت عمليات التنظيف، حيث تم العث)رتفسي
وتم . بناية كلياً أو جزئياً 834طن من قضبان التسليح، وكان من الالزم إزالة  600و

للتخلص من النفايات المشعة حيث تم التحفظ على حوالي  (depot)إنشاء مستودع 
 Burson and)عب من مواد أخرى متر مك 5000متر مكعب من التربة و 16000

Lushbaugh, 1990) .  

تقديرات للجرعات التي تلقاها العاملون وأفراد  )8ـ  12(ويلخص الجدول رقم 
وقد تم تلقي هذه الجرعات على فترات ممتدة، ومن هنا كانت أعراض . الجمهور

 التعرض اإلشعاعي خفيفة، فقد كانت هناك حاالت من االضطرابات المعدية ونزيف
األنف وانخفاض عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال الذين تعرضوا لجرعات إشعاعية 

  .شديدة 

توزيع الجرعات التي تلقاها العاملون والجمهور نتيجة حادث  8ـ  12الجدول رقم 
  )أ(التلوث في جواريز بالمكسيك

 )ريم(الجرعات  )سيفرت(الجرعات عدد السكان
5 
80  
720  
3200 

 7إلى3
  0.25نحو 

  0.25إلى  0.005
 0.005أقل من

  700إلى  300
  25نحو 
  25إلى  0.5

 0.5أقل من 
  . (Burson and Lushbaugh, 1990)عن ) أ(
  

  1987بالبرازيل عام  (Goiania)في جويانيا  137–السيزيوم 

وقع حادث أكثر خطورة ـ وإن كان متشابهاً في مالمحه األساسية مع حادث جواريز ـ 
في والية جويانيا بالبرازيل، فقد تركت وحدة للعالج اإلشعاعي عن  1987في سبتمبر 
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على هيئة  ،137–من السيزيوم ) كوري 1375(تيرابكريل  51بعد ـ تحتوي على 
 ; Paschoa et al., 1993)في عيادة طبية مهجورة  CsCl2مسحوق كلوريد السيزيوم 

Oliveira et al., 1991) .على المصدر  وقد أزيل الجزء األساسي المحتوي
من وعاء التدريع الخاص به وُأخذ  ،حوالي خمسين كيلو غراماً ، والذي يزناإلشعاعي

وكانت بضع عائالت تعيش في هذه البناية، . في عربة يد إلى منزل أحد عمال النظافة
وأمضى رجالن قرابة الثالث ساعات في محاولة لتفكيك المصدر مستخدمين مطرقة 

الخامس سلمت الخردة إلى واحد من جامعي النفايات والذي  وفي اليوم. وأدوات أخرى
وضعها في كومة مخزونة في فناء خلفي، وقد الحظ الرجل صدور إشعاع ضوئي عنها 
مساء ذلك اليوم، وعلى ذلك فقد نقل الرجل المصدر إلى غرفة المعيشة في منزله، وظل 

ع ألسرته ولجيرانهم، وقام هذا الجسم في الغرفة لمدة أسبوعين وكان مثار حب االستطال
ثم نقل المصدر بعد ذلك إلى . بعضهم بخلع قطع من المصدر واالحتفاظ بها كتذكار

 وفي. مستودع نفايات آخر، حيث جرت محاولة أخرى لتفكيكه باستخدام منشار آلي قوي
الخامس عشر أصاب القلق زوجة واحد من الرجال العاملين في جمع النفايات، ألن  اليوم
من أصدقائهم الذين تعاملوا مع المصدر ظهرت عليهم أمارات االضطراب المعدي  كثيراً

والمعوي، وحملت المرأة المصدر إلى المفتش الصحي المحلي، وفي اليوم التالي قام أحد 
الفيزيائيين بفحصه وأفاد بأنه مصدر قوي لإلشعاع، وأرسل فريق من المتخصصين من 

لى مكان المصدر، وبدأت من هنا محنة قاسية استمرت اللجنة الوطنية للطاقة النووية إ
مع البعض لمدة ثالثة شهور بسبب مصاعب تقنية بالغة التعقيد، إضافة إلى درجات 

 ,IAEA)السائدة جغرافياً واجتماعياً  واألوضاع األقل من المثاليةالحرارة العالية 
1988 ; Health Physics, 1991) .  

كيلومتر  1سيزيوم قد توزع على مساحة تبلغ حوالي وقد تبين أن مسحوق كلوريد ال
مربع، وانتشر بفعل النشاط البشري، والمطر الغزير، والرياح وتحركات المارة 

جلت طرائق إلزالة التلوث باستخدام المذيبات وأوراق السنفرة مع وقد ارتُ. والسيارات
 )9ـ  12(م رق تحويل النفايات إلى مستودع أنشأ في مكان قريب، ويوضح الجدول

 .التي اعتمدت في عمليات التنظيف قائمة بحدود التلوث 

استئصال  جراء اإلصابات االشعاعية الشديدة، وتموفي النهاية توفي أربعة أشخاص 
وتبين أن هناك مائة وواحد وعشرين شخصاً يعانون من تلوث . لشخص خامس الذراع

المستشفى للعالج من  إشعاعي محسوس بأجسامهم، أدخل واحد وعشرون منهم إلى
وفي أعقاب حادث جويانيا، تم استخدام أزرق . الدم في قروح جلدية خطيرة، أو تغيرات
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غرام يومياً لتعجيل  10و 3للعالج، وبجرعات تراوحت بين  (Prussian blue)بروسيا 
 اوأدى استخدام أزرق بروسي. (Melo et al., 1994)من الجسم  137–إزالة السيزيوم 

 %71، وبمتوسط قدره %84ـ  51الجرعة اإلشعاعية للبالغين بنسبة إلى خفض 
وتراوحت الجرعة الداخلية . بصرف النظر عن قيمة الجرعة المعطاة من أزرق بروسيا

لمعظم ) راد 97إلى  0.46(غراي  9.7x10-1إلى  4.6x10-3الكلية المودعة بين 
  .البالغين المصابين بالتلوث اإلشعاعي 

  9ـ  12الجدول رقم 
  )أ(حدود التلوث المستخدمة خالل عمليات التنظيف في حادث جويانيا بالبرازيل

 الحدود الكمية

  التلوث السطحي العام
اإلشعاع الجامي في

  المنازل
اإلشعاع الجامي

 خارج المنازل

   2سم/ نانوكوري  0.1
  ساعة/ ن ميكرو رونتغ 50
  

ساعة/ ن ميكرو رونتغ 100

  )2سم/ بكريل  3.7(
/ميكرو غراي  0.5حوالي (

  )ساعة
)ساعة/ ميكرو غراي  1حوالي (

  (da Silva, 1991)مأخوذة من ) أ(

وتحت  (Rosenthal et al., 1991)وكان من الضروري التصدي لكثير من المهام 
  :ظروف شديدة الصعوبة فيزيائياً واجتماعياً، وشمل ذلك 

  ـ تحليل عينات من البول والبراز 1
  الجسم لكاملـ تجهيز عداد  2
  شخص 200لمايزيد عن  لكامل الجسمـ إجراء عمليات العد اإلشعاعي  3
  ـ تقويم الجرعات لكل من تعرضوا لإلشعاع 4
  ـ تحسين طرائق إزالة التلوث 5
  ـ إدارة النفايات 6
  ـ إدارة عمليات عالج المرضى 7
من لتعجيل إخراج السيزيوم ) حديدي حديدوسيانيد(ـ دراسة كفاءة أزرق بروسيا  8

  الجسم
  .ـ التواصل مع وسائل اإلعالم  9
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لى ضرورة ل في التنبيه إمهمة تتمث وربما يؤدي هذا الحادث ـ برغم بشاعته ـ خدمةً
ويمكن . بيئيالحوادث التي تنطوي على مخاطر تلوث  االستعداد الكامل لمثل هذه

 سبق (Reviews) ممتازة إستعراضيةالوقوف على كثير من التفاصيل في دراسات 
  . (IAEA, 1988 ; Health Physics, 1991)اإلشارة إليها 

وكان من الممكن تحاشي حادث جويانيا تماماً مثل بعض الحوادث األخرى التي أتى 
ذكرها ـ أو التخفيف كثيراً من آثارها، وذلك بالتنفيذ الصارم للمتطلبات الرقابية، 

استخدام كلوريد السيزيوم ـ  ومن الواضح في هذه الحالة أن. وباعتماد التخطيط المسبق
لقد كان المصدر مسجل . القابل للذوبان في الماء ـ ساهم كثيراً في تفاقم شدة الحادث

هو ) غير المنضبط(لدى الجهة الحكومية المسؤولة، ولكن الجهاز التنظيمي المتسيب 
 .الذي سمح بترك هذا المصدر الكبير مهجوراً، وبدون أدنى سيطرة للتخلص اآلمن منه

إن من واجب النظام الرقابي أن يضمن اإلشراف الكامل على مثل هذه المصادر من 
 .المهد إلى اللحد 
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الصرف شعاعي البيئي بصورة مالئمة إلى مراقبة يمكن تقسيم الرقابة على النشاط اإل
. (Environmental surveillance)والمسح البيئي (Effluent monitoring) )الدفق(

نشآت من الم المنبعثةنواع النويدات المشعة أبقياس كميات و الصرفمراقبة  تهتم
المسح البيئي عنى يو. (Source term) بحد المصدرما تدعى  شعاعية، والتي غالباًاإل

وساط البيئية مثل الهواء، الماء ، الكائنات الحية، شعاعي في مختلف األبقياس النشاط اإل
يركز هذا الفصل على المسح البيئي بصورة أساسية بينما تعالج مراقبة . والمواد الغذائية 

التمييز بين مراقبة  على أي حال، أنا يجدر مالحظته، ومم. إلشارة فقطالصرف با
بالنسبة للمصادر المنتشرة كالمواد المشعة  والمسح البيئي ال يكون واضحاً الصرف

 في توصيفالبيئية اعتياديا  المتبعة في المراقبةالطرائق  ما تستخدم المطمورة، وعادة
  .المصدر 

ة إقليميتلك التي تكون  :مسح البيئيمن برامج ال، هناك نوعان الموبعموم الك
(Regional) ق ـك التي توفر معلومات حول  المناطـا وتلـة بطبيعتهـو عالميأ

ة ـن الناحيـوم .ةـن تنبعث منها  المواد المشعأة، يمكن ـأة معينـاورة لمنشـالمج
م مـع تنسجـب ان ـيجمنشـأة ما ع ـة على موقـج الرقابـن برامـإة، فـالمثالي

ة ـو التابعأة المحلية ـات الحكوميـل السلطـن قبـدار مـت برامـج الرقابـة التي
والتي بدورها يجب أن و الدولة، أر معلومات بمستوى عموم الوالية ـة  لتوفيـللوالي

ن قبل السلطات ـدار مـة التي تـو العالميأة ـة الوطنيـالرقاب تنسجم مع برامج
 -Pan)مريكيةلمية  مثل منظمة الصحة للدول األو المنظمات العاأة ـالوطني

American Health  Orgnization)و الوكالة الدولية أة الصحة الدولية ـ، منظم
هذه الوكاالت الدولية بتجميع معلومات  كـلت ـة، قامـوفي الحقيق .ةـللطاقة الذري

ة ـالعلمي ةـاللجن تنشرهعلى ذلك ما  مـال مهـ، وكمثي البيئـيـعن النشاط اإلشعاع
مختصرات  من بصورة دورية شعاع الذرياإل تأثيراتم المتحدة حول ـملأل ةـالتابع

 تتضمن المعلومات المجمعة من عمليات المسح البيئي في جميع أنحاء العالم
)UNSCEAR , 1958-1994.(  
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  :إلى ما يأتي  برامج المسح البيئي المتعلقة بمنشآت معينةومن الممكن  تقسيم  

المستوى اإلشعاعي القاعدي قبل التشغيل لتوفير معلومات عن  والمسحميم التصـ  1
التأكد من حدوث تغييرات بسبب إجراء أي نشاط ه المقارنة ب من خالل الذي يمكن
  .       نووي محدد

   . تشغيلي ينفذ خالل مدة عمل المنشأة مسح عمليبرنامج  ـ 2
فيها توفير  يلزمالتي ولة طارئة حا لحدوث اًانتظار معلق مؤقتاً مسحبرنامج ـ  3

  .معلومات غير اعتيادية
للمنشأة على البيئة  متبقيما بعد التشغيل لتقويم أي تأثير  مسح لفترةبرنامج ـ  4

  .شعاعية اإل

المتطلبات لبرامج المسح اإلشعاعي هو التقيد وااللتزام بما يكون الهدف الرئيسي  وغالباً
ذات العالقة تأكيد االلتزام بالحدود اإلشعاعية في  الحكومية للمراقبة وللمساعدة
، مثل المسح اإلشعاعي عينات بعض روفِّويمكن ان تُ. الموضوعة من قبل الحكومة

 معبصورة مباشرة  ربطهايمكن  مياه الشرب، والغذاء معلوماتو عينات الهواء
ات المسح بينما تكون األنواع األخرى من عين، الجمهورفراد شعاعية ألاإل اتالجرع

. من المنشأة اإلطالقاتبهدف التحقق من سالمة أدوات التحكم في دة ومحد اإلشعاعي
 وعينات، الرواسب، المياه غير المستعملة للشرب، العيناتنواع من مثلة هذه األأومن 

  . المأهولة بالسكانالهواء في المناطق غير 

عن  فقطن حالها تقديرات حسأن توفر في أن برامج الرقابة يمكن أد على يويجب التأك
عادة ، يكون التقدير الحقيقةوفي . شعاعي للسكان الموجودين خارج الموقعلتعرض اإلا

 وحدودوعند التشغيل ضمن التشريعات  .(Upper  bound)العليا  على شكل الحدود
ن مطلقات المنشآت النووية الحديثة تكون قليلة فإ، )الفصل الثالث أنظر( السائدةالتصاميم 

وحتى في . غالباً ال يمكن تحسس المستوى اإلشعاعي البيئي العائد للمنشأة داً بحيثج
ما تكون مصحوبة  ن المعلومات غالباًإطلقة من المنشأة، فنالمواد المشعة الم سحالة تحس

ويعتمد  .المسح اإلشعاعي حدث برامجأاستخدام  عند، حتى بدرجة كبيرة من عدم اليقين
جهزة المستخدمة، الطرائق المنفذة ونوع األ المشاهداتنوع وعدد ن على يمقدار عدم اليق

وكنتيجة لهذه  .فيزيائية األساسيةوالمعلومات، والمحددات ال العيناتالمستخدمة في تحليل 
 اتحدود الجرعب االلتزام نإ، فسحالم الموجودة في برامج (Limitations) المحددات
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خص للمطلقات ، وعلى األتشغيل االعتياديأثناء الشعاعية الواردة في التشريعات اإل
عادة باستخدام المطلقات المقيسة ونماذج االنتقال البيئي  ينبن تُأ، يمكن المحمولة جواً

 اًالبيئي توكيد المسحما توفر معلومات  وغالباً). 14و 5الفصلين  أنظر( اتوالجرع
  . الحدود التشريعيةب االلتزام تم بأنه اًضافيإ

 واإلعداد التخطيط بيئي جيد مسحٍ همية لبرنامجأكثر النواحي أن من إ، فةومن ناحية جدلي
غير  ةبيئي اتطالقإ تؤدي إلىعلى توفير معلومات في حالة الطوارئ التي هو قدرته 

حدوث إطالق كبير ال وفي حالة  .من المواد المشعة بكميات كبيرة نسبياًلها مخطط 
المستقلة في القياسات  الف ويكون اإلرتيابموضوعاً للخاإلشعاع  قابلية كشفكون ت

كذلك فإنه عند حدوث حاالت طوارئ قد ال تعرف . متناسباً عكساً مع زيادة اإلطالقات
وربما ال يمكن معرفته بالدقة  ،في الحال الزمنيكميات المطلقات المشعة أو توزيعها 

 أفضل وأسرع، معلومات البيئي المسح برامجِ معلوماتُ روفِّولهذا تُ .المطلوبة إطالقاً
وعلى ضوء . الرياضية استخدام النماذج حالة من ة،طارئاللحالة لحول المترتبات البيئية 

 توفير متطلباتبطريقة يمكن معها  اًكون مرنين أيجب إن برنامج المسح البيئي ذلك،  ف
إلى  استجابة البرنامجوتحوير  تقوية القدرة على مع الحفاظ على عتيادياال البرنامج

  . حاالت الطوارئ المحتملة
اللجنة الدولية للوقاية من  من قبل ةالبيئي لمراقبةالمبـادىء األساسيـة لت ـضعو
، وهناك  (EPA, 1972)، ووكالة حماية البيئة(ICRP,1965-1984)شعاع اإل

للخبرات المستفادة من  عرضٍوتحتوي على تحسينـات مرجعية مستفيضة  منشورات
 ; IAEA,1966 ; Reinig,1970 ; NCRP,1976) متنوعةال ئيالمسح البيبرامج 

Kelly,1980 ; Watson,1980 ; Kathren,1984 ; Keith,1988 ; Kathern et 
al. ,1993c) . من المنشآت  لألنواع المتعددةي ـالبيئ المسـحوأصبحت متطلبات برامج

 الطاقة ومقاوليهالوزارة  وثائق إرشادية متاحةالنووية معروفة بصورة متزايدة وهناك 
(DOE,1991C) ات النوويةنظيملجنة الت تنظمها، وللمحطات الكهرونووية NRC 

(Meinke and Essig,1991a,b ) .  

تقل  لألفراد اتن الجرعأعطاء تأكيدات بإل المسحوبصورة مثالية ، يجب تصميم برامج 
وبسبب أنه  إالّ .الحكومية االرشادات وأ التنظيمات، يحدد عادة في معينعن مستوى 

بما فيه سح البيئي وحده ال يعتبر حساساً ن المإ، فالمحددات التي جرت مناقشتها سابقاً
المسح  أنشطةن إولهذا، ف. الصارمة السائدة حالياًالمعايير البيئية االلتزام ب لبيانالكفاية 
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ن تركز على طرائق االنتقال، األوساط، المواقع التي يحتمل ان تسبب أيجب  البيئي
و أن هناك واحد أبعادة ما يجد الباحث ، فالعمليةومن الناحية . عظم للسكاناأل اتالجرع

نسان، إلى البيئة وتعرض اإل النويداتطالق إاكثر من طرائق االنتقال الحرجة بين نقطة 
و أوسوف تكون هنالك واحدة . و ربما تلوث محمول جواًأمثل  نوع معين من الغذاء 
حرج، والتي باالرتباط مع النتقال اللحرجة ضمن طريق ااثنتين من  النويدات ا

وفي تشكل البؤرة األساسية لبرنامج المسح البيئي ، سوف المجموعة الحرجة من السكان
إالّ أنها قل، أهمية أبعض االحيان يكون هناك طرائق انتقال ثانوية تتضمن نويدات ذات 

  . مع ذلك تتطلب إجراء التحريات المناسبة
 معالجةعادة إ ومنشآت بالقرب من المفاعالت النوويةاً، مألوف كان، وفي الماضي

ن طريق االنتقال الحرج أن اليود المشع  كان النويدة الحرجة، وأاالفتراض ب ود، ـالوق
حليبها  ىي يعطتبقار، الالذي  تتغذى عليه األ العشبهذه النويدة على  هو ترسب

زال طريق مايام وفي هذه األ. السكان الذين يشكلون المجموعة الحرجة منطفال، ألل
خالل التشغيل  الصارمة الضوابطللحوادث المفترضة، ولكن  االنتقال هذا مهماً

ما تكون الغازات المشعة النبيلة  غالباً نواآل. اليود إطالقاتإلى خفض  أدتاالعتيادي، 
على طريق  وكمثال. الهواء هو طريق انتقالهاهي النويدات الحرجة و والمطلقة إلى الج

ر انهطالق إلى األو اإلأ جواً بطريق الحملطالق الترتيوم إاالنتقال الثانوي ربما يكون 
من  يكون حرجاً قد نتقالالا أحد طرقن أوبالرغم من . لمياه الشرب التي تكون مصدراً

 طرائقمراقبة  قد يكون من المرغوب فيهفلإلنسان القصوى  اتالجرع سببه ينأ حيث
قل أ تسبب في جرعةت كانت لووحتى  ،محتملةهمية أ اتذكون تربما ، ةثانويانتقال 

  .نسانلإل

االشعاعي بالقرب من المسح البيئي سوف يركز هذا الفصل على متطلبات برامج و
يمكن تطبيق المبادئ  وأنه نظمة مياه الشرب،أ )مسح( ومراقبة ت  النووية،آالمنش
، المستوى اإلقليمي، الوطني أو العالمي علىالمراقبة  اتفي  تصميم شبك لها ساسيةاأل

  .  (NCRP,1988)المنازل فيبمراقبة الرادون داخل  الطرائق المتعلقة أن نجد ويمكن

  .متعددة كاآلتي  عناوين مكن معالجة الموضوع تحتوي

 لتحديددراسة البيئة و التنظيميةالمتطلبات تحديد مرحلة التصميم، والتي يتم فيها  ـ 1
  :ل الحرجة بالنسبة إلى طرائق االنتقا
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طالقها إلى إية للمواد المشعة التي سوف يجري ئايية والكيمئالفيزيا الهويةتمييز ) أ(
  . البيئة

  وعاداتهم المعيشية لسكان  المتوقع تعرضهم؛المجموعة الحرجة من اتوزيع  )ب(

  . آليات االنتقال )ج(

  .اآلليات البيئية للتخفيف والتركيز) د(

تشغيل برنامج المسح البيئي عادة لسنة  بل التشغيل، والتي يجري فيهامرحلة ما قـ  2
والتأكد من  كفاءة   ،القائمةالرئيسية البيانات للحصول على واحدة قبل بدء التشغيل 

  ".تصميم  البرنامجو"جهزة األ
في  المجمعةعلى المعلومات  ها وتنفيذهايعتمد تصميموالتي  مرحلة التشغيل، ـ 3

ة والمالحظة أالمنشأداء استنادا إلى  حسب الحاجةمحورة  التشغيل، مرحلة ما قبل
  .طرائق االنتقال  لحركيةالمستمرة 

مسح إشعاعي لالستخدام في حاالت الطوارىء والتي تعتمد عادة في خطة  ـ 4
 تصميمها على النتائج المتوقعة اعتماداً على سيناريوهات مختلفة لحوادث مفترضة

  . (Computer modeled) الحاسباتواسطة  يجري  وضع  نماذجها ب
. شعاعيةة على البيئة اإلأثر المتبقي للمنشما  بعد التشغيل لتقويم األمسح برنامج  ـ 5

ولغرض االستفادة من المعلومات التي جمعت في مرحلة التشغيل، وتقدم تقنيات 
تصميم هذه المرحلة إلى حين وصول عمر فضل تأجيل ن من األإالمراقبة، ف

االستفاضة حول  تجر ولن، منشأة إلى عدة سنوات قبل العمر الذي صممت لهال
  .كثر من ذلكأمراقبة  ما بعد  التشغيل 

  : خمس قضايا  أساسية للمسح اإلشعاعي علىيعتمد  تصميم  كل برنامج 

  ؛ قياسه يجبما الذي  ـ 1
  ؛ )دف النوعيةمعطيات ه(، الموثوقية، والدقة  المطلوبة للكشف و الحد األدنىما ه ـ 2
  ؛ ن تجري القياساتأين يجب أ ـ 3
  ؛ ي  تكرارأب ـ 4
تقديرات للجرعة عليها إلى  جرى الحصولكيف يجري  تحويل البيانات التي ـ  5

  .اإلشعاعية 



 

563 
  

) (Design Phaseא

   لتحديدوما قبل التشغيل التخطيط  ول على معلومات كافية في مرحلتييجب الحص
 .من المنشآت  المقترحة التدفقاتتقال التي يتعرض الناس بواسطتها إلى  طرائق االن

بصورة جلية   يكون واضحاً سوف ن طريق االنتقال الحرجإوفي حاالت  متعددة، ف
دائما للظروف غير  الحذرولكن يجب توخي . نتيجة  التقويمات السابقة  لحاالت مشابهة

خير كانت مثلة على األواأل شعاع،إلى اإل االعتيادية التي ربما تؤثر في تعرض السكان
 أو تناول) 15و 7أنظر الفصلين ( إلنشاء األبنيةاستخدام بقايا مطاحن اليورانيوم كمواد 

ز الشكل ويمي). 11الفصل انظر ( 106–ثنيوم وعشاب البحرية  التي تميل لتركيز الراأل
ن يتعرض بها  أتي يمكن ساسية الالموجود في الفصل القادم طرائق االنتقال األ )14-2(
  .نسان إلى الملوثات المشعة  في البيئة اإل

وفيما  ا،ـة التي يخطط لبنائهأيعتمد تصميم برنامج المراقبة قبل التشغيل على نوع المنش
ن إ. شعاعيةثير على الخلفية  اإلألها ت الطبيعية غير أخرىاذا كانت هناك مصادر 

 اختبارالخلفية في الماضي كان ر على الصنعي الرئيس والذي أثّ شعاعمصدر اإل
 اختبارات تجارب على الحالي رظاحترام الح سريان وعلى افتراض .سلحة النوويةاأل
على أنها من  الكميات القليلة المتبقية تفسير نه من السهل نسبياًإسلحة في الجو، فاأل

زيادة إلى ، وبسرعة ثة تشرنوبلدحا توفي الوقت الحاضر أد. التساقط في الماضي
 الشمالي نصف الكرة مناطقجميع  في قابلة للكشفشعاعي الجوي في النشاط اإل مؤقتة

وفي . باوورأفي وسط  137-من السيزيوم قابلة للقياس رضية باقيةأملوثات خلفت و
ثر أخرى بحيث تتُأمن  كبيرة إلى  درجة قريبةً ما ةأتكون منش قدبعض الحاالت 

لمنشآت ان برامج مراقبة ا أكم. عتياديةل االـغيبالمطلقات المشعة في حاالت التش
ر تحتاج إلى معرفة احتمالية التلوث من انهل إلى األـالسائصرف النووية التي تقوم ب

ن أيمكن  )على سبيل المثال( المؤسسات الطبيةف. على النهرأة في دآت الموجوـالمنش
التي تصل جاري الم إلى مياه 131-من اليود ) غير متوقعة(مفاجئة  تضيف كميات
 في المستويات العالجية ذات جرعاتالطرح أساساً إلى  وهي تعود ،بدورها لألنهار

إلى  وقد عرضنا سابقاً المطلقات. (Prichard et al.,1982)جسام المرضى أ مفرزات
  .العاشر البيئة  المرافقة للطب النووي في الفصل  

للقياس  نظامٍ وفقل التشغيل ـبق  المسحات ـن  متطلبإدأ، فـمن حيث المبووبهذا، 
  : شملت
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في  عن المعتاد شعاع الطبيعياإل مستوى ذا كان هناك أي شذوذ فيإما  يحدد ـ 1
  . المنطقة

 التي در الطبيعية وتلكابين المص وتوزيعهااما جشعة أل  ةيالمحيطويات تالمس حددت ـ 2
  . نسانمن صنع اإل

همية، أكثر النويدات األض ة لبعاألساسي) المعطيات( اتالمستويعلى  ليحص  -3
ويجب أن يتيـح تصميـم  .نساني من صنع اإلـك التـا وتلـة منهـالطبيعي

البرنامـج سرعـة معرفة التغيرات في الخلفية اإلشعاعية والتي ال يكون 
ذه البيانات في السنة التي ـم هـن تتراكأن ـويمك. مصدرها المنشـأة ذاتهـا

استخدام تقنيات سوف يجري وصفها في هذا الفصل  ة  بأتشغيل المنش ءتسبق بد
  . الحقاً

التي  البيئية لجمع نوع المعلومات الدراسة التي تجرى قبل التشغيلن تستخدم أويجب 
الحرجة التي يتعرض لها  اتجرعالاالنتقال الحرجة و تكون الزمة لتقدير طرائقسوف 
التشغيل استنباط تقنيات تنبؤ قبل  للمسحساسية هداف األن يكون من األأويجب  .السكان

العضو الحرج لكل  وربما جرعة )المؤثر( الفعالة يمكن  بواسطتها تقدير مكافئ الجرعة
وعلى سبيل المثال،ما . و الماءأكانت في الهواء  سواءطالق من النويدة  الحرجة، إ وحدة

كمية معلومة  اتطلق فيه قناةسماك من الفرد نتيجة استهالك األ يتلقاهاهي الجرعة التي 
طالق معين من إالغدة الدرقية الناتجة عن  و ما هي جرعةأ؟  سنوياً 137-من السيزيوم

 يجب جراء هذه الحسابات،إلتمكين المرء من  من مدخنة  ذات علو معلوم؟131–اليود 
 وأقبل التشغيل لمدة سنة واحدة  مائية ماالجوية وال رصاداألالحصول على معلومات 

تضمن المعلومات المناخية سجل التوزيع التكراري المزدوج  لسرعة ن تأويجب  .كثرأ
، اتجاه الريح، (The joint frequency distributions of wind speed)الريح 

نه يجب التأكد  من إضافة إلى  ذلك، فإ. (Class of Stability) وصنف  االستقرار
و أ، العينات، (Dye Studies)الصبغة  باستخدام دراسات الواصلةخواص المزج للمياه 

معلومات  وتوجد. اتساليب تقديرات الجرعأ 14ويناقش الفصل . خرىالوسائل األ
 متاحة(Default data)  )1(وجداول وبيانات مفصلة بديلة اتعن تقدير الجرع مفصلة

  .(NCR,1977; Till and Meyer,1983; NCRP,1984a,1996a,b) في المراجع

                                                           
لومات البديلة عند وجود نقص في المعلومات الخاصة بالموقع أو يكون الحصول يمكن استخدام المع (1)

بما يعني أن استخدامها يعطي قيماً للجرعات " متحفظة"وعادة ما تكون المعلومات البديلة . عليها مكلفاً
وأكثر ما . المحسوبة أعلى من الجرعات المحسوبة بالمعلومات الخاصة بالموقع إذا كانت متاحة

م البيانات البديلة يكون عند إجراء حسابات الفرز وإذا كان الحساب بالمعلومات البديلة يبين أن تستخد
الجرعات قليلة فإنه من غير المحتمل أن المزيد من الضبط سوف يؤدي إلى زيادة الجرعة والتكاليف 

  .المترتبة الالزمة لضبط النموذج تكون غير مبررة 
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 (Operational Phase)א

لمبادئ ل محققةن تكون عملية جمع المعلومات في برنامج المراقبة عند التشغيل أيجب 
  : (ICRP,1965)التالية 

لتعرض الفعلي أو المحتمل لبيانات المطلوبة لتحديد امتوسطات ا يجب أن تكون ـ 1
  .لسنة مثالً للجمهور، متناسبة مع فترات أطول تمتد 

  .الدوري  للفحص هي وحدها التي تحتاج رجةطرائق االنتقال الح ـ 2
في  أن تتبع المعلومات، ، قد يكون من الضروريالتعرضاتضافة إلى تقدير إ ـ 3

  .(Trends)التوجهات ، حيانبعض األ

المراقبة التي  برامجِ عند تبنيها ، تصميم ،كثيراً ُلهستُ وراسخة هذه هي مبادئ سليمة
ن أالشعور ب طورربعة الماضية، تألالعقود ا وخالل. ةتجري بالقرب من المنشآت النووي

عاله، كانت أبسبب المبادئ والتي لم تفرض بالضرورة القياسات المستفيضة والمكلفة، 
حد نتائج أو. ولكن متزايدة من المجتمعصغيرة   ناقدة رضاء مجموعةإل للغاية ضرورية

ويحتوي . للمسح التفصيلي دلةأالبيئي هو وضع   المسحهذه الزيادة في التشديد على 
 مسحلبرامج ال اًمتطلباً خاص 150نحو  (DOE, 1991c) التنظيميدليل وزارة الطاقة 
إرشادات تفصيلية في هذا النووية  التنظيماتلجنة  وقد أصدرت. البيئي لوزارة الطاقة

 NRC,1979a,b, 1980 a,1983;  Meinke)تنظيميةدلة أشكل تقارير و الصدد على
and  Essig , 1991 a,b) .توفر    فإنها فمن ناحية،. وهذه التوجيهات ذات فائدة مختلطة

 المعياريةالبيئي ودرجة من  المسحادر دقيقة لمعلومات قيمة حول ـمص
(Standardization) ن طبيعتها إخرى، ف، ومن الناحية األاألخرى البرامج بين

  .للمسح البيئيسس العلمية  التقدم في األ تخميدتميل إلى  قد التوجيهية
 منثر  أعن مراقبة البيئة ضمن المنطقة التي تت ة مسؤوالًأالمنش مشغليكون  واعتيادياً
مراقبة كافية بالقرب  وضع ةيالحكوم اتمسؤوليالن تتضمن أويجب . المشعة  إطالقاتها

ن تتضمن أيجب كما ة أالمنش )مشغل( تقارير مالكبغرض المصادقة على  من المحطة
ويمكن . راقبة يغطي جميع الرقعة الجغرافية التي تكون الوكالة مسؤولة عنهاملل اًبرنامج

ن ينسق برنامج المراقبة  هذا مع  برامج مراقبة الهواء، الماء، والغذاء التي  تجري أ
، المبيدات، (Trace metals)النزرة  كثر عمومية، كالتحاليل المتعلقة بالمعادنأسباب أل
  . رىخية األئايو المواد الكيمأ
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الحساسية هي  اإلشعاعي المسحتصميم برنامج  فيالتي تؤثر   الهامة العوامل ومن
 ات البيئيةوبسبب كون حدود الجرع. اتالجرع رالمتعلقة  بتقدي لإلجراءاتالمطلوبة 
 نه ال يوجد هناك  حدإ، ف)هواء، ماء، الخ(وساط بيئية أحكومية و وكاالت ما بين مجتزأة
ت آالمعاصرة للمنش اتحدود الجرعتتراوح سبة  للواليات المتحدة بالنف. جرعةلل واحد

الفصل  راجع(في السنة ) ملى ريم 100إلى  4(  ميكروسيفرت 1000و 40بين  
  ).الثالث

 خلفيةفي الصغيرة  القياس المباشر لزيادةن أبصورة جلية  ن يكون واضحاًأويجب 
مر ب األذا ما تطلّإو. )الفصل السادسأنظر (يكون ممكناً  من النادر ما السنوية المتغيرة

عدة عشرات من (مستوى عدد قليل من المليريم  من اتلجرع اًكمي اًتقدير
. اتعلى تقدير الجرع في أكثر الحاالت االعتماد جبوفي السنة،  )الميكروسيفرت

وإلى من المواد المشعة،  طالقاتمعرفة اإل إلىحسابات تستند  اتويتضمن تقدير الجرع
الفهم الكمي إلى ق االنتقال الحرجة، وفي طر البيئي اإلشعاعي المسحقياسات نتائج 
). 14الفصل    أنظر( الحرجة من السكان البشرية والمجموعةق االنتقال الحرجة لطر
جراء مثل هذه إ بها بالطريقة التي يمكن معنياً الجزء الرئيسي  من هذا الفصلسيكون و

  . ت ظروف الطوارئالقياسات تحبما في ذلك القياسات  
  

 (Rates Of  Radioactive Emissions)واد المشعةمطالق الإمعدل 

كيدات الرئيسية أالهواء والماء الت فيطالق المواد المشعة إمعدالت   ما توفر معرفةُ غالباً
ل أقالغازية والسائلة  اإلطالقاتوعندما تكون . تعرض السكان معاييرنه لم يجر تجاوز أب

بأخذ عينات كافية قلها، أتكون على  المسح البيئين متطلبات إ، فد سلفاًمن مستوى محد
معرفة معدالت من  تتجاوز تلك التي تم التنبؤ بها التراكيز الفعلية في البيئة ال ات أنإلثب
درجة لمراقبة تة بوضع متطلبات مقوعلى سبيل المثال، قامت وزارة الطا. طالقاإل

التي يتعرض لها  اتالجرع كانتفيما لو  محدودعمل برنامج تشترط التي والهواء 
فيما لو  اًكبير اًفي السنة وبرنامج) ملي ريم واحد( ميكروسيفرت 10قل من أ السكان

  ).ملي ريم 5( ميكروسيفرت 50 اتتوقع تجاوز الجرع

عند إطالقها أثناء صرف ن الطرائق المستخدمة لتقدير كميات النويدات المشعة المفردة إ
ويمكن للقاري مراجعة عدة وثائق . تقع خارج نطاق هذا الفصل غازية والسائلةالنفايات ال
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 OECD, 1974 ; IAEA, 1978) مفيدة للحصول على معلومات حول هذا الموضوع

; American Public Health Association, 1985;  EPA, 1990c : NCRP, 

1986a ; Cheico et al., 1990 ; DOE, 1991c) .  

    (Sample Analaysis) اتالعينتحليل 

من الطرائق المستخدمة في  المراقبة البيئية التي سوف تجري مناقشتها  يتضمن  عدد
وطريقة  العينةوبالرغم من اختالف مادة . شعاعيةإفي مختبر كيمياء  العيناتتحليل 

. عيناتنواع الأتستخدم  لجميع  ذاتها ذاتها ساسيةن  طرائق التحليل األإتحضيرها ، ف
تقدير عدد من النويدات المهمة الموجودة بجوار المنشآت النووية التحقق من أو ويمكن 

 أي ال يتطلب أنه وأ قليالً اًتحضير إالّ غالباً  يتطلبالاما، الذي جطياف أبواسطة تحليل 
 فقط بيتا أو لفاأشعاعات إإالّ تنبعث منها  ال وال يمكن تحليل النويدات التي. تحضير
 239-مثلة هذه النويدات البلوتونيومأومن . اماجطياف أليل دام تحـباستخ
ما  وغالباً. من النويدات الموجودة في السالسل الطبيعية وكثير 90-يومنشرتسواإل

تفوقت واذا ما . لفا وبيتاأمطلقات  لنخل أو غربلةلفا وبيتا الكلية، أتستخدم قياسات 
نويدات هذه اللتحليل  كثر تعقيداًأ تقنيات كيمياء تحليلية  استخدمت النخل مستويات

، يقاس عادة  باستخدام عدادات ابيت مصدر ضعيف ألشعةالترتيوم الذي هو ف. محددةال
المتعددة  عن طرائق التحليل الخالصات الوافيةويتوفر عدد من . الوميض السائلة
 ; Chieco et al.,1990)وساط البيئيةاأل المشعة فيلنويدات ا األخرى لتحليل

IAEA,1989 ;  Bodnar and Percival ,1982; NCRP ,1986 a).      
  

    (Environmental Monitoring Stations) محطات المراقبة البيئية

ويوضح . المراقبة البيئية للمنشآت النووية الكبيرة في مواقع مراقبة ثابتة معظم تجري
  :ويتضمن الموقع . موقع نمطي )1-13(الشكل 

  ،شعاع المباشرإللقياس ا مضغوطةتأين  غرفة ـ 1
آخر لجمع و للعوالق الكليةشعاعي جامع عينات الهواء لقياس كل من النشاط اإل ـ 2

  ،) PM10( ميكرو متر 10الجسيمات  التي ال يتجاوز قطرها 
  ،الرواسبجهاز لجمع  ـ 3
  ،خرطوشة تجفيف لتجميع رطوبة الجو ـ 4
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مقياس  يرىوال . وقع  مركزيرسال المعلومات إلى مإل )راديو(جهاز إرسال  ـ 5
فترة مدتها ربع اما الكلية خالل ج اتالوميض الحراري الذي يقيس جرع اتجرع
والقياس هذه بتفاصيل  أخذ العيناتجهزة أكل واحد من ة تم مناقشتسوف و. سنة
  . كثر في الفقرات التاليةأ

مراقب من اليمين إلى اليسار يوجد  .محطة مراقبة بيئية حديثة:  1ـ  13شكل رقم 
 الرواسب، وسيلة لجمع الكلية المعلقة لجسيماتيجمع ا، مراقب للهواء  PM10 للهواء

وال يظهر في الصورة . لحجرة األيونات المضغوطة تحكم ومكشافوبخار الماء ووحدة 
كز مرالبيانات إلى  اإلرسال الذي يرسل الهوائي لجهازال و ،مجراع الوميض الحراري

  واإلشراف قيادة برنامج المراقبة
 )المصور دافيد مايرز، قسم التصوير جامعة والية إيداهو(

    (Direct  Gamma Radiation) اما المباشرةجشعة أ

 العابرة النووية النويدات المشعةمن المنشآت  شعاع المباشرن تتضمن مصادر اإلأيمكن 
رض، ألعلى سطح ا اًسابق التي ترسبتشعاع من النويدات المشعة اإلو المحمولة جواً
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شعاع المنبعث بصورة مباشرة من المنشأة او وسائط النقل و النباتات، واإلأالرواسب و
حيان ويدعى في بعض األ. ةألى المنشإالمستخدمة لنقل شحنات المواد المشعة من و

 Shine)من المنشأة باإلشعاع اللمعي أو التألقيشعاع المنبعث بصورة مباشرة اإل

radiation)  بالنسبة للمسرعات عالية الطاقة، ومنشآت  ن يكون مهماًأوالذي يمكن
. اماج مشعاتكبير من  بها مخزونشعاعي، والمنشآت التي يوجد التصوير الصناعي اإل

 Line of) النظرن يحدث على طول خط أيمكن  لمعيشعاع  الن التعرض إلى اإلإ

sight)  وبواسطة التشتت من الجو.  

ة قبل التشغيل أبالقرب من المنش السائدةاما جشعة أالقيام بقياس مستويات ويجب 
شعاع ويمكن التحقق من مستويات اإل. ةأللمنش التشغيليوخالل العمر  )المنشآت الجديدة(

جهزة أالموجودة بسرعة كبيرة بالطيران فوق المنطقة المحيطة باستخدام طائرات مزودة ب
لهـا حساسيـة عاليـة وزمن استجابة  ة الخاصة، التيـا الوميضيـامج

 معظم، في يظهرشعاع عالية إمنطقة ذات مستويات  ةوأي. (IAEA, 1991b)سريع
 من الجرانيترض البارزة فوق سطح األ التكوينات الجيولوجيةبسبب  أنها الحاالت،

ومع ذلك، . ه على مستويات عالية من النويدات المشعة الطبيعيةؤالذي يعرف عنه احتوا
القيام بعملية   إالّ بعدة ـشعاع العاليخرى لمستويات اإلأسباب أهمال وجود إيمكن  ال

. ن تكون المراقبة الجوية مفيدة في حاالت الطوارئأويمكن . رضتدقيق على سطح األ
من تفسير المعلومات الجوية  نسحي الطوارئ حدوثجوية قبل المراقبة ال بياناتن توفر إ

  . طارئتسجل أثناء أي التي 

 في زمنٍدة ـواح في نقطة واسعة عن  منطقة اتـة معلومـالجوي المراقبةُ رفِّووتُ
مساحات على الممتد  فإنه بالنسبة للترسيبومع ذلك، . ، وهي تكون مكلفة نسبياًمعين

خرى أوتستخدم طرائق . ائق الجويةرل عن الطـاك بديـون هنـواسعة ربما ال يك
غراض أل جرى اختيارها بعنايةثابتة بمرور الزمن في مواقع  شعاع المباشرلقياس اإل
  . المسح

 اتحد الطرائق المستخدمة للقيام بمثل هذه التقديرات هي استخدام مقاييس جرعأن إ
ن أ، التي يمكن  (Thermoluminescent Dosimeters, TLDs) الوميض الحراري

ة ـغ بضعـمن الزمن تبل ددـلم في العـادة، الثابتـةذه المواقع ـفي ه ضرـعتُ
مادة الوميض الحراري  نزِخْوتَ. (Cameron et al., 1968; Becker ,1973) رـشهأ
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. مأسورةلكترونات إ على هيئةالساقطة  اإلشعاعيـةة ـمن الطاق راًـصغي زءاًـج
وضمن  .ادة الوميض الحراريـن مـوتحرر هذه الطاقة كضوء مرئي عند تسخي

باستخدام  الضـوءاس ـ، ويقالساقطشعاع إللحراري مع احدود، يتناسب الوميض ا
وباستخدام المعايرة . شارة كهربائيةإنبوب مضخم ضوئي، الذي يحول الضوء إلى أ

 وقيمةشارة الضوئية التي ولدها الوميض الحراري  اإل الربط بين، يمكن المناسبة
  .  الجرعة

تتألف من صلبة،  اًمواد  في العادةالوميض الحراري  اتمقاييس جرع مكوناتوتكون 
صغيرة  صرةعادة في  وتُضم كمية من المادة المكونة. و على شكل  مسحوقأ حبيبات،

من وللحماية  بوسيلة للتعريف بالهوية الصرة وتجهز. بيئي ةتدعى مقياس جرع
وتعتمد حساسية ودقة . طاقةال من ضروري تعويض ولإلمداد بأي، المؤثرات البيئية

الوميض الحراري نفسها وعلى  اتض الحراري على مادة مقياس جرعتقنيات الومي
شعاعية ويمنع وجود الخلفية اإل. اتمقياس الجرع تداول ونقل وأسلوب بيان قراءات

السنوية التي  ةالوميض الحراري من قياس مساهمات المنشأ اتمقاييس جرع اوتغيراته
 اتمقياس الجرع ةكفاءل معيار ويتوفر. حاسمةملي ريم بصورة  10تقل عن 

ضافة إلى المقاالت باإل ،(American National Standards Institute,1975)البيئي
  Gesell, 1982 ; de Planque and)اواستخدامه هذه المقاييس أداء التي تصف

Gesell,1986 ; Klemic et al.,1995).  

في مواقع   ، وتستخدم عادةنسبياً رخيصة الثمنالوميض الحراري  اتس جرعيومقاي
حول المحطة  موقعٍ 40 بـالنووية  نظيماتوتوصي لجنة الت. متعددة حول المنشآت 

موقعاً داخل  150وتتم مراقبة نحو .  (Meinke and Essig, 1991 a,b ) الكهرنووية 
  . يداهو الهندسي الوطني إوخارج مجمع مختبر 

في تسجيل يمة ق ذات الوميض الحراري البيئي اتن تكون مقاييس جرعأويمكن 
طالق النويدات المشعة نتيجة الناتجة من إ الجرعات اإلشعاعية المباشرة ـ بعد الحدث ـ

الوميض الحراري  اتوتكون مقاييس جرع. اإلشعاعيةمستويات ال ارتفاععند  وأحادثة 
 وبذلك تكون. مواقع عديدةمكانية استخدامها في إكلفتها القليلة تعني و، دائماً مواقعهافي 
لوقت بين ابتداء  الحادث لضاعة إ مغطاة بالمقاييس وال يوجدع فترة الحادث جمي

طالق خالل حوادث اإل ومع إمكان استمرار. جهزة االستجابة للطوارئأواستخدام 
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غراء باستبدال اإل يمكن أن يظهر. كثرأو أسابيع أللم يكن  إذا، لعدة أيامالمنشآت النووية 
 في محاولة فترات قصيرة أو باستمرار خالل بيئيةالوميض الحراري ال اتمقاييس جرع

 ذلك يعادلن أيمكن  ، وهنابسبب الحادث اتللحصول على معلومات فورية عن الجرع
كثر لجمع معلومات أجهزة تكون مناسبة خرى من األأنواع أ وهناك. بالتخطيط المبكر

لمتابعة تطور   محاولةفي الوميض الحراري  اتذا ما استخدمت مقاييس جرعوإ. ةفوري
 و ،وميض حراري جديدة اتيجب استخدام مقاييس جرع هنإ، فحادث مابسبب  اتالجرع

ة التي هي جزء من برنامج المراقبة ـصليالوميض الحراري األ اتترك مقاييس جرع
ر الكلي ـشعاع المباشر اإلـيمكن تقدي وبذلك، اًذلك ممكن ما دامفي موقعها،  االعتيادي

  .      أكبر دقةبالناجم عن الحادث 

جهزة، نواع من األأو مستمرة باستخدام عدة أاما، بصورة آنية جشعة أويمكن قياس 
واستخدام . لر، والمقاييس الوميضيةولم جيجرنابيب أ، المضغوطةالتأين  حجرةوبضمنها 

شعة أالناجمة عن  اتومعدالت الجرع اتلقياس الجرع (PIC)المضغوطة التأين  غرف
 اتلمعرفة الجرع أسلوباً قياسياً، ويعتبرها الكثيرون طريقة دقيقة هي اما المحيطةج

التأين  لغرفاالستخدام البيئي   ,.Beck et al)1971( طورت مجموعة بيك وقد .البيئية
استخدموا  كرة جدرانها مصنوعة من الحديد المقاوم للصدأ ، قطرها حيث  المضغوطة،

. ضغط جوي 40بضغط يصل لنحو ون عالي النقاوة جربغاز األ مملوءةسم،  25
التغير كل ساعة  أمكن قياسجيد،  (Electrometer)جهد كهربائي وباستخدام مقياس 

وتتوفر . واحد في  السنة نرونتغي ما يكافئ ملّ في الساعة أي نميكرو رونتغ 0.1لنحو 
ووسائل حفظ وخزن قراءة مباشرة  مجهزة بوسائلن تجارياً اآلالمضغوطة التأين  غرف
إلى  المرسلبواسطة  بطريقة عاديةويمكن بث البيانات من عدة وحدات  .يانات ونقلهاالب

ن التذبذب  االعتيادي  في الخلفية بسبب التغير في رطوبة التربة إ. مركزي  موقعٍ
ين تحت الضغط  بصورة مستمرة أالت غرفباستخدام  تسجلن أخرى يمكن والعوامل األ

بديل، يمكن للمرء ان يقوم بقياسات شهرية او وك. عن طريق الربط مع جهاز تسجيل
قصى أفي  )1-13(ويوضح الشكل . نصف شهرية خالل  فترة سنة واحدة  إلى سنتين 

 )2-13(ويوضح الشكل  متوفرة تجارياًوتحت  الضغط حديثة  تأين حجرة منه اليسار
طريق  عن تبديل بطاقة ذاكرة في لوحة السيطرة لتسجيل البيانات المرسلة اعتيادياً

  . المرسل
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  2ـ  13شكل رقم 

  الذاكرة تْروحدة السيطرة لحجرة التأمين المضغوطة وتظهر عملية تغيير كَ
  بصورة روتينية بالمرسل الراديويلتحميل البيانات التي تنقل 

  إلى المقر الرئيس لبرنامج المراقبة
  )المصور دافيد مايرز، قسم التصوير ـ جامعة والية إيداهو(

عن طريق تحليل  واإلشعاع الصنعيشعاع الطبيعي اإل يإسهام ييز ما بينيمكن التم
اما التي يحصل عليها  باستخدام كاشف مناسب، ومحلل ارتفاع جطياف أ
معدل  لتجزئةالمستخدمة  وقد وصف بيك ومعاونوه التقنيات.  (ICRU, 1994)نبضاتال

، (Beck et al., 1971)بها المختلفة المساهمة مكونات الإلى  الجرعة الكلية ألشعة جاما
) للتمييز المنخفض(يوديد الصوديوم المنشط  بالثاليوم الوميضي  مكشاف استخدموا حيث

داء الممتاز األ )3-13(ويوضح الشكل ). المرتفع للتمييز) (الليثيوم(الجرمانيوم  وكواشف
يمكن تمييز و. في الموقع حقلياًطياف تحليل األ عاٍل تمييزٍومة ظالذي يمكن بواسطته لمن

بصورة آنية عن تلك الناجمة عن النويدات  التساقط الحديثعن  ةالناجم (Peaks) ممالق
، منخفض تمييزٍ باستخدام منظومة ظهر اًطيف )4-13(ويوضح الشكل . المشعة الطبيعية

 بما في ذلك .اما المحيطةجشعاع  الرئيسية في خلفية ويبين مساهمة مصادر خلفية اإل
بكواشف ) الليثيوم(كواشف الجرمانيوم  وقد استبدلت. الواسع االنتشار 137-السيزيوم 

هذه الكواشف عند  تعملن أويجب . ئاًمكاف ءادأالمتينة التي توفر  األصيلةالجرمانيوم 
ومن الناحية . ترتفع حرارتها عند الخزنأن درجة حرارة النتروجين السائل، ولكن يمكن 

  . فيما لو ارتفعت درجة الحرارة) الليثيوم  (خرى تتحطم كواشف الجرمانيوم األ
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  3ـ  13شكل رقم 

، 6أكتوبر (أخذ بعد تساقط حديث  (high resolution)كبير  بميزٍمثال لطيف جاما 
بعد أن تفككت معظم النويدات ) 1977، 16مارس (من ثم بعد خمسة أشهر و) 1976

 ]ICRU (1994)من [المتساقطة 
  

  
  

  4ـ  13الشكل رقم 
لقياس الخلفية ويبين بجالء أكبر  منخفض أخذ من موقعٍ بميزٍمثال لطيف جاما 

  ]NCRP (1976)من [المساهمين بالخلفية اإلشعاعية األرضية 

ضات في كل قناة
عدد النب

  

  (E/keV)الطاقة 

ضات لكل 
عدد النب

20
 

دقيقة لكل قناة
  

 رقم القناة
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    (Surface Deposition) الترسيب السطحي 

المشعة   الجسيمات عيناتن إتلوث سلسلة الغذاء ، ف مكانإحول  ذا كان المرء قلقاًإ
) التساقط(مطار و عن  طريق سقوط األأرض كغبار جاف على سطح األ  المترسبة
. رضصل إلى سطح األتطريقة مناسبة لتوثيق كمية التلوث لوحدة المساحة التي  تعتبر

الخالت المغطاة عادة بمادة الصقة موضوعة بصورة  مبسطة رقائقَ طريقةٌ وتستخدم
التي تعرف بالرقيقة المصمغة، تحافظ على صفات  وهذه  المادة. أفقية على إطار

جسيمات  الغبار بكفاءة حتى في حالة  ويمكن أن تحتجزااللتصاق عندما تكون رطبة، 
 أن تزالنه يمكن أالرئيسية لهذه التقنية،  ىءالمساو منو. وجودها في قطرات المطر

رقيقة المصمغة  لتوفير تم استنباط طريقة الوقد  .بواسطة المطر كثر ذوباناًالمكونات األ
وبالرغم من عدم استخدام الطريقة بصورة .  التساقطبيانات شبه كمية عن  معدالت 

سلحة رات األيتفج فترةخالل  المجمعةالبيانات  فإن، ألكثر من ثالثين سنةواسعة  
في السنوات  جرتالتي  اتعادة حساب الجرعإ في محاولةمفيدة  كانت النووية في الجو

يجاد عدة طرائق إويمكن . 14الفصل  أنظر؛ (Beck et al., 1990) لماضيةالقليلة ا
في كراس مختبر القياسات البيئية التابع لوزارة الطاقة في الواليات  التساقطلجمع 

  .  (Chieco et  al.,1990)المتحدة 
  

   (Soil Sampling)  نمذجة التربة

المشعة المترسبة في التربة  وادالمعينة تراكمية من الطرائق للحصول على  ىحدإن إ
 عيناتن تكون أويمكن . شعاعيي اإلئايجمع  التربة السطحية لغرض التحليل الكيم يه

انتقال النشاط  فيعند الشك  وأعمق مناسبة عند توصيف مواقع ردم النفايات التربة األ
كن هي ، ولألخذ العينات وتوفر  التربة وسطا ممتازاً. سفل عمود التربةأشعاعي إلى اإل

ي ئايلغرض التحليل الكيم منها المواد المشعة مادة يصعب استخالص لسوء الحظ
  .شعاعي اإل

 بأخذ عيناتالمشاكل المتعلقة  (Alexander et al.,1960) الكسندر وزمالؤه درسوقد 
سلحة على الناجم عن تجارب األ 90-ميونشستراإل توزع التربة المرتبطة  بالتحري عن

ن تكون مستوية أوصوا باختيار مواقع  لها غطاء نباتي جيد وقد أو .المستوى العالمي
وكذلك .  الطوفانو بأعلى راضي األويجب تجنب المواقع الخاضعة للغسل من األ .تقريباً
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عدد  بها وكذلك المواقع  التي يوجد عينات التربة التي تتماسك عند جفافها يجب تجنب
وهذه المعايير تكون .وزيع العمودي للنظائر كبير من الديدان، التي ربما تؤثر على الت

خص عندما تكون هناك حاجة للحصول على  تقدير لمجموع النشاط مهمة على األ
ساسية ن هذه المبادئ األإ. شعاعي المترسب في منطقة معينة  باستخدام نماذج التربةاإل

  . ال زالت قائمة ليومنا هذا

ضي اراأل في مثل مواقع  الطمر النفايات التخلص منمواقع ل وضع مواصفات إن
الحركة و أ بالحركة إلى أسفلما يكون االهتمام  هنا غالباً. أسلوباً مختلفاً يتطلب الضحلة

وربما  .السطح ،و قربأ ،على التساقطتراكم ب اإلهتمام من أكبرفقية للنويدات المشعة األ
 حفر سلوب آخر يتموبأ .العميقة ضرورياً  (Core Samples) اللبية العينات أخذ كوني

  .مختلفة على طول جدار الخندق  فقيةأعماق ومواقع أمن  وأخذ عيناتخنادق 

 .للبيئة لةًجمع عينات هو أن تكون هذه العينات ممثِّل إن من أهم االعتبارات ألي برنامجٍ
كون ي توزيع النويدات المشعة  قد العند أخذ العينات ألن خص مهم على األ وذلك

دق التقنيات أن تعوض أوال يمكن . صغيرة فقط عيناتيمكن تحليل  نهأو متجانساً
ويمكن التغلب على المشكلة المتوقعة التي تكون فيها . سوء أخذ العيناتالمختبرية 

التربة في منطقة واسعة  عيناتغير ممثلة للتربة السطحية عن طريق  جمع  العينات
  .للتحليل  اًن حجمه مناسبخذ جزء يكوأ، وبعدها  جيداً العيناتخلط و، نسبياً

زالتها إو عدم أالتربة السطحية  عينات تات العضوي منالنباتات والح زالةُإ دـوتعتم
 على تقدير ذا ما كان االهتمام مبنياًإو. ة النمذجةـراء عمليـجإرض من ـعلى الغ

ه يجب تحليل  النباتات والحتات مع ـنإعلى منطقة معينة ف التساقط المترسب كمية
وتقوم . غصانواأل الحصىبقاء على ون هناك سبب لإلـكي ومع ذلك، ال. تربةال

 حساسٍ فـككاش فعالً قد استخدمتهي ، والتساقط السطحيش باقتناص ـالحشائ
خالل دقائق  امعرفة طيفهو، ويمكن الحصول على مثل هذه العينة ،للتساقط الحديـث

ساليب أ (Chieco et al.,1990) شيكو وزمالؤه بينوقد . اماالجطياف أبواسطة تحليل 
 عام النووية نظيماتضعت لجنة التقد وو. ألخذ العينات من التربة وتحليلهامفصلة 

1974 (NRC, 1974) ًومـل البلوتونيـوتحلي نظيمياً ألخذ عينـات التربـةت دليال 
  إلى طرائق استنبطت في مختبر القياسات البيئية التابع لوزارة الطاقة استناداً بهـا

  .وموقع تجارب في نيفادا 
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المحطات   المطبقة فيفي برامج المراقبة  التربة تطبيق محدود جداًوألخذ عينات 
، إضافة إلى المراقبة القائمة للهواء والماء اإلطالقات القليلة نسبياًف. الكهرونووية الحديثة
وصي لجنة وال ت ،ألخذ عينات من التربةالحاجة  لت أو أزالتقلّوالمواد الغذائية، 

ضمن توصياتها المتعلقة بالمراقبة البيئية  بأخذ عينات من التربةالنووية  نظيماتالت
    (Meinke and Essig, 1991a,b)للمحطات الكهرونووية

  
   (Atmospheric Surveillance) الرقابة على الجو

الهواء  تلوث أوربما ينش. شعاعنسان إلى اإلالهواء هو طريق االنتقال الرئيس لتعرض اإل
عادة تعلق الملوثات  إو من أسلحة النووية األ من وأ من المنشآتطالق المباشر من اإل

ن تساهم النويدات أضافة إلى االستنشاق المباشر،  يمكن إ. رضالموجودة على سطح األ
 االنغماس من وأ الغيوم الملوثة العابرةن وذلك مالخارجية  في الجرعةالمشعة في الهواء 

رض والمياه،  على سطح األ جواً محمولةوتترسب المواد الجسيمية ال. ذاتهفي التلوث 
عملية الرقابة على الجو، تقسم  النويدات المشعة  وإلجراء. بطرائق االنتقال هذه مسهمةً

وهذه . (DOE, 1991 c)ية ئايية والكيمئإلى خواصها الفيزيا صناف استناداًأربعة  أإلى 
  : صناف هياأل

  سيمية  المواد الجـ  1
 وبالذات اليود الهالوجيناتـ  2

  )الكربتون والزينون(وبالذات الغازات النادرة  الغازاتـ  3
  .( Tritiated Water )ما يكون على هيئة ماء  الترتيوم  الترتيوم، الذي غالباًـ  4

. لجمع العينات وتحليلهاستراتيجية مختلفة إربعة صناف األألويتطلب كل واحد من هذه ا
 خمسة مواقع باستخدامالنووية بالنسبة  للمحطات الكهرونووية  تنظيماتلجنة ال  وتوصي

 ,Meinke and Essig)المواد الجسيمية واليود المشع  من ألخذ العيناتدنى أكحد 

1991 a,b ) . ات التي ن تكون ثالث منها بالقرب من حدود الموقع في القطاعأويجب
وواحدة من هذه المحطات بالقرب من  ،مولة جواًالعظمى المح تتعرض للتراكيز يتوقع أن

 ،التراكيز القصوى المحمولة جواً متوسطَ يتلقىنه سوف الذي يتوقع أالمجمع السكني 
  . )الشاهد(ومحطة واحدة في منطقة بعيدة تمثل  الخلفية 
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المادة الجسميةي (Particutate Matter )   

شعاعي الجسيمي بالنسبة للنشاط اإل من الجو لةثِّمألخذ العينات المة العامة  ـن الطريقإ
هي سحب هواء بمعدل معلوم من خالل مح لمدة زمنية  محددةشِّر(IAEA ,1967;  

Lee, 1974; Hering 1989)  .تحليل النشاط اإل ويمكن بعد ذلكشعاعي للمح شِّر
من حيث بدأ لم يتغير  هذا الم. شعاعي لوحدة حجم الهواءالنشاط اإل يمكن تحديدوبهذا 
  .والتحليل بمرور السنين عيناتولكن تطور جمع ال األساس

ويمكن صناعة الممادة ليفية، وتتوفر عدة  أية حات الخاصة بالمادة الجسيمية منشِّر
غشية، لياف الزجاج، األأالسليلوز،  أمثلة ذلك يمكن أن نذكرمن و. نواع منها تجارياًأ

االعتبار في اختيار المرشحات  أخذها بعينجب وتتضمن العوامل التي ي. والبولسترين
، الفصل استنادا إلى الحجم الجسيمي، القدرة على االحتفاظمعدل السريان المطلوب، 

ية ئايللتحليالت الكيم ومالءمتهامادة المرشح  فيلفا أاالمتصاص الذاتي لجسيمات 
(DOE,1991c) .االت فتات جسيم حجزعلى قابليتها على  وتستند كفاءة مادة المرشح

 (Aerodynamic diameter)ديناميكي هوائي قطر وهي ذات  (DOP)ثنائي األوكتيل 
 لتقييمهو طريقة قياسية  االت ثنائي األوكيتلبفتفحص الن إ. مترميكرو  0.3مقداره 

على % 99 ـن تحتفظ المرشحات المستخدمة لمراقبة الهواء بأويجب . كفاءة المرشحات
 American)تحت ظروف التشغيل االعتيادي نائي األوكتيلاالت ثفتقل من دقائق األ

Conference of Goveronment Industrial Hygienists, 1974) .  ولجميع
عند كفاءات تتجاوز تلك المطلوبة النجاز العمل المطلوب  وساط المرشحات التجاريةأ

  .  استخدامها بصورة مناسبة

على نواتج بشكل طبيعي د بسبب احتواء الجو لفا وبيتا يتعقشعاعي ألقياس النشاط اإل إن
كبر من التراكيز أقصيرة العمر بتراكيز ربما تكون  220-والرادون 222–الرادون تفكك

ذا إوعلى سبيل المثال، . المسموح بها لبعض النويدات طويلة العمر التي تجري مراقبتها
 28.3( الدقيقة ما سحب المرء الهواء خالل ورقة ترشيح بمعدل قدم مكعب واحد  في

بيكوكوري للتر من الرادون المتوازن مع  0.05على  وإذا احتوى الهواء) الدقيقةلتر في 
 ياواأللف شعاعين النشاط اإلإ، ف214–لغاية البولونيوم  218–البولونيوم  تفككنواتج 
الحظ (بعد ساعتين ) بكريل 7.4(بيكوكوري  200ترشيح سوف  يزداد لنحو اللورقة 
فإنه لفا طويل العمر، أ لمشعشعاعي يعود ن هذا النشاط اإلأذا افترض إو. )2-6الشكل 
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). لتر/بيكوكوري 0.06(بكريل على المتر المكعب  2.2 مقداره زـاب تركيـحس يمكن
لعموم السكان بالنسبة  (DAC)ضعاف تراكيز  الهواء المشتقة أوهذه القيمة تمثل عدة 

 إلخفاءلفا في الجو يميل شعاعي الطبيعي ألط اإلن النشاإوبهذا،  ف. لفاأ من مشعات لكثير
  .لفا طويلة العمر أ مشعاتوجود 

 عذا ما وضإو. الطبيعية قصيرة العمر من مشعات ألفاولحسن الحظ  تكون النويدات 
 212 -عمر النصف للرصاص( عمراًطول نواع  األاأل بتفككالمرشح لعدة ايام للسماح 

، فالنويدات الطبيعية سوف لن تتداخل بعد )ساعة 10.6هو  232–في سلسلة الثوريوم 
من الممكن  هنإكثر، فألحصول على نتائج بصورة مبكرة ا ما تطلبت الحاجةواذا . ذلك 

النشاط  منالمتوقع  التناقصشعاعي على المرشح مع مقارنة معدل تناقص النشاط اإل
نه إهو متوقع،  ف اممقل أذا كان معدل االنخفاض إو. شعاعي الطبيعي المحمول جواًاإل

  .عمر طويل  ييشك بحدوث تلوث ذ

المفاعالت  منبالقرب الجوي  α، ونشاط شعاعي الجسيميمراقبة النشاط اإلل وال حاجة
 نظرياً ولو طالق البلوتونيوم وعناصر ما بعد اليورانيومإمكانية إبالرغم من و .النووية

من النويدات   كبيرة جداً تطالق سوف يكون مصحوباً بكميان مثل هذا اإلإلبيئة، فل
موصي به  اما المحمولة جواًجن قياس بيتا وأوبالرغم من . اماجلبيتا و المصدرة المشعة

قياسات الإجراء  نإالنووية بالقرب من المحطات الكهرونووية، ف نظيماتمن قبل لجنة الت
   .   (Meinke  and Essig ,1991 a,b )غير مطلوب لفا المحمولة جواًأ لجسيمات

ون ـد تكـوق ،ةـو متنقلأثابتة   أخذ العينات من الهواءجهزة أون ـتك يمكـن أن
غراض العد في ح ألـة على ورق ترشيـة ببساطـتقوم بتجميع المادة الجسيمي جهزةًأ

. لـتسجيالعد ولل ةـزة آليـان بأجهـحيزود في بعض األـت يمكـن أن المختبر أو
زة ـجهأدم ـوتستخ. ةـان متفاوتـسري بسرعـات أخـذ عينـاتزة ـر أجهـوتتوف

 متر 3–10 × 25 تقريباً(دقيقة /اًمكعب ـاًقدم 50نحو  الكبيـرم ـسحب الهواء ذات الحج
يكـون و أ، راًـوب قصيـب المطلـ، عندما يكون زمن السحوذلك )الثانية مكعب في

م وتستخد. الحجم الكبير من عينة وفرهات مـن المطلوب الوصول إلى حساسية فائقة
قدام  مكعبة أجهزة سحب  الهواء ذات الحجم الصغير، التي يتجمع عند عملها بضعة أ

و أسبوع أع المستمر لمدة يللتجم) متر مكعب في الثانية 3-10نحو ( في الدقيقة 
  .سبوعينأ
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 يتوزيع الحجمالالهواء على  أخذ عيناتويؤثر شكل وحجم فتحة السحب لجهاز 
الهواء  أخذ عيناتجهزة أمن  ن عدداًإو. لمرشحالذي يمكن جمعه على ا اتلجسيمل

الغرض منها تجميع جميع  للهواءالمستخدمة في الصناعة النووية، لها فتحات دخول 
ن إو. للجو بسط ترتيب مواجهاًأويكون وجه المرشح في . الجسيمات المحولة جواً

ضل فرصة فأالهواء التي تجمع كل الجسيمات المحمولة في الهواء  جمع عيناتجهزة أل
نسان ن جهاز تنفس اإلإ، فومهما يكن من أمر. تسرب إشعاعي من المنشأةللكشف عن 

أقطارها الديناميكية الهوائية  في منع وصول الجسيمات التي تتجاوز فعاالًيكون 
(Aerodynamic diameter)  و الرئوية   أإلى المنطقة  الشعبية  ميكرو مترعشرة

ب، تحولت وكالة حماية البيئة من  قياس مجموع الجسيمات ولهذا السب. ةيللقناة  التنفس
له  (PM10) جمع العينات وجهاز. كمؤشر لنوعية الهواء (PM10)العالقة إلى قياس

الديناميكية قطار األ لة الجسيمات ذاتازإل بوابات لدخول الهواء مصممة خصيصاً
. ل إلى المرشحمن مجرى الهواء قبل الدخو مترميكرو  10التي  تتجاوز  الهوائية

وباتباع هذا المنطق، قامت بعض المنظمات المعنية بمراقبة النويدات المشعة المحمولة 
على الغرض من برنامج  االختيارويعتمد .  (PM10)جمع العيناتجهزة أباعتماد  جواً

المستويات، عندها  خفضأ عند لمشكلة مؤشرٍالحصول على  هو ذا كان القصدإف. المسح
ذا كان الغرض إ، ولكن. يجمع كل الجسيمات  العالقة عيناتالخذ أل اًجهازيكون الخيار 

ل  ضيف  ،نسان، عندهادام النتائج لحساب الجرعة لإلـالتمكن من استخ هو الرئيسي
نات جهازأخذ العي(PM10)  .ويوضح الشكل . النوعان معاًستخدم وفي بعض البرامج، ي

 . (PM10) يناتأخذ العاستبدال المرشح في جهاز  )13-5(

 سريعٍ ة يجعل  القيام بتقديرٍـقصيرة العمر الطبيعياللفا  أ اتـمشعن وجود  إ
باستخدام تقنيات  طويلة العمر مستحيالًاللفا أ مشعاتمن  ضئيلة جداًال زـللتراكي
واسعة  اتتستخدم مرشحات ذات مساح دقيقة جهزةأ تطوير ريـويج. ةـبسيط

 ووسائل عد التطابق ،وسائل تمييز الطاقةو ،هواء عاليةلل ومعدالت سحبٍ
موضع  لفاأ مشعاتل اآلني لتقديرل  (pseud-Coincidenc"Counting")كاذبال

مثل هذه  انتشارولحين . (EG&G Berthod Company,1992) كالبلوتونيوم االهتمام
المسح  توفير معلومات كن مستحيالًيذا لم إ ، سوف يبقى صعباًعلى نطاق واسع ةجهزاأل

حادث  وقوع للتعرض إلى البلوتونيوم في حالة المنخفضةلمستويات ل )آنية مراقبة( اآلني
مر يكون مقلقاً في حالة الشك ن مثل هذا األإ. الجمهور إلى يصل طالقإيؤدي إلى 

  . )10انظر الفصل ( طالقالبلوتونيوم من حوادث منصات اإل بتسرب
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  5ـ  13شكل رقم 

يبين عملية تبديل الرأس الذي تجمع فيه العينات  PM10شكل جامع لعينات الهواء 
  والذي يحتوي على مرشح لتجميع الجسيمات وخرطوشة فحم لتجميع اليود المشع

  )الصورة لدافيد مايرز، قسم التصوير ـ جامعة والية إيداهو(
  

   (Radioiodines)   نظائر اليود المشعة

على شكل    شعاع حديثاًض لإلرعتَ طلق من وقودنن يكون اليود المشع المأرجح من األ
 ة الموادالمستخدم في حال  جسم المرشح على فعالةال يمكن االحتفاظ به بصورة  بخار

أظهرا أنهما  وليت الفضةيالمنشط وز فحم الخشبن أ اربأثبتت التج. ةـالجسيمي
 ادياًاعتي انستخدمي ماوه  ،(Cowser,1964)اليود المشع  ألخذ عينات عامالن فعاالن

نواع من المركبات أوعند الشك بوجود عدة  .مرشحات الجسيمات خلفي على التوال
التوالي نواع مختلفة من الخراطيش الممتصة على أنه يمكن تركيب إية لليود، فئايالكيم
ويجري تحليل الخراطيش المستخدمة لجمع اليود . فردةنبصورة م  اتحليل كلٍّ منهويتم 

 ; Intersociety  Committee, 1972)اماجطياف أ يةمقياسبواسطة  اعتيادياً
,DOE,1991c) .  

  
    (Tritium)  تيوميالتر

ولكن ربما يوجد  كهيدروجين جزيئي   (HTO)تيوميتيوم الجوي عادة كماء ترييوجد التر
(HT) ن يسببها  أالتي يمكن  اتن الجرعإومع ذلك، ف .بعض الظروف تحت
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 قل من تلك لماء الترتيومأمرة  25000 حوالي الهيدروجين الجزيئي تكون
(International  Standards Organization,1975) ماء ل، لذا تجري المراقبة

في  العينةجمع بخار الماء من الجو وتحليل  HTOأخذ عينات تضمن يو. تيوم فقطيالتر
ذ أخوأحد طرائق . (Intersociety Committee ,1972 ; DOE,1991c)المختبر
بمعدل    ( Silica gel)السليكا  ْلمن جِ هواء خالل عمودالئعة هي ضخ الشا اتالعين

ساسية يتم جمع  كل بخار الماء أوبصورة . في الدقيقة 3سم 100نحو  منخفض سريان
ذي  لعمود ،القصوى أخذ العينةوتعتمد مدة . المعتان في عمود الجِْلالموجود في الهواء 

ن تكون الطريقة أغب ذا ما رإو. وبة الجويةعلى الرط ،حجم معين ومعدل سريان معين
 العينة أخذوبعد . بالماء ن يصبح العمود مشبعاًأقبل  أخذ العينةيقاف إنه يجب إكمية، ف
 وميضالماء الذي يجري تكثيفه وتحليله باستخدام تقنيات ال لطردالسليكا  ْلجِ يسخن
وعند . من جيل السليكا بدالً (molecular seives)الجزيئية  المناخلاستخدمت . السائل

جراء النمذجة بصورة متقطعة لفترات قصيرة، يمكن جمع الترتيوم عن طريق إالرغبة ب
خرطوشة  )6-13(ويوضح الشكل . غسل الغاز قارورةالهواء من خالل  اتعينتمرير 

  . تيوميمستخدمة لتجميع  بخار الماء  لتحليل التر

  
  6ـ  13شكل رقم 

  .الطقس الحماية منداخل صندوق  وسيلتان لجمع العينات في
  لى وعاء ظاهر داخل صندوق الحمايةالحماية إ صندوقيتوجه المطر من أعلى 

وتجمع عينات بخار الماء الجوي بضخ الهواء خالل قناة بها مجفف يمسكها الشخص 
  المسؤول عن خدمة المحطة

  )الصورة لدافيد مايرز، قسم التصوير ـ جامعة والية إيداهو(
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   (Gases) الغازات

من المنشآت النووية مثل  غاز الكربتون  التي أطلقتطويلة العمر اليمكن جمع الغازات 
لغرض التحليل المختبري باستخدام عدة ) أيام 5.3( 133–نون يوالز) سنة 1.08( 85–

) ساعة 1.8( 41–ونجرقصيرة العمر كاألالالغازات  التعامل معويتم  .قـطرائ
شعاع الخارجي بصورة مباشرة اس اإلـق قيـن طريـع) دقائق 10( 13–والنتروجين 

(DOE,1991c) . كيفما اتفق العينات العشوائيةويمكن جمع(Grab samples)   ببساطة
مع  صالًأالموجود  ليحل محل الهواء) وعاء(خالل حاوية  من خالل تمرير هواء كاف

خ الهواء مستمرة عن طريق ض عينات بصفةويمكن الحصول على . الهواء المحيطي
ويجب . لهذا الغرض بصورة مستمرة في حقيبة بالستيكية كبيرة مصممة خصيصاً

وعندما . هالغازات النبيلة بصورة انتقائية خالل تنتشر ال ك بعناية بحيثياختيار البالست
في اسطوانة غاز ، كتلك المستخدمة في جهاز التنفس  العينات يمكن ضغطها جمع ينتهي

.  قبل النقل إلى المختبر  (Self-Contained Breathing Apparatus)المتكامل
إجراء بديل فإن تيار عينة الهواء يمكن أن يضغط باستمرار في اسطوانة عندما يجمع كو

 يتم فصل الغازات المشعة وبمجرد جمع العينة. بواسطة جامع عينات منخفض الحرارة
م التحليل باستخدام عدادات الغازية، ويت الكروماتوغرافياعمدة أباستخدام  في المختبر
 Grossman and) لجمع العينات والتحليلوتتوفر طرائق مفصلة . للسائل الوميض

Holloway,1985 ; Trevathan and Price ,1985 ;Stanley and Moghissi, 

1974)   .  
  

   (Aquatic Surveillance)البيئة المائية مسح

و مياه أكانت مياه سطحية سواء ، ائيمحيط مطالق نفايات سائلة في إ كان يجري إذا
، بحيث يجري معمقةبصورة  الطرائق الهامة للتعرض اإلنسانينه يجب فهم إجوفية، ف

تقدير تعرض ترتبط بمطلب  بمرجعية خاصة أخذ العيناتيم برنامج صمت
من  ألخذ عيناتوربما تدعو الحاجة . (Foster et al.,1971 ; DOE, 1991c)نساناإل

سماك األو محارالوالنباتات وحياء القاع وأالرواسب والجسيمية العالقة  الموادوالماء 
ذا ما إالماء  عينات، يكون من الضروري تحليل وبشكل عام. الزعنفية، وطيور الماء

خص وبالنسبة للمياه السطحية، على األ. لريلو أنسان لشرب اإل مباشراً دراًـكانت مص
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ما تخدم   سماك الزعنفية، غالباًواأل ات المحارعينن إقليلة الملوحة، فالو أة ـالمالح
وربما تخدم نماذج النباتات والرواسب . نسانق الرئيس لتعرض اإلـتوثيق الطري

وي النباتات والرواسب تنه في حاالت متعددة، تحللتعرض المتوقع، وذلك أل مؤشراتك
 ي يتناولهاتغذية الالحرجة من تلك الموجودة في األ لنويداتمن اعلى أعلى تراكيز 

 منخفضةدارة النفايات  السائلة و التبخير المستخدمة إلأوبالنسبة لبرك الترشيح . نساناإل
 Halford  et)ن تكون طريق انتقال مهمأور المائية يمكن ـن الطيإشعاعي، فالنشاط اإل

al., 1981; Morris, 1993) .برنامج  يقومفإنه من األرجح أن ، ومن الناحية العملية
 ،عند التشغيلأو قبل التشغيل  التي أجريت المحيط البيئي لى دراساتع عيناتأخذ ال

  . التنظيميةمع السلطات  في النهاية بالتشاور والذي يجب أن يعتمد
لمواد الحافظة المستخدمة ستجمع فيها العينات ولإن االختيار المناسب لألوعية التي 

 وحامية من نمو ،هافي جدراناعي شعفقدان النشاط اإل من حامية والتي يجب أن تكون
كسدة  اليوديدات إلى أ، الذي ربما  يحدث عند تبخرمنع التو المواد اللزجةو أ الطحالب

لمنع النويدات المشعة  عادة إلى عينات الماء التي تجمع ميدانياً اضمحوتضاف األ. اليود
  .ك يتالتي تصنع عادة من البالس العيناتااللتصاق بسطح حاويات  منالذائبة 

  
   (Surface Water Surveillance)  السطحية المسح اإلشعاعي للمياه

مثل  نهار والجداول، وراكدة نسبياًمثل األ مياه جاريةيمكن تقسيم المياه السطحية إلى 
حالة  تمثل والجزر والتي بالمدالخليجية التي تتأثر  اتومياه المصب. البحيرات والخزانات

 انظر(ن تكون معقدة بصورة خاصة أوالمياه الراكدة ويمكن  وسطية بين المياه الجارية
  ) .5الفصل 

كون تراكيز النويدات المشعة المتوقع وجودها في المياه السطحية تحت ظروف تو
عادة في مختبرات الكيمياء  العينات، بحيث يجري تحليل جداً منخفضةالتشغيل االعتيادية 

لحصول هو امراقبة المياه السطحية الرئيسي في  االهتماموبهذا، يكون . شعاعية البيئيةاإل
  .تحليلها شعاعية لحين التمكن من لة والحفاظ على خواصها اإلثِّمم عيناتعلى 

الممثلة  أخذ العيناتربما يكون من الصعب اختيار نقاط  المياه الراكدة، لتجمعاتنسبة لوبا
يكون نمط الجريان  الّأقع ويتو. (DOE,1991c)مساهمة المنشأة  كذلك تحديد للخلفية، و
جراء دراسات إوربما تدعو الحاجة إلى . من السنة ، وربما يعتمد على الفصلواضحاً
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المياه الصغيرة الراكدة، ربما  ولتجمعات. أية مقتفيات لآلثار البيئيةو أباستخدام الصبغات 
تخدام بركة وفي هذه الحالة، يمكن اس. خلفيةلتقدير المناسب  يكون مستحيالً إيجاد موقع

ويجب . و شبيههأمن نفس المصدر  تتلقى تلك البركة ماءاًن أقريبة مشابهة، ويفضل 
ومن  المنصرف الماء الممثلة للمنشأة على حافة منطقة خلط أخذ العيناتاختيار نقاط 
  .  المستخدم سحب الماء من المصب بعيدة قدر اإلمكان باتجاه نقطةأقرب نقطة 

غرض بعلى النهر أ العينات منخذ أنه يجب إ، فجارٍ في جدوٍل طلقت النفاياتأذا ما إو
 سفلأقرب نقطة باتجاه من أ، وةالمنصرف اختالط المياهحافة منطقة  منتقدير الخلفية 

وللتأكد . خرىو االستخدامات األأيؤخذ منها الماء لالستخدام المنزلي  حيث النهر مجرى
لى ع نقاط منالنهر والجدول  ات منالعينخذ أنه يجب إممثلة ، ف عيناتمن كون ال

  . كثر من عمق واحد أالنهر وعلى  عرض مجرى
نهار والجداول ن تتغير تراكيز النويدات المشعة المطلقة من المنشآت في األأويمكن 

عملية ويجب تنسيق . طالق المتقطع طبيعة اإل وذلك بسبببصورة سريعة مع الزمن 
ها بصورة مستمرة باستخدام ؤجراإفضل ن األو، مأطالق إلمع عملية ا أخذ العينات

المنطقة التي يسحب منها  أخذ العينات فيويجب تنسيق . وسيلة أوتوماتية ألخذ العينات
  .و من قبل سلطات الماء المحليةأغراض المنزلية مع الماء لأل
 ناتجاً منشعاعي في الماء ذا كان النشاط اإلإفيه معرفة فيما  ما يكون مرغوباً وغالباً

. عند جمعها العيناتولهذا السبب، يجري ترشيح . مواد مشعة مذابة أو جسيمات عالقة
حفظها بإضافة حامض حيث أن إضافة الحامض الماء قبل  اتعينومن المهم ترشيح 

. ةبين الوسط المائي والمواد العالقيمكن أن تؤدي إلى تغيير توزع النشاط اإلشعاعي ما 
 ضافة البيانات الحقاًإوربما تجري . صورة مستقلةويجري تحليل الراسب والراشح ب

  . في وحدة الحجم من العينةشعاعي الكلي للحصول على النشاط اإل
في اتجاه وفي  سطحيةالمياه بأخذ عينات ال (NRC)النووية  نظيماتوتوصي لجنة الت

 ,Meinke and Essig)عكس اتجاه الجريان وبالنسبة لمنشآت الطاقة النووية
1991a,b).  فصلية  وعيناتاما الج لتقدير مشعاتمركبة شهرياً  عيناتويجب تحليل

  .الترتيوم  لتقديرمركبة 
  

   (Ground  Water Surveillance) الجوفية ح اإلشعاعي للمياهالمس
من تلوث المياه الجوفية في عدد من المنشآت النووية و 15و 14 ،11، 5تناقش الفصول 

الحقن المباشر لمياه النفايات في الطبقات الصخرية  نتيجة ،النفايات التخلص منمواقع 
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ويثير تلوث المياه الجوفية اهتماماً . النفايات منالسوائل الملوثة  تسرب ونتيجةالمائية 
التلوث الذي  يدخل النهر بسرعة إلى  هذا وينتقل معظم. ديمومتهخاصاً  بسبب 

آليات التخفيف في معظم غير مهمة، ولكن  متدنية إلى مستوياتحيث يخفف المحيطات 
وباالضافة إلى تلوث المياه الجوفية بالنويدات المشعة . المياه الجوفية تكون بطيئة جداً

المشعة  النويدات بارتفاع تراكيزة المطلقة من المنشآت النووية، هناك اهتمام يالصنع
  . وجد في بعض المياه الجوفيةيي ذالطبيعية كالراديوم ال

لتقدير المستوى  ة المرتبطة بالمنشآت النوويةـاه الجوفيـة الميـري مراقبـوتج
التشريعات التقيـد وااللتـزام بات ـثب، وإل(Baseline conditions)القاعـدي 

مصادر التلوث للتعرف على وث وـر للتلـمبكال ولتأميـن االكتشـافذة، ـالناف
م ـيت رى،ـخاألوكما هي الحالة في المياه . (DOE ,  1991) ةـودة والمحتملـالموج
بيئي، لذلك يكون  ةشعاعيإفي مختبر كيمياء  عادة اذج المياه الجوفيةـل نمـتحلي

من المسائل مكانية تحليلها إلحين توفر  والمحافظة عليهاممثلة  عيناتالحصول على 
  . المهمة

ن المياه الجوفية أل ألخذ عيناتبار الموجودة ، يمكن استخدام اآلوعندما يكون ذلك ممكناً
من  يمكن أن يكون بمثابة قناة توصل الملوثاتكل بئر وبار الجديدة  تكون مكلفة اآل

بار جديدة آتدعو الحاجة إلى  قدوبالرغم من ذلك، . المياه السطحية لطبقة المياه الصخرية
اختيار  مأن يت ويجب. انتقال الملوثات المتوقع واتجاهه اهواتج إلى معرفة معدل استناداً

ويجب مراجعة الوثائق ، ةبعناية فائق مراقبة المياه الجوفيةلبار اآلة قامإمواقع وال
. EPA , 1986 b)(ة تنفيذيالتقنية ال اإلرشاديـة مثل وثيقة وكالة حماية البيئة اإلرشادية
بدرجة  إفتراضياًقامة آبار المراقبة يكون إن اختيار وإالنافذة، ف التنظيمات اداً علىواعتم
وفي بعض . هذه المتطلبات غير ملبية لمثلاآلبار الموجودة  ونكما ت وغالباً. كبيرة

 قد تكون مطلوبةعماق مختلفة من نفس البئر أ من إمكانية أخذ العيناتن إالحاالت، ف
  .  لتوصيف توزيع الملوثات عمودياً

العينات العشوائية وتكون . أخذ العينات البطيء عمليةويسهل معدل سريان المياه الجوفية 
تتراوح بين شهر إلى عدة شهور كافية عادة، وفي الحاالت المستقرة  اتعلى فتر

. ، ربما تكون الفترات التى تتراوح بين  سنة إلى خمس سنوات كافيةعروفة الخواصالم
ات من عند أخذ العينجري يكما  أخذ العينات بصورة مستمرة وال يكون ضرورياً
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. لتنظيمية مدى تكرارية أخذ العيناتالوكالة اوفي بعض الحاالت، ربما تحدد . نهاراأل
 تكرار أخذ العينات على فترات قصيرةن الطريقة  االعتيادية هي إف ،ذلك ذا لم تحددإو

أخذ ، وبعد ذلك تنظم وتيرة أخذ العيناتول مرة ضمن برنامج البئر أل يدخل امعند
  .  الزمنسجل معدل تغيير تراكيز الملوثات موضع االهتمام مع  إلى استناداً العينات

من  عينةجمع  بهي يجري ذ، ال (Thief sampling)العينات راقسبجمع العينات  إن
ألن  غير مرغوب فيه،البئر بواسطة الدلو الذي يرمى من السطح  حفرةالماء الراكد في 

. من السطح ضيف تلوثاًت، وربما تأكيداً بأن العينة ممثلة للبئر ال توفر هذه الطريقة
في  اًكون ضرورييربما  العينات )آخذ(سراق  استعمالن إف ىءلمساوا هذه وبالرغم من

ويمكن استخدام . تكلفة العملية مرتفعة تكون  أو عندمانتاجية المحدودة، بار ذات اإلاآل
بتخطي الطبقة السطحية تسمح هذه المضخات  ، حيثألخذ العيناتالمضخات المحمولة 

حداث تلوث من إتشكل خطورة في  تبقى هالكنوة ممثل عينةًيعطي  الشيء الذي، من البئر
و المضخة المحمولة عن أ آخذ العيناتويمكن تقليل التلوث المتوقع باستخدام . السطح

استخدام المضخة  الغاطسة  ويفضل. جهزة قبل وضعها في البئرطريق الغسل الجيد لأل
مضخات و استخدام الأكثر من استخدام آخذ العينات أ بارفي اآل دائمـةورة ـبص

  .المحمولة 

لغاية  ورميها المياه من البئر بضخ يضخّ منها الماءالتي  بارمن اآل ويتم أخذ العينات
ويجب مراقبة . )ه ثالث مراتنضح( قلعلى األ القائم ضعاف حجم البئرأ ةزالة ثالثإ

للماء الذي يضخ من  (pH)التوصيل النوعي، وقيمة األس الهيدروجيني درجة الحرارة، 
أن  ن  يفترضأنه يمكن إوعندما تستقر هذه العوامل، ف. (Wood,1981)استمرار البئر ب
وعاء العينات المسحوبة من البئر تمثل فعالً طبقة الماء  نوأ غسل جيداً قد العينات أخذ

ويوضح . سحب عينة إلى وعاء من أوعية العيناتوفي هذا الوقت، يمكن . الصخرية
حد أ، حيث  يقوم بعيد أو ناءاه جوفية في موقع مي اتعينجمع ة عملي )7-13(الشكل 

ومع  ذلك، تدل . العيناتخر بجمع ة الحرارة، بينما  يقوم اآلـدرج بقياسفراد األ
 في بعض الظروف لضخ ماء كثير لتطهير البئرالبحوث الحديثة على عدم الحاجة 

(Powell and Puls ,1993) .  

و حفظ الزم على نوع أاملة ابتدائية مع ةوكذلك أي وعاء العينةويعتمد نوع وحجم 
 عتيادياًإن يحصل عليها أن مثل هذه المعلومات يمكن إو. التحاليل التي يتطلب اجراؤها
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ويوفر المختبر التحليلي في بعض البرامج . شعاعيةية اإلئمن مختبر التحليالت الكيميا
  .والمواد الحافظة العيناتحاويات 

ن تتأثر بالمحطات أمراقبة المياه الجوفية التي يمكن النووية ب نظيماتوتوصي لجنة الت
اما جالكهرونووية عن طريق النمذجة كيفما اتفق، فصلياً ويجري تحليلها لمعرفة مطلقات 

  . (Meinke,and Essig , 1991a,b)والترتيوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  7ـ  13شكل رقم 
اليسرى عينة  يجمع الشخص في الناحية. جمع عينات المياه الجوفية من موقع بعيد

والشخص الذي في الناحية اليمنى يرصد بصورة مستمرة . مرشحة للتحليل في المختبر
. درجة حرارة الماء كوسيلة لتدل على أن العينة تمثل الحوض المائي تحت األرضي

  الحظ المولد المحمول الذي يعطي القدرة للمضخة المخصصة للبئر
  )معة والية إيداهوالصورة لدافيد مايرز، قسم التصوير ـ جا(

  
   (Surveillance of Aquatic Organisms)  حياء المائيةالمراقبة على األ

معظم والنويدات المشعة  (Concentration factors)بسبب كون معامالت تركيز 
حياء المائية غالباً ما يكون شعاعي في األن النشاط اإلإكبر من واحد، فأحياء المائية ألا
ومع بعض االستثناءات . الموجودة به تلك األحياءللماء  شعاعيالنشاط اإل من علىأ

قل ليس نسان االعتيادي، على  األمن غذاء اإل اًن النباتات المائية التشكل جزءإالقليلة ، ف
ات عناصر غذائية القشريوسماك خرى، تعتبر األومن الناحية األ. في الواليات المتحدة

حياء المائية وكذلك الرواسب، ع األانوأبعض  منوقد يجري أخذ عينات .  هامة لإلنسان
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ويجب . مواداً غذائيةكثر من  كونها أشعاعي في البيئة دلة مفيدة على النشاط اإلأك
إجراء هذه و أحياء المائية وعادات التغذية، مراجعة الدراسات المتعلقة بمجتمعات األ

  .  العينات اتؤخذ منه لتيا حياءحالة عدم وجودها للمساعدة في  تحديد األ الدراسات في
تعيين مواقع فإنه من المهم المراقبة البيئية،  منخرى نواع األوكما هي الحالة بالنسبة لأل

االعتبارات التي جرت  مناقشتها  كافة وتنطبق. أخذ العينات لتحديد الخلفية اإلشعاعية
حياء األ نات منأخذ العي حالة على ،الخلفية للمياه  السطحية إيجاد مواقع بشأن سابقاً

  .المائية 
 ةشعاعيإفي مختبر كيمياء  يجري حياء المائيةتحليل األ وكما في حالة عينات المياه فإن

 ، الحاويات،العينةبيئي ويجب استشارة المختبر للحصول على معلومات تتعلق بحجم 
ثلج  على ال تحتويونقلها في حاويات معزولة  عيناتتجميد ال ومن الشائع. وطريقة الحفظ

غراض المراقبة الحصول نواع ألأويتطلب جمع عدة . فسادها السريعالجاف وذلك لمنع 
و السلطات االتحادية المسؤولة عن  االسماك أعلى موافقات خاصة من سلطات الوالية 

نواع المائية األ تؤخذ عينات من كل منن أالنووية ب نظيماتوتوصي لجنة الت. والصيد
مرة واحدة خالل موسم المصب رب من ـة بالقـو الترفيهيأة ـة االقتصاديـهميذات األ
 ,Meinke and Essig)إذا كان حصاد النوع ليس موسمياً و مرتين في السنة أ الجمـع

 1991 a,b)  .  
  

   (Drinking  Water Surveillance) المراقبة على مياه الشرب

تطبيقه مراقبة المتعلقة ب والتنظيمات (SDWA)يتطلب قانون سالمة مياه الشرب 
ويعنى قانون سالمة مياه الشرب . مياه الشرب لمصادر) شعاعيةإوغير  (شعاعية إ

، بما في ذلكشعاعي الطبيعي، بالنشاط اإل على وجه الخصوصشعاعي بالنسبة للتلوث اإل
تيوم يللتر يكون مطلوباً بعض المراقبة وبالرغم من أن. اليورانيوم، الراديوم، والرادون

قدرت وكالة حماية . نسانبفعاليات اإل عادةً ، وهي النظائر المرتبطة90-ميوشسترنواإل
، بينما بالنسبة لهذه النظائر SDWAمع ومة غير متوافقة لن توجد أية منظ نهأالبيئة، ب
للنويدات المشعة بالنسبة لمعايير الموضوعة ل مخالف نظام 28,000 نحو وجدن يأيتوقع 

  .(EPA,1991 a)  الموجودة طبيعياً

و أرضي أ(على عدة عوامل، مثل مصدر المياه  الزمني أخذ العينات برنامجعتمد يو
، المخدوم للمجتمعخرى األ اإلحصائية ات السكانيةـالصفدراسة ، حجم و)سطحي

 الوالية وتعقل وتحفظ، والتاريخ السابق لتلوث الماء، وث للنظامـدوث تلـإمكانية ح
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(EPA, 1990 c) .ح الضوابط إلى ازالة بعض يثة في اقتراوتميل االتجاهات الحد
ويلخص . (EPA,1991a)واالختالفات وتقييس متطلبات الرقابة لعموم البالد التعقيد

الوتيرة المطلوبة لمراقبة مياه الشرب طبقاً لتعليمات وكالة حماية البيئة  )1-13(الجدول 
نظمة توفير أمن  80,000نحو  بها تأثرين أويتوقع . 1991المقترحة في شهر تموز عام 

تشير و. ماليين دوالر 7ن الكلفة السنوية سوف تكون أالمياه وتقدر وكالة حماية البيئة ب
، مصدر للتزويد بالماءلكل  اًدوالر 87رقام إلى معدل كلفة مراقبة سنوية يبلغ هذه  األ
الكلفة بالرادون هذه رتبط معظم يو. لمتطلبات الموجودةإلى ا ةمضاف كلفةكوتبدو 

جميع  فيما لو كان يشمل بصورة ملفتة للنظر،ٌل قليتقدير الكلفة  أن ويبدو. راديوموال
توكيد وتحليلها في مختبر مؤهل، و، عيناتال جمعِ من دارة البرنامج،إالكلف الخاصة ب

 .الجودة، ومراجعة ونشر المعلومات 

 (Screening) لةالبدء  بتقنيات غرب يالطريقة المعقولة لجميع المراقبات  البيئية، ه  إن
فيما لو  أكثر كلفةً، عادة التي تكون كثرأمتخصصة ال التحاليلقليلة الثمن، ثم التقدم إلى 

مستويات  تتعدى الغربلة وجود الملوثات بمستويات )إختبارات( ظهرت فحوصاتأ
سلوب من قبل وكالة حماية البيئة  في  ستخدم هذا األاوقد . التدخل الموضوعة مسبقاً

وكلفة  كثر تعقيداًأوتطبق فحوصات . مياه الشرب) مزودات(لمراقبة تجهيزات  متطلباتها
لفا الكلية  وبيتا أ( األولية البسيطة فيما لو تجاوزت نتائج  الفحوصات) خاصة بالنظائر(

  .مستويات معينة ) الكلية

ضويمتكون المياه التي  تجمعاتالمنشآت النووية التي تطلق نفايات سائلة إلى  مشغلو ن
ويمكن . البيئية العامنظام الرقابة  في إطارعلى المياه  لمياه الشرب عادة مراقبةً مصدراً

المزود بالمياه بناء  ن تجري من قبلأو أن تجري المراقبة كجزء من برنامج المنشأة أ
  .على إتفاقية مع المنشأة 
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  1ـ  13الجدول رقم 
  )أ(المقترح استخدامه في أنظمة مياه الشرب) عدد العينات لكل فترة مبينة(شعاعي مثال على التكرار األدنى لمسح النشاط اإل

20032004 1993199419951996199719981999200020012002 السنة
دورة السنوات التسع دورة السنوات التسع األولى دورات المراقبة والفترات

 الثانية
1990مراقب لعام 

المستويات القصوى 
 ملوثاتلل

 فترة مكررة فترة مكررة فترة ابتدائية

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1990متطلبات عامالمياه الجوفية والسطحية ليةبيتا الكّ
-تيوم واإلسترنشيوميالتر

90 
 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1990متطلبات عامالمياه الجوفية والسطحية

 1  1  1 1 1 1 1 1 4 1990متطلبات عام المياه الجوفية الرادون
سطحية/أنظمة جوفية

 مختلطة مع إعفاء
3مرة لكل فترة 1 1 4 1990متطلبات عام

 سنوات
 سنوات 3مرة لكل فترة 

أنظمة مياه جوفية،226-ألفا الكلية، الراديوم
 وسطحية

3مرة لكل فترة 1 1 1 1990متطلبات عام
 سنوات

 سنوات 3مرة لكل فترة 

سطحية/فيةأنظمة جو، يورانيوم228–الراديوم
 مختلطة مع إعفاء

 سنوات 9مرة لكل فترة  حسب قرار الوالية 1 1 1 1990متطلبات عام

  . (EPA, 1991a)عن وكالة حماية البيئة ) أ(            
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   (Food   Surveillance) غذيةاأل مراقبة

ير غذية وبضمنها حيوانات الصيد، لتقداأل أخذ عينات منفي حيان، في بعض األ يرغب
الغذاء، مثل مياه الشرب بصورة مباشرة  الجمهور ويستهلك. نسانمقدار تعرض اإل

دخل إلى لما  اًمباشر تقديراًغذية األ هذه شعاعي فين توفر قياسات النشاط اإلأويمكن 
الهيئات التنظيمية أخذ عينات وربما تطلب . من النويدات المشعة) بعد لم يدخل وأ( الجسم
أخذ العينات برنامج  حجمويكون . دارة المنشأةإبمبادرة من  م ذلكأن يتو أغذية األ من

نواع وكميات النويدات أمعرفة  من ذا ما ظهرإو .مختلفاً اعتماداً على الظروف السائدة
الحاجة  عندئذ تنتفينه ال يمكن تلوث سلسلة الغذاء بدرجة ملموسة، أالمشعة المطلقة، ب

بالنسبة وهذه سوف تكون في الحقيقة الحالة  .ألخذ العينات من األغذيةإلى برنامج 
وفي . جداً و يكون ذلك التلوث قليالًأماكن التي قد ال يحدث فيها تلوث بيئي ألا لمعظم

ومع ذلك، . مزارع قليلة منتجاتغذية على األ أخذ عيناتخرى، يقتصر برنامج أحاالت 
من مناطق واسعة  عندئذ يمكن جمع العيناتلحدوث تلوث واسع،  فرصةذا ما وجدت إو

عادة إل كبير في مصنع  حادث وقوع ميال المربعة في حالة، بالتحديد مئات األجداً
 التساقطعند حدوث  جميع البالد كما كانت الحالةُ في وأمعاملة الوقود المستهلك، 

  . سلحة النووية من انفجارات األ )الهطوالت(

ويمكن تفسير نتائج . االجتماعية اتفي العالقبسبب قيمتها  تكون مرغوبةومراقبة الغذاء 
مقارنةً  بسهولة أكبروبصورة مباشرة  للرأى العام غذيةفي األ شعاعيقياس النشاط اإل

نماذج سلسة الغذاء التي تستخدم لربط النشاط ونماذج االنتقال  الجوي المعقدة،   تفسيرب
  .شعاعي في الغذاء بمطلقات المنشأة اإل

من بين  أكثر العينات إظهاراً للحقائق، بالفعلغذية األ توفر حيان، ربماوفي بعض األ
ات القشري أخذ عينات منوعلى سبيل المثال، من المرغوب فيه . جميع النماذج البيئية

ل المشعة كَُّأطالق نواتج التَّإها في جرىخليجية  من مياه مصبٍ التي تم صيدها )المحار(
ذه النويدات المشعة  تتركز في ه أنومن المعروف . 65–و الزنك أ 60–كالكوبلت 

التي توفرها عينات  من تلك ومعنى كثر فائدةأمعلومات  منه ستعطي عيناتو، المحار
  .حية أخرى 

في  131–بقار، فان تركيز اليود األ مرعى بالقرب من 131–طلق اليود أذا ما إو
أو اء، الهو عيناتمن  فضل  كثيراًأالحليب المنتج  سوف يوفر معلومات ذات معنى  
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التي للسكان  الكامنة اتالعلف  لغرض تقدير الجرع عينات منو أالرواسب،  عينات
تلوث  إلى سوف يؤدي 131–باليود  المراعي الكبيرن تلوث إ. الحليب تنتقل عن طريق

  .ساعة  24خالل   بدرجة يمكن تحسسها وقياسها الحليب

ذاء والطرائق التي يجب الغ إلى أخذ عينات منن الحاجة إ، فةرمختاوتحت أي ظروف 
ن تستند إلى فهم واضح للممارسات  الزراعية في أيجب  عمليات أخذ العيناتن تتم بها أ

  . أكفاء متخصصينن  تكون قيادة البرنامج بيد أالمنطقة، ويجب 

، كبيرةدرجة ب تكون متفاوتةن  أل ةغذية عرضشعاعي لألن  الحاجة إلى التحليل اإلإ
 يمكن أن تؤديو .نواع المنشآت النووية الموجودة في المنطقةأعداد وأإلى  استناداً

إلى سلحة النووية في الجو و استئناف تجارب األأشرنوبل، تالحوادث النووية، كحادثة 
كون برامج الرقابة تن أهذا، يجب ول. غذيةاأل برامج أخذ العينات منعلى  طلب كبير

 تغيير حجم برنامج أخذ العينات كنوالنطاق الوطني مرنة، بحيث يم النطاق المحليعلى 
عمل  بالطرائق الكيميائية االشعاعية تتضمن أساليبتحليالت الن ألو. حسب الحاجة

أخذ مر عندما يتطلب األ أخذ العيناتنه يجب القيام بالتخطيط الجيد لبرنامج إمكلفة، ف
ات وبصرف النظر عن االعتبار. أو دولةرقعة جغرافية واسعة مثل والية  عينة من

شعاعية، التي هي ثقال كاهل مختبرات الكيمياء اإلإن هناك حاجة لتجنب إاالقتصادية، ف
عليها بسبب  سيترتبال تستطيع استيعاب العبء التحليلي الكبير المفاجئ الذي   بطبيعتها
  .أخذ العينات الرديء لبرنامج  التصميم

 أخذ عينات منرنامج  جابتها قبل البدء ببإسئلة يجب أربعة أساسية، هناك أوبصورة 
  :غذية األ
  أخذ العينات منها ؟غذية التي يجب ما هي األ ـ 1
  ؟ ن تجمعأين يجب أمن  ـ 2
  ؟ المطلوبة العيناتكم هو  عدد  ـ 3
  ؟ حكامإدقة، و وبأية حساسية بأيةها، وؤجراإنوع التحليالت التي يجب  وما ه ـ 4

على  ألخذ العينات يجب أن تعتمد إن األغذية المختارة كجزء من برنامج واسع النطاق
. الغذائية السلوك الخاص للنويدات المشعة المهمة في سلسلة الغذاء وعلى عادات السكان

سلسلة  منالمختلفة  المراحلكبر عدد ممكن من هذه النظائر خالل أع  ن تتبأوبالرغم من 
و جميع أغذية مر ال يتطلب دراسة جميع األن األإالغذاء يقع ضمن االهتمام العلمي، ف
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ثير أت  يكون له قدبعض النويدات المشعة  وجود نإ. غراض المراقبةالنويدات المشعة أل
يضياً أوال تدخل  ياًئاينها خاملة كيمألو أقليلة ال هاقليل على صحة السكان بسبب تراكيز

ن الهدف الرئيسي لبرنامج الرقابة على المناطق هو لتقدير أوبما . في سلسلة الغذاء
ن أغذية والنويدات التي يمكن تحليل األ فقط نه  يجبإ، فالجمهورعموم لفئ الجرعة مكا

نه في أوقد الحظنا في الفصول السابقة ب. الجمهورفي تعرض  بصورة فعالة تساهم
، واليود 137–، السيزيوم 90–يوم شسترنالنويدات المهمة هي اإل تكونمعظم الحاالت، 

 هو الغذاء المختار للحصول  علىالطازج الحليب ، يكون متعددة وفي بلدانٍ. 131–
 .131–واليود  137–، السيزيوم 90–الكلي للجسم من االسترنشيوم لإلندخالعينات 
بسبب كون طبيعة نظام توزيع  الحليب في معظم  يسهل كثيراً مشكلة أخذ العينات وهذا

الشبكة   اتساعد ويعتم. من  مصادر مختلفة للحليب المدن الكبيرة يؤدي إلى خلط كبير
 Eisenbud et)هداف البرنامج أعلى بصورة كلية على الظروف و أخذ العيناتوتكرار 

al., 1963 b ; Stein,1971 ) .  

خرى بالقرب من غذية األالحليب واألبأخذ عينات النووية  التنظيماتوتوصي لجنة 
 هريةنصف ش عينات أخذ خص،على األ تتضمن التوصياتو. الطاقة النووية محطات

غذية من كل نوع رئيسي من األ وعينةثالثة مواقع،  من موسم الرعيالل ، خمن الحليب
سماك بالقرب من منطقة الطرح، وثالثة األ ومن فيها، الصرفالمروية بمياه يتم طرح 

  Meinke and Essig,  1991)وراق العريضةمختلفة من الخضروات ذات األ نواعٍأ

a,b) .  
  
   ( Direct Human  Measurements)  نسانلإلالمباشرة قياسات  ال

 المندخلة ألجسامشعة مالنويدات ال غذية هو التمكن من تقديرالغرض من تحليل األ إن
اإلندخاالت في األحياء من  خرى لتقديرأوهناك طريقة . المعرضة السكان مجموعة
الصوديوم في يوديد  كواشفاما، عادة باستخدام ج أشعة طيافأباستخدام تحليل  األفراد
  . تدعى عدادات عموم الجسم  جيدة التدريعغرف 

خص على األ مفيداً) عد عموم الجسم(شعاعي في الجسم اس النشاط اإلـون قيـويك
ة ـشعأا ـالتي لهو ،)ندخلتإ( مـالجس واندمجت فيالتي دخلت اس النويدات ـلقي
ا كذلك رى استخدامهـج وقـد، (Meneely and Linde , 1965) ةا نفاذـامج
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(Lauer and Eisenbud, 1968; Ramsden, 1969)  لقياس النويدات مثل
جميعها  والتي تطلق ،210–والرصاص  239-، البلوتونيوم  241-وم يشمرياأل
وتتطلب تقنيات خاصة ) طإلكترون فول كيلو 60 -13( منخفضةشعاعات ذات طاقات إ

اما لعموم الجسم جطياف أ جهزة تحليلأو. على هذا الجزء من الطيف بالتحديدتطبق 
وعدادات عموم . نحاء العالمأفي موزع  ، ويوجد منها عدد  قليل نسبياًجداً متطورة

العاملين  في أجسام المندمجةومعرفة النويدات المشعة  العلمية الجسم مفيدة في البحوث
ما  ورالجمهشعاع ولكن لها  مكان قليل في برامج المراقبة االعتيادية لعموم في حقول اإل

في البرازيل   (Goiana) ت غير االعتيادية ،  كالحادث في غوياناعدا في الحاال
  ).12الفصل (
  

א אא  Environmental Surveillance) א
under Emergency Conditions)   
ـّن حاالت الطوارىء اإلشعاعية  حادثة فهناك ال .واسعاً من الظروف المحتملة طيفاًتتضم

 ، ولكنها تولد خوفاًالطفيفة التي ال يمكن أن تتسبب في أي تعرض للسكان بدرجة هامة
 جديةحادثة  توجدخر ربما الجانب اآل علىو. تتضمن مواد مشعة حادثة العلم بوقوعِعند 

كان التي ووكرانيا، أو منشأة نووية كبيرة، كحادثة تشرنوبل في  أسلحة نووية أتتضمن 
جراءات سريعة إاتخاذ  األمر تطلبي، وتؤدي إلى إصابات إنسانية كبيرةمن الممكن أن 

باتخاذ  فيما يتعلق ليها القراراتإتستند  يمكن أن للحصول على المعلومات البيئية التي
حادث،  الن يكون أ، يمكن الحادثتينين اتوسطى بين ه وكحالة. جراءات المضادةاإل

تجاوزت كمية نسلفانيا، حيث بالثانية في والية  الوحدة في ثري مايل ايلند مفاعل كحادث
تطلبت التشغيل االعتيادية، وحاالت في تلك المعتمدة  الموادالمشعة المتسربة إلى البيئة

  . على السكان  لمدى الخطورةسريعاً  تقييماً

وقد بًاً مشترك ن هناك عامالًإ، فخطورة الحادثنه بغض النظر عن أعلى  الخبرةُ تني
هو الحاجة إلى خطة طوارئ للتعامل مع جميع الحوادث المتوقعة التي الوقائع و هذهبين 

االعتبار  عينن يأخذ تصميم خطة الطوارئ بأويجب  .ربما تحدث في منشأة معينة
حيث . ، الكثافة السكانية ، التنظيم الحكومي، ووسائل االعالمالجغرافيةخواص الموقع 

، خوفٌو الجمهور يمكن أن ينتج عنها عدم فهمٍل شعاعية التي تشمإلالحوادث اجميع أن 
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جداً ومن الضروري . لحادثةل مبالغ فيه من وسائل اإلعالم يفوق األهمية الحقيقية واهتمام
ها بصراحة وكفاءة ؤعطاإيمكن  ووثيقة فورية خطة الطوارئ لتوفير معلومات أن تصمم

  .ووسائل اإلعالمإلى الوكاالت الجماهيرية 

هذا الجزء تغطية جميع الحاالت غير الطبيعية التي يمكن  فيس من الممكن نه ليأوبما 
بعض المبادئ العامة التي يجب مالحظتها، ب ىسوف يعن المقطعن هذا إن تحدث، فأ
شخاص الرئيسيين جميع األ ةوحظيت بموافقن تكون خطة الطوارئ مكتوبة أولها هو أو

ن المنظمات الحكومية المختلفة التي ربما المنشأة وضم ُلغِّشَتُفي كل من المنظمة التي 
وفي عدد من الواليات، تكون مسؤولية التنسيق لنشاط المراقبة خارج . تكون معنية

واتخاذ القرارات حول  العامة المعلومات بيانات تحضيروالمعلومات،  موتفهالموقع، 
كذلك  تشتركوف وس .للوالية الصحية أو البيئية سلطةالعلى  ةًملقا المضادةجراءات إلا

 بوضوح ن توثقأويجب . خرىأحكومية  الشرطة المحلية، ووكاالتو شرطة الوالية،
  . شخاص المعنيين ألا من كلٌّ يتفهمهان أهذه العالقات المتداخلة بين المنظمات المختلفة و
المنظمة التي لها ن تعتمد أيجب  فبدايةً. ويمكن تقسيم المدى الكلي للطوارئ إلى مرحلتين

وصول العون  وذلك إلى حينمكانياتها الذاتية، إ على ة التشغيلية للمنشأةمسؤوليال
إلى الحالة  و عدة ساعات، استناداًأدقائق  بضعوربما تستغرق هذه المرحلة . الخارجي

 رحلة الثانية، سوف تعزز المنشآت المحدودةموفي ال. المبكر التحضيرالجغرافية ودرجة 
، كسلطة ية بالمساعدات الخارجية، وبعض المنظمات الحكوميةالمحل ةللمنظم )والمتاخمة(

دارة النواحي الخاصة بالحالة الطارئة خارج إالمسؤولية عادة في تتولى ، التي الوالية
  .أةنشمموقع ال

  
   (Emergency Preparedness)   للطوارئ   االستعداد

والنواتج  قعان تنواع الحوادث التي يمكن أولى هي تحليل األ األساسيةن الخطوة إ
وهو  .(Safety Analysis Report)في تقرير تحليل السالمة  اإلشعاعية المترتبة عليها

ات نظيملجنة الت اإلجراء المتبع لسنوات كجزء من متطلبات الحصول على ترخيص من
الوقود،  معالجةعادة إالوقود، ومصانع  معالجةالنووية للمفاعالت النووية، ومصانع 

. خرى التي  تدار من قبل وزارة  الطاقة في الواليات المتحدةئيسية األوالمنشآت الر
الذي يعطي تصوراً و ،في تقرير تحليل السالمة ساسياًأ ويكون تحليل الحوادث جزءاً

  . الخطة تتعامل معهان أللحاالت الطارئة التي يجب  أولياً
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التي  ،الحكوميةالتشاور مع مختلف المنظمات  كخطوة مبكرة، عند وضع الخطة، يجب
كلٍّ  توجد لدى، وويختلف هذا من مكان آلخر .حادث وقوعربما تصبح معنية في حالة 

الطوارئ  خطةالتي يجب تكييف لمجابهة الطوارئ و ها الجاهزةأساليبالواليات  من
ـ وهي  شرطة الوالية يمكن االعتماد على، عديدةماكن أفي  وهكذا. تبعاً لهاشعاعية اإل

حول  في تسلم المعلومات يكون أفرادها على استعداد دائم للطوارىء ـ المنظمة التي
وأن تضع موضع التنفيذ مختلف أساليب العمل االعتيادية وخطط الحالة الطارئة، 

المرور  كذلك مسؤولية تنظيمالشرطة  يقع على عاتق منظمةوربما . المحتملة الطوارىء
فراد أللة وتوفير النقل الطارئ لبعض ابديالطرق البالقرب من الحادث، وترتيب استخدام 

  .المهمين

بمسؤولية  اليةلوالصحية والبيئية لسلطة الن تقوم أمن المحتمل  فإنه ،سابقاً وكما ذكرنا
. ةالمطلوب اتجراءبخارج الموقع، وتقرير ما هو نوع اإل شعاعيةتقويم أهمية البيانات اإل

الجدول  أنظر( خطورتها افقة معمتو للحالة الطارئةن تكون سرعة االستجابة أويجب 
بالنسبة للسكان خارج  اتالجرع ليلجراءات التي تتخذ لتقاإل تحدد سلفاًً نأ، و)8-9

المنشأة والمنظمة الحكومية  يضعها مشغلخطة الطوارئ التي  ذلك ن تتضمنأالموقع و
  . الحاالت الطارئة معالتي لها مسؤولية التعامل 

 تقدمالتي  قْرمع الف التعاونمن الخطة هو  جزءاً هاماً فإنشآت الكبيرة، نوبالنسبة للم
للحوادث التي جرت في ن الحوادث التي تكون شدتها مماثلة إ. شعاعيةاإلمساعدة ال
التي ويلند، ومفاعل تشرنوبل أنتاجي للمملكة المتحدة، ومفاعل ثري مايل فاعل اإلملا

شخاص المدربين لجمع من األ بياًنس اًكبير اًتتطلب عدد) 12الفصل ( سابقاً جرى وصفها
وفي الواليات المتحدة تقوم وزارة الطاقة والمنظمات الحكومية . المعلومات الالزمة

وتكون هذه . الطوارئ في جميع المنشآت الكبيرة قْرشبكة من فب باالحتفاظخرى ألا
  .طلب تفويضهاخرين عند الفرق مهيأة لتقديم المساعدة لآل

 شعاع المتوفرة محلياًإلاجهزة مراقبة أع انوأ ،والموثقة ،مكتوبةالن تصف الخطة أويجب 
 اليهإالوصول  سهلي أماكنجهزة في ن تخزن األأويجب . الستعمالها عند الطوارئ

 .في حدها األدنىتكون فرص التلوث االشعاعي  حيثالحادث،  نوع بغض النظرعن
جهزة الالزمة بجاهزية عالية لمحافظة على األل إنضباطاً والتزاماً كبيرين يتطلبهذا و

لفحص وصيانة ن تتضمن خطة الطوارئ التعليمات المناسبة أيجب  عند الحاجة، ولذا
  . هذه األجهزة
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، بحيث يمكن لتعرض اإلنسان لإلشعاعن تبين الخطة طرائق االنتقال الرئيسية أويجب 
، شغيل المنشأةتبدأ فيه يي ذوبالوقت ال. شعاعية بصورة مناسبةجهد المراقبة اإل إدارة
برامج الحاسوب، الجداول  يمكن إعدادشعاعية كافية بحيث إمعلومات  أن تتوافر يجب
الصحي تقدير  ئيمن الممكن لمنفذ الخطة والفيزيا الالزمة والتي تجعلشكال البيانية واأل

 مجويمكن تحضير برا. إلى السكان من أي اطالق محتمل المودعة الكامنة اتالجرع
خليط من النويدات   المكتسبة من أي اتجداول بحيث يمكن حساب الجرعو الأ الحاسوب

يتطلب معرفة مواقع سحب الماء، ذلك و. إلى الجو أو إلى الماءالمشعة المطلقة سواء 
ها في إدراجخرى والتي يجب األ التعرضنتج فيها الحليب وطرائق المزارع التي يو

  .صلية خطة الطوارئ األ
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אא א
אא מ

א א א
    

السابقة  اتالجرع بناء عادةشعاعي إلاإل التقديريصف هذا الفصل كيفية استخدام طرائق 
ومعظم هذا . عقود سابقةقبل عدة  لو كان التعرض حتى وقوععند  التي حدثت لألفراد

الذين يقطنون  التي سبق أن تعرض لها السكان اتالجرع إعادة تكوينيتناول الفصل س
ن إسلحة النووية للواليات المتحدة  ومع ذلك، فقرب بعض المنشات الكبيرة لمجمعات األ

كان أول جهد بذل وربما . تاريخ طويل هي ممارسة لها السابقة اتاحتساب الجرع إعادة
 اتالجرع 1930، الذي قدر عام (R. D. Evans) في هذا الشأن هو ما قام به ايفانس

 لىإ ستناداًإ الهياكل العظمية للعاملين في طالء القرص المدرج للساعات؛ الممتصة في
. فراد الذين تراكم الراديوم في هياكلهم العظميةطرح الرادون في هواء الزفير لأل معدل
لمدة طويلة  قد استمر السابقة اتحتساب الجرعإعادة إفي مجال  كثر الجهود تعقيداًأ وأحد

جميع  تلقاهاالتي  اتجريت تقديرات للجرعأازاكي، حيث غفي مدينتي هيروشيما ون
 ; Auxier et al.,1966)الناجين من القصف الذري في الحرب العالمية الثانية

Roesch, 1987) . نحو  تلقاهاالتي  اتلتقدير الجرع خر كان مطلوباًآوجهد ضخم
سلحة النووية في الجو لذين ساهموا في تجارب األا من شخص عسكري 220,000

(NAS/NRC, 1985b) . ن جزر االسابقة بالنسبة لسك اتعادة احتساب الجرعإوجرى
ن اوكذلك للسك  (Conrad, 1992;  Simon and Graham,1994, 1995) .المارشال

 ;Voillque and   Gesell, 1990)جراء التجارب في نيفادا إبالقرب من موقع 
Stevens et al., 1992).  الجرعات تنتظر  بناءومازالت هناك بعض عمليات إعادة

شرنوبيل تلى حادث إة التعرض ـاالتحاد السوفيتي السابق نتيج االجراء في
نتاج إل اتسم بها البرنامج السوفيتيي تال) بالمعايير الغربية( ات غير الكافيةـوالممارس

  .الذرية  سلحةاأل
  

א  (Radiological Assessment) א

بتعريف  في هذا المجال الموثوق  (Till and Meyer, 1983)في عملهما تيل ومايرقام 
طالق إ نتيجةنسان على اإل لتبعات المترتبةة لتقدير االكمي عمليةال" التقييم اإلشعاعي بأنه
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لتعريف بعض عنا اسوفي هذا الفصل، و". إلى الغالف الحيوي لألرضالنويدات المشعة 
طالء عقارب الساعات مثل العاملين في  المتعرضة مهنياً المجموعاتالشيء ليتضمن 

تعرضوا للقصف  الذين أولئكمثل  على شعاع المباشراإل وعواقب تأثير، بالراديوم
عادة إلى إضافة إعدد ال يحصى من االستخدامات  وللتقييم اإلشعاعي. النووي في اليابان

طبقاً لوقت  تقسيم تلك االستخدامات إلى مجموعاتومن الممكن . قةالساب اتالجرع بناء
حدث في ين أ يمكن نهأبقليل، أو  قييمجراء التإعند أو قبل  أهو ،اتحدوث الجرع

  .المستقبل 

نتائج  أن تؤوليام الراهنة  هو طار األإفي  التقييم اإلشعاعيد استخدامات ـحأان 
من و .شعاعية للسكانإ اتجرع إلى) 13الفصل  رأنظ( المراقبة البيئية الجاريامج نبر
ت آالمنش معظمِ وذلك من درة للسكانـالمق اتـبنشر الجرع سنويـاً امـمطلوب القيال

 تقييماتة للـات الخاصة المهمـن من االستخدامإو. (CFR 61 40) ةـالنووي
ا ويتطلب هذ. حادث نووي وقوعفي حالة  اتبالجرع السريع ة هو التنبؤـشعاعياإل

التوزع المعلومات عن طرائق االنتقال و تكون نأسلفاً، و الممكنةمعرفة الحوادث 
 بالرغم من ،حاسوب جاهز للعملللبرنامج هناك يكون كما . معروفة مسبقاً السكاني

حالة وقوع حادث في و. باستخدام تقنيات يدوية غير دقيقة قييماتراء تـجإة ـمكانيإ
معلومات  وإدخال، اًـة فعليـة المطلقـدات المشعالنوي قييمت يكون من الالزم فقط

التعرف السريع على المخاطر إن و .اتالجرع قييمت الجارية فيالجوية  األرصاد
 أنظر( فعالةدارة الحادث بصورة إل هو أمر حيويور بها ـالمحتملة وإعالم الجمه

  . )12الفصل 

العمليات المطلوبة  دعمهو  المستقبل ة للتقدير اإلشعاعي فيـات المهمـوأحد االستخدام
البيئية  التأثيراتالتي تتطلب استخدام  (NEPA) ةقانون السياسة البيئية الوطني بناء على

. رارـع القـالخاص كجزء من عملية صن وأالقطاع الرسمي  لكل منالكبرى عمال لأل
يجري البيئية المفصلة  تأثيراتو بيانات الأن التخمينات البيئية إلذلك، ف  اًـوطبق

. المحتملة اـتأثيراتهلى إ اداًـتحوير كبير استن أي تحضيرها لكل  مشروع جديد أو
حاالت  فيتأثيرات المطلقات المتوقعة  تقديرت النووية، يتضمن ذلك آوبالنسبة للمنش

 حديث ألمان المنشآتجراء تحليل إ ومن المطلوب كذلكالحوادث،  وأالتشغيل االعتيادية 
  .والتقييم اإلشعاعي هو وسيلة هامة إلعدادها مخطط لها، وال الموجودة حالياً
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(Elements of Radiological Assessment)شعاعياإل التقييمعناصر 

حد "وهو ما يعرف بالمصطلح  المطلقة،النويدات  تحديد شعاعيإلا التقييمتتضمن عناصر 
نسان، من قبل اإلتناولها وتراكمها الحيوي وانتقالها و ،(Source term) "المصدر

 Till and)الناتجة عن الجرعة  مخاطرال وتقديرالناجمة عن التناول،  اتالجرعو
Meyer, 1983; NCRP,1984a,1996a,b)  . هذه العملية )1–14(ويوضح الشكل. 

ن البيانات شعاعي باستخدام النماذج الرياضية ألاإلالتقييم وفي معظم الحاالت، يجري 
كما هو واضح عند التنبؤ بالمستقبل، كما هي الحالة في دراسات  تكون موجودة البيئية ال
NEPAما تكون قليلة أو غير متوفرة  للدراسات التاريخية ن البيانات البيئية غالباً، وأل .

تكون المستويات في العادة  ت الحديثة،آبالنسبة للمطلقات االعتيادية الحالية من المنشو
  .عملياً  اد على قياسات المراقبة البيئيةبحيث ال يكون االعتم جداً منخفضة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  الخطوات الرئيسية في التقييم اإلشعاعي 1ـ  14الشكل 
  ]NCRP (1984a)مأخوذة من [
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و التأريخية أبصورة مثالية من  البيانات الحالية  «Source term»حد المصدر  ويستنتج
كما  افتراضهااذج الرياضية أو حتى لى النمإباالستناد  نمذجتهاعند توفرها، وربما يجب 

طالق النويدات وبالنسبة إل. شعاعية للحاالت المستقبليةاإل قديراتجراء التإ عندهي الحال 
المصدر المشع هي  نوع النشاط الشعاعي  بحدساسية المتعلقة ن المعلومات األإالمشعة، ف

يائية للمطلقات مهمة الصفات الكيميائية والفيز تكونو. تهوكمي المطلق في وحدة الزمن
  .العتماد االنتقال والتراكم على هذه الصفات جداً

ينقالن ويشتتان النويدات  ينالمياه اللذ وألى الهواء إالمصدر المشع  أن ينطلق ويمكن
االنتقال والتشتت بواسطة الهواء والمياه السطحية والمياه  ويكونالمشعة في البيئة ، 

ساسية النتقال تمت مراجعة المبادئ األ وقد .بكثرة جرت دراسته وإن اًالجوفية معقد
ويجري .  5لماء في الفصل في او 4في الفصل  لنويدات المشعة في الهواءاتشتت و

وضع  النماذج الرياضية لالنتقال التي تستند على السلوك االساسي  للنويدات المشعة في 
  .وساطهذه األ

بواسطة  )وتزال(متص ها تُنإالمائي ف  الجو والوسط فيحركة النويدات المشعة  وأثناء
وعندما  تصبح التراكيز في الهواء والماء مستقرة نسبيا، كما هي . النباتات والحيوانات

حيان بين توازن في بعض األاللى حالة إالوصول  يجريطالق المستمر، الحالة في اإل
وبالنسبة . ة مباشرةو الحيوان والبيئة المحيطة بهما بصورأشعاعي للنبات كمية النشاط اإل

لى حالة التوازن بين الكائنات إال يتم الوصول عادة  هنإف المفاجئةو أطالقات المتقطعة لإل
مناقشة  جرت. كثر تعقيداًأميكية امر وضع نماذج رياضية دينالحية والبيئة، ويتطلب األ

. 5 لى الكائنات  الحية في الفصلإالجو والماء  منساسيات حركة النويدات المشعة أ
 (PATHWAYS)طرائق االنتقال  نموذج مثل المختلفةوجرى وضع النماذج 

(Whicker et al.,1990) ضافة إساسية، األ باستخدام هذه المبادئ، كما جرى تطويرها
زالة واإل متصاصالمتعلقة باال المأخوذة من المشاهدةلى البيانات التجريبية وتلك إ

طرائق االنتقال المتعددة التي  )2-14(كل ويوضح الش. بواسطة النباتات والحيوانات
  .نسان لى اإلإيمكن بواسطتها للنويدات المشعة الحركة في البيئة والوصول 

نواع الغذاء، يتم استخدام أوعند وضع النموذج الرياضي للتركيز في الهواء، ماء الري، و
اإلندخال ستهالك، ومصادر الغذاء لحساب نسان، نمط االيض في اإلالمعلومات حول األ

باستخدام معامالت  اتلى جرعإ نسانإلى اإلاإلندخال ويمكن تحويل . نساناإل إلى
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 Eckerman et)وكالة حماية البيئة  هاالتحويل الموضوعة، مثل تلك التي جمعت

al.,1988) . من  سحابة عابرةوفي بعض الحاالت، مثل الجرعة الخارجية الناجمة عن
وال ضرورة عن تفجير االسلحة النووية  الناتجباشر شعاع المو اإلأشعاعي النشاط اإل

  . اإلندخال في حدوث الجرعة الخارجية

  طرائق االنتقال التي تؤدي إلى المخاطر

  
  2ـ  14الشكل 

  ة إلى االنسانالطرائق التي تنتقل بها النظائر المشعة خالل البيئ
  ]Whicker (1995)مأخوذة من [

 
. اإلرتياباتتكون كاملة بدون مناقشة  لن اتالجرع لتقييم المختصرةوحتى المراجعة 

البيانات، بطبيعتها بما في ذلك  تتضمن كل أوجه التقييم اإلشعاعي إرتياباتوتكاد 
وليست  .لرياضيةالنماذج افي وضع وتنفيذ  واألحكام العلمية المستخدمةالفرضيات، 

 تكون أو غير موجودة أيضاً تكون مشوبة بارتياب وحسب وإنما قد) المعطيات(البيانات 
ارتيابات المكونات الحيوية في النماذج الرياضية أكبر منها كون تو. ذات عالقة جزئية

من عناصر التقييم ثم  لكل عنصرٍ ويمكن تقدير اإلرتيابات .بالنسبة للمكونات الفيزيائية
ن يعبر أ، الذي يجب النهائي اإلرتيابإلى  حتى الوصولالحسابات  ابعة انتشارها فيمت
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عادة باستخدام تقنيات مونت  اإلرتيابات الحديثةوتجري حسابات . ه بأسلوب احتماليعن
مفردة ال إرتيابات كلٍّ من المركباتعن  ويعبر. (Monte Carlo techniques)كارلو 

يجري تكوينها في كل مرة يشَغَّل فيها  وزعات احتماٍلبداللة تفي النموذج الرياضي 
 تجسيداًتشغيل للبرنامج الرياضي  عملية دعى كلتو. لنموذج الرياضيا برنامج

(Realization) .ع توزال لتشكيللنموذج الرياضي ا تجسيداتنتائج المئات من  وتستخدم
للجرعة  فضل تقديرٍأل اًصدرع االحتمالي مويعتبر هذا التوز. تيجة النهائيةحتمالي للنإلا

  . (Hoffman et al.,1995) ولإلرتياب فيها
  

(Dose Reconstruction)          אא

 ، وهيشعاعي لتقدير التعرضات السابقةاإل قييمهو تطبيق للت اتالجرع بناءن اعادة إ
 ذلك يعرف  ويمكن أن. اسةالتي حدثت  قبل عدة عقود من وقت اجراء الدر عادة تلـك

شعاعية للسكان من اإل اتلتقدير الجرع بأنه مجموعة العمليات التي تجريببساطة 
 اتالجرع بناءعادة إوربما يجري ( .الماضي طالقها فيإالنويدات المشعة التي جرى 

على النويدات المشعة  مناقشتنا هناالكيميائية، ولكن تقتصر  في حالة المطلقاتالسابقة 
 فيمن الزمن  اًتجاوز عقد استمر لمدة لى العمل الذيإ واستناداً .)شعاع المباشرواإل

مجلس البحوث الوطني التابع ألكاديمية  سلحة النووية لدول متعددة، قاماأل إعداد مجمعات
السابقة،  اتالجرع بناءإعادة بمراجعة حالة  1995عام  (NAS/NRC) العلوم الوطنية

 بناءعادة إوتجري عملية . ت للدراسات المستقبليةمجموعة من التوصيا ىعطأو
المحتملة لإلطالقات التأثيرات الصحية بالسابقة بسبب اهتمام الرأى العام  اتالجرع

لى الجرعات إ بناءؤدي بعض عمليات إعادة االشعاعية السابقة ومن المتوقع أن ت
 هنإف صورة مثالية،وب. عالية بما فيه الكفاية اتذا كانت الجرعإ صحية وبائية دراسات
. مخاطرال قييمت من نتائجذا لم تكن مبررة إ صحيةال الوبائية الدراسات دأتبن ال أيجب 

 للشروع فياتخاذ قرارات لى إبدرجة تؤدي  قد يكون قلق الرأى العام فإنومع ذلك، 
  .تقييم المخاطر بصورة مستقلة 

ن يمعيار لبييجب أن ت ذات فائدة تامة، السابقة اتـالجرع بناءإعادة  ولكي تكون
 بناءادة ـعإن تخضع عملية أ من المهم ،والًأ. ريـول العلمي والجماهيـن للقبيساسيأ

 من المختصين معمقة لى مراجعة علميةإالسابقة وليس فقط الناتج النهائي  اتالجرع



 

604 

  

هي  ةـة الشعبيـالريب فإنوبصورة عامة  .ومشاركة شعبية (Peer review) األكفاء
، ومن في المقام األول السابقة اتالجرع بناءعادة إجراء لى الحاجة إلإ التي تؤدي

 هد  بأنين مساهمة الجماهير تساعد على التأكإ. إذ ما تولدتالصعب تهدئة  الشكوك 
ال تكون  قدوفر معلومات تبالدراسة، و بناء الثقة وتسهم فيلى قلقهم، إاالستجابة  تجري

 البناءوإعادة الجمهور في التخطيط  مساهمةساعد ت قدو .للباحثين بطريق آخرمتوفرة 
متطلبات  تحقيقويمكن . ن الدراسات غير موضوعيةأتقليل الشكوك بفي كذلك و

أو استشارية  لجنةعن طريق جزئياً المراجعة العلمية المتخصصة والمساهمة الجماهيرية 
 اتالجرع ناءبعادة إالتي تقوم بمراجعة تقارير العلماء الذين  يقومون بو توجيهية
جراء الدراسة إتصدر القرارات المتعلقة بطريقة  أنهامشورة أو ال تعطيو السابقة،
 اللجنة االستشارية أو التوجيهية مجموعة من العلماءن تضم هذه أيجب و، الجارية

  . وممثلي الشعب

 ردبمج (Scoping study) النطاقتحديد ليها بدراسة إدراسة بسيطة يشار عادة  رىوتج
 النطاقدراسة تحديد  ن تساعدأويمكن  .السابقة اتالجرع بناءعادة إلقيام بلرار ذ قاتخا

ما إذا كانت ممكنة التنفيذ حتى و أ، ضرورية اتالجرع بناء عادةُإ تفي معرفة ما إذا كان
 Source)ة يحدود المصدرالادة وهي تحسب على البيانات المتوفرة إ استناداً، أصالً

terms) ،ويمكن استخدام نماذج حسابية  .والمجموعات المتعرضة، ومسالك التعرض
من المفضل القيام والجرعة، و يالمصدر الحد تعطيو أجراء حسابات حقيقية بسيطة إل

 اتالجرع بناءعادة إوفر تو. تقويم مجال التعرضات الممكنة بحيث يمكن ثنين معاًباإل
 وقد أنجزت عمليات.  مياتتقديرات محسنة لنفس الك ـ تذا ما تمـ إ ةالكاملالسابقة 

ات المتحدة من قبل ـسلحة النووية للواليالسابقة في مواقع األ اتالجرع بناءعادة إ
  .ها كذلك من قبل المتعاقدين معو ومنعها، مراضاألب التحكممراكز 

  
 (Uncertainties) اإلرتيابات

 ألن البيانـات ى، خراأل أساليب التقييم اإلشعاعيالسابقة عن  اتالجرع بناء عادةإختلف ت
الجرعات األخرى غالباً ما تكـون   بناءوعمليات إعادة الالزمة لوضع النماذج الرياضية 

ن القياسـات  إوكذلك، ف صعبة الحصول عليها وتفسيرها وربما تكون غير متوفرة بالمرة
 بدقـة الطرائـق   تجهزة وطرائق ليسأنجزت باستخدام أ تكون قد ربما تاريخياً السابقة

 للتقـديرات تطبيـق   فـي أي الحـال   ووكما ه .في الوقت الحاضرالمتوفرة  واألجهزة
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النتائج في المفردة و في المكونات اإلرتياباتن من الضروري تقدير مقدار إشعاعية، فاإل
 اتالجرع بناءعادة إالمستخدمة في  بالبيانات السابقة ةالمتعلق اإلرتيابات بسببو .النهائية

التقـديرات   اإلرتيـاب فـي  كبر مـن   أن يكون أتوقع  له النهائي ربما ي اإلرتيابن إف
  . الحديثةت آللمنش أجريتالتي  اإلشعاعية

في  اإلرتياب في اإلقالل من دوراً (Bioassay) المقايسة الحيوية قائلعب  طرتوربما 
ة تصنيع  البلوتونيوم ألمنش كان ممكناً. بعض الحاالتفي السابقة  اتالجرع بناءعادة إ

من الذين يسكنون في المنطقة،  عينات بولتس، كولورادو، الحصول على في روكي فال
. الجثث تشريحو أنسجة البشرية التي توفرت بسبب الجراحة من األ عينات لىإضافة إ
 توكوريأبتراكيز  كشفه، ويمكن ، وله قابلية ذوبان قليلة جداًن  البلوتونيوم يعيش طويالًإ
عمر  90–يوم شسترنولإل. ا كان ذلك ضرورياًذإ) نانو بكريل 37= توكوري واحد أ(

طرح سوف ي هنإفي العظام ف بسر، واذا ما تَ)سنة 29( شعاعي طويل نسبياًإنصف 
حتى بعد  )المؤثرة( الفعالة اتبحيث يمكن تقدير مكافئات الجرع بصورة بطيئة جداً

- ات كاليود للنويد ةالحيوي المقايسةومع ذلك، ال يمكن استخدام . سنوات من  التعرض
  . فقط أيام 8التي لها عمر نصف يبلغ  131

  
(The Source Term) يمصدرحد الال

وهي . من المطلقات في الماضي )∗(يالمصدر حدالهناك ثالث طرائق ممكنة لتقدير 
دت ألى العمليات التي إ طالق، الحسابات الهندسية استناداًاإلوقت التقارير التي نشرت 

وبصورة  .طوال الزمن الماضيعلى مراقبة البيئة  المؤسسةديرات طالق، والتقلى اإلإ
ثقة علمية  تكوينلغرض  طريقتين على األقلالتقديرات باستخدام  أجريتمثالية، 

السجالت  تحديد وإيجادهو  وأحد األعمال الحساسة .المصدر المشع لحدجماهيرية و
مختاراً و أ (Comprehensive)شامالً  البحثوربما يكون . ذات العالقة تاريخيةال

(Selective) قل أيكون  البحث الشاملقل كلفة، ولكن أسرع وأ البحث المختار، ويكون
وعندما يكون ذلك . أكثر إرضاء للجمهور ما يكون غالباًوبيانات مهمة  لفقدعرضة 
خرائط بدالً من  وأ، على هيئة سجالتصلية  الموجودة ، يجب استخدام البيانات األممكناً

                                                           
به كمية المواد المشعة المطلقة، أو المفترض إطالقها، من المنشأة وتركيبها  يعنى: الحد المصدري ) ∗(

حد من أي أنه ( ياضي المستخدمالنظيري وهو يمثل أحد كثيرات الحدود التي تشكل عادة النموذج الر
 . )حدود المعادلة
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فجوة في البيانات بعناية ويجب االهتمام بملء  ةويجب فحص أي. ثائق الملخصةالو
ومن المهم . ذا كان ذلك ضرورياًإو االستقراء أ األخرى الفجوات باستخدام المصادر

طالق إو نقاط أن خخرى غير المداأقد حدثت من نقاط  تكون طالقات ربمان اإلأدراك إ
النفايات  التخلص منخرى قد  تتضمن مواقع النفايات السائلة، وهذه المصادر األ
ويجب . بنيةو مناطق الخزن خارج األأالحرائق،  ،ومصادر منتشرة متنوعة مثل النوافذ

بين اإلطالقات العرضية الناتجة عن الحوادث أو االختبارات الخاصة وبين  يقالتفر
 وهذه .لمشعةعنها كميات أكبر من المطلقـات ا تاإلطالقات المزمنة خاصة إذا ما نتج

ذا ما تطلب إفي عملية النمذجة الرياضية  بدقة أكبرن تعامل أالمطلقات العرضية يمكن 
الف من السجالت المتراكمة و اآلأيجاد ومراجعة المئات إكلفت عملية وقد . مر ذلكاأل

  .خالل عدة عقود في  بعض الحاالت عدة ماليين من الدوالرات
  

   (Environmental Pathways)ةاالنتقال البيئي طرق

من هذا الفصل  اإلشعاعي التقييمتمت  مناقشة طرائق االنتقال البيئي باختصار في جزء 
هو أمر لطرائق االنتقال البيئي  دقيقاً ن تحليالًإ. 5و  4ر في الفصلين ـكثأوبتفاصيل 
. لى البيئةإطالق السابقة الناجمة عن اإل اتالجرع تشكيلعادة إلية عملية أفي  ضروري

و المياه أالمياه السطحية  إلى وألى الجو إطالقات التي حدثت كانت ن معظم اإلأبما و
  هنإوبالرغم من ذلك، ف. تكون متشابهةما  غالباً الناتجة االنتقال طرائقن  إالجوفية، ف

ساليب بالموقع، الموارد المائية واأل التغيرات المناخية المرتبطةاالعتبار  عينخذ باأليجب 
ذات النوعية  المحدودة أو نه يجب مجابهة المشاكل الناجمة عن البياناتأو الزراعية،
نه يمكن  إمتوفرة عن المراقبة البيئية ف جيدة ذا ما كانت هناك بياناتإو. الرديئة

ذا ما كانت  متوفرة وإ النماذج الرياضية لطرائق االنتقالثبات إاستخدامها للمساعدة و
. لبعض السكان اإلندخاالتها بصورة مباشرة لتقدير نه يمكن استخدامإبصورة كافية، ف

لجميع السكان   اتوبصورة عامة، يجب االعتماد على النماذج الرياضية لتقدير الجرع
  . المتعرضين

  
   (Doses and Risk) الخطورةو اتالجرع

الماء، وفي التراكيز في الهواء،  رـوتقدي رق االنتقالـطتحليل االنتهاء من  مع
ـ كما في أي  اتحساب الجرع يصبح ممكناً، )شعاع مباشرإي أو(غذائية واد الـوالم

ويجب . الناجمة عن هذه الجرعات محتملةال تقييم إشعاعي ـ إضافة إلى الخطورة
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لى جرعة، ومن جرعة إ اإلندخالمعامالت التحويل من  تبين جداولاالتفاق سلفاً على 
الفعالة بالنسبة  اتالجرع تقديرة تدريجية أوالً بـاتخاذ مقاربويمكن . لى خطورةإ

ه الكفاية لكي تتطلب ـة بما فيـذا كانت المستويات عاليإو. لشريحة ممثلة للجمهور
ذا إو. راد معينينفأل اتعضاء والجرعألل فإنه يمكن تقدير الجرعاتكثر، أداً ـتحدي

 اتو توجه لموقع ذي جرعأ، يمكن الحفاظ على الموارد، منخفضة اتـكانت الجرع
  . ىعلأ
  

(Epidemiological Considerations) ات وبائيةإعتبار

 من مجرد معرفة ،اتالجرع تقديرعملية  نتائجعلى  اً، اعتمادقد يرضى الجمهور
ومن . وبائيةجراء دراسات إو ربما  يطلبون أ) ذا كانت صغيرةإ(والمخاطر  اتالجرع

بالمخاطر أكثر منها  إلبالغ سكان محدوديندراسات مراقبة  هذهن تكون أالمحتمل 
 متابعةمكانية إن إو. شعاعاإل آثار حول امةمعلومات العالرسمية لزيادة  كدراسات

 بناءإعادة من عملية  توضع في االعتبار عند كل مرحلةن أيمكن  وبائيةات ـدراس
جراء إمفيدة في حالة  اتات عن الجرعـون البيانـة بحيث تكـالسابق اتالجرع

 اتن الجرعإوعلى سبيل المثال، ف. (NAS/NRC,1995) الوبائيةالدراسات 
. المؤثرة اتمن الجرع المرضيةكثر للدراسات أبها  اًون مرغوبـكتاء ـعضلأل

 اتلى الجرعإتستند  مرضيةية دراسة التحديدات المتوقعة أل )1-14(ويوضح الجدول 
ة ـلمعرف حجم المجتمع المطلوب دراسته )1ـ  14( الجدول ويبين .تآالبيئية من المنش

ة، ـكدالة للجرعة المكافئ% 80مراض السرطانية باحتمالية دوث الزيادة في األـح
مجلس البحوث الوطني التابع ن قبل ـة مـة المستنبطـالمحتمل المخاطردام ـباستخ

عداد ألى إويمكن مالحظة الحاجة ). ,NAS/NRC 1990( ألكاديمية العلوم الوطنية
 اتجرع األمر يتطلبكما ، المنخفضةشعاعية اإل اتجرعغير واقعية كبيرة من السكان لل

ذا ما استخدمت معدالت إو. عندما يكون حجم المجتمع واقعياً شعاعية عالية جداًإ
، (ICRP, 1990)شعاع ا اللجنة الدولية للوقاية من اإلـل التي وضعتهـقاأل مخاطـرال

 ةـة مالحظـماليالحتبالنسبـة  األمـر معياراً أكثـر تشـدداًب ـا تطلـواذا م
ال بـد أن وب ـع المطلـن المجتمـإ، ف%95الـل المثـى سبيـادة، علـزي وجـود
  . رـكبأ يكون
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  1ـ  14الجدول رقم 
  الحجوم المطلوبة من عينات السكان المتعرضين التي يجب أن تدرس
  بمتابعة لمدى العمر للكشف عن الزيادة في األمراض السرطانية

  )أ(لة الجرعةبدال %80باحتمالية قدرها 
 حجم العينة المطلوب من السكان المتعرضين )ب(متوسط الجرعة

ملي 
كل أنواع ريم سيفرت

سرطان الجهاز التنفسي  اللوكيميا السرطان
 )الرئة(

2.5  
5  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  

100  
120  
150  
200 

0.25 
0.5  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
12  
15  
20 

32,000,000 
7,900,000  
2,000,000  

500,000  
220,000  
130,000  

80,000  
56,000  
41,000  
31,000  
25,000  
20,000  
14,000  

9,100  
5,200 

74,000,000
19,000,000

4,700,000  
1,200,000  

520,000  
300,000  
190,000  
130,000  

99,000  
76,000  
61,000  
49,000  
25,000  
11,000  

3,900 

  100,000,000أكبر من 
44,000,000  
11,000,000  

2,700,000  
1,200,000  

680,000  
440,000  
310,000  
220,000  
170,000  
140,000  
110,000  

77,000  
50,000  
28,000 

 1995طبعة عام " إعادة تشكيل الجرعات اإلشعاعية لإلستخدامات المرضية"أ ـ مستنسخة بإذن من   
  .ي سي بواسطة األكاديمية الوطنية للعلوم، بفضل من مطبعة األكاديمية الوطنية، واشنطن د

ب ـ الجرعة تعني الجرعة الفعالة لجميع األمراض السرطانية والجرعة المكافئة لألعضاء المستهدفة  
  .للوكيميا ومرض سرطان الرئة 

  
אאאא

(Events Leading to the Need for Dose  Reconstructions)

نشأ من القوانين التي  اًمعقد اًتاريخسلحة نتاج األإ لمجمعة ـت التابعـآن للمنشاـك
 1946عام لالطاقة الذرية ل احدد قانون. وزارة الطاقة والوكاالت السابقة وفقها نشأتُأ
من السالمة المهنية  ن تكون لجنة الطاقة الذرية مسؤولة عن تنظيم كلٍّأ 1954للعام و

أفراداً ن المسؤولية تتطلب أتولد هذا الشرط بسبب حقيقة . تهاآمنشوالسالمة البيئية في 
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كد من توفر السالمة، وكانت هذه غير متوفرة أعالية، للت وأجهزة متخصصين بدرجة
. ي تبعت  الحرب العالمية الثانيةـوات التـخارج نطاق لجنة الطاقة الذرية في السن

 تينات النووية موجودنظيمئة ولجنة التوكالة حماية البي كال من كثر من ذلك، لم تكنأو
هناك  تة كبيرة وكاننظيمية تـة اتحاديـوكال ةاك أيـفي ذلك الوقت، ولم يكن هن

  . الواليات  في بعضقليلة  نظيماتت

اآلن ليها بعد يشار إالتي (مت لجنة الطاقة الذرية، والوكاالت التي تلتها نظَولعدة سنوات 
بواسطة اوامر داخلية، وكذلك كما سوف نرى في فصلنا فعالياتها ) بوزارة الطاقة هنا
، 1984وفي . خير، نجحت في المحافظة على سجل سالمة صناعية جدير بالثناءاأل

تنظيم األمور البيئية الذي ولوية وزارة الطاقة في أعلى  قامت اعتراضات أمام القضاء
وقد . (Dorian,1991)وكالة حماية البيئة  تنظيماتلى إن تخضع وزارة الطاقة أب حكم
 ى قانونين اتحاديين معقدين هماإلة ـن يخضع متعهدو وزارة الطاقأمر هذا األ تطلب

(PL-98-616) "1984لعام  وتعديالته بشأن النفاياتانون النفايات الخطرة ـق 
(RCRA) "و(P1-96-510) " لتعويضات والمسؤولية  ا الذي شملقانون االستجابة البيئية

(CERCLA) خير بقانون الموارد الفائضة، وهو ألويعرف ا "1980ر عام الذي صد
خرى وبضمنها وكان للقوانين األ. ساسي الذي يتطلب تنظيف المواقع الملوثةالقانون األ

قانون الماء النظيف، وقانون الحفاظ على الموارد واسترجاعها،  تأثير كبير على وزارة 
لماذا لم  من الصعب أن نفهم نهإفيها ف حداث الماضية والتأملوعند استعادة األ. الطاقة
نها لم تكن ملزمة أوكالة حماية البيئة قبل ذلك بالرغم من  تنظيماتوزارة الطاقة  تتبن

  . قانوناً بأن تفعل ذلك

في جهودها ، كانت وزارة الطاقة مقتصرة 1984عام  فيقرار المحكمة  وحتى صدر
دلة الصادرة عن المجلس تبعت األإمة ، وبصوره عا)1(على االشعاعات المؤينة التنظيمية

للنفايات  ةدلأومع ذلك، لم تكن هناك . (NCRP)شعاع والقياسات الوطني للوقاية من اإل
 وبهذا، .في ذلك الوقت ةًيضرم ة اعتبرتالتعامل معها بصور جرىالكيميائية، التي 

                                                           
مراض المرتبطة على األ ةللسيطر ي أنشئهو الكيان التنظيمي الذكان االستثناء المالحظ الوحيد ) 1(

ربعينيات، قررت لجنة الطاقة  وعندما تولدت المعرفة حول هذا الموضوع في األ. باستخدام البريليوم 
أنه كان من المقصود استخدام تلك وبالرغم من . السائد العمل والهواء ماكنالذرية وضع معايير أل

ية تنظيمالمعايير من قبل الوكاالت ال تلك اعتماد ا فقط فقد تمالمعايير في لجنة الطاقة الذرية ومتعهديه
ان السبب في هذا االستثناء هو حقيقة  ان لجنة الطاقة الذرية . في  الواليات  المتحدة وفي الخارج 

المستخدم الرئيسي لهذا المعدن، وان صفاتة السمية كانت غير معروفة جيدا في ذلك ت قد اصبح
  .(Eisenbud,1982)   الوقت 
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ورة مفاجئة في بص ةوزارة الطاق صبحتأ ،رةالكبي ول منشآتهاأمن بناء  عاماً 40وبعد 
  .تطبق على فعالياتها  أن عتقد سابقاًي، لم صارمةعرضة لقوانين  1984عام 

متوافقة مع متطلبات سلحة التابعة لوزارة الطاقة لم تكن منشآت األ وسرعان ما إتضح أن
للطاقة خالل هذه  صبح وزيراًأميرال جيمس واتكنز الذي كان األ.وكالة حماية البيئة
عالية التي حافظت على معايير  راب، ضابطا في البحرية النووية،المرحلة من االضط

 بعض باستخدام حالة التوافقعلى تصحيح  بدأ العمل وقد. للسالمة الكيميائية واإلشعاعية
  .في  البحرية النووية طبقت بصورة جيدة المبادئ التي 

حصلت القوات ومن تاله،  ريكوفردميرال  هايمن مرة األإتحت  ومنذ بداية الخمسينات،
 عملياتهاممتازة تستحقها لمعاييرها العالية في  سمعةالبحرية للواليات المتحدة على 

(Hewlett and Duncan,1974) بالضرورة  لم تكن، ولكن المشاكل البيئية للبحرية
نتاج   إمجمعات  كانت تواجهالتي  كثر تعقيداًاألو كبرللمشاكل األ اًمناسب اًنموذج

ن وزارة الطاقة قامت فإخير، رى في الفصل األنذلك، وكما سوف وبرغم . سلحةاأل
ولم يعرف أن فرداً من بتنفيذ عملياتها لمدة نصف قرن بسجل يقتدى به للسالمة المهنية 

وفي مثل هذا المجمع . سلحة النوويةنتاج األإصيب نتيجة عمليات مجمع أ أفراد الجمهور
. أعلى درجات التقديريستحق  الشاملجاز نولكن اإل نه بال شك توجد عيوب،إالكبير، ف

الحديثة، وعلى  متوافقة مع التنظيماتن منشات وزارة الطاقة لم تكن إف ،وبعكس ذلك
 خص تلك الموضوعة من قبل وكالة حماية البيئة، التي كانت معنية بالنفايات الكيميائيةاأل

لى القرن القادم،  إالدخول مع  ،التوافقلى إ وللوصول .من المواد المشعة بصورة أكبر
 .  (NAS/NRC , 1989)مليار دوالر  150 ـيتطلب كلفة تقدر ب ذلك نإف

. ت وزارة الطاقةآيزداد فيها قلق الجمهور حول منش مع فترة وقد تزامن هذا الوضع
المواطنين الذين قبل وزارة الطاقة من  يضد متعهد غير مسبوقةورفعت دعاوى 

في التشغيل  للمشاكل صيبوا نتيجةأين يعتقدون بأنهم قد ت، الذآيسكنون بالقرب من المنش
الدعاوى القضائية، وقام   هذه كميات كبيرة من النقود في صرف وتضمن ذلك .دارةواإل

السكان الذين   تلقاهاالتي  اتكل من المشتكين والمدافعين بجهود ضخمة لتقدير الجرع
التوافق ت على آجبار المنشإل تكما قدمت طلبا. تآلى الدفق الناجم عن المنشإتعرضوا 
 وهو "المعالجة البيئية" اولجديد يتن حقل أوبهذا نش. وكالة حماية البيئة اتمع تنظيم

يتعلق الجزء المتبقي وسوف . )2(الموضوع الذي سوف تجري مناقشته في الفصل القادم
                                                           

على مايبدو قد استخدم بصورة  «Environmental restoration»االسترجاع البيئي  ن مصطلحإ) 2(
  .«Environmental remediation» متبادلة مع  المعالجةالبيئية
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عدة  ىأمكن بها تقدير الجرعات التي جرى تلقيها على مدالفصل بالطرائق التي  من هذا
السابقة والمعالجة من  اتالجرع بناءعادة إصبحت حقول أو. نمضت من الزم عقود

نفاق مئات الماليين من إالصناعات المزدهرة في الواليات المتحدة، التي تتطلب 
  .ول ومئات المليارات من  الدوالرات للثاني الدوالرات لأل

سلسلة : من المنشآت  لى قسمين رئيسيينإويمكن تصنيف مواقع  وزارة  الطاقة  
ي نشأ خالل ذاليورانيوم ال الطلب على لىإستجابة نشأت لإلأنتاجية التي اإل حطاتالم

نتاج التي  انشأت اإل حطاتسلحة النووية ومالحرب  العالمية الثانية، ومجمع بحوث األ
 .بعد الحرب العالمية الثانية بقليل 

 The World War II Uranum)نيةنتاج اليورانيوم للحرب  العالمية الثاإ محطات

Production Plants)

أن تعمل نتاج اليورانيوم للحرب العالمية الثانية في البداية إ حطاتنشاء مإقصد من كان ال
ولكنها  الحرب احتياجاتنتاج كمية كافية من اليورانيوم  لتلبية شهر فقط إلأعدة  لمدة

لبرامج  خاضعةكانت  )3(ه المواقعمن هذ 46، وهناك  ظلت تعمل بعد ذلك لعدة سنوات
 "عمال التصحيحية للمواقع المستغلة سابقاًببرامج األ"زالة تلوث كبير وهي المعروفة إ

«Formerly Utilized Sites Remedial Action Program, FUSRAP»  الذي
-PL-95)رقم ب 1978عام  هيتم تبنّ مهمحدد قانون قد و. 15سوف يناقش في الفصل 

، الممارسات التي يجب  "اإلشعاعات من بقايا مطاحن اليورانيومب رار التحكمق " (604
نوقش وقد . شعاع الناجم عن بقايا المطاحناتباعها للسيطرة على تعرض الجمهور لإل

نها إمعالجة مواقع  اليورانيوم هذه،  ف ريأنـه تجوبالرغم من . 15و 7هذا في الفصلين 
نتاج السابقة كالتي تجري في المواقع الكبيرة إل اتالجرع بناءعادة إلم  تخضع لجهود 

  .سلحة قبل الحرب العالمية الثانية مواد األ
  

 The  Nuclear Weapons Production) سـلحة النوويـة  نتـاج األ إمجمـع  

Complex) 

 والية، 12موقعاً كبيراً في  16سلحة النووية في الواليات المتحدة نتاج األإيتضمن مجمع 
وسافانا رفر، مساحات  لوس االموس، اوك رج، المواقع مثل هانفورد، وتحتل بعض هذه

                                                           
منشأة كانت موجودة قبل الحرب العالمية الثانية ولكن أدخلها الكونجرس في  46بعض من الـ ) 3(

  .نظراً لتشابه العمل الذي تجابهه  FUSRAPامج المجهود الحربي في برن
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لتوفير األمن المطلوب وكذلك كبيرة تم اختيارها خالل  وبعد الحرب العالية الثانية 
 )2ـ  14(ويعطي الجدول . وقوع حوادثللحد من  تعرض الناس في حالة  كوسيلة

سلحة النووية في األ نتاجإتوقف ومع تفتت االتحاد السوفيتي و.قائمة بهذه المواقع 
كان هناك قلق كبير حول التلوث المتبقي بالمواد المشعة والمواد  الواليات المتحدة،

  .الكيميائية في تلك المواقع 
  2ـ  14الجدول رقم 

  )أ(المنشآت الهامة في مجمع األسلحة التابع لوزارة الطاقة
مختبرات
إنتاج األسلحة  إنتاج المواد األسلحة

 مواقع التجارب ناتهاومكو

مخـتبـر لورنس
 لفرمور الوطني

مركــز إنتاج المواد
 )فيرنالد، أوهايو(

محطة برلنغتون 
 للتركيبات

موقع تجارب جزيرة 
 امشتكا

مخـتـبـر لوس
 أالموس الوطني

محميـــة هانفورد
 النووية

موقع بكيني أتول   محطة مدينة كنساس
  لالختبارات

مختـبـر سانديا
  الوطني

ختبر إيداهو الهندسيم
  الوطني

  محمية أوك ريج
محطة بادوكا لالنتشار 

  الغازي
محطة بورت سموث 

  لإلنتشار الغازي
 موقع ولدون سبرنغ

 محطة موند
  

  محطة بانتكس
  محطة باينالس

  
  محطة روكي فالتس

موقع تجارب إنيوتوك 
  أتول

  موقع تجارب نيفادا

  . (DOE, 1995a)جمعت من ) أ(

نهاية  إلى تآعندما وصلت بعض هذه المنش حدثسلحة قد اج األنتإن التوقف عن إ
تم بناء البعض منها  خالل الحرب العالمية الثانية تحت ظروف قد و. عمرها المفيد

وقد جرى إضفاء . والتشغيلن المعايير الحديثة للتصميم وهي ال تلبي اآل العاجلةالحاجة 
كانوا  بها وال طرائق العمل بذاتهاانع نه ال المصأت وآالمنش السرية على العديد من هذه

 التخلص منن  التأكيد على إلى ذلك، فإضافة وباإل. خاضعين للفحص من الخارج
فقد النفايات الكيميائية  أما. على النفايات المشعةمركزاً  النفايات كان بصورة كلية تقريباً

للعقدين  تحفظاً كثرالطرائق األ باألسلوب المتبع قبل تطويرخالل الفترة  جرت إدارتها
معايير وكالة التوافق مع من وزارة الطاقة  لم يكن مطلوباً ولسنوات طويلة .الماضيين

وكما . اتينشأت في نهاية الستينأخرى التي األ تنظيميةو الوكاالت الأحماية البيئة 
كانت نه أوبالرغم من . 1984عام  المحاكمن هذا الموقف قد تغير من قبل إالحظنا، ف
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فلم مخاطر للعاملين يمكن تجنبها،  تسببمواقع نشأت فيها المشاكل التي  بال شك هناك
نه أننا سوف نرى إوفي الحقيقة، ف. الناس كبير على عامة خطرٍ وجود أية دراسة تْبِثْتُ

 أية خالل الحرب العالمية الثانية من هانفورد فانة ال توجد تسرب اليود المشعما عدا 
السكان القريبين من هذه المنشات لما يتجاوز الحدود الحالية دلة على تعرض أي من أ

  .الموصى بها 

في لالستجابة للمعايير البيئية  عاماً 50 هسلحة الذي بلغ عمرن فشل مجمع األإ
 العيوبن أدلة على ألا قلةبالرغم من  صبح موضوع اهتمام وطني كبير،أ، التسعينيات

الذي الجو المضطرب  شكّلولقد .  (NCRP, 1991C)كانت خطرة على صحة السكان
قيمت دعاوى حيث أ. حد التعقيدات الكبيرةأ خيرةالواليات المتحدة في السنوات األساد 

قضائية كبيرة ضد مركز انتاج اليورانيوم في فيرنالد، اوهايو ومصنع روكي فالتس  في 
  . كولورادو، ومحمية  هانفورد النووية في والية  واشنطن

أشياء لى إضافة ادعوا، باإلو رات المحيطة بمحطة فيرنالد دعوى قضائيةرفع مالكو العقا
على  قد خفضت قيمة عقاراتهم وزادت من المخاطر محطةن المطلقات من الأب ،أخرى
 مليون دوالر 80بدفع  الخصومة القضائيةالحكومة  أنهت 1989في عام . صحتهم
نشاء برنامج مراقبة إ علىتفاق االوتضمنت التسوية .  لى المحكمةإدون الذهاب  تقريباً

 تعويضلى إضافة إ، المحطةميال من أ 5 في حدودطبية لسكان المنطقة الذين يقطنون 
  .  شكاوى االكتئاب العاطفيالمستندة على وغير ذلك من التعويضات  مالكي   العقارات

 20 وصلت تقريباً إلىفيرنالد على مبالغ  محطة حصل  محامو المدعين في قضيةوقد 
وبعد مدة قصيرة من حل قضية فيرنالد، قام محاموا المدعين انفسهم، . مليون دوالر

خرين، برفع دعاوى مشابهة الى درجة كبيرة ضد آبالنيابة عن  مجاميع مواطنين 
وال زالت  . مشغلي  مصانع االسلحة  االخرى ، وبضمنها روكي فالتس و هانفورد 

  .هذه الدعاوى  قائمة

ومن غير الواضح لماذا تكون حكومة الواليات المتحدة ومتعهدوها مسؤولين عن أي  
دائماً  ولمدة ثالثة  عقود، كان الجمهور .في قضية فيرنالد االكتئاب العاطفينوع من 

سبوعية على  سبيل المثال، ذكر في المجلة األف. عالمفي وسائل اإل يقذف بروايات مثيرة
لتضليل الجمهور  المغذيةنتاج المواد إسم مركز إتم اختيار نه أ،  ب1988 (Time)تايم
ن ين العاملأعلى مع ذلك،  هناك  دالئل كثيرة، تكان. بقارألل اًن المصنع كان ينتج علفأب
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قبل  فإنه وفي الحقيقة. لذي ينتجوه وكذلك الحكومة المحليةافي المصنع كانوا يعرفون ما 
المواد  كميةوهايو  بتفاصيل كثيرة عن أصحة قسم  جرى إعالم، 1951التشغيل عام  ءبد

مجلة تايم،  عرضتكما .  (Eisenbud, 1991)لى نهر ميامي إ المتوقع إطالقهاالمشعة 
وقد . المصنع منالمطلقات  بسببالعظام، في الحالة المؤلمة لطفل نشأ عنده سرطان 

مية ضعاف كأ 10على  تحتوي تالطفل كان يبين أن عظام بتقرير تدعم االدعاء
ملي  0.3ن ذلك قد ينتج جرعة تبلغ نحو إكذلك، فاألمر ذا كان إو. اليورانيوم الطبيعية
 عبربالطائرة  وهي الجرعة لعموم الجسم عند السفر جواً) ملي ريم 3(سيفرت في السنة 

يعود للمعلومات السلبية  رجحسبب وجود المصنع كان على األب ومعظم الهياج. البالد
وكان االهتمام الجماهيري والدعوى . عالموسائل اإل ر فيالمعروضة بشكل مستم

 بناءعادة ومصممة إل جداً ةالمرفوعة بانتظار الحكم، قد ولدت الحاجة لدراسات كبير
 . مدة تشغيل المصنع كل الجمهور خالل التي تلقاهاالسابقة  اتالجرع

אאא
 Summary of Dose Reconstruction)אאא

Projects at U.S. Nuclear Weapons Plants)

سلحة النووية في نتاج األإ محطاتفي  اتالجرع بناءادة ـعإات ـر دراسـكبأن ـم إن
 وردـة لهانفـالبيئي ـاتالجرع بناءادة ـعإ مشروع يـدة هـحـات المتـالوالي

(HEDR) (Farris et al.,1994 a,b) روكي  محطةة ـة لبيئـات المشابهـوالدراس
. (Meyer et al.,1994) الغذائيةنتاج المواد إومركز  (ChemRisk,1994)فالتس 

 جداً نه يبدو متأخراًأوبالرغم من . جزاء القادمة لهذا الفصل هذه الدراسات األ لخصوتُ
 Health)ة الخاصة لمجلة الفيزياء الصحية لى الطبعإالقارئ  نحيلننا إف ،مراجعتها هنا

Physics)  اتالجرع بناءبإعادة التي خصصت عدداً يتعلق (Little,1996) .  
 

   (The Hanford Nuclear Reservation) محمية  هانفورد النووية
كموقع لمفاعالت  1942عام في  حتل وسط والية واشنطنتي  تتم اختيار هانفورد ال

ة لفصل البلوتونيوم من  الوقود المشع، وخالل ـالالزم والمحطات نتاج البلوتونيومإ
ع ـمتسبعمل  دةـات المتحـمهندسي جيش الوالي مجموعات من تة، بدأـشهر قليلأ
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كيلومتراً  40قطر مقداره ب، تقريباً الشكل اكر، دائري 500,000 غ مساحتهـتبل
(Hewlett and Anderson,1962 ) .ثارة في التاريخ إات نجازكثر اإلأواحد من  وفي

لمدة زمنية قصيرة  واحدمفاعل بحوث  تشغيل كثر منأسابقة  خبرة ةدون أيبالهندسي، و
. 1942ملعب شيكاغو في نهاية عام  أعمدةتحت  (Squash court)في ساحة سكواش 

وتبع ذلك . 1944بداية  اشتغلت فينتاج البلوتونيوم في هانفورد تم بناء ثالثة مفاعالت إل
ربع أنشاء إ وجرى أيضاً ،1963و 1949قيمت بين عامي أخرى أمفاعالت  ستةإنشاء 
كان مشروع و. 1944في عام  عملمنها بال ىولألا ت، بدألفصل البلوتونيوم محطات
الممتازة  ونحيل القارئ إلى الملخصات. بتصميمه ومعقداً بمداهعمالقاً  (HEDR)هيدر 
التعرض  لطريقيبالنسبة  (Farris et al.,1994,a,b)  فارس ومساعديه بواسطة

 مأخوذذكره  سيأتي ومعظم ما. الهواء الجوي مسلكو نهر كولومبيا مسلك الكبيرين وهما
  .من تقريري فارس

  
 The Columbia River)نهـر كولومبيـا فـي هـانفورد     التعرض عن طريق

Exposure Pathway at Hanford) 

، وتبرد بالجرافيتة ـالطبيعي ومهدئوم ـاليورانيب تعمل مفاعالتت ثمانية ـاستخدم
ماء التبريد  في توقد تراكم. في اتجاه واحد نهر كولومبيا الماء من عن طريق مرور

كانت بعض النويدات المشعة و. لى النهرإ أن يعودهذا نواتج التنشيط واالنشطار قبل 
في ماء  التنشيط النتروني آلثار من المواد الموجودة هي نواتجلى النهر إة ـالمطلق
للمرور خالل قلب المفاعل،  من ثانية إلى ثانيتين أكثر ماء النهرولم يستغرق . التبريد
نيترون على  1410 لىإ 1310 هتروني شديد بفيض مقدارشعاع نكان عرضة إل هولكن
عمر ( 24- الصوديوم الجديرة بالذكر هيكثر النويدات أو. سنتيمتر المربع في الثانيةال

عمر نصفه ( 65-الزنك و) يوما 14عمر نصفه ( 31-سفورولف، ا)ساعة 15النصف 
قصر النويدات المشعة األ بتفككتم توفير خزانات احتجاز للسماح وقد ). يوماً 243
. و المحيطأفي النهر  تحد من مدة تجمعها للنويدات  ةر النصف  القصيراعمأن إ. عمراً

لى النهر من عام إلسنوية ، الذي  يظهر المطلقات ا)3-14(وهذا  موضح في  الشكل 
وبسبب عمر النصف . لى التراكم في النهر والمحيطاتإضافة إ، 1971عام  لغاية 1944

لى نواتج إضافة وباإل .نسبياً متواضعاً ن التراكم يكونإالمشعة المطلقة ف القصير للنويدات
 لمنيومالغالف المصنوع من األ فشلتتسرب نواتج االنشطار بسبب  التنشيط،
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(Aluminum cladding) ومن المعلوم أن . الذي يحتوي وقود اليورانيوم الطبيعي
خ تشغيل المفاعالت ـالل تاريـخ حالة فشل في قضبان الوقود قد حدثت 2000حوالي 

(Farris et al.1994 a) .  

  
  

 1944هر كولومبيا من اإلطالق السنوي من النويدات المشعة إلى ن:  3ـ  14الشكل 
  التراكم في النهر والمحيط عن ، مع1971لغاية 

(Farris et al., 1994b)  
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سماك، األ المائية، الطيورن أوره مبكرة في البرنامج، بـرف بصـان  يعـوك
لى البيئة إطالق من هانفورد النويدات المشعة الناجمة عن اإل  تُراكمالرخويات كانت  

 Parker and) 1946ير  عن الموضوع بصورة مبكرة لغاية عام وتم نشر تقار المائية،

Norwood ,1946)  كانت ال تشكل  خطورة على الحياة  وجدتن الكميات التي أويعتقد
تحت الظروف الحقلية  األولىالدراسات وفرت الفرصة  نسان، ولكنإلو اأالبرية 

حيوي لوضع نماذج  نهأللحصول على معامالت تراكم حيوي بيئي من  النوع الذي ثبت 
  .االنتقال  الرياضية 

 2كثر منأمعظم الناس  يتلقلم . كانت صحيحة األحكام األصليةن أوبمرور الزمن، ثبت 
لى إشعاعي المطلق في السنة من النشاط اإل) سيفرتميكرو 30الى  20(ملي ريم  3و أ

 .الشرب وكان المصدر الرئيسي للتعرض لمعظم الناس هو استهالك مياه. مياه النهر
 افترض(كميات كبيرة من  السمك  هم هؤالء الذين استهلكوا فراد تعرضاًكثر األأوكان 

لغاية  1944وخالل مدة الخمسين سنة من عام  . من النهر) كيلو غرام في السنة 40نها أ
ملي  1500ن يكون أيمكن  للفرد  (EDE)الفعالة المتراكمة ة، كان مكافئ الجرع1992
لى البيئة إطالق بسبب اإل الممتصةمن الجرعة % 93ن أو). تملي سيفر 15(ريم 

عن  ناجماً ذلك وكان ،1971- 1950 امتصاصه في الفترةالمائية لهانفورد قد جرى 
الذين تعرضوا  العدد الكلي من األفرادولم يجر تقدير . 32–سفورووالف 65–وجود الزنك

  . كثر من بضع مئاتأنهم لن يكونوا أولكن من المرجح  لذلك،

التي من البيانات  كبيرةال الكميات هذه باستخدام اتتقديرات الجرع وقد جرى تعميم
 .1971و 1944بين عامي  على المدى الطويل تآلمنشا تشغيل عليها من خالل حصل

لبيانات المراقبة بالدرجة  ستناداًإ ةنويد 11 ـوكبداية، تم تقدير المطلقات الشهرية ل
التقديرات باستخدام التحليل  كانت تستكملي البيانات، وعند وجود فجوات ف .ساساأل
 Farris et) لإلرتياباتحصائي لبيانات مراقبة الدفق باستخدام تحليل مونت كارلو اإل

al.,1994b) .ثمانية مفاعالت التي كانت تشتغل خالل تلك الفترة لنجز هذا  لأ.  

لحساب تخفيف وذلك ، هرلى النإطالق نقطة اإلمن  استخدم نموذج لنهر كولومبياقد و
وهذا النموذج كان تحت التطوير لعدد من السنوات وتم . في هذا المسار النويدات المشعة

في  المقيسة التي وجدتعن طريق المقارنة بالكميات  من وقت آلخرالتأكد من صحته 
  . النهر
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ن سماك والطيور المائية عالموجودة في األ ر كميات النويدات المختلفةـتقدي وجرى
ادة في ـ، وهي النسبة بين تركيز الم (BCFs)ويـطريق تطبيق معامالت التركيز الحي

وهنا  .في ماء النهرالمفترض  هاكيزلى ترإو أفي الماء،  تركيزهالى إي ـالح الكائن
هانفورد قد قاموا لعدد من  علوم البيئة في تسبين منأكان للباحثين ميزة مهمة وهي 

توفير البيانات الخاصة إن و. في نهر كولومبيا ركيز الحيوين بدراسة معامالت التالسني
على أكان . اتالجرع قديراتكثر مصادر عدم اليقين في تأمن  اًواحد قد أزال بالموقع

 سماكألفي ا 1500 وتساوي 32–سفورومعامل تراكم حيوي هو القيمة المتوسطة للف
 ما بعد اليورانيوم ينيدكتأللتركيز حيوي   معامل أقلوكان . لنبات والحيوانالملتهمة ل

ان فقط ـوهناك نويدتان مشعت .21الذي له قيمة متوسطة مقدارها  )239-نيوموالنبت(
الذي  كان  32–سفور والف هما بكميات كبيرة في الطيور المائية ثبت أنهما موجودتان

الذي كان متوسط قيمة التراكم  65-والزنك 290متوسط قيمة التراكم  الحيوي له 
  . 44وي له الحي

. من النويدات المشعة تركز بشدة عدداًن االسماك القشرية أوكان يعرف منذ وقت طويل 
جراء القياسات ضمن مزارع المحار المهمة في مدخل  نهر كولومبيا إولهذا السبب، تم 

في المحار  65–ن تركيز الزنك أب)  (Heeb and Bates,1994)  دجوو. لعقود متعددة
  من المعادلة الخطية  ( R2 =0.83 )بـ ن يقدرأيمكن 

WBO = 0.0019C  
عدد  = Cللغرام، و ) بيكو كوري(في المحار  65–تركيز الزنك =   WBOنأحيث 

  .إلى النهر  سنة معينةفي  المطلقة 65-كوريات الزنك
نواع متعددة من ألقاء بيضها مثل نهار إلعالي األألى إسماك التي تصعد من البحار ن األإ
السلمون التي تعيش في نهر كولومبيا، تقضي جزء من حياتها في المياه العذبة سماك أ

طراف البعيدة لنهر كولومبيا وبعدها  سماك السالمون في األأوتبيض . وجزء في  المحيط
ي تقضي معظم حياتها ذالمحيط، الإلى ن تدخل أشهر قبل أسفل النهر لعدة أتهاجر باتجاه 
لى إ، وتبدأ رحلتها القاسية وهي بالغةلى نهر كولومبيا إ تعودحيث . فيه في سن البلوغ

وتوجد قياسات سابقة لكميات مختلف . المياه االمامية لغرض وضع البيض والموت
 .النويدات  المشعة التي تراكمت في لحوم سمك السالمون لفترات مختلفة في دورة حياتها

من المواد المشعة،  تالمطلقاالنهر، و تدفقاستخدمت جميع المعلومات حول وقد 
كما استخدمت معدالت استهالك خرى، العوامل الحيوية األومعامالت التراكم الحيوي، و
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سفل أشخاص مفترضين على مسافات مختلفة باتجاه أل ات، لحساب الجرعاإلنسان للغذاء
خرى للتعرض، كاستخدام النهر  أكذلك مصادر متعددة  وشملتالنهر من هانفورد، 

  .ةلجو شرب المياه غير المعاأو السباحة أق بواسطة الزوار
شخاص يمثلون أ في المتلقاة اتحساب الجرع جرى المذكورةباستخدام المعلومات و

 هو شخص يعيش في مدينة رنغولد شخاص تعرضاًكثر األأن أ وقد إفتُرض. السكان
(Ringold)  الفعالةتم حساب مكافئ الجرعة . 1992–1944 الفترةخالل (EDE) بأنه 

 100باستخدام  اإلرتياب تقدير وقد جرى. كلها  الفترةخالل ) سيفرت 0.15(ريم  1.5
كانت  .مناقشتها في هذا الفصل سبقتبتقنية مونت كارلو التي  (Realization) تجسيد

 اتوالجرع. 10قل من معامل مقداره ألى الجرعة الدنيا إنسبة الجرعة القصوى 
ن تكون أيمكن  كثر تعرضاًقبل الشخص األخرى على النهر من أمن مواقع  الممتصة

الناجمة   الفعالةن مكافئ الجرعة إف وعن طريق المقارنة،. رنغولد تلك التي عند قل منأ
ويمكن أن ). سيفرت 0.14(ريم  14ن يكون أشعاعي الطبيعي يمكن عن النشاط اإل

  .40الى 10قل بمعامل يتراوح بين أالشخص المتوسط  في المتلقاةالجرعة  تكون
  

 (Atmospheric Pathways at Hanford)االنتقال الجوي  في هانفورد مسالك

الفصل  الكيميائي، التي  محطاتهانفورد من  فيلى الجو إطلق أهم ما أ 131-كان اليود
وقد . (Farris et al., 1994a) 1944عام   ديسمبرول منها باالشتغال في شهر بدأ األ

، ولكن الفترة التي 1992إلى  1944 من الفترة االنتقال الجوية مسالكغطت دراسة 
كثر أطالق إ، عندما تم 1945إلى  1944 هي التي كانت منكانت مهمة بصورة خاصة 

طلق أ، تفوق ما 1945وكانت مطلقات عام ). بيتا بكريل 18.5(كوري  500,000من 
  .خالل جميع السنوات 
وقود وجدول  فعةدلكل  إلشعاعيالتاريخ االيود المشع المطلقة من  ويمكن تقدير كميات

للغازات المطلقة  للمداخن وفرت سجالتجهزة مراقبة أوكانت هناك  .الكيميائية ةجلالمعا
، لم تهمناوخالل معظم المدة التي . ومراقبة بيئية مستفيضة وسجالت لألرصاد الجوية

ليل ن الطرائق المناسبة لتحبصورة مباشرة أل 131–مكانية لقياس اليود إتكن هناك 
وحتى ذلك الوقت، كان يمكن قياس . بداية الستينياتاما لم تكن متوفرة لغاية جطياف أ

ساليب أو المداخنوما كان يقاس في . ساليب كيميائية معقدةأالنويدات المشعة باستخدام 
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–كميات اليودوقد استنتجت اما، جشعة أو مجموع أما مجموع بيتا إ كان المراقبة البيئية
  .الفصل حطاتالمفاعالت ومفي تشغيل لامن تأريخ  131

ا هو ضروري ـمم عمل أكثر، من الممكن اآلنلكتروني الحاسوب اإل وقد جعل توفر
المحتملين في ، ولكن مراجعة مستفيضة لجميع المساهمين لتقدير المخاطر اًـتقني

، عندما 1994 وحتى العام. يساعد على المصداقية من وجهة نظر الجماهير الجرعات
ات النويدات المشعة ـفقط من بين مئ الًـقلي اًن عددأالدراسات مستمرة، علم  كانت
نويدة مشعة  1200تحديد  ورغم ذلك تم. ةـفي عملية االنشطار تكون مهم الناتجة
 أكثر أهميةنويدة التي بدت  150لى إخفضت هذه القائمة  وقد ،المتلقاة اتبالجرع تساهم

(Napier,1991) .131–ن اليود أاج بـلى االستنتإكثر أرة دت الدراسات بصووأ 
 106/103-ومنييثون الرم هامشية مع مساهمة صغيرة من الجرعة، 90%ـ ب يساهم

(Farris et al.,1994a) .  

 وأصبح الحساب هضم الكمية الكبيرة من المعلومات المتوفرة، اتب حساب الجرعطلَّتَ
االنتقال و ،يالمصدر حدالصف بواسطة ربط النماذج الرياضية العددية التي ت ممكناً

من  )لكل ساعة( الساعية من المطلقات يالمصدر حدالتم تقدير  .والتراكم البيئي الجوي،
. سنة 50قل خالل معظم ال أ خالل فترة االطالق  االقصى ولكن بتكرارٍ 131-اليود
 اًفرد 12الممتصة في  131-اليود اتن جرعأحقيقة  يتضح منالتعقيد في الحسابات و
 1102 أعدت لـقد  ونمط استهالك الغذاء؛ العمر؛و لى الجنس،إ رى تمييزهم استناداًج

  .كيلو متر مربع شملتها الدراسة  200,000ضمن  مساحة  موضعاً

كانوا الرضع الذين  بشدةكثر االشخاص المعرضين أن أ جتنْتُسفقد ُأ ،وكما كان متوقعاً
وكان  .للمنازل الخلفيةترعى في الحديقة  بقار التيو األأتناولوا الحليب من الماعز 

، )غراي 1.92(راد 192 هو  1945متوسط جرعة الغدة الدرقية لهؤالء الرضع في عام 
ا عداد هذإوفي وقت ). غراي  8.24الى  0.45( راد  824الى  45بين  وتراوح المجال

رض ، ولكن التعاتالذين تعرضوا لهذه الجرع دالكتاب لم تتوفر تقديرات عن عد
عدد قليل من الرضع أو ال يكون فيها رضع كان في مدن صغيرة يكون فيها  قصى،األ

بقار تتغذى كانت األ وكذلك إذابالعوامل الفصلية  وقد تأثرت الجرعة بوضوح. بالمرة
ذا إلمعرفة فيما  مرضيةن تتبع هذه الدراسة، دراسة أويفترض . على العلف المخزون

في  تعرضاً كثراأل قد ازدادت بالنسبة للسكانية حاالت سرطان الغدة الدرق كانت
  .المنطقة
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 (The Rocky Flats  Plant)تسروكي فال محطة

 كولورادوودنفر بوالية   (Boulder)ر، بالقرب من بولدتسروكي فال كانت محطة
 المحطةحدث حريق كبير في وقد . 1953سلحة النووية منذ عام البلوتونيوم لألتصنع 

ثار الشكوك بحدوث تلوث بيئي أو  ( AEC ,1969)1969ام من ع وماي 11 في
كنتيجة  1970يت هذه االحتمالية باهتمام  على  المستوى الوطني في ظح. بالبلوتونيوم

من خارج تحت رعاية مجموعة من العلماء  تخذأتربة  عيناتلتحليل 
. (Colorado Committee for Environmental Information, 1970)المحطة
  . 1957عام   حدثقل شدة قد أ ن حريقاًأب يضاًأ من المعروفوكان 

ثبتت وأ. كميات ضئيلة من البلوتونيوم في التربة مجموعة العلماء المستقلين وجدت
 Krey and) مختبر الصحة والسالمة التابع للجنة الطاقة الذرية أجراهادراسة الحقة 

hardy 1970)  ،ن توزيعه لم أال إ ،فعالً وجوداًن البلوتونيوم كان مأوبالرغم من  ذلك
ستنتجت هذه إ وقد .مع اتجاهات الريح المسجلة في وقت  اندالع الحريقين متوافقاًيكن 

 براميل خزن فيهايبنية كان منطقة خارج األ هون المصدر الرئيسي للتلوث أالدراسة ب
  .تسرب وحدث منهاعلى البلوتونيوم  ةالمحتويزيت المحركات 

دعاءات من قبل الجهة التي رعت  إلى إ المستقلين العلماء هؤالءمقدم من دى التقرير  الأ
لصحة وسالمة  اًخطير اًن استمرار تشغيل المصنع في هذا الموقع يشكل تحديأالدراسة ب

في  ن البلوتونيوم كان موجوداًأثبت باحثو قسم صحة كولورادو بأو سكان منطقة دنفر،
نه ال يوجد خطورة على صحة أعلنوا أهم التربة خارج حدود سياج المصنع، ولكن

  . (Shapley ,1971 ) هذا التقرير التي صدر عنهاالجمهور ضمن المدة الزمنية 
سنوات، والتي قام خاللها  10ات بدأت فعالية المحكمة التي استمرت لمدة يوخالل السبعين

ه لم تكن  سنوات حكمت المحكمة بأن 10وبعدد . طرفا الدعوة بعملية مسح شامل للمنطقة
 اًجديد اًكولورادو حد وضعت والية، ولكن في نفس الوقت ىسس للدعوأهناك 

نه كان يوجد تلوث خارج أ، وبما )4(في الدقيقة للغرام من التربة تفككينللبلوتونيوم يبلغ 
 ةمثل الحراث(بسيطة  عالجية جراءاتإقامت وزارة الطاقة ب الموقع بما يتجاوز هذا الحد،

  . راضي التي بحوزتها وكذلك وسعت من األ) مكناًكان ذلك م كلما
                                                           

والجرعة ). كلغ/بكريل 33(غرام /بيكوكوري 0.9التفكك الواحد في الثانية لكل غرام من التربة يعادل ) 4(
من استنشاق التربة الملوثة بهذا المستوى هي بنفس قدر الجرعة من العناصر المشعة الطبيعية 

  .الموجودة في األرض العادية 
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ات يروكي فالتس باالزدياد خالل الثمانينمحطة تشغيل الستمرار ستمرت المعارضة إ
. للمحطةلى تصريحات العاملين حول النواقص المتعلقة بسالمة التشغيل إ استناداً

غارة  ذلكنتج عن و. سلحةمجمع األ مكونات أخرى منوصدرت شكاوي مماثلة حول 
 (FBI) لدائرة التحريات الفدرالية قام بها سبعين عميالًغير معلنة في روكي فالتس 

التوافق لمعرفة  الالزمةخرى دلة األالوثائق واأل بهدف ضبطوموظفو وكالة حماية البيئة 
لى ادعاءات إ جيزت الغارة من المحكمة استناداًوقد أ. النفايات الخطرة مع تنظيمات

 أرسل وزير الطاقةلى ذلك، إضافة إ. النفايات الخطرة نائية لتنظيماتجبوجود مخالفات 
  . )5(تقييم مستقل  للحالة إلنجازروكي فالتس  حطةلى مإ "روفريق النم"ـ ما يدعى ب

وقد ال . تجديده ورفع كفاءتهغلقت وزارة الطاقة المصنع لحين أوبعد ذلك بوقت بقليل، 
بحيث   في وضعٍفي ذلك الوقت كانت  سة العالميةذلك التزامن مقصوداً إذ أن السيايكون 

سم إوفي الحقيقة، تم تغيير . صناعة القنابلل أونتاج البلوتونيوم حاجة إل ةلم تكن هناك أي
كان رد فعل . البيئية للتقنياتلى موقع روكي فالتس إن روكي  فالتس اآل محطة

ما حدث من انخفاض سبب ب غريباً قلعلى األ وأ مؤسفاً الحكومة على اتهامات الجمهور
الناس الذين يسكنون  الذي ساد بينغير الضروري  والقلقالروح المعنوية للموظفين  في

  .  بالقرب
في مكتب  دعوة تظهر حيثات يالثمانين أواخر واقعاً ملموساً فير ورق النمكانت ف

ف ووس. جنتاتؤكد على السالمة قبل اإل جديدة لوزارة الطاقة "ثقافة"لوضع وزير الطاقة 
ن وزارة الطاقة ومن سبقها من الوكاالت  قد أخير في هذا الكتاب نرى في الفصل األ
باإلتهام بارتكاب تهديدات  وقد ظهرت. ريخهااممتاز خالل ت سالمة حافظت على سجلِّ

هذه اإلتهامات في مثل  تحدثفي ذلك الوقت، ولكن لم  محظورةال اإلجرامية األفعال
 . تسروكي فال لمحطةم من صدور غرامات بحق متعهد  التشغيل بالرغ ،ارتكابهاسنين 

. قام السكان الذين يسكنون بالقرب من روكي فالتس دعوى جماعية ضد مشغليهوقد أ
من التحريات المستفيضة لمقدار التلوث الحاصل خارج  إضافيةحفز ذلك سلسلة وقد 

  .ات يات  وبداية التسعينيالموقع خالل نهاية الثمانين
                                                           

وزير الطاقة ومن  يترأسهم  بصوره مباشرة بالغارة بحيث لم تحدث هناك مواجهة خطرة بين  أخبر )5(
الحفاظ على المواد النووية الفعالة  هين للغارة وقوة المصنع، التي كانت مسؤوليتها االساسية يالمنفذ

تم . مقررةالمصنع على علم بالغارة ال يومع ذلك، كان معظم موظف. لصنع االسلحة في المنشاة
ء غارة دائرة التحريات الفدراليةلى الموقع ضمن ساعات قليلة من بدإرك تشكيل فريق النمر وح/ 

  .وكالة حماية  البيئة
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بها  التي جرى بيئيةال نتقالالنماذج ا اإلطالقات من المصنع إلى قيم إدخالذلك، تم  وبعد
. في الرياحعيد تعلقها أالتي تلك رض، وكمية البلوتونيوم التي ترسبت على األ تقدير

 صالًأ انتشرذا إوحتى . لى التربة ويميل للبقاء في محلهإ ةالبلوتونيوم بقو ويلتصق
تميل إلى ألنها  غير متحررة نسبياً فإن جسيماته تكون) مترميكرو من قلأ(بخرة دقيقة أك

  . بسهولة بالهواء يعاد تعلقهاال ومنها في التربة  كثيراً كبربالجسيمات األ اإللتصاق

السابقة  اتالجرع تشكيلعادة إنجاز إ جرىباستخدام هذه الطرائق و
(ChemRisk,1994) .صدر الرئيسي ن االستنشاق هو المأ، ثبت هو متوقع وكما

على أكانت و. خرىكبر من طرائق التعرض األأضعف  1000لى إ 10من  للتعرض،
 باتجاه الريح السائدة (Effective dose commitment)للجرعة الفعالة المودعة قيم ال

سيفرت ميكرو 72و 9.1نها تبلغ كمجموع بين أمنصة خزن البراميل ووجد ل بالنسبة
. طالق البلوتونيوم من المنصةإالفترة التي تم فيها  خالل) ملي ريم 7.2 لىإ 0.91(

 2بنية هو الناجمة عن الرادون داخل األ الفعالة ن متوسط الجرعةإغراض المقارنة فوأل
لى إمن التعرض الطبيعي  ةن سنة واحدإفي السنة وبهذا ف) ملي ريم 200(ي سيفرت ملّ

كثر من  مجال  التقديرات أمرة  220لى إ 28الرادون ينتج  عنها جرعة تتراوح بين 
  .لجميع تلوث روكي فالتس بالبلوتونيوم 

المحطة القريبين من  السكانجسام أنسجة البشرية من األ وتعتبر العينات المأخوذة من
. على مقدار التعرض للبلوتونيوم اًجيد العمليات الجراحية دليالً في وأ الجثث تشريح أثناء

تحليلها لمعرفة مكوناتها من  العينات وجرى هذه من مثلعينة  700 وقد أخذت حوالي
نسجة ال تتجاوز الكميات وكانت كميات البلوتونيوم الموجودة في هذه األ. البلوتونيوم

الذين يسكنون على مسافات بعيده من المصنع،  األفراد اآلخريننسجة أالموجودة في 
 Cobb et)سلحة ب األعالية النطاق الناجمة عن تجارال الهطوالتلى إوالذين تعرضوا 

al., 1983) .  
نه من الممكن ، وذلك ألالبول عينات عن طريق أخذ للبلوتونيومآخر  مقدار وهناك

 (Wrenn et al.,1994)  (Fission track analysis)االنشطار مسارتحليل  طرائقب
 37كوري؛ 15-10(لى جزء من الفيمتو كوري إكميات ضئيلة تصل  اكتشاف
الجسم  حمولةنه يمكن تقدير إ، فالبولما عرف مقدار ما يطرح في  ذاإو). بكريلميكرو

شعاع اللجنة الدولية للوقاية من اإل وضعتهايضية أباستخدام نماذج  المتلقاةوالجرعة 
الذين  أفراد الجمهور من   المأخوذ البولالبلوتونيوم في  تركيزن أوجد وقد  .خرونآو
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تراكيز البلوتونيوم في بول ملموسة عن  ختلف بصورةيال  المحطةيقطنون بالقرب من 
 Whicker and) في أي مكان في الواليات المتحدة أفراد الجمهور الذين يقطنون

Ibrahim, 1994) .رهن علىالة المودعة الجرعة وقد بستناداًإسنة  50 خالل الـ الفع 
 يهكحد أقصى  اتالجرع تشكيلعادة إل األخرىوالطرائق  البوللى نتائج تحليل إ

  ) .سيفرت في السنةميكرو 10(ملي ريم واحد في السنة  حوالي

كان هناك عدد من التقديرات للكمية الكلية من البلوتونيوم المترسبة على الموقع 
كثر أشعاعية التابعة لجامعة والية كولورادو جرت مجموعة البيئة اإلوقد أ. ومحيطه

ا جيج 155(كوري  4.2لية كانت ن الكمية الكأواستنتجت  حتى اآلن الدراسات استفاضة
قدر الترسيب خارج الموقع و.ترسبت داخل الموقع قد ، ولكن معظم تلك الكمية)بكريل
الموجود على النطاق العالمي  يتضمن التساقط وهو، )ا بكريلجيج 37(واحد  بكوري

كمية البلوتونيوم المترسبة  وجد أنطرح تلك الكمية،  وبعدسلحة، الناجم عن تجارب األ
)  ا بكريلجيج 2.5(ملي كوري  68 ـب تقدر روكي فالتس محطةارج الموقع بسبب خ

(Whicker and Ibrahim, 1994) .ز البلوتونيوم الناشئ من روكي ـويمكن تميي
ة باستخدام االختالفات ـسلحفالتس عن  البلوتونيوم  الناشئ من متساقطات تجارب األ

 الكتلي راسم الطيفيها باستخدام تحليل في النسبة النظائرية التي يمكن الحصول  عل
(Mass spectrographic analysis)  (Krey ,1976) .  

، من المحطةمطلقات الالتي تستخدم  اتالجرع بناءعادة إوبهذا، وباستخدام طرائق 
السكان  في المتلقاة اتن الجرعإالبشري، ف عينات البولنسجة البشرية وتحليل تحليل األو

شعاعي من النشاط اإل المتلقاةمن تلك  قل كثيراًأكانت  المحطةرب من الذين يقطنون بالق
  )  .6الفصل أنظر(الطبيعي االعتيادي الموجود في البيئة 

  
(The Feed Materials Production Center) الغذائية وادمنتاج الإمركز 

ة البيئية دارن بمشروع فيرنالد لإليعرف اآلهو الذي ، والغذائيةنتاج المواد إيقع مركز 
، (Cincinati)ناتي يلى الشمال الغربي لسنسإ ميالً 18وهايو، نحو أ بالقرب من فيرنالد،

وقد قام المركز في الفترة . (Indiana)نديانا إلى الشرق من حدود والية إميال أوبضعة 
من  المدورة اليورانيوم بمعالجة ركازات اليورانيوم ومركبات 1989ـ  1951من 

بعض خامات اليورانيوم  بمعالجةسلحة النووية وكذلك نتاج األإل خرىالمراحل األ
، وتحول  1989من عام  يوليونتاج في شهر يقاف مهمة اإلإ وقد جرى. الثوريومو
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ضافت وكالة حماية أمن نفس السنة،  ديسمبروفي شهر . البيئي االسترجاعلى إاالهتمام 
 (Superfund) "التمويل الفائق" ياتولولى قائمتها  الوطنية لألإفيرنالد  مشروع البيئة

، قامت 1991من عام  يونيووفي  شهر  . لى معالجةإاالتحادية التي تحتاج للمنشآت 
المستقبلي، وخصص الموقع وقوته العاملة  المحطة بالنسبة لإلنتاجغالق إوزارة الطاقة ب
المواد  اسس، بالدرجة األ(FMPC) الغذائيةنتاج المواد إطلق مركز أ. لبرامج التنظيف
 )عنبرين(مخزنين عاليين من  تفككهالرادون ونواتج كذلك ، واليورانيوم الجسيمية وأولها

  .على الراديوم  يحتويان  (Silos)ينكبير

الجمهور  نم المتلقاة اتالجرع حالياً بتقدير اتالجرع بناءإلعادة ويقوم مشروع فيرنالد 
 1951، بين الغذائيةنتاج المواد إز لى البيئة من مركإمن النويدات المشعة المطلقة 

 عادةإ عندساس األهي كانت مراجعة السجالت السابقة .  ,RAC) 1996 (1988و
. غير المراقبة اإلطالقات ير مصادردالحوادث، وتق توثيقاالعتيادية، و تشكيل العمليات

وفر  كما .صلية، كلما كان ذلك ممكناًمصادرها األ إلى جرى تتبع المعلوماتوقد 
  . العملية  أثناءوالسابقون معلومات  لموظفون والسكان الحاليونا

كما  .المياه الجوفيةوالمياه السطحية إلى ولى الجو إتقدير  الكميات المطلقة  لقد جرى
 من عنابروالغبار  غسل الغاز منجهزة أمن  تقدير المطلقات المحمولة جواً جرى

مطلقات الرادون من  وظلت. ناء الحوادثثألمصادر غير المراقبة والمطلقات واالنفايات 
لى الهواء إات، بينما انخفضت مطلقات اليورانيوم يخالل معظم السبعين مرتفعةالخزانات 

من تلك  قل كثيراًألى المياه السطحية إاليورانيوم المطلقة  ةكانت كميو. خالل تلك الفترة
 اتاإلرتيابمع  متوسطة، فضل التقديرات للمطلقات كقيمأوتم نشر . لى الهواءإالمطلقة 
وقد تم وضع الطرائق التي تصف االنتقال . لتقديراتمتمم لكجزء  ة بها محسوبةالمرتبط

تم كما شعاعية الناتجة، اإل اتالبيئي للمواد والنماذج الرياضية الالزمة لحساب الجرع
  .قولة مع كانت ن تقديرات المطلقات واالنتقالأثبات تقويم بيانات  المراقبة البيئية إل

ن طرائق أظهرت أقد  (Screening calculations) ن حسابات الغربلةأ من وبالرغم
نتاج المواد إالكلية الناتجة عن المطلقات من مركز   اتاالنتقال الجوية سادت الجرع

خذ ألذلك، قام الباحثون ب خرى، وطبقاًاالعتبار طرائق االنتقال األ بعينخذ تم األ الغذائية
لى إضافة إاالعتبار  عينلجوفية وممارسات المزارعين في المنطقة بخواص المياه ا
  .  العوامل الجوية
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 سابقة عاماً 37 لمدةالسابقة ، تم الحصول على سجالت المصنع  اتالجرع بناءعادة وإل
تم تقدير . السابقين الموظفينمن  دراستها كما تم القيام بمقابلة عدد كبير جداً وجرت

 كحداليورانيوم، الثوريوم، الراديوم، والرادون واستخدمت  المطلقات السنوية من
عادة وكان من ضمن المعلومات  التي حصل عليها إل. لتحليل طرائق  االنتقال يمصدر
  :ما يلي السابقة   اتالجرع بناء

  تشغيل المصنع  أساليب
  ساليب   نمذجة الدفق أ

  لى الجو والبيئة المائية إجميع سجالت المطلقات 
  صلية التحليالت األ ق عملأورا

  سجالت عمليات  المصنع 
  الكميات المطروحة يومياًسجالت 

  التقارير عن فحوصات نظام التهوية 

خالل  المحطةلى الجو من إطلقت أكيلوغرام من اليورانيوم  300,000ن نحو أقدر وقد ت
 في حدودن تمثل الناس الذين يسكنو  تسعة سيناريوهاتوباستخدام  .الكاملة افترة عمله

المؤثرة الناجمة عن اليورانيوم خالل  ات، تراوحت الجرعالمحطةمن  اتكيلومتر 10
ملي  5600الى  99(ي سيفرت ملّ  56الى  0.99بين  المحطةمن اشتغال  عاماً  37ـ ال

قل من أ، كانت الجرعة المؤثرة المقيمين بالقرب وللجميع باستثناء بعض القليلين). ريم
 خالل السنوات المبكرة ةمعظم الجرع جرى تلقي). ملي ريم 1000(ملي سيفرت   10

بتلك كانت تلك الجرعات صغيرة نسبياً مقارنة  .(RAC, 1996) من عمل المحطة
  .آنفاً تي نوقشالقريبة من موقع هانفورد الت

 الناجمة عن اليورانيوم ولم تكن اتعلى من الجرعأبسبب الرادون  اتكانت الجرعو
ـ ة التي تعرف بلجساس من بقايا المعاالرادون بالدرجة األ أنش. حالعلى أي مهمة  غير

K65 استخالص الراديوم من  بعد عملية )المحلول المتبقي( المصفاة التي كانتو
جرى خزن وقد . 7وصفه بصورة مختصرة في الفصل  سبقالخامات عالية الجودة، كما 

. لى الجوإطالق الرادون راً إلمصدراً مستم تلعدة عقود وكان هذه في عنابر K65بقايا 
لى إ 30(سيفرت  3.4الى  0.3وتراوح متوسط جرعة النسيج الظهاري القصبي من 

من الرادون الموجود طبيعياً في الجو ) ريم 100(مقارنة بسيفرت واحد ) ريم 340
(RAC, 1996).  



 

627 

  

وانها  السابقة أل تقدير عدد الوفياتلى إ اتالجرع بناءعادة إ مشاريعؤدي تغالباً ما 
للمعلومات  هناك غيابكان تقريباً  هذه التقارير وفي كل. الجرعات المقدرةالمتوقعة من 

بينما يستطيع فوبهذا، . اتعلى الجرعأ إيصالفيها السكانية الدقيقة في الفترة التي جرى 
ضافية من الجرعة المسببة تحت مختلف اإل الفردية المرء حساب الخطورة

العدد المحتمل من المرضى أو  لىإترجمة الخطورة الفردية  يمكنالسيناريوهات، ال 
. المختلفةمستويات اللى إفراد الذين تعرضوا ما لم يعرف بالضبط عدد األ المتوفين

التي حدثت في الماضي  اتالجرع بناءعادة وهناك سؤال فلسفي هام وهو هل موضوع إ
وفي . و كليهماأمتعرض، المجتمع ال في الجماعية اتالجرعأو الفردية،  اتهو الجرع

. المخاطرهمال إالعديد من الحاالت، تكون الجرعة الى الفرد قليلة جداً بحيث يمكن 
مخاطر ذا فرضت إ، 9النطاق في الفصل  للتساقط عالميولكن، كما الحظنا في نقاشنا 

 .فإن عدد اآلثار الصحية قد ال تكون غير هامة على مجتمع كبير بما فيه الكفاية،  قليلة
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 اًواسع اً إعالمياًالكيميائية والمشعة اهتمام رض والمياه بالموادموضوع تلوث األ لقد لقي
شكالت خطيرة سببت مية قد ئاين المواد الكيمأوبالرغم من . للرأي العام ب قلقاًسبو

، ربما خاصاً اهتماماً قد لقى على ما يبدو شعاعيالتلوث اإل ة، فإنمرتبطة بتلوث البيئ
  .لذلك  المصاحبةالرأي العام  اتوتخوفسلحة النووية مع برنامج األ عالقتهبسبب 

المعالجة أو تثبيت زالة، عن طريق اإل أو آثارهل من التلوث تقلّ تدعى الفعاليات التي
 )دةاالستعا( وأ (Environmental  remediation)بالمعالجة البيئية  المواد الملوثة

وعندما يتضمن ذلك البنايات . (Environmental  restoration)صالح البيئي اإل
إلى إزالة تلوث المنشأة شارة إ  (D & D)خرى، تدعى العمليةو الهياكل األأالملوثة 

 أو ) (Decommissioning)اإليقاف النهائي للتشغيل(وتصفيتها 
، من   النفايات المشعة التخلص 11 ويناقش الفصل.  ( Dismantlement)هاتفكيك

ويعالج  هذا  الفصل المواقع  الملوثة . وبضمنها تلك المتولدة عن عملية المعالجة البيئية
  . نفسها  

بصورة مالئمة يمكن تقسيم المواقع الملوثة بالمواد المشعة المهمة في الواليات المتحدة 
التي تسبق العهد النووي ول يمثل المواقع األ:  )1(رئيسية مجموعاتربع ألى إ للمناقشة

تركة  هذه المواقع بصورة عامة صغيرة وهيو. الذي بدأ خالل الحرب العالمية الثانية
لنويدات المشعة الموجودة بصورة طبيعية لالصناعية غير النووية المتضمنة  الفعاليات

ت ة خاماجلفيها معا توتتضمن المجموعة الثانية المواقع التي تم. كالراديوم والثوريوم
والطاقة سلحة النووية لبرامج األ ،خالل وما بعد الحرب العالمية الثانية ،اليورانيوم
 التجارب فيها وتتضمن هذه المجموعة مواقع متعددة منتشرة في البالد جرت. النووية

، )يةذات تراكيز اليورانيوم العال(على النوعية الممتازة من خامات اليورانيوم  والمعالجة
نواع تعدين األ يجري كان حيثفي الجهة الغربية القاحلة، موجودة  اقعهذه المو ومعظم
وتتضمن المجموعة الثالثة . وقت قريب إلىمن اليورانيوم وطحنه  )األقل تركيزاً( الرديئة

                                                 
وفي بعض الحاالت  دون سبب من اإلنساننتج عنها تلوث إشعاعي  عن مجموعة أمثلة أيضاً هنالك (1)

قد نوقشت مثل الخلفية اإلشعاعية، وتراكيز للمواد المشعة الطبيعية فوق حد  ه حدثت فيهادون علم
   .في الفصل السادس هذه الحاالت 
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وزارة  الذي تديرهسلحة نتاج األإالبحوث النووية و مجمع المعامل والمختبرات التي تشكل
التلوث  كلف معظمترتبط و. (The DOE complex): باسم  ناآل المعروفة الطاقة

سلحة األ اختبارو بتطوير وإنتاج للمعالجة، كما سوف يتضح،المتوقعة  والمصاريف
  .(The weapon complex)) سلحةمجمع األ(النووية 

 النوويةمن لجنة التنظيمات  ،خيصاحصلت على تروتشكل المجموعة الرابعة مواقع 
(NRC) عند  الموجود في المنشآت زالة التلوثإ ضمناً تتطلب الواليات،حكومات و أ

مثلة لمثل وتتضمن األ. للبيئة الملوثة وهناك عدد منها يتطلب تنظيفاً. عن العمل هاتوقف
، مواقع تصنيع الوقود، محالت تنظيف الطاقة النووية التجاريةهذه المواقع محطات 

، ومطاحن اليورانيوم ر المشعةالمصاد ة، صانعالمستخدمة في الوقايةالمالبس 
 التأمينوكذلك  التشغيليعمرها  زالة تلوث المواقع في نهايةإ ضرورةن إ .المرخصة
تلك تشغيل  تصاريحللحصول على  الالزمة عادة الشروط بفعل ذلك، تمثل المادي
وبسبب هذه المتطلبات نجد أن هذه المنشآت المرخصة ال تشكل عبئاً كبيراً في . المنشآت
لن تجري  والتي مواقع مجمعات األسلحةبالنسبة ل الجمهور كما هو الحال ضاءإلرالتكلفة 

  . كثر من ذلك في هذا الفصل أمناقشتها 

ت العسكرية للواليات المتحدة وفي آن المواقع الملوثة موجودة في المنشأ ومن المعروف
ال تدخل  غير أنهابرامج الطاقة الذرية العسكرية والمدنية،  رعتخرى التي البلدان األ

  . هذا  الفصل نطاق في
  

א א  Examples of) א
U.S. Standards for Cleanup)   

في  المؤين شعاعاإل مجاالتبها تنظيم العمل في  يجريتمت مراجعة المعايير التي 
ما  عرض السكان غالباًتحد من ت لكين المعايير الموضوعة إومع ذلك، ف. الفصل الثالث

كون تربما ال ـ  1: البيئية بسبب  لعمليات المعالجةتكون صعبة التطبيق بالنسبة 
منطقة كون الموقع ضمن يربما  ـ 2و ممثلوهم أالمجتمع  مقبولة بالنسبة ألفراد رييعاالم

ل ـدام في المستقبـاالستخ بأنمـاطالتي ال يمكن التكهن مراقبة مثل محميات الحكومة 
تطبيق المعايير التي ب  (ICRP,1991)شعاع اللجنة الدولية للوقاية من اإل ال تنصح ـ 3

. وضعت للممارسات على الحاالت التي يكون التدخل فيها هو العالج الممكن الوحيد
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في  المستقبل  يتلقاهاأن التي يمكن  اتالعالجي على الجرع العمليبنى  يمكن أن عندئذ
يكون الشخص المفترض  واعتيادياً. التلوث عن عرفةمال توجد لديه  شخص مفترض

القصوى هو الفالح المقيم الذي سوف ينمي معظم غذائه  يتعرض للجرعةن أالذي يمكن 
  .  الموقع ويحصل على الماء من بئر حفر في الموقع  الملوث في )و غذائهاأ(

 نوع الموقع معالجة تعتمد علىموقع النواع خاصة من أعلى المطبقة ومعايير التنظيف 
وحتى عند مراجعة المعايير بسرعة . التنظيمية المختصةوالسلطات  وعلى اطالع

 رأييسوقه الذي ، )تضاربال(التناغم من عدم  تبين سلسلةٌتوتطبيقها على مواقع معينة 
 معايير تستند علىلى إيمكن تصنيف المعايير  وعموماً. العامة والسياسات جمهورال

لى إالمعايير المستندة  وتواصف. الخطورة عايير تستند على مدىم وأشعاعي النشاط اإل
على وربما يكون ذلك . عظم للمواد المشعة المسموح بهاأل شعاعي التركيزالنشاط اإل

و المياه، أو الحجم في حالة تلوث  التربة أوحدة الكتلة  النشاط اإلشعاعي فيشكل مقدار 
ويمكن أن . ة في حالة التلوث السطحيوحدة المساح مقدار النشاط اإلشعاعي فيو أ

مراض السرطانية لى الخطورة على شكل احتماالت عددية لألإالمعايير المستندة  تواصف
وقد أعدت كل وتتغير معايير التنظيف بسرعة . شعاعيةإ اتو على شكل جرعأالمميتة 

المتبقية  اتات النووية مسودة معايير تحد من الجرعنظيموكالة حماية البيئة ولجنة الت من
ولم يقرر بعد . في السنة) ملي سيفرت 0.15(ملي ريم  15 لتكونمن المواقع المعالجة 

وهناك امثلة قادمة . مصير مسودة المعايير هذه ولتاريخ إرسال هذا الكتاب إلى المطبعة
  .لبعض معايير المعالجة الموجودة 

  
 Comprehensive)ومسؤولية العمل، التنظيف، اإلستجابة البيئية الشاملة

Environmental Response, Cleanup ,and Liability Act (CERCLA)   

صندوق " باسم CERCLAوتعرف أيضاً اإلستجابة الشاملة، التنظيف، والفعل المسؤول 
معظم المواقع الكبيرة، غير المرخصة،  علىوهي تطبق  ،(Superfund) "التمويل الفائق
صندوق التمويل "تضمن يو. سلحةطاقة لألكثير من مجمعات وزارة ال ومن ضمنها

للتمويل موال الحكومية األ وتستخدم. ية وكذلك النويدات المشعةئايالمواد الكيم "الفائق
و الجماعة المسؤولة عن ألدفع كلف تنظيف المواقع الملوثة عندما تكون الشركة  الفائق

ومع ذلك، تتم المطالبة . توجد لديها سيولة كافية للدفعو ال أموجودة  غير حدوث التلوث
، وبالنسبة  للمنشآت االتحادية. المحتمل مسؤوليتهم عن التلوثطراف عادة من األبالكلف 

  .تتحمل الحكومة الكلفة ، التي يجري تحويلها من خالل الوكالة المسؤولة عن التلوث
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 تحددها (CERCLA) وفق العنوانمعايير التنظيف توصيف اك ثالث طرائق لـوهن
ذات  وأ قابلة للتطبيقمتطلبات " توفرتذا ما إو CRF 300.430 40ذات الرقم  الوثيقة

 Applicable or relevant and appropriate)"يمكن تطبيقهامناسبة عالقة 
requirements, ARARs)  قوانين  تحت وألوالية لو أ لإلتحادتحت القوانين البيئية

معلنة حدود عددية  (ARARs)ة على مثلوتتضمن األ. فإنها تنفذمواقع المنشآت  إرساء
النشاط  الشرب وقانون الماء النظيف ومعايير ماءفي قانون سالمة  ياهلمالتركيز 

بقايا مطاحن اليورانيوم  الرقابة اإلشعاعية على في قانون المنشورةشعاعي اإل
(Uranium Mill Tailings Radiation Countrol Act, UMTRCA) وبالنسبة ،

ن مستويات التعرض المقبولة تكون إو التي يشك بأنها مسرطنة، فأة للمواد المسرطن
مرض السرطان  لمخاطرالحدود العليا  عنمستويات تركيز تمثل الزيادة  ةعام ةبصور

، باستخدام معلومات حول العالقة بين 6-10و 4-10لمدى الحياة للفرد التي تكون بين 
االنطالق عند نقطة هو  6-10 يساوي المخاطر الذيويعتبر مستوى . الجرعة واالستجابة

توفر حماية  ال عندما وأمتوفرة غير  (ARARs)هداف المعالجة عندما تكون أ تحديد
. نتقال متعددة للتعرضطرائق ا وجود وأبسبب وجود ملوثات متعددة في موقع  كافية

تلك ن مستويات التعرض المقبولة هي إ، مثل اليورانيوم، فأجهزة الجسمسموم وبالنسبة ل
الثانوية الحساسة، دون  المجموعات ومن ضمنهمالتي يمكن ان يتعرض لها السكان، 

ناسب هامش مأو خالل جزء من الحياة وبها  تأثيرات ضارة خالل مدة الحياة حدوث
 (Ecological risks)البيئية على األحياءخذ المخاطر ألوهناك اتجاه حديث . للسالمة

  .لمواقع معينة وضع معايير التنظيف  عند ربنظر االعتبا والمخاطر الثقافية
  

 Standards for Remediation  of)وميايير العالجية لبقايا مطاحن اليورانـالمع
Uranium Mill  Tailings)    

لمعايير  وطبقاً. كوام بقايا مطاحن اليورانيومأخاصة  لتنظيف  عدديةجرى وضع معايير 
ة ـن تكون فعالأيجب  ي توفرها عملية العالجالت ةـالرقابن إة، فـوكالة حماية البيئ

 200لمدة ال تقل عن وبصورة معقولة  بلوغه أو إلى الحد الممكنسنة،  1000لغاية 
  .سنة

الناجم عن المواد المتبقية  222– لى الجو من الرادونإن المعدل السنوي للمطلقات إ
بكريل لكل متر مربع  0.74(بيكو كوري للمتر المربع في الثانية  20ن ال يتجاوز أيجب 
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في الهواء خارج موقع  222–المعدل السنوي لتركيز للرادون  يزيد أن ال وأ) في الثانية
ن تركيز أو). بكريل للمتر المكعب 19(بيكو كوري للتر الواحد  0.5كثر من أالردم ب
ومحسوباً كمتوسط في شعاعية فوق الخلفية اإل(رض في األ (Ra-226) 226– يومالراد
 للطبقة العليا) غلبكريل لكل ك 185(بيكو كوري للغرام  5 يتحدد بـ) ر مربعمت 100

للطبقات ) غلبكريل لكل ك 550(بيكو كوري للغرام  15سم و  15التي سمكها  من التربة
  .عمق األ

صلية من مكتب  األ اإلرشاديةصدار الخطوط إتم ) المسكونة(بنية المشغولة وبالنسبة لأل
. وكالة حماية البيئة تنظيماتفي قد جرى إدراجها اآلن و 1970الجراح العام عام 

 باإلضافة إلىالرادون،  تفككالتركيز السنوي لنواتج  متوسطن ال يتجاوز أ ويفضل
من  0.03ال يتجاوز  على أنو )2((WL) تشغيلالحد في  0.02 مقدار شعاعية،الخلفية اإل

في  نميكرورونتغ 20لى بنية عاما في مثل هذه األجشعاع إويقتصر . حد التشغيل
     .شعاعية فوق الخلفية اإل) غراي في الساعةميكرو 0.2(الساعة 

بيكو كوري للتر  5ة في المياه الجوفية مقدارها ـر للنويدات المشعـرى وضع معاييـج
بيكو  30و، مجتمعين 228 -والراديوم 226–للراديوم ) بكريل للمتر المكعب 185(

 238–واليورانيوم  234–لليورانيوم ) للمتر المكعببكريل  1100(كوري في اللتر 
لفا الكلية باستثناء أل) بكريل للمتر المكعب 550(بيكو كوري في اللتر  15مجتمعين، و

لو دعت  فيماأخرى راكيز ت  والية منتم  ووضعت .(EPA,1995) اليورانيوم والرادون
 وكالة حماية البيئةخاصة من  موافقةتتطلب  هانسان، ولكنحماية صحة اإلل الحاجة

(EPA) .  
  

 Risk Assessment, Risk)אאא
Management and the Public)   

 ما هو إالّ تقدير المخاطرو، محل خالفاتمعالجة المواقع تكون مكلفة وغالبا ما تكون  إن
ئماً بذاته يتميز قا علماً تعدهي و. من عدد من الخطوات في عملية اتخاذ القرار واحداً
الموارد التقنية، القيم  أيضاً االعتبار بعينن تأخذ أالتي يجب  ردارة المخاطإعن 

أو ) الرقابة( خيارات التحكمباإلضافة إلى ة، السياسية، ـة، االقتصاديـاالجتماعي
                                                 

)2 (WL ، حد تشغيل واحد(One working level)  ًبيكوكوري للتر  50يكافىء تقريبا)1.85 
  .كاملمن الرادون في جو منزل عادي ـ أنظر الفصل السادس للتعريف ال )كيلوبكريل للمتر المكعب
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ار ـومن العوامل التي تؤخذ بعين االعتب. رـتخفيض المخاطد وسائل ـتحدياالستجابة ل
ود المعالجة ضمن المجتمع المحلي ـة لجهـد االقتصاديـهمة المجتمع والفوائمسا أيضاً

)      (NAS/NRC ,1994 b  
 وجود فريق لتقديرن أويمكن القيام بتقدير المخاطر بتنظيمات متعددة ، وبالرغم من 

ن إكثر، فأن يكون له مصداقية أخارج المنظمة المسؤولة عن التلوث يمكن  من المخاطر
تي على حساب الزمن الالزم لتنظيم الجهد وللحصول أربما يـ  يةالمصداقمن الربح 

  . معلومات العلى قاعدة 
بالنقص في الثقة تجاه بقوة كلها المخاطر  عملية تقديرسلحة، تتأثر وبالنسبة لمواقع األ

وكلما يكون من المهم  بحيث، وحتى المجتمع العلمي التنظيمية وزارة الطاقة وبالوكاالت
فراد محترمون من أ اشتركواذا ما . إشراك الجمهور بصورة رسمية ك عملياًذل كان

كما  فضل لقلق المجتمعأ سوف ينشأ لديهم فهم ليهان الحكومة وممثإالمجتمع المتأثر، ف
  .فضل للقضايا المعنية أ فهمممثلي المجتمع  سينشأ لدى

خص في هانفورد، على األتم انتقاد عملية تقدير المخاطر التي قامت بها وزارة الطاقة، 
لجنة تابعة لمجلس الشيوخ في الواليات المتحدة حول الطاقة   من بطلبٍعد ُأ في تقريرٍ

ن تقدير أستنتج المؤلفون وقد إ. ( Blush and Heitman, 1995)والموارد الطبيعية
 أخذتن البيانات التي أو باستخدام بيانات قليلة، وأنجز دون استخدام بيانات ُأالمخاطر قد 

عدم  مخاطر خياراتن أمن صناعة الطاقة النووية قد استخدمت بصورة غير مناسبة، و
ن البرامج المختلفة استخدمت أكانت غير واقعية، و  (Risk of no-action)القيام بعمل

، امناقشته لم تجر و حتىأاالعتبار  عينب اخذهألم يجر  اإلرتياباتن وأطرائق مختلفة، 
  . هؤجراإ يتملم ) لجميع الموقع( المتكامللمخاطر ن تقدير افإ خيراًأو
  

     (The  Remediation  Process)  א
ن أيجب  وبصورة مثالية. تقدير المخاطر إتمام عمليةن تبدأ عملية المعالجة بعد أيجب 

يتضمن االعتبارات ، وهذا الملوث الموقع يسببهاالتي  المخاطرتستند خطة المعالجة على 
و مناطق الضواحي، في أذا كان التلوث في المدينة إ على ما الموقع اعتماداًب خاصةال

سويندل  صشخّ وقد .تحت سيطرة الحكومة مساحة متسعةو على أوسط الصحراء، 
(Swindle, 1990)  غَةً  يمكن أنست مراحل رئيسية  لعملية المعالجة التيوستكون م

  . قل أخطوات  قل تعقيداًقع األوتتطلب الموا ؛لمواقع معينة للتطبيق
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  موقع ال ي تمهيدي وتحريات فيتقديرتقويم ـ  1
  صون الموقع ومسحه إشعاعياًـ  2
   جدوىالدراسة المعالجة ودراسة ـ  3
  إستعراض التقنيات المتاحةـ  4
  ةتصحيحيالجراءات ـ اإل 5
   . غالقهاإو أايقاف  المنشأة  عن العمل ـ  6

. التنظيميةكثر من الوكاالت أو أشراف واحدة إعالجة عادة تحت عمال المأويجري القيام ب
و برنامج أالمسؤولة هي وكالة حماية  البيئة  التنظيميةن الوكالة إوفي الواليات المتحدة، ف

االتحادية بالتعاون مع  التنظيمية ما تعمل البرامج وغالباً .لواليةمعتمد من ا تنظيمي بيئي
ولى في العملية هي وضع قائمة بالمواقع والخطوة األ. التنظيمية للوالياتالبرامج 
. على القائمة تنظيميةال الجهات التي تجري معالجتها، والحصول على مصادقة المحددة
ذا إيحدد فيما  )المسبق(التقييم التمهيدي ن إفي كل موقع، ف تقدير الخطورةلى  إ واستناداً

 التمهيديفإن هذا التقدير كذلك،  مراأل ذا كانإ، وهناك حاجة للمزيد من العمل تكان
وخالل هذه . بالدراسات العالجية ودراسة الجدوىالفعاليات المطلوبة للقيام  يحدد أيضاً

االعتيادية  الصونوتجري عملية  .ومراقبة صونما يلزم من الخطوة، يجري تحديد 
كانت  ا إنملمعرفة   المسحستخدم يواد الملوثة الباقية في الموقع وكجهد الحتواء الم

  . م الأاالحتواء ناجحة  جهود
بصورة  ومدى انتشاره جة ودراسة الجدوى لتوصيف طبيعة التلوثالمعال راسةستخدم دتُ

الجهود لكي تشارك  وتبذل .جة التي يجب القيام بهاالعمجراءات الإولتحديد  ،كاملة
. ةعند هذه المرحل جمهور، والالوطنيين األمريكيين، ومجموعات من الواليات

 وللتعرف على أيبيئية لتوصيف التلوث،  عيناتتحليل تتضمن عادة  الدراساتو
ستراتيجيات إويتم جمع البيانات الالزمة لتقويم . لى البيئة المحيطةإاطالقات للملوثات 

و أ ةدراسات مختبري وذلك ربما يتضمن. خالل  دراسات الجدوى من التنظيف البديلة
 من جهة إمكان استخدامهاطرائق التنظيف  متوالية تم غربلةوت. ريادية للطرائق المقترحة

اً فنياً مفصالً ليخرج من ذلك مقاربة موصى وتعطي البدائـل الواعدة تقييمفي كل موقع، 
سلطة التنظيمية عتمد من الة الموصى بها يجب أن تُبها وفي هذه المرحلة فإن المقارب

الحفاظ على الموارد "تحدة تحت قانون الواليات الم ة التي تجري فيوإجراءات المعالج
يمكن  (Resource Conservation and Recovery Act, RCRA) "واسترجاعها
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 و اتفاق مطاوعةأ (Operating permit)" تصريح بالتشغيل"أن تعتمد من خالل 
(Concent order/ Compliance agreement) عمال التي تجري ويصادق على األ

المواقع  وتدرج. «Record of Decision» قرارالسجل  في (CERCLA)إلى  استناداً
 "ولويات الوطنيةقائمة األ"ة في  ـلنظام المقارن طبقاً عالية المخاطرالتي تعتبر بأنها 

  .  المشمولة بصندوق التمويل الفائقليها  بالمواقع إوتلك يشار 
 مناسبة التقنياتثبات ويمكن القيام  بالممارسات التقنية في المواقع  لتقويم أو إل

خذ ألوربما يجري تقويم التقنيات في موقع صغير مع ا. بالنسبة للعمل المنفذ المستخدمة
ذا ما وجد انها تعمل بصورة جيدة، وربما إ، تطبيقها على نطاق أوسعاالعتبار   في

  . السابقة  كجزء من الممارسات  التقنية التصحيحيةجراءات يجري تقويم اإل

تحدد دراسات المعالجة أو أية بسرعة عندما مؤقتة  ةات تصحيحيجراءإوربما تجري 
ن تكون أويمكن . و للبيئةأنسان ولة لإلبغير مق مخاطريشكل عملية أخرى موقعاً 

أو زالة، إو أ ،ة على شكل حواجز هندسية لمنع التلوث من االنتشارمؤقتجراءات الاإل
جراءات على السالمة خالل وتحافظ هذه اإل. للمواد الملوثة مؤقتو خزن أمعاملة، 

  . لى قرار نهائي إما تكون طويلة للوصول  العملية التي غالباً

مد على األ ةطويل وسيطرةٌ احتواء ،و غلق موقع ملوثأ ،تصفية المنشآت وينتج عن
ن بقايا التلوث إزالة التلوث، فإ ما هي وحتى لو كانت المعالجة االبتدائية لموقع. التلوث
 جراءإويتم . ها ضمن الموقعءمر احتوااأل، وقد يتطلب بتراكيز قليلةن تستمر أيمكن 
دراسة و ةلجاعمال دراساتللقرار المتخذ والمسجل في مرحلة  غالق طبقاًاإل وأ التصفية

عمليات وتجرى . التنظيميةمع الهيئة التفاوض حولها تم يولويات ومواقيت أالجدوى مع 
في مرحلة  جهاز التنظيم المختصو أطرف ثالث  عادة بواسطةلموقع لمراقبة الو التفتيش

  .غالق هذه اإل
المعقدة، من النواحي التقنية أو التشريعية أو االجتماعية التي تحيط وتتطلب القضايا 

البيانات،  المساند عادة ما يتصدى إلدارة ونشاطها. بقضايا المعالجة بنية تحتية قوية
بالمختصين االتصال و، ذكرتلست التي في المراحل ا تجمعتالمعلومات التي  وتجميع

  . ، وتحضير الوثائق بالتنظيمات وإنشاء عالقات مع المجتمع المجاور

المخاطر بصورة صريحة  تقييملم يحدد  (Swindle)سويندل  أندعو للدهشة مما يو
الدراسات التي  اعتباره بصورة بديهية أنه مشمول ضمن، ولكن يمكن العمليةكجزء من 
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اتخاذ القرار  في عملية أساسياً المخاطر تقييمويكون . جةالعمرة عملية الجريت لمؤازأ
تحديد أولويات عملية المعالجة وزارة الطاقة استخدامها في  وتدعم، (CERCLA)تحت 

  . واتخاذ القرار
  

א  Remediation Measures and)אא
Technology)   

ـ  2جراء، إعدم اتخاذ أي ـ  1 : لمواقع الملوثة هيالثالثة ل األساسية ن الخياراتإ
 والتخلص، المعاملة، الخزن، الجمع ما بين االسترجاع ـ 3الحتواء، وا

(DOE,1989) .التربة الملوثة هو  ةلجاعمل من حيث المضمونحد الطرائق البسيطة أو
 نون القريبالسكا يؤيدما  وغالباً. مصرح بهلى موقع ردم إزالة المادة ونقلها إو تجميع
زالة التربة إويمكن . خرىأن تكون مواقع الردم في والية أيفضلون  وهمسلوب، هذا األ

 مستوىزالة المواد ذات إأما ، البناء التقليديةباستخدام تقنيات  المنخفضذات التلوث 
لي نسان  اآلاستخدام اإلو أ من بعد متطورة للعمليتطلب  تقنيات التلوث العالي ف

(Advanced remote or robotic techniques) . وكما جرت مناقشته في الفصل
 ،قامة مواقع ردم  جديدة للمواد المشعة المزالة تكون صعبة جداًإن إفعلى أية حال، ، 11

ن تكون أويمكن . أصبحت مغلقة اآلن ن بعض المواقع التي كانت متوفرة  سابقاًكما أ
سباب، أولهذه . كبيرة أحجامكون هناك ، وخاصة عندما تمرتفعة جداً ل والردمنقكلف ال

تركيز  عن طريقالنفايات  أحجامن تستخدم لتقليل ألى تقنيات يمكن إن هناك حاجة إف
وتثبيت الباقي لغرض  الجزء المخصص للتخلص منه خارج الموقعالنويدات المشعة في 

  .داخل الموقع  التخلص منه
ال توجد  هنأالمخاطر ب تقييمعندما يثبت  ،جراءإي أخيار عدم القيام ب انتقاءوربما  يمكن 

 عملية جرت مناقشة دورقد و. تلوث في مكانهغير  مقبولة مصاحبة لترك ال مخاطر
. في هذا الفصل في قرارات إجراءات المعالجة سابقاًدارة المخاطر إالمخاطر و تقييم

يكون غير  ه قدإالّ أنحيان، في بعض األ عقالنياً عدم القيام بعمل خيار ولكن بينما يكون
  .زالة التلوث إال بإن يرضى أمقبول للمجتمع الذي ال يمكن 

الخيارات  هذه وتتضمن. (Swindle ,1990) مختلفة طرائقباالحتواء  تحقيقويمكن 
، وجمع )العمودية( الشاقولية ، الحواجزاألمطارالتغطية لمنع تحريك  الملوثات بواسطة 

" الموقع في"التي يرمز لها  المعالجاتوبعض . عالموقفوق  يتخلّل أو يجريالماء الذي 
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(In situ)  يمكن استخدام الكبس إذ . المادة الملوثة  في الموقع على تتميمكن أن
 يحاويات  التالولكن وجود السوائل في . الديناميكي لتقليص الفراغات و حجوم النفايات

للحد  قن التربة باألسمنتح وربما يستخدم. عائقاً لذلكيكون  المعالجةخالل  تتمزقربما 
، يجري الحقنوبالنسبة لعملية . نفاذيـة التربـةق خفض ـمن حركة الملوثات عن طري

مع النفايات ويجري  (Polyacrylamide) ميدأكريل أ متعددالثبات مثل خلط مادة توفر 
. النفايات تُبثَتُه تصلبب، ووالشروخفي الفراغات  يتخلّلبار، حيث آحقن  الخليط في 

 قطابأدخال إتجريبية يجري فيها  ةعمليهو  (Vitrification)والتزجيج في الموقع 
 Jacobs  and)و التربة الملوثة ويستخدم التيار لتسخين المادة أفي النفايات  كهربائية

Spadling, 1988 ; Alexiades et al.,1994) حيث تخرج المواد القابلة للتطاير، 
 حيث تتكون مادة تشبه الزجاج (Vitrified)قى في المكان وتجمع وتعالج ثم يصهر المتب

  . تحتفظ بالملوثات غير الطيارة بهيئة مستقرة
ن غسل التربة هو معاملة تزيل الملوثات من التربة المحفورة باستخدام الفصل  إ

 ويجري.   (Parikh et al., 1995)و كليهما معاًأاالستخالص الكيميائي،  أو الفيزيائي
 أحجامجزاء ذات ألى عدة إليفصل التربة  باستخدام الغربلة والماءيزيائي الفصل الف

بالمواد  الملوثة ةزالة التلوث بواسطة خلط التربإوالغسل الكيميائي للتربة هو . متعددة
 إمراركوام ويتضمن غسل األ .عملية فصل مستمرة في وعاء كبيرفي  المستخلصة

في فعالية  أكثرطريقة الفصل الفيزيائي تكون و. من التربة محددةالمستخلص خالل طبقة 
وربما يكون . الدقيقة عاليةجزاء في األ الملوثات تراكيز تكونالتي  حالة التربة الملوثة

. الكبيرةالتربة  جسيماتلو كانت الملوثات مرتبطة مع  فعاليةكثر أاالستخالص الكيميائي 
الطرح كنفايات مواد التي تتطلب لى اختزال حجوم الإتؤدي  الناجحة وعملية غسل التربة

ن أزالة تلوثها بما فيه الكفاية بحيث يمكن جرى إكبر من التربة أكميات ترك ، ومشعة
  . تبقى في الموقع 

 عند درجةهي عملية تزجيج  (Plazma hearth process) عملية موقد البالزما إن
والتربة الملوثة  المستخرجةلها القدرة على تثبيت النفايات  يكونة ـرارة عاليـح

(Geimer et  al.,1994) . معالجات أيةبراميل كاملة من النفايات دون  معالجةويمكن 
 مقاومة تفاعٍل حجرة في ةالموجودلبالزما ل )مصدرال( المشعْل قوسال حطموي. ابتدائية
جاجية الزلى نوع من النفايات إالبقايا غير العضوية  رهصويالعضوية،  المواد للحرارة

 .العملية ومراقبتهاالغازات المتولدة من  وتتم معالجة. التي ال تخرج منها النفايات بالغسل



 

638 

 

في  تطبيقها حديثاًالمعدنية وجرى صناعات اللهذه العملية تاريخ طويل لالستخدام في و
  . النفايات  مسائل معالجة

الضخ "ـ تعرف بويمكن معالجة المياه الجوفية الملوثة بالنويدات المشعة بطريقة 
 المائي الحوض، والتي يتم فيها ضخ الماء من طبقة (Pump and treat)" ةجوالمعال

طريقة و. المائي الحوضلى طبقة إ بعد ذلك عادتهاثم إعلى السطح،  ومعالجتهاالملوثة، 
للملوثات غير المشعة كالمواد الكيميائية  تستخدم على نطاق واسع ةجلعاالمضخ وال

 )الخزان( الحوض إذا كانت طبقاتالقت بعض النجاح، وخاصة  حيثة، العضوية الطيار
 وامتزاز الكربونالهواء  نزعباستخدام  والمعالجة المشتركة. داًـالمائي معروفة جي

قد  )على الراتنجات( 90–يوم شسترنإلل التبادل األيونيوللمواد العضوية الطيارة  
 . (Cotton ,1955)هو الهندسي الوطنييداإفي موقع مختبر  قديم بئر حقنٍ استخدمت في

خالل  ظهرتمستويات التلوث التي  لمعالجةالمياه، المصمم  معالجةنظام  إغالق وترتب
خالل  ظهرتالتراكيز التي  تتجاوز كثيراً ن التراكيز الفعليةأوجد  حيثأخذ العينات 

 يرة جداًكب كانت معدالت الضخ  المستخدمة فإنوعلى ما يبدو، . أخذ العيناتمرحلة 
أخذ خالل مرحلة  بقيت في مكانهاحركت الملوثات التي  وأنها خالل محاولة المعالجة

  .العينات 

 Moghissi  et.al.,1986; Berlin,and) التقليديةوربما تكون طرائق معاملة النفايات 

  stanton, 1988) مع . عمليات المعالجةذات فائدة في معاملة النفايات الناجمة عن
المطلوبة الحالية هي غير كافية للواجبات العالجية  التقنيةن  أوزارة الطاقة ب رفتعذلك، 
 مليون دوالر في السنة 400نحو  تدعـم حاليـاً تطوير تقنيـات جديدة بكلفةوهي  اآلن

( DOE,1995 c).  
  

א אאא  Sites)  אא
Predating Second World War)   

 ويمكن للنفايات. الصناعة النووية إلىشعاعي التلوث اإل مسائلجميع  إرجاعال يمكن 
ومن مشاكل مربكة،  أيضاً ن تحدثأ ىخرالحاوية على مواد مشعة من الصناعات األ

البحوث، وو الثوريوم للطب، أالراديوم  أنتجتالمنشآت التي  يمكن أن نذكرتلك  بين
 والمنشآت. خرى في مطلع القرن العشرينامات األ، واالستخدالطالءات المضيئةو
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زايت رض النزرة من رمال الموناارتبطت باستخالص عناصر األ مثل تلك التيخرى األ
  .أيضاً  على الثوريوموي تأو رمال الزركون التي تح

  
   (The Denver Radium Site) موقع دنفر للراديوم

 1913قبل عام ) يورانيوم% 2-1حو ن( الفقيرةالنوعية  اتذ خامات اليورانيوم تشحن
يكن ولم . ( Sowinski ,1996 )وربا الستخالص الراديوم أمن كولورادو ويوتا الى 
يشترى من  الراديوم وكان في الواليات المتحدة الستخالصهناك أي صناعة وطنية ل

دوالر للغرام، بالرغم  180,000لى إ 120,000وربيين بسعر يتراوح بين األ الموردين
، 1912في عام . (Landa, 1987 )دوالر فقط  40,000ت ـاج كانـنتإلا ةن كلفأ من

الصناعة الخاصة ودائرة المناجم،  بين كمشروع مشترك معهد الراديوم الوطني أنشئ
، مصدر الخاممن  هاختير الموقع لقربوقد . وبدأ تشغيل  مصنع معاملة الراديوم في دنفر

لى إالراديوم بعد ذلك في دنفر اضافة  ات معالجةلعمليخرى أمعامل تسعة وتم افتتاح 
صناعة  وقد ظلت. على الراديوم المحتويةشركات تقوم بصناعة المنتجات  االستهالكية 

 اليورنيت بصورة اقتصادية إلى أن اكتشفت خاماتدنفر للراديوم تعمل 
(Pitchblende) ) قاًالكونغو البلجيكي ساب في) يورانيوم% 50نحو  على تحتويالتي 

أدى ا ، ممأكثر إقتصاديةالبلجيكيون هذه الخامات الغنية بأسلوب  عاملوقد . 1920عام 
في دنفر عام  عن اإلنتاج خر شركة راديوموقد توقفت آشركات دنفر  إلى إغالق معظم

  . 1984وم واليورانيوم لغاية نيبدولمولكنها استمرت بتصنيع ال 1941

لى معهد إالى درجة كبيرة لحين االشارة  مكن منهاوالتلوث المجرى نسيان هذه العمليات 
وبعد  .عن دائرة المناجم 1916صدر عام  الراديوم الوطني بعد عدة سنوات في تقريرٍ

مشعة، المواد لل اًموقع 31االشارة، وجدت والية كولورادو ووكالة حماية البيئة  هذه
الة حماية  البيئة عام ولويات الوطنية لوكقائمة األ جرى ضمها إلىضمن منطقة دنفر، 

لتعرض االمخاطر المحتملة  توتضمن. موقع دنفر للراديوم أطلق عليها اسم 1983
وتراوحت معدالت . )الدخول إلى الجسم( واإلندخالشعاع المباشر للرادون من اإل

نانو البضعة  عشرات من (في الساعة  نميكرورونتغاما من بضعة جشعة ألى إالتعرض 
 )نانو غراي في الساعة 20نحو (ن في الساعة تغي رونملّ 2لى نحو إ) غراي في الساعة

 ةساءإفراد عند ن  يزداد تعرض األأتوقع يو. أعلى من الخلفية اإلشعاعية المحلية
  . دون عالجالمنطقة  أعيد تطويرذا ما إو أاستخدام المواد 
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 وقد .دة طويلةتوقفت عن العمل منذ مشركات  لوثتهاوجميع المواقع باستثناء واحد منها 
ثم التخلص زالة، الخزن، الضرائب عن طريق اإل يتم تنظيف هذه المواقع بنقود دافع

مواد مشعة في لل مجازٍمطمر متر مكعب من المواد الملوثة في  175,000 من النهائي
 عالجه مملوكاً سيجريخر موقع آوكان . والية يوتاب، (South Clive)ث كليف اوس
االستجابة ، وبذلك تكون مسؤولة عن الكلفة تحت قانون عمالهامازالت تزاول أشركة ل

الباهظ قاومت الشركة الخيار . (CERCLA) والتنظيف والمسؤولية البيئية الشامل
 ـل في الموقعخارج الوالية، وفي النهاية تم اختيار التثبيت إلى  بالتخلصالخاص  التكلفة

معاملة المادة الملوثة بخليط من وسوف تجري . متر مكعب من المواد الملوثة 38,000
، تغطى ببطانة صناعية، طين، تراب خرسانيةعمدة أسمنت والرماد، وكبسها لصنع األ

زالة إ أن مدينة دنفر أقامت دعوى قضائية في محاولة لتنفيذوبالرغم من . وكسر الحجارة
ق عليه ومن ن قرار وكالة حماية البيئة بالعالج الموقعي قد صودإ، فخارج الواليةالمواد 

  .المتوقع ان ينفذ في المستقبل  القريب

  ( Montclair, New Jersey)   مونتكلير بنيوجيرسي
للراديـوم فـي    الموقع  السابق لشركة الواليـات المتحـدة  وهو  خر،آ راديومٍ موقعِ في

كانت ملوثة بالنفايات   المناطق المجاورة للموقعن التربة في أنيو جيرسي وجد ب مونتكلير
وبعد عدة عقود، . (Eisenbud,1991)  1920عام ال في اوية على الراديوم المتولدةالح

نها تقع علـى تربـة ملوثـة    أ، وجد وجد أن إثني عشر منزالً مبنية على موقع المصنع
. بـداخل هـذه المنـازل   تراكيز عالية من  الرادون  وتسبـب ذلك في وجودبالراديوم، 

غـالون مـن    55سعة الواحد منهـا    برميل 15,000زالة إتلوث الموقع   إزالة تتطلب
–مـن الراديـوم   ) بكريل جيجا 56(كوري  1.5حوت نحو ) متر مكعب 3100(التربة 

  ) .بكريل للكيلوغرام كيلو 11(بيكو كوري للغرام  الواحد  300 معدلهتركيز ب 226

ن وكان من ضم. المادة للتخلص منوال بعدة مقترحات فاشلة أتقدمت والية نيوجيرسي 
تحتوي مياه المحيط بصورة (في المحيط  اإلغراقاالعتبار  عينخذت بأالخيارات التي 

لتخفيف بالخلط اأو ، )متر المكعب الواحد جيجا بكريل من الراديوم للكيلو 1طبيعية على 
من هذه الطرائق  لم يكن أي .خزن التربة في مناجم مهجورةأو ، مع تربة غير ملوثة

لى إ، بشحن البراميل نهايةوتم حل المشكلة في ال. شريعات النافذةالت ظل في به اًمسموح
حيث استخدمت التربة ذات التلوث  (Oak Ridge Reservation)ج دوك رِأمحمية 
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لى هانفورد، إقبل شحنها  يوجد بها مستوى عالي من التلوثالقليل لتخفيف النفايات التي 
 ;Cole,1989) مليون دوالر 8.5 منزالً 12زالة تلوث إبلغت كلفة . واشنطن للخزن 

New Jersey Department of Environmental Protection, 1987) . وتوضح
 يجاد المواردإمشاكل  خاصاً منـزالً 12وث ـة تلـزالإل اًـة نسبيـة العاليـالكلف

سلحة التابع لوزارة نتاج األإزالة تلوث المصانع والمختبرات المتعددة لمجمع إل الالزمة
  .  ة الطاق

  
א א א א א א  Sites)אא

Related to the Development of Nuclear Energy and Nuclear 
Weapons)

 موقعاً 137سلحة النووية في األ واختبارر التقنية النووية وصناعة يخمسون سنة من تطو
ذه المواقع ه. من المواقع الملوثة ة هائلةأدت إلى تركوالية ومقاطعة واحدة  33في 

  . )كيلو متر مربع 8600(ميل مربع  3300تغطي مساحة 

ماكن والتي  يعتقد فرد ملوث في هذه األنموقع م 10,000وزارة الطاقة نحو  وقد حددت
، ويجب التعامل مع مليون متر مكعب من النفايات (DOE,1995C) معالجتهانها يجب أ

بناية  7000كثر من أوهناك . أساليب مناسبة لمعالجتها والتخلص منهاالمشعة لحين توفر 
ومع . وهدمها منهازالة التلوث إكثر عند أانتفت الحاجة الستخدامها، وتتولد  نفايات 

وينص . كانت متوقعةسلحة ن المشاكل المتعلقة بالمواقع الملوثة في مجمعات األإذلك، ف
النفايات  الملوثة بالحجوم الحالية  التخلص منهذا "ن أتقرير مبكر للجنة الطاقة الذرية ب

ذا ما استمر لعقود من إ، )و بالبحرأرض و الدفن باألأفي خزانات (وبالطرائق الحالية 
  .( AEC,1948 )" الزمن، سوف يشكل اخطر المشاكل 

 )1-15(ة بالمواقع الملوثة، ويوضح الشكل ـة كاملـة قائمـت وزارة الطاقـوضع
المواقع  ـ 1 وتتضمن. (DOE,1995a) البالد، كلوجودها في  كنوأمامواقعها 

 التركيزساس بالخامات عالية الصناعية التي تلوثت في باكورة العهد النووي بالدرجة األ
مواقع  ـ 3مطاحن وبقايا صناعة اليورانيوم؛ المواقع إنتاج اليورانيوم و ـ 2المستوردة 

  .سلحة البحوث  النووية ومجمعات األ

  .التقدم وخطط المعالجة لبعض  هذه المواقع في الفقرات التالية  ناقشي وسوف
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الملوثة المتعلقة بتطوير الطاقة النووية لألغراض مواقع األماكن :  1ـ  15الشكل رقم 
  )DOE, 1995aعن وزارة الطاقة . (الدفاعية وغير الدفاعية

 Industrial Sites of the Early) في باكورة العصر النوويالمواقع الصناعية 
Nuclear Era)   

الصناعية  في عدد من المواقع جرى العمل اتيالستين وحتىربعينيات من بداية األ
نحاء الواليات أفي  للقطاع العام وعدد أقل من المواقع للقطاع الخاص والمختبرات

عنية بالمواد كانت بعض هذه المواقع م .امج الطاقة الذرية المبكرنالمتحدة كجزء من بر
بتطوير خرى معنية األ المواقع بينما كانت ول قنبلة ذرية،أنتاج إالخام التي استخدمت في 

مواقع  ال تلك وكانت معظم النفايات الباقية في. بعد ذلك للطاقة النووية التطبيقات السلمية
ن معاملة خامات اليورانيوم ممشابه للرمل  ثانويناتج  تتكون منتصنيع المواد ل
والنويدات المشعة المهمة هي  .بهذه النواتج العرضيةالمواد الملوثة كذلك من الثوريوم وو

تم تنظيف المواقع . تفككهاالنظائر الطبيعية لليورانيوم، والثوريوم، والراديوم، ونواتج 
لى المعايير التي كانت سائدة في حينها، ولم إ التي تلوثت في السنوات المبكرة استناداً

المواد المشعة التي ون، عليها اآل هي التي تشددر التنظيف المبكرة بنفس التكن معايي
  . العديد من المواقعزالت موجودة  في ماجاوز مستوياتها المعايير الحالية تت

جراءات التصحيحية للمواقع المستخدمة برنامج اإل 1974عام  البدأت وزارة الطاقة في 
 Formerly Utilized Sites Remedial Action) "فيوزراب"المسمى  سابقاً

Program, FUSRAP)  جراءات التنظيف إلدراسة المواقع غير االتحادية واتخاذ
 محتمل التلوثموقع  400كثر من أتم فحص .  ( DOE,1985 b,1995 f )المناسبة

مواقع ملوثة لم  بضعةُ ،خالل هذة العملية ،ضافةإوتم . الحتمال  شموله ضمن البرنامج
نه تولدت لدى وزارة الطاقة أل الكونجرس بتأثير ،ة بفعاليات الطاقة الذريةتكن مرتبط

.  في فيوزراب موقعاً 46وفي النهاية، تم قبول . مع هذه المواقعرة للتعامل ـالخب
وبعض التلوث الذي  .النفايات من حيث حجمكبر، ، المواقع األ)1-15(الجدول  تضمنوي
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بالتحريك  "خرىاأل المجاورة األماكن"لى إنتشر على المواقع ا صل مقتصراًكان في األ
ما مجموعه  و بواسطة الرياح  والمياه، مولداًأبنسف البنايات،  وأو بتدمير أ ،المقصود

رض مجاورة أقطعة  309ويوجد حاليا . متر مكعب من مواد النفايات 1,800,000نحو 
هي  (FUSRAP)ب را، والصفة الفريدة لمواقع فيوزموقعاً 46تتعلق ب تتطلب تنظيفاً

غراض ال أل مواقع صناعية ذات ملكية خاصة وتستخدم حالياً أنها في األغلب عبارة عن
اليورانيوم التي يقع  طحنكوام بقايا أ مع هاويمكن مالحظة تباين .تتعلق بالمواد المشعة

 يهايع المواد النووية، التي  تدار فمع مواقع تصنتباينها ماكن نائية، وأمعظمها في 
  ) . ستجري مناقشتها  في هذا الفصل الحقاً(ليات عائدة للدولة عم

القيم المبينة في بمستويات تتجاوز  براوبالرغم من وجود المواد في معظم مواقع فيوز
لى إ طر صحية آنية استناداًامخ تعكس أيةنها ال أنه يعتقد إف التنظيف الحالية، إرشادات

حيث في المستقبل  المفترضظيف على االستخدام ويستند التن. رض الحاليةاستخدامات األ
التلوث الذي ال و. رض ويحد من استخدامهامجرد وجود التلوث يخفض سعر األ أن

في موقع صناعي اليوم، ربما  يشكل خطورة فيما لو جرى تحويل  مخاطر يةأ يسبب
 من التنظيف منهجياتوتم تبني  .مزارع مقيماستخدمها لو و ألى منطقة سكنية إرض األ
ولكن ). الفقرة القادمة أنظر(لبقايا مطاحن اليورانيوم  التي طورت من أجل بقاياتلك  بين

  .المحتملةلى تقدير المخاطر إن لوضع معايير خاصة بالموقع تستند تبذل الجهود اآل
 فوالذ مدينة الغرانيتقل من متر مكعب واحد لموقع أوتتراوح كميات مواد النفايات بين 

(Granite City Steel) اي وودمتر مكعب لموقع م 300,000لى نحو إ بإلينوي 
(Maywood) في إطارد وتم البدأ بتنظيف محد. في نيوجيرسي في عام  برافيوز

 ستةمن  ينوعشر واحد االنتهاء منوتم . 1981عمال عالجية كبيرة عام أوبدأت  1974
فقط من % 9مواقع تمثل عداد  هذا الكتاب، ولكن هذه الإعند %)  46(ن موقعاً يربعأو
 11جراء تنظيف وتثبيت جزئي في إوتم  .من المواد  الكلية% 4راضي المجاورة واأل

لمواقع الصغيرة من ازالة اإلو التجريف، تضمن التنظيف حتى يومنا هذاو. اًموقع
من % 96 ذلك فإنوبالرغم من . كبرلمشاريع األا من أجل المحدودةزالة والتثبيت واإل

. كثير منها في هيئة مستقرة وتجري مراقبتهومنها  النهائي ظر التخلصتنت  المادة
، المؤسسيةمن السيطرة  اًمزيج التي هي تحت الدراسة وتتضمن الخيارات المستقبلية

المواد  مطامر في منها والتخلصالمواقع،  ،و بالقرب منأ ،في تخلص مغطاةخاليا 
 .المجزي استخدامهاعادة إأو ، معالجتها أوو العائدة لوزارة الطاقة، أالتجارية  ةالمشع

النشاط  غير أنالنزرة،  )الفلزات( المعادن منإقتصادية تراكيز ففي بعض مواد النفايات 
  . ل من االهتمام باسترجاعها قد قلّ الصادر عنهاشعاعي اإل
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  )أ(جة وفق حجم النفاياتراب، مدرموقع في برنامج وزارة الطاقة فيوز 18أماكن وحالة أكبر :  1ـ  15الجدول رقم 

 الوالية المدينة إسم الموقع
عدد

الممتلكات
المجاورة

حجم النفايات 
 )متر مكعب(

هل أكمل 
 )ب(المالحظاتالتنظيف؟

 موقع ماي وود
  موقع مطار سانت لويس

  موقع مركز مدينة سانت لويس
  ممتلكات شارع التي

  موقع خزن شالالت نياغرا
  ت لويسالمملتكات المجاورة لمطار سان

  1اشالند 
  منتزه سيواي الصناعي

  موقع وين
  مصنع العينات ميدلسكس

  منتجات هواء لنده
  موقع بنسفيل
  موقع كولوني

  2أشالند 
  الممتلكات المجاورة لشالالت نياغرا

  شركة جريس وشركاؤه
  موقع لكي

  موقع طمر بلدية مدلسكس
  موقع الباقية 28الـ 

 المجموع

  ماي وود
  سانت لويس
  سانت لويس

  يزلووده
  لوستون

  سانت لويس
  توناواندا
  توناواندا
  وين

  مدلسكس
  توناواندا
  بنسفيل
  كولوني
  توناواندا
  لوستون
  كورتس بي
  لكي

 مدلسكس

 نيوجرسي
  مونتانا
  مونتانا
  مونتانا
  نيويورك
  مونتانا
  نيويورك
  نيويورك
  نيوجرسي
  نيوجرسي
  نيويورك
  اوهايو
  نيويورك
  نيويورك
  نيويورك
  مريالند
  اوهايو
 ينيوجرس

83 
0  
6  
6  

26  
78  
0  
0  

23  
0  
1  
0  

56  
0  

26  
0  
0  
2  
2  

309 

000,300
000,191  
000,188  
000,161  
000,157  
000,149  

92000  
89000  
83000  
68000  
54000  
53000  
41000  
40000  
38000  
28000  
26000  
24000  
38000  

000,820,1 

 كال
  كال
  كال
  كال
  كال
  كال
  كال
  كال
  كال
  كال
  كال
  كال
  كال
  كال

1986  
  كال
  كال

1986 

  ق أ و، وزارة الطاقة
  ق أ و

  
  ق أ و

  وزارة الطاقة
  ق أ و
  
  

  ق أ و، وزارة الطاقة
  وزارة الطاقة

  
  

  وزارة الطاقة
 

  .ـ ق أ و الموقع مدرج ضمن قائمة األولويات الوطنية لوكالة حماية البيئة) ب.        ( (DOE, 1995f)ـ عن ) أ(
  .رة الطاقة الموقع تملكه أو تستأجره وزا: ـ وزارة الطاقة 
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 منذ بدايةدوالر  425نفاق نحو إتم فقد . عمله يتبقىالذي الكثير  هناكن أومن الواضح 
 2.5بكلفة كلية مقدارها  2016العمل عام  ينتهين أويتوقع . 1995لغاية والمشروع 
أنه سيكون من الممكن تحقيق وفر في اإلنفاق ومع ذلك، تفترض التقديرات . بليون دوالر

ذات  لألحجام الكبيرة من النفاياتداخل المواقع  الدفنوبقبول . التقنيات المبتكرةباستخدام 
، له مشاكله في الوقت الحاضروكل من هذين االفتراضين . المنخفضشعاعي النشاط اإل

ن الكلفة سوف إخارج الموقع لجميع المواقع، ف الدفن التجاريذا ما تم الحفر واستخدام إو
  .  قل على األبليون دوالر  5تصل الى 

  
 Mining ,Milling, and)كوام بقايا مطاحن اليورانيومأة جل، الطحن، ومعاالتعدين

Processing of Uranium Mill Tailings Piles)  

جرت في الفصل السابع مناقشة تعدين  وطحن  اليورانيـوم فـي الواليـات المتحـدة     
جراءات العالجية لبقايا اإل رنامجببهذا الجزء  ويهتم. بقايا المطاحن على البيئة وتأثيرات
خامات اليورانيوم المنتجة  معظم جرى تعدين وطحنوقد .  (DOE,1995 b,g)المطاحن

. من  الحكومة بموجب عقود 1970و 1943 العامين بين في الفترةفي الواليات المتحدة 
كميـات كبيـرة مـن بقايـا     تاركين كمال العقود إكبير من المطاحن بعد  وقد أغلق عدد

المطاحن في المواقع، وفي كثير من  هذه  المواقع، لم يبذل أي جهد لمنع انتشار البقايـا  
راضـي  ألتسبب في تلـوث ا  مماو منع استخدامها في البناء، أو المياه  أبواسطة الرياح 

  . المجاورة

وبصفة بقايا المطاحن غير المسيطر عليها  مناما والرادون جشعة أ منتولد القلق 
دى هذا القلق وقد أ كشن، كولورادو،نفي غراند ج صالًأ ،خدامها في البناءتاس خاصة من

في غراند جنكشن، وبعد مدة  المبانيتنظيف  تطلبالذي  1978لى صدور قانون عام إ
 24، يتعلق ب )3((UMTRCA)متركا أوقانون شامل  صدور لىإ أدى وجيزة من ذلك،

 ويوجد نحو. واليات 10في  (Inactive) مهجورةو عاملةغير  الطحنبقايا لمن مواقع 
قع ي، التي  الملوثة في هذه المواقعوالمواد أو المخلفات  متر مكعب من البقايا 810×  3

                                                 
 شعاع بقايا  مطاحن  اليورانيومإ )التحكم بـ( على قانون السيطرة هو:  (UMTRCA) اكمتروأ )3(

(Uranium Mill Tailings Radiation Control Act) .صلية لتنظيف غراند جنكشن المتطلبات األو
السيطرة على وص ـض، التخصيـون التفويـ، وقان338ـ  95العام  عام قانون الموجودة في 

وقد خضعت المواقع األخرى ألومتركا   (U.S.C. 2576 et seq 22) سلحةسلحة ونزع األاأل
(UMTRCA) ، 42) شعاع بقايا مطاحن اليورانيومإقانون السيطرة على و 604ـ  95والقانون العام 

U.S.C.7901 et seq)    1978وتمت المصادقة على كال  القانونين عام.  
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في عام  كانت عاملةمواقع طحن اليورانيوم  التي و. معظمها  في غرب الواليات المتحدة
الكيها النووية، وبقيت بمسؤولية م كان لديها تصريح من لجنة التنظيمات 1978

من مجموع البقايا التي % 75هذه المواقع الخاصة نحو   وينظّم مسؤولو. الخصوصيين
  .(UMTRCA) متركاوأل تبعاًمنها لكي تنظف % 25تولدت ، مما يترك 

 الملوثة المجاورة لها والممتلكاتوتقوم وزارة الطاقة بتنظيف مواقع طحن اليورانيوم 
 تنظيماتمع اإللتزام ب) أومتركا(ع بقايا المطاحن التحكم بإشعاقانون تحت  اختيرت التي

. (NRC) ات النوويةنظيمالتشاور مع لجنة التو (CFR192 40)  وكالة حماية  البيئة 
ة من قبل وزارة الطاقة، يجري ترخيص ـجراءات العالجياإل وبمجرد االنتهاء من

للتحقق  بعد ذلك مدتخضع لرقابة طويلة األثم ات النووية نظيمالمواقع من قبل لجنة الت
في هذا العددية مناقشة معايير التنظيف  سبقوقد . جراءات المعالجة كانت كافيةإن أمن 

  .الفصل
ساليب واأل. ومرحلة المياه الجوفية ، مرحلة السطحعلى مرحلتينمعالجة المواقع  تتم

 ي الموقعو فأ مكانهاالثالثة للمعالجة السطحية لبقايا مطاحن اليورانيوم هي التثبيت في 
وجرى وضع البقايا ). خارج الموقع تخلصال( أماكنهاتغيير  وأ )التخلص في الموقع(

وجرى التثبيت من  خالل الغلق بغطاء . تخلصخلية  16في  موقعاً 24الموجودة في 
  .الرادون انبعاثات ويحد من مكانهايحفظ البقايا في 

التي يجري  التخلص  الملوثة،زالة المواد إالقريبة عن طريق  الممتلكاتمعالجة  تتم
البناء في غراند  هو في عظم للبقايااالستخدام األ كانوقد  .كواممنها مع البقايا من  األ
الفصلي المرافق للتغيير  االنتفاخن إ. الملوثة الممتلكاتمن % 85جنكشن ويمثل  نحو 

 قبية السفليةاأل سسأن يتلف ألية  يمكن في الرطوبة في ترب البنتونايت  الطينية المح
أساسات القبو التربة و للردم ما بينالرمل  الرمال وأشباهستعمل تُما لم  )السراديب(
المواصفات الميكانيكية المطلوبة وهي متوفرة   )المخلفات( كانت للبقاياو. )السرداب(

  . بيسر 
، موقعاً 14عمال السطحية العالجية في األ انتهت، 1995 أغسطسشهر  ومع حلول
تم تنظيف . الموقعين المتبقينللعمل في  مواقع، ويخطط حالياً 8في  لعمل حالياًويجري ا

. منها بصورة  مستقلة% 80 ـعطيت شهادة النظافة لأالمجاورة، و الممتلكاتمن % 96
غالق النهائي اإل وقد تحدد موعد، 1997نجاز معظم العالج السطحي في عام إويتوقع 
، )المخلفات( البقايا أحجام )2–15(جدول ويعطي ال. 1999عام  التخلصلخاليا 

 .  كبر عشرة مواقعالمجاورة أل الممتلكاتالملوثة، وحالة  والمساحات
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  إجراءات إزالة التلوث اإلشعاعيبيانات :  2 ـ 15الجدول رقم 
مطاحن اليورانيوم،  )بقايا( مخلفات إشعاعب التحكمألكبر عشرة مواقع تخضع لقانون 

  )أ(لفاتالمخحجم  حسبجة درتم

 الوالية الموقع

حجم المادة
  الملوثة

متر  1000(
 )مكعب

المساحة 
الملوثة 

 )ب()هكتار(

عدد الممتلكات 
المجاورة 

)1994(للمحطة

عدد الممتلكات 
المجاورة 
  المنجزة

)1994( 
 مدينة فولز

  غراند جنكشن
  بحيرة امبروسيا

  ميبيل
  )الجديدة(ريفل 

  مكسيكان هات
  مدينة سالت ليك

  دورانغو
  رتونرف

  شبروك
  موقع 15بقية الـ 

 المجموع

 تكساس
  كولورادو

  نيو مكسيكو
  كولورادو
  كولورادو

  يوتا
  يوتا

  كولورادو
  ويومنغ

 نيو مكسيكو

400,4 
660,3  
900,2  
700,2  
700,2  
200,2  
100,2  
900,1  
400,1  
200,1  
900,4  
000,30 

240 
46  

250  
87  
96  

100  
52  
51  
57  
53  

568  
600,1 

13  
349,4  

5  
6  

110  
11  

118  
130  

42  
15  

420  
219,5 

13  
255,4  

0  
0  

91  
11  

118  
130  

41  
15  

376  
050,5 

  . (DOE, 1995b,g)مكيفة عن    أ ـ
  .)واألكر مقياس للمساحة يقارب أربعة آالف متر مربع(ر كََأ 2.47= ب ـ الهكتار الواحد 

  
 تضمنلتمتركا أوعدل مجلس النواب " أومتركا"على إقرار عقد من الزمن  ن مرأوبعد 

ن مستويات التلوث التي تزيد على المعايير أالدراسات ب أظهرت .)4(تلوث المياه الجوفية
ن جميعها باستثناء موقع لومان أ، وموقعاً 24 ـمن ال 22في  ةموجود الموضوعة حديثاً

(Loman) شعاعي بما  و اإلأنواع التلوث الكيميائي أفيها نوع من  يوجدهو، ايدإوالية ب
نجز تقرير تقويم المخاطر لنصف هذه المواقع، أ 1994ند نهاية عام وع. يفوق المعيار

وإنه من  .نسانإلاقع على االموأي من هذه ولكن لم يعثر على أي مخاطر ذات عالقة ب
وكيفية  المقترح ما هو نوع العالج للمياه الجوفية المبكر جداً في هذا المشروع أن نعرف

  . (DOE,1995 b )  حالياً لهذا ولكن يجري التخطيط. هتمويل
 وتكاد المرحلة السطحية .بليون دوالر 2ـ قدرت كلفة مشروع معالجة بقايا المطاحن ب

بمعالجة شُرع وقد . بليون دوالر دقيقاً 1.5 ويحتمل أن يكون تقدير اإلنفاق بـ ن تكتملأ
                                                 

   .U.S.C. – 7922(a) 42   616ـ  101العام  ن التعديل محتوى في القانونإ )4(
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 540 تخمينالعن  الحقيقية مختلفة تماماً تهاالجوفية، ومع ذلك، ربما  تكون كلف المياه
  .مليون دوالر 

  
،  سبرنج ويلدون، ووهايوأللدولة في فيرنالد،  العائدةمواقع تصنيع اليورانيوم 

 Government  Owned Uranium Processing Site at Fernald)ورييسم

,Ohio, and Weldon spring ,Missouri )      

" ينغويلدون سبر" قرب للحكومةتم تشغيل مواقع تصنيع اليورانيوم المملوكة 
(Weldoon Spring) 1966لغاية  1957، من بوالية ميسوري (Green ,1993) 

وقد .  (Janke et. al. ,1992)1989لغاية سنة  1951وهايو، من سنة بأوقرب فيرنالد، 
المعالجة البيئية  محدد بعملياتن عملهما أ للتأكيد على همااسمإ  يركال الموقعين وغُ أغلق
جراءات المعالجة لموقع ويلدون إلى برنامج إ غنيون سبرلديسم موقع وإوتحول . فقط
بالقرب من  فيرنالد  (Feed materials)إنتاج المواد المغذية سم مركز إوتحول غ نيسبر
  .دارة البيئةلى مشروع فيرنالد إلإ
بناية،  44لى تلوث إ ينغالثوريوم في موقع ويلدون سبرودى تصنيع اليورانيوم أ

عن الفصل  ةالناجم والنفايات .ر النفاياتـيطة بها، وحفرضية المحوالمناطق األ
نابيب باأل هام ضخت بطرق االستخالص بالمذيباتالكيميائي لليورانيوم من مواد التلقيم 

 4800=يكراإل) (يكراتإ 25( هكتارات  10ة، تغطي ـات سطحيـربعة خزانألى إ
الخزانات  يالرواسب الصلبة فمتر مكعب من  170000ترسب نحو وقد ). ياردة

 226 –والراديوم  230–الثوريوم و ،(Hillman  et al., 1994 ) الراكد وغطاها الماء
  .تلك البقايا ساسية في الملوثات المشعة األهي 

منشأة للتثبيت والتصليد  (WSSRAP)" وسراب" صممتُو اآلن لقد تم تفكيك البنايات
خالل االسترجاع  النفاياتي خلط ن يؤدأويتوقع . نفايات االستخالصة جللمعاالكيميائي 

 (Tanks) حواضأفي  التي تخزنمن الرادون،  ةطالق كميات كبيرانلى إة جلوالمعا
في  بالنفايات، سوف يجري االحتفاظ وبمجرد استقرارها. لكي تتفكك عاٍل تحت ضغط

" وسراب"ن من القضايا الرئيسية في إ. داخل الموقع تخلص من النفاياتالخاليا 
(WSSRAP) هكتارات 3.6(كرات أ 9 اي تبلغ مساحتهتالمملوء بالماء ال الحفرة( ،

المواد  الحفرة للتخلص منابتدأ استخدام . النفايات والتي كانت تستخدم للتخلص من
النفايات المشعة عندما بدأ تصنيع   أجل التخلص من وبعدها من 1942 الكيميائية في

 واستخرجت اتهجلوتمت معا الحفرةمن  اهوقد أزيلت المي. 1957عام هناك اليورانيوم 
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قدرت كلفة . ( WSSRAP ,1995)لى الموقع الرئيسيإ ونقلت بالحفر بقية النفايات
  . (DOE, 1995 d) دوالر مليون 370 ـب ينغلدون سبريالتنظيف في و

ميالً  18وهايو، نحو أيوجد موقع  فيرنالد التابع لوزارة الطاقة في جنوب غرب  والية  
 فلزنتاج وخزن استخدم هذا الموقع إل وقد .مال الغربي من مدينة سنسناتيلى الشإ

في  الموقع الذي  بنية 200يوجد نحو  . (Janke et al., 1992) اليورانيوم ومركباته
ث تلوث كيميائي ولى حدإهناك  األعمالدت أ). يكرإ 1050( هكتار 425تبلغ مساحته 

الوطنية  ولوياتقائمة األ أدرج الموقع في  1989، وفي عام وقربه شعاعي في الموقعإو
، وآالف البراميل صوامع خزنت النفايات في ست حفر، وثالثوفيه . لوكالة حماية البيئة

. كانت بعض النفايات  المشعة مخلوطة مع مواد كيميائية خطره. خرىوالحاويات األ
كان من التربة أكثر من نصفها ومتر مكعب،  610× 2.4 ـوقدر الحجم الكلي للنفايات ب

  . الملوثة

 طوال عمرلى الجو والمياه إمن اليورانيوم  كلغ 450,000طالق نحو إنه تم أقدر وي
تلوثت المياه الجوفية والسطحية . (Fernald Citizins Task Force, 1995)المصنع 

،  1993وفي عام . الحالية قليلة اتبمستويات من اليورانيوم تفوق الخلفية، ولكن الجرع
بار آالناجمة عن شرب مياه ) ميكروسيفرت 7(ملي ريم  0.7 ـت الجرعة السنوية بقدر

سماك الناجمة عن تناول لحوم األ) ميكروسيفرت 0.1(ملي ريم  0.01 بـالمنطقة و
 ،بارهم من المياه الملوثةآ تُستَجر مياهالذين  ،السكان تزويد وقد جرى. محلياً المصادة
شبكة المياه المحلية نقية معبأة أو من خالل  بمياه .  

بمكافئ  رنالديف موقعفي  ق من المواد المخزونة حالياًطلنوتقدر مساهمة الرادون الم
وذلك بالنسبة للجرعة ) ملي سيفرت 4.5(ملي ريم  450سنوية مقدارها  فعالةجرعة 
ما يتجاوز ضعف الخلفية  وهو ،)(fence line dose "جخط السيا" حتى
 ةوستكتمل قريبا عملي ،(Environmental Protection Department, 1994)بقليل

  .النتائج االولية  14لموقع فيرنالد، ويناقش الفصل  تاريخياً اتالجرع تشكيلعادة إ

ن عمليات وتتضم. 1995عام النجزت الدراسات المتعلقة بالموقع، وبدأت المعالجة في أ
خارج الموقع لبعض  الدفنوى، المعالجة المخطط لها تزجيج المواد ذات التراكيز القص

. (DOE, 1995 c)ة هندسية أفي منش داخل الموقع  للتربة الملوثة قليالً والدفنالمواد، 
بليون  5.7 وبكلفةسنة  25ن يستمر التنظيف لمدة أ عما كان من المتوقوفي مرحلة 
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سكان ويطالب . بليون دوالر 4.2دوالر، ولكن  تقديرات وزارة الطاقة الحالية هي 
أكثر من ذلك،  ل الكلفيقلّ يمكن أنن ذلك أيعتقدون بوالعمل في سراع اإلبالمنطقة 

(Fernald Environmental Management Project, 1995) .  
  

 اليورانيوم ونويدات العناصر ما بعد ،، التنشيطبنواتج اإلنشطار المواقع  الملوثة
(Sites Contaminated by Fission, Activiation, and Transuranic 

Radionuclides)                 

بطحن وصناعة  المتعلقةجزاء السابقة من هذا الفصل المواقع التي نوقشت في األ إن
هائلة من مواد النفايات التي  قد ولدت أحجاماًخرى األ المصدرةوالمواد اليورانيوم 

 فعليشعاعي إحدث تعرض قد و. معالجةالملوثة واسعة تتطلب  راضٍأالسيطرة و تطلبت
خص عندما استخدمت مواد النفايات المواد، وعلى األ كانوا بالقرب منشخاص الذين لأل

. قليلةكانت  لهاكيز النويدات المشعة والمخاطر المرافقة ان ترإومع ذلك، ف. لبناءفي ا
الناجمة عن  التراكيز العالية  )المحتملة( الكامنة المخاطر فإنمن ذلك،  النقيض وعلى
سلحة نتاج التريتيوم والبلوتونيوم لألإالمشعة في النفايات والتلوث الناجم عن  يداتمن النو
كثر االحيان في أهذه النفايات والمناطق الملوثة تقع في  إالّ أن. جداً كبيرةالنووية 
بقايا المطاحن وبقايا تصنيع  ها فيكبر منأ بإحكامحكومية، وتخضع للسيطرة  محميات

من النفايات والمواقع الملوثة  للجمهورشعاعي الحالي إلالتعرض او .اليورانيوم والثوريوم
وعلى  كبيرة في المستقبلت المخاطر ، ولكن احتماالقليلسلحة النووية في مجمعات األ

لتغييرات ل الحكومية نتيجة المحمياتعلى  المؤسسيةخص عند فقدان السيطرة األ
، في حالة وللجمهورمخاطر للعاملين  ببقد تسوالمعالجة نفسها . االجتماعية أوالسياسية 

  . النفايات والتربة الملوثة  تقليب ومعالجة ونقل
الميزانيات من خالل سلحة هو يضاح حجم التنظيف في مجمعات األإل مفيدةوكطريقة 

وتقدر بليون دوالر  28نفاق نحو إ، تم 1996عام  لغايةف .المخططة لهذه العمليات المالية
وفي عام . بليون دوالر 300لى إ 100بين  بمبلغ يتراوحعمال ألكافة ا نفقات إنجاز

خاصة بالموقع،  بياناتلى إ تقديرات استندت (DOE)وزارة الطاقة  ، جمعت1996
ما  وسوف تتكلفسنة  75ستغرق تمعالجة مجمعات وزارة الطاقة سوف  وانتهت إلى أن

 ,DOE)دوالر  بليون 227 وسطي يساوي وبتقديربليون دوالر  265لى إ 189بين 
 سلحةلى البحوث السابقة غير المتعلقة باألإ مبلغال ارباع هذأ ةعزى ثالثيو. (1996

غير المتعلقة  وعلى ما وراء الفعاليات الجاريةللبرامج  والربع األخيرنتاج، اإلوب
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لباقي على بليون دوالر على المعالجات البيئية الفعلية، وا 63نفاق نحو إيتوقع ف. سلحةباأل
تثبيت المواد النووية على ، و)بليون دوالر 111(دارة النفايات إايا ذات العالقة بالقض

، )دوالر بليون 20(دارة البرنامج إكلف الملكية وعلى و) بليون دوالر 21(والمنشآت 
تقنيات  والتقديرات المتوسطة تفترض استخدام .)دوالر بليون 12( اتر التقنييتطوعلى و

رقام وتتضمن هذه األ. يؤدي إلى توفير كبير في اإلنفاقسوف  الكفاءة ورفعجديدة 
نتاج وتصنيع اليورانيوم التي إنفقت لمعالجة مواقع أالتي  ة الكميات القليلة نسبياًجمالياإل

لجميع  1996كانت موازنة عام و. جزاء السابقة من هذا الفصلجرت مناقشتها في األ
جرى تخصيصها بليونين  منهادوالر،  بليون 6.5وزارة الطاقة بدارة البيئة إفعاليات 

  . لمعالجة التلوث
ن مواقع أومن  الواضح . كيف تتوزع الكلف على المواقع )2-15(ويوضح الشكل 

ج تشكل ثالث دوك رأ، إيداهو، روكي فالتس، رفرنتاج الرئيسية في هانفورد، سافانا اإل
وك رج أالموس وأس سلحة في لوبحوث األ تكون متطلبات مختبراتبينما . رباع الكلفأ
الخمسة وسبعين متطلبات الموازنة المتوقعة خالل  )3-15(ويوضح الشكل . اًرقل كثيأ

رقام تستثني منشآت المحركات األ هذهن أومن  المهم مالحظة . عاماً المخططة
تركيب وتفكيك ( (Pantex)ة، المنشآت النشطة حاليا مثل مصنع بانتكس ـالبحري

مثلة وتتضمن األ. لتنظيفه ممكنة تقنيات له حالياً ال توجد الذيث والتلو) سلحة النوويةاأل
 أدخلناذا ما إو. سلحة النوويةخير، معظم تلوث المياه الجوفية ومواقع تجارب األعلى األ

  . الكلف فإنه يمكن أن نتوقع زيادة فين، آلالمواقع المستثناة ا
كثر ي عدد قليل من المواقع األالمعالجة ف أنشطةجزاء الالحقة من هذا الفصل وتناقش األ

وقد . ابولغ فيه التيعلى المعالجة  اًواحد همية في مجمعات وزارة الطاقة، ومثاالًأ
اتفاقات المنشآت االتحادية التي  حسبجريت المعالجة في مواقع وزارة  الطاقة الرئيسية أ

ال  .ناسبة للواليةالم التنظيميةوزارة الطاقة، وكالة حماية البيئة، السلطة  نمطياً تتضمن
ن وزارة إومع  ذلك، ف .ن يكون كذلكأ، وال يمكن شامالًن يكون أيقصد بهذا النقاش 

لمصادر المعلومات  خيرة ونشرت دليالًالطاقة قدمت معلومات كثيرة في السنوات األ
 .(DOE,1994 g) ليهاإكثر بالرجوع أالذي ينصح القارئ الذي يحتاج معلومات 

كل خاصة ب من المواطنين ستشاريةإوزارة الطاقة الرئيسية لجنة ن لمواقع إوكذلك، ف
يمكن االتصال بها  للحصول على معلومات مستقلة حول التقدم الذي تحققه  الموقع

ضافية حول إقاعدة معلومات  14الفصل  ويوجد في .عمال العالجيةوزارة الطاقة باأل
  .بعض المواقع 
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تقدير الكلفة حسب الموقع لإلدارة البيئية ضمن مجمع وزارة :  2ـ  15ل رقم الشك
  )أي استرجاع الوضع البيئي الصحيح(الطاقة، ومن ضمنها االستعادة البيئية 
  (DOE, 1996)عن وزارة الطاقة 

  
        
  

  

  

  

  
ة تقديرات الكلفة مع الزمن لإلدارة البيئية ضمن مجمع وزار:  3ـ  15الشكل رقم 

  .(Restortion)اقة، ومن ضمنها تكاليف االستعادة الط
  (DOE, 1996)عن وزارة الطاقة 

  %2موس الوطني مختبر لوس أال
  محمية أوك ردج

  %2محطة بادوكاه لالنتشار الغازي 
  %4محطة عزل النفايات الريادية 

  Y-12محطةاوك ردج 
3%  

في  K-25موقع 
  %3وك ردج أ

وك ردج مختبر أ
  %4الوطني

  موقع روكي فالتس
  %8للتقنيات البيئية 

مختبر ايداهو الوطني
  %8الهندسي 

  %22سافانا ريفر موقع
 %22موقع هانفورد

تطوير العلوم %9المواقع األخرى
 %5والتكنولوجيا 

البرنامج الوطني
 %3للتخطيط واالدارة
مشروع وست فالي

 %2التجريبي 

 %2موقع تجارب نيفادا
 %2مصنع بورتسموث لالنتشار الغازي

 مدى التكلفة
 ن دوالربليو265ـ189

 حالة األساس
  بليون دوالر 227

من المواقع  %80 ستعالج
 2021حتى سنة 

ام 
 الع
منذ

صل 
توا
 الم
وي
لسن
ص ا

ص
مخ
ال

19
96

 
ات
الر
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ن ا
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   (The Savanah River Site) موقع سافانا رفر
يكن أكيلو متر مربع، على نهر سافانا، بالقرب من  840مساحة  فريحتل موقع سافانا ر

(Aiken) والية كارولينا الجنوبية ،(DOE,1994 e) (South  Carolina).  كانت
سلحة في مفاعالت ألالبلوتونيوم لبرنامج اونتاج التريتيوم إالمهمة التاريخية للموقع 

هداف المعرضة فصل التريتيوم  والبلوتونيوم وتنقيتهما من األ  وقد جرىكبيرة،  إنتاجية
ونفايات شعاعي ، نفايات عالية النشاط اإللياتالعم هذه تولد .للتشعيع في المفاعالت

جرت التي  مختلطةالنفايات الاليورانيوم، و بعدما  عناصر شعاعي،النشاط اإل ةمنخفض
راضي وأنفايات  كوامِوأغير مبطنة  تخلصلل حفرٍوفي خزانات نز وترسيب  تهاجلمعا

عند وضع   أن التلوث كان متوقعاًرض، ومن الواضح األ تحتخزن  ومستودعاتطمر، 
دى أا ، ممصهاريج التخزينتسرب في حدوث مع رض األ تحت سطحو أالنفايات على 

بناية ملوثة في  659موقع ملوث و 400كثر من أ التعرف علىتم . لى تلوث بيئي كبيرإ
مناطق  6، للكسر والحرقحفرة  99و نز، أحوض ترسيب  82سافانا رفر، وبضمنها 

وكانت خيارات المعالجة . وحدة متنوعة 85تصريف و موقع 85جوفية، اللمياه اتلوث ل
التغطية والتثبيت،  من اًمزيجحيان كثر األأوتضمنت في  على حدة موقعلكل صة خا
ويستمر . لبعض السوائل التزجيججراء عملية ط إلطّوخُ. زالة والتصنيفإلاوحكام، إب

لوكالة حماية  التنظيميةي يعترف بالسلطة ذال ةتحاديالمنشآت االالتنظيف تحت اتفاق 
 قليالً اًن عددأوبالرغم من .بيئية لوالية جنوب كارولينا قسم الصحة والسيطرة اللالبيئة، و

  .نجاز بقي معظم العمل بانتظار اإل فقد قد جرى تنظيفها بصورة تامة األماكنمن 
  

   (The Hanford  Nuclear Reservation)   محمية  هانفورد النووية

 قرب منكيلو متر مربع من مناطق شبه مجدبة بال 1450يحتل موقع هانفورد مساحة 
في جنوب شرقي والية (Kenewick) ، وكنيويك  (Pasco)مدينة هانفورد، باسكو

كولومبيا خالل الموقع،  نهرويمر  .(DOE,1995 c ) (Washington state)واشنطن 
كانت . خرىوكان يستخدم للتبريد والحصول على ماء التشغيل للمفاعالت والعمليات األ

انتاج وتنقية البلوتونيوم لبرنامج  هي لموقع هانفورد ةالمهمة التاريخية األصلية الرئيسي
 "مختبر  شمال غرب الباسفيكي"كان . 1943سلحة، وهو النشاط الذي ابتدأ عام األ

 عن تحديد كميةومن البحوث المبكرة حول الوقاية من االشعاع  عن كثير القريب مسؤوالً
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خارج  اتالجرع تقديرعادة إ 14الفصل  وقد ناقش. ةالنويدات المشعة في البيئ وانتقاِل
  . لخارج الموقع  المبكرة بسبب المطلقات الموقع

 ومن بينها ،تفكيكإلى الزالة تلوث وإ غير عاملة تحتاج إلىة ملوثة أمنش 200هناك نحو 
 داخل الموقع دفنهامن  البنايات و تهازالإ ويترتبثمانية مفاعالت زائدة عن  الحاجة، 

(DOE, 1994 c).  

دت الَّوالنشاط  منخفضة وأخرى شعاعي،عالية النشاط اإل لفعاليات في هانفورد نفايات
تلوث التربة والمياه الجوفية  ونتج عن ذلك ،من كال النوعين مختلطة شعاعي ونفاياتاإل

) متر مربع 0.1نحو (قل من قدم مربع واحد أبين  مساحاتها موقع تتراوح 1100في 
باتصال ن خزن النفايات مالتلوث البيئي  معظم وينشأ ).هكتار 720(اكر  1800لى إ

عمدة تربة، وهي  الممارسة التي أرض، والتخلص من النفايات السائلة في األ مع مباشر
  .(Cribbing) تعرف محليا بالحجز 

عالية النشاط الالنفايات  خزانات هي إزعاجاً ر قضايا النفايات في هانفوردأكثن إو
لى إ 1943من  خالل الفترةاستخدمت  فقد. 11صل في الف نوقشتشعاعي، التي اإل

عالية الصهاريج خزن تحت االرض لخزن ماليين  الغالونات من النفايات السائلة  1987
الجدار ذات   صهريجاً 149من مجموع  67ن أالطاقة ب قدر وزارةُوتُ .شعاعيالنشاط اإل
عالية اللون من النفايات في الماضي مطلقة نحو مليون غا منها النفاياتسربت تقد  الواحد

ج الصهاري َلووح تحتَ التي توجد الرواسب الجافة إلى المختلطةشعاعي النشاط اإل
(Butherus et.al.,1995) . المواقع األلف والمائة  ساهمت هذه التسربات في تلوثوقد

  .المذكورة أعاله 

الثالث  ةتحادياتفاق المنشآت اال مظلـة تنفيذ عملية التنظيف لهانفورد تحت ريويج
(Tri-party agreement)  ؤ واشنطن ودائرة وزارة الطاقة ووكالة حماية البيئةللتبي

(Ecology).  من موقع هانفورد، % 46منطقة تمثل  األقل منتلوث ال جرى إزالةفقد
المناطق  ألن القاحلة،راضي واألباسم منطقة دراسة محيط المنحدر الشمالي المعروفة 
دارة تنظيف إ وقد انتقدت. مال المعالجةكقبل است اًكثر وجهدأ اسةًدر تتطلب األخرى

لى لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ في إ مقدم هانفورد في تقرير
وقد انتهى مقدمو  .(Blush and  Heitman, 1995) مريكيةالواليات المتحدة األ

ن أريخ العالم، وافي ت ال العامةلألشغ مشروع أكبرن تنظيف هانفورد كان التقرير إلى أ
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، مما يمكن تبريرهكثر أ مواالًأعلى التنظيف  ن الموقع ينفقأبكفاءة، و تجرلم  العملية
  .مال التنظيف تكوجد بيانات يعتمد عليها الستال  أنهو
  

   (The Oak Ridge Reservation) جدر أوكمحمية 

في شرق والية  لنشنهر كل متاخمةكيلو متر مربع  240ج مساحة دوك رأتضم محمية 
من  واثنتينعدد من مفاعالت البحوث،  فيهيوجد مختبر وطني  ويقع ضمنهاتنسي، 

 أوكتم بناء مختبر  .(DOE ,1994 b,1995 c) الهامة سابقاً نتاج الكبيرةمنشآت اإل
الذي كان في  (The  Oak Ridge National Laboratory, ORNL)الوطني  جدر

من  البلوتونيوم واستنباط  عيناتنتاج إل كمنشأة 1942عام  X- 10موقع  األصل يدعى
 .ة بحوثألى منشإ الحقاً وتحولسلحة النووية المبكرة طرائق لفصله وتنقيته لتطوير األ

، حيث يتم تخصيب سادس فلوريد اليورانيوم   K-25 هي محطةنتاج كانت منشآت اإل
يجري صنع  كان ، حيث Y-12 ةومحط االنتشار الغازيبطريقة  )235–باليورانيوم (

ة الخزن الرئيسية في أهو منشK -25مصنع  إن .)5(235 –سلحة اليورانيوم أمكونات 
لتداول،  مركزاً Y -12صبح مصنع أوي على محرقة، وتج وهو يحدوك رأمحمية 

تقليص ولكن نتج عن  ،سلحة اليورانيوم المخصبمكونات أخزن وتفكيك و، تصنيعو
التي تشغلها المنشآت  التقريبية ةـن المساحإ .شأة زائدة عن الحاجةمن 155مهمة المنشأة 

،   K - 25، )هكتار 1200(كر أ 3000 ج الوطنيدوك رمختبر أ هيالرئيسية الثالثة 
  . )هكتار 325(اكر  Y  ،800-12و) هكتار 700(اكر  300

النفايات  وبعض خص اليورانيومالنويدات المشعة، وعلى األ والملوثات في البيئة تتضمن
 137–السيزيوم وقد أطلق .متعدد الكلوريد والزئبق ثنائي الفينيلل الكيميائيـة الخطرة مث
 السدفوق  وتحرك، X-10 فيي ئمن عمليات الفصل الكيميا الناتجة في النفايات السائلة

استخدم الزئبق بين د وق .تنسيو شكلن أنهارلى إ (White Oak Dam)" دام كوأوايت "
سلحة النووية في العمليات  الخاصة بتخصيب الليثيوم لالستخدام في األ 1963و 1950

من  رطلمليون  24 ـو عدم معرفة مصير مليونين من الأعلن عن فقدان أ. الحرارية
يست إاستمر الزئبق بدخول جدول و. Y  (Widner ,1994)-12 المتداول فيالزئبق 

                                                 
ن أاصال لتخصيب اليورانيوم بواسطة  الفصل الكهرومغناطيسي ، ولكن وجد  Y -12انشأ مصنع  )5(

  .سلحة نتاج  مكونات األل المصنع إلالغازي، وحو اإلنتشارقل كفاءة من أهذه العملية كانت 
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كثر أ ج الوطنيدمختبر اوك ريوجد في و . (East Fork Poplar Creek)فورك بوبلر 
ج، دوك رألى التلوث في محمية إضافة وباإل .مفرد ملوث في المحمية موقع 200من 

ورك بوبلر، ومستودع مياه فيست إوجدول  ،كلنشكان هناك تلوث خارج الموقع في نهر 
مواقع  وبضعةوالثقافة،  للعلوم والتربيةج دوك رأمعهد و (Watts bar)بار  سوات

  . خاصة
 (CERCLA)ولويات تحت سيركال ج على القائمة الوطنية لألدوك رأوضع محمية  تم

 تـوقعة ـ، وكنتيجة  لهذه العملي1989عام  ديسمبرشهر  منن يمنذ الحادي والعشر
اتفاق " والحفاظ عليهاوكالة حماية البيئة وقسم تنسي للبيئة وكل من وزارة الطاقة 

وقد تمت  .البيئة بإعادة إحياءلقضايا المتعلقة الذي  ركز على حل ا "المنشآت االتحادية
ة بضع مواقع للنفايات معالجة كاملة ولكن الجزء األكبر مازال في انتظار ـمعالج

   .اإلنجاز 
  
    (The Rocky Flats Plant)   روكي فالتس  حطةم

 اًمربع اًكيلو متر 27مساحة  التي تقع على روكي فالتس كانت المهمة األولى لمحطة
سلحة النووية من البلوتونيوم مكونات األ و هي تشكيُلكولوراد بوالية رب من دنفربالق

حولت مهمته تن واآل أصبح غير منتجوالمعمل .  (DOE, 1994 d)خرىاأل والفلزات
نتيجة  موقع 200كثر من أحدث تلوث بيئي في  وقد .دارة  النفاياتإلى التنظيف وإ

كبر كميات التلوث أوكانت . النفايات خلص منوالتخزن الالممارسات السابقة الخاصة ب
في  موجوداً المنخفض المستوياتبينما كان التلوث خارج الموقع  موجودة داخل الموقع

 شعاعيمعظم التلوث اإلوكان  .واحدة من األرض مياه ومنطقةلل مستودعات ةثالث
يبين كانت ضئيلة لى السكان القرإ الفعالةشعاعية اإل اتنظائر البلوتونيوم ولكن الجرعب

ن وزارة الطاقة تحملت كلفة مصدر مياه بديل إومع ذلك، ف). 14الفصل  راجع( جداً
 تحويلل اً، وعوارضكمصائد اًحواضأقامت أالقريبة و (Broomfield) لمدينة برومفيلد

  .أن تصبح ملوثة  عليها خوفاً من بهدف السيطرة المياه

نظمة لجمع أ توقد أقيم. شار التلوثللحد من انت ةالمؤقتجراءات اتخذت بعض اإل
التي استخدمت سابقاً للتخلص من النفايات  ومعاملة المياه الجوفية الملوثة في المناطق

 Pad, Mound and East Trenches 902) و ،(Hillside 881)م والتي عرفت بإس
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Area) . كانرض خارج الموقعمن األ) هكتار 140(كر أ 350نحو  معالجةجرت وقد ، 
تحرك عادة الزرع للحد من إبواسطة الحرث و ،ها تلوث سطحي منخفضجد فييو

نقل معظم أن جرى سوأ لوال أن تكون الحالة في روكي فالتس أوكان يمكن . التلوث
. بهدف التخلص منهاكثر عزلة أ مواقعلى إنفايات البلوتونيوم والمواد الكيميائية الخطرة 

رضي أ طمرٍ تم التخلص منها في موقعِ لتيي مناقشة نفايات روكي فالتس اوسوف تجر
  . يداهو في الجزء القادم من هذا الفصلفي المختبر  الهندسي الوطني إل

  
 The Idaho Engineering)9 الحفرةومشروع  إيداهو الهندسيمختبر 

Laboratory and the  Pit  9 Project)  
، وهو مختبر ويداهي إلفي الجنوب الشرق (INEL)يداهوالوطني إل يقع المختبر الهندسي

بتطوير  ويشتهرلى وزارة الطاقة إ تابعكيلو متر مربع  2300غراض مساحتة متعدد األ
ن اليورانيوم المسترجع من  الوقود سلحة، ألوهو جزء من مجمع األ. المفاعالت النووية
كان يستخدم في المفاعالت  ،البحري النووي الدفعالناتج من برنامج  ،النووي المستهلك

مختبر لى إخرى ألسلحة اوبسبب شحن النفايات من مواقع  األ ،نتاجية لسفانا رفرإلا
إلى السابقة المتعلقة بالنفايات  اتدت الممارسأ. إيداهو الهندسي للدفن أو للتصرف بها

 من مجموعات 10في  تجميعها لتسهيل إدارتهاجرى  موقـع 350 تلوث بيئي في
  .(DOE, 1994 a) نفاياتالمناطق 

النويدات ى عل التي تحتوي(ما فوق اليورانيوم  من عناصر ،النفاياترى شحن معظم وج
الناتجة عن تصنيع مكونات ) خرى مثل المواد الكيميائية الخطرةالمشعة والنفايات األ

لغاية  ،، حيث كانتإلى مختبر إيداهو الهندسي ،تسسلحة النووية في مصنع روكي فالاأل
 وقد .كثر من ذلكأللمعاملة  أية نيةصناديق بدون في براميل و تطمر ،1971عام 

 9ن مشروع الحفرة إ. الدفنالحاويات  بعض موادها ولوثت التربة في حفر من سربت ت
حد مواقع أالسترجاع ومعاملة النفايات والتربة الملوثة من  تجريبي عمليهو مشروع 

وزارة  وتنفذ. (Schwartz and Strider,1995) مختبر إيداهو الهندسيفي  الدفن
وكالة حماية البيئة  وتقوم، (CERCLA)تحت سيركال  مؤقتجراء إالمشروع ك الطاقة

 تحديدهداف هي األ وكانت. ة االتحاديةأاتفاق المنش في إطار بتنظيمه يداهوإووالية 
لحصول على او المدفونة بصورة اقتصادية المختلطةالنفايات  استرجاع ومعالجةمكانية إ

رطوبة التربة وصفات النفايات التي و عن هجرة الملوثاتوالحاوية،  سالمة نبيانات ع
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مختبر إيداهو في  المدفونةجراءات المعالجة للنفايات الباقية إفي  تقلل عدم اليقينسوف 
عملية  تعدال  (Pit 9) 9–لحفرة ا في مشروع فترة العملن أوبالرغم من  .الهندسي
المدفونة في مختبر إيداهو وق اليورانيوم ما ف ملوثاتن إملتها المخاطر، فأ تنظيف

  .التجربة  هي بؤرةخرى ومواقع وزارة الطاقة األالوطني الهندسي 

حتوي على نحو تو متراً 40متراً مضروبة في  120 قدرهامساحة  9–تغطي الحفرة 
متر مكعب  7,000ونحو  المدفونةبين النفايات ومتر مكعب من التربة تحت  10,000

 5هو  األساس الصخريلى إعمق الحفرة من سطح  التربة  ومتوسط. ةمن غطاء الترب
متر  مكعب من نفايات ما فوق اليورانيوم  3000نحو   )9–في الحفرة (تم طمر و. متر

النشاط  منخفضةات يمتر مكعب من النفا 1100فالتس ونحو  المختلطة من روكي
في الفترة ذاتها  9–الحفرة مختبر إيداهو الهندسي الوطني في من  والمختلطةشعاعي اإل
وتقدر الكمية الموجودة  في الحفرة . 1969عام  يونيولغاية شهر  1967عام  نوفمبر من
من  اًكيلو غرام  30من  المواد  العضوية ونحو  اًمكعب اًمتر 110كثر من أب 9–

  . من عناصر ما بعد اليورانيومالنويدات المشعة 

في  الدفنخر حفر آنها كانت واحدة من أل كموقع تجريبي، 9–جرى اختيار الحفرة 
للتخلص من  وأن سجالتهانفايات روكي فالتس،  استقبلتالتي  مختبر إيداهو الهندسي

 ممثلةً تعدنفاياتها ألن ، ولسابقاتهاالتخلص  سجالت أعمالالنفايات المشعة أفضل من 
 مساحةٌ 9–ة لحفرلن أو ،مختبر إيداهو الهندسيللنفايات التي جرى التخلص منها في 

  . خرىاأل الدفنعن حفر وخنادق  تقع بعيداًو ،صغيرة نسبياً

) مليون بكريل للكيلوغرام 0.37(نانو كوري للغرام  10 مقدارهة جلتم وضع مستوى معا
مشعة للمواد النفايات المعاملة ل وحيد ما فوق اليورانيوم كمعيار عناصر للمحتوى من

 هذا ن حد التركيزعلى أ النمذجة الرياضية لتد. 9–لى الحفرة إعادتها إجري يالتي 
بشرط اتباع متطلبات إغالق  خرى،أللمياه الجوفية وطرائق االنتقال اا يحفظسوف 
. لى الحفرةإكميات بقايا النفايات الكيميائية التي تعاد ل معاييركما تم وضع . الحفرة

 تكنولوجيا ستخدامبا وتصنيفها 9–وسوف يجري استرجاع النفايات الموجودة في الحفرة 
، وسوف تجري معاملة التربة متحركةن بعد ضمن بناية احتواء ع والفرز الحفر

  .بالنويدات المشعة التلوث لتخفيض مستويات التلوث الكيميائي و المستخرجة
إلى قرب الموقع  تصنيفهاسوف يجري  الدفنعادة إوالمواد التي ال تنطبق عليها معايير 

ومن المتوقع استخدام تقنية قوس فرن البالزما . التخلص منهابشأن  اتالقرار أن تصدر
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المواد الكيميائية العضوية،  لتحطيمالذي جرت مناقشته بصورة مبسطة في هذا الفصل 
وبالرغم من أنه يجري حالياً تطوير وإنشاء منشآت اإلزالة . المشعة البقاياوتثبيت 
بصورة مادة نفايات  ةيأل أو معالجة لةزاأية إ جرتلم  إالّ أنه، 9-في الحفرة  والمعالجة

يكون لها  قد المعاملة عن بعد المستخدمة في هذا المشروعون تقنيات االسترجاع إ .فعلية
والمختلطة من النفايات المشعة الخطرة،  العديد من األطنانلمعالجة  محتملاستخدام 
  .وزارة الطاقة  معمج وفي مواقع مختبر ايداهو الهندسي الوطنيوالمخزونة في  المدفونة

  
 : Project Chariot)بعد ما يجبألى إالمعالجة  ذهبت : اريوت شمشروع 

Remediation Carried to Excess)   
 Cape) كاب تومسنبتسمية موقع في منطقة  1958قامت لجنة الطاقة الذرية في عام 

Thomson Region)  المرفأ لحفرنووية  متفجراتالسكا لتجربة أفي شمال غرب 
 Plowshare Environment) البيئة إلحياء زء من مشروع بلوشرـي كجـالتجريب

Restoration Division, 1994) . 32ميل شمال الدائرة القطبية و 200يبعد الموقع 
شهر في أ 10ليه إقرب منطقة مسكونة، وال يمكن الوصول أعن ) كيلومتر 50(ميل 

وبالرغم من . صليينلسكان األل يشةومصدر رزق ومعالسنة ولكنه يستخدم كموقع صيد 
، كما هي الحال مع مشروع الحفر باستخدام الطاقة النوويةجر تنفيذ تجربة ينه لم أ
 )بكريل جيجا 1(ملي كوري  25الحاوية على نحو  المشعةت التربة ـاستخدم اريوت،ش

في موقع  (Sedan crater) من نواتج االنشطار المختلطة التي جلبت من محجر سيدان
هذا االختبار الذي ن إ. 1962ثر في عام جراء بعض تجارب اقتفاء األتجارب نيفادا إل

كيفية سلوك النويدات  كان بهدف معرفةالمسح الجيولوجي للواليات المتحدة  نفذته إدارة
نجاز إوبعد . (Alaskan tundra environment) ندرا في أالسكابيئة التُالمشعة في 
 ـ،  وغطيت بلمادة الملوثة، وطمرت في الموقعا جمعيام، تم أ 5خالل فترة  االختبارات

 شعاعٍإأي  يكن هناكلم . ة المحلية حيث تكونت رابية صغيرةمتر من الترب 1.2
  .صادر من  الرابية )قابل للقياس(محسوسٍ 

 بهذه الدراسة لمقتفيات األثر السكا، فيربانكسأفي جامعة  باحثٌ معل ن سنة،يوبعد ثالث
 .عالم حول وجود المواد المشعة في الموقعالجيش، ووسائل اإل يلق مهندسخبر فيأو
الطاقة  ت بصدور قرار من وزارةجوسلسلة من األحداث تُثارت هذه المعلومات أ

شعاعي من النشاط اإل مخاطرية أنه ال توجد أ حقيقةلمعالجة الموقع بالرغم من 
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 125تم حفر نحو  وقد .)ن بكريلمليو 100(ملّي كوري  3الذي يبلغ  137–للسيزيوم
لى موقع  نيفادا إنقلت وبعد تغليفها  شعاعيمن التربة الحاوية على النشاط اإل اًمكعب اًمتر
مالحظة ان معدل التركيز في النفايات  ثير لإلهتمامومن الم. ماليين دوالر 7بكلفة  للدفن

لى ذلك الذي إو مشابه ، وه)بكريل واحد للغرام(بيكو كوري للغرام الواحد  25كان نحو 
الحظ (  (New England) إنجالنديقاس في بعض رماد خشب المستوقدات في نيو 

  ).الفصل الخامس
  

    (Some Concluding Remarks)  אא

 نضجهبسبب عدم  حالة تغير مستمرن موضوع معالجة الموقع هو في إعند هذه الكتابة ف
لزمت قرارات سياسية مهمة الواليات المتحدة لتنفيذ أليلة السابقة، عوام القوفي األ .النسبي

ومن المهم . نيموال طائلة خالل القرن الحادي والعشرأنفاق إتتضمن  برامج معالجة
ساسية قد اتخذت دون االستفادة من تقدير المخاطر ن القرارات السياسية األأالتشديد ب

نباء أللى عدد كبير من تقارير اإض الرأي العام تعر. المنفعةو الكلفةتحليل العالقة بين و
لى الجو والمياه، وإالبيئة  إلىالسائلة  كميات المطلقاتعن و نَزتعن الخزانات التي 

ن معظم التقارير الصادرة عن الوكاالت إ .كمية حول التلوثالغير  تصريحاتعن الو
، لم الجماهيريهالك عدادها لالستإالحكومية التي تصف برامج المعالجة والتي جرى 

  .جراءات الحكومية مخاطر ولكن كانت تصريحات عن اإللل  اًتقدير في حقيقتها تكن

سلحة، لتنظيف مجمعات األ نفاقها تقريباًإبليون دوالر المتوقع  250 ـال معظم مبلغن إ
وهذا مبلغ جسيم من  . لى الخطورة المفترضة على الصحة العامةإ استناداًيجري تبريرها 

نفقت أ. األخرىلحل مشاكل الصحة العامة الكبيرة  أموال أنفقتأي  ال يتجاوز كثيراًالم
نحاء أكل  منزالة مرض الجدري مليون دوالر إل 100منظمة الصحة العالمية مبلغ نحو 

ولو ؤويتوقع مس. في السنة إنساننحو مليوني  حياة نقاذإلى إدى أالعالم، وهو العمل الذي 
  .باسمهم أو لصالحهمكبيرة من  االستثمارات التي تجري الصحة العامة عائدات 

 أن نتوقع من غير الواقعي ربماو. باستمرار المعالجة على هذا المنوالالقرار  صدر اآلن
أن يساعد إالّ بأن يتمنى بأن ومع ذلك ، ال يمكن للمرء . هذه السياسة أي تغيير ممكن في

دو عاجلة بصورة خاصة، لعقد من الزمن تؤجل مشاريع المعالجة، باستثناء تلك التي تب
لى إضافة باإل الضرورية جداًتقدير المخاطر  ذلك لكي يمكن استكمالو ما يقارب أ
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ن إف عن ذلك، وبدالً. معقولة ةذات كلفو كفوءة لتطوير تقنيات معالجة المطلوبةالبحوث 
طفيفة من المواد  الكميات ال تأثير منالرأي العام  نتيجة خشية تتوجهالقرارات السياسية 

وهذا موضوع سوف  يشغل معظم الفصل الالحق  .و الكيميائية في البيئةأالمشعة 
 .خير من هذا الكتاب واأل
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كان هناك إدراك   ةعند بداية برنامج إنتاج القنبلة النووية في بداية الحرب العالمية الثاني
مضى على اكتشاف  وكان قد .وعموم الجمهورعلى صحة العاملين  مفهوم ألضراره

ها نيعتبرو كانوا مازالوا حو نصف قرن، ولكن معظم العلماءن ظاهرة النشاط اإلشعاعي
فقط من قشرة األرض منذ عام  غرام راديوم 1400تم استخالص نحو . بدعة خطيرة

 معظمها منوفاة،  حالة 100كثر من أوالً عن حدوث ؤ، ولكن اإلشعاع كان مس1895
ين الذين عملوا على يئذلك بين األطباء والفيزياواستخدام أو سوء استخدام الراديوم، 

أثناء الحرب  من المواد النووية آالف األطنان تداولتوقع وبسبب . أجهزة األشعة السينية
. النشاط اإلشعاعي تفهم العصبية الشديدة بشأننه يمكن إالعالمية الثانية وبعد انتهائها، ف

وقد  .مشروعالتي صممت لتنفيذ ال اآلمنةوكان ال يمكن للبرنامج أن يستمر لوال الطرائق 
 النوويةصناعة الطاقة  فيه منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، نمت آخرمر نصف قرن 

كثر من أففي الواليات المتحدة كان هناك . لى مرحلة النضجإ العديد من البلدانفي 
اإلنتاج النووي ومنشآت البحوث التابعة لحكومة الواليات  يعملون فيموظف  200,000

المواد المشعة في إنتاج  يستخدمونونحو مليون شخص ، (DOE, 1993b) ةالمتحد
صناعة الطاقة في  سجل السالمة ويذكر أن. الطبية والبحوث اتالممارسفي و الطاقة

 لصناعةللسالمة اسجل  ويمكن مقارنته بصورة جيدة مع االً يحتذى،كان دائماً مثالنووية 
 تمكنتاألولى من القرن العشرين،  خالل العقود القليلة فبعد بداية سيئة. بشكل عام

؟ وإذا كان سجل  كيف ! الصناعة النووية من إنجاز مثل هذا السجل الممتاز للسالمة
، كيف يستطيع المرء تفسير الخشية الجماهيرية )كامالً وإن لم يكن(السالمة هذا ممتازاً 

لواليات المتحدة للطاقة النووية في ا الحميدةكثر التطبيقات حتى أل ؟ االنتشار الواسعة
ن ألى إ؟ سوف نستكشف أوال في هذا الفصل األدلة التي تشير وبالد كثيرة أخرى

وربما يكون هذا االستنتاج صعب  .الصناعة النووية في الحقيقة قد تمتعت بسجل ممتاز
ظلت على مدى بسبب وسائل اإلعالم المكتوبة والمرئية التي  لعموم القراءالتقبل بالنسبة 

  .لحوادث البسيطة الكبيرة في امبالغة المع مناقضة لذلك  تقاريرسنين تنشر 
القليلة التي تلت اكتشاف األشعة السينية  األولىإن الخبرة المأساوية خالل العقود 

ن التطبيق المفيد لإلشعاعات النووية  والنشاط اإلشعاعي ال يكون أوالراديوم أوضحت 
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اللجنة الدولية  ذلك تشكيلنتج عن وقد . المةفعالة للسأساليب  تطويرممكناً ما لم يتم 
المجلس  وهو األمريكي ناظرإنشاء الموكذلك  1928عام  (ICRP) للوقاية من اإلشعاع

الحرب  وحتى بداية. 1929عام  (NCRPM) والقياسات الوطني للوقاية من اإلشعاع
 ـ والخارجي معايير أساسية لإلشعاع الداخلي ة، وضعت ثالث1941العالمية الثانية عام 

ت بعدها بمدة قصيرة أنها تثبـ أ الوقت ي شخص في ذلكأل وهذه التي لم تكن معروفة
للتعامل السليم مع المواد المشعة عندما بدء برنامج الطاقة الذرية  حاسمةكانت ذات أهمية 

  .)1(زمن الحرب
حرب قد زمن الحرب ومن تالهم بعد ال في البرنامج يوالتأثير اآلخر المهم هو أن منظم

 الحكومية عدد من المختبرات إنشاءب وقاموا. لحاجة لمراكز البحوث والتدريبأدركوا ا
التي حظيت بشهرة عالمية لبحوثها حول  هي و الرئيسية خالل الحرب العالمية الثانية

مبالغ إضافية لدعم البحوث العلمية في  كما جرى توفير. اإلشعاعات المؤينة وتأثيراتها
 مجاالتزماالت دراسية إلتاحة الفرصة للدراسات العليا في  وبرامجات مختبرات الجامع

يتعلق  تنظيمي صارموأخيراً، وضع نظام اتحادي . ةالبيئي والسالمةالفيزياء الصحية 
هذه  كل ساهمت وقد .(Stannard, 1988; Taylor, 1981)باستخدام المواد المشعة 

 األنشطةدت هذه لَّكثر من ذلك، وأو. لى سجل السالمة الممتازإلوصول في ا العوامل
العديد  تأثير ما وولّدهم أكثر فضل حول تأثيرات األشعة المؤينة على صحة اإلنسانأفهماً 

موجودة في  من المعروف أنهاية المسببة للمرض والتي ئية والفيزيائايمن العوامل الكيم
  .البيئة

لعقود الزمنية المبكرة ا ناة فيالنظر إلى المآسي المعانه يجب أومن المثير للسخرية، 
التعرض للراديوم  اإلصابات الناتجة عنلو لم تالحظ إذ . حداث تاريخية سعيدةكأ
، ةالمجتهدين حادي المالحظ لم تدرس من قبل مثل هؤالء العلماء لولألشعة السينية، أو و

راءات وإجبوضع معايير  لتسمحفي الوقت المناسب  أن تفهمخطورتها المحتملة ل لما كان
 .   وبعدها الحرب العالمية الثانية خالل تم استخدامها

                                                 
 1941عام  (NCRPM) المجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع والقياسات وضع. 3الفصل  أنظر )1(

لوقاية من المجلس الوطني ل كان(كوري  0.1بـ  226-الجسم من الراديومتُحدد حمولة  توصية
جرت ). حول األشعة السينية والراديوم االستشارية باللجنة ذلك الحينفي يعرف اإلشعاع والقياسات 

 حمولة ثبت أن معيار الراديوم كان مفيداً لوضع. التوصية كذلك بمعيار للحد من التعرض للرادون
للوقاية من اإلشعاع  أوصى كذلك المجلس الوطني .لنويدات المشعة األخرىا ا منالجسم المسموح به

ات من هذا ياما الخارجية عند منتصف الثالثينجلى األشعة السينية وأشعة إللتعرض  والقياسات بحد
  . القرن
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(The Occupational Safety Record of the U.S. Nuclear 

Energy Program)

ناقشة مناطق ن مإاآلن، ف قد تناول البيئة خارج الموقع حتىن هذا الكتاب أبالرغم من 
أحد ن سجل الصحة والسالمة المهنية يوفر العمل مهمة في هذا الفصل الختامي، أل

ومن البديهي أن . ولةؤبطريقة مس ذلك االختبارات حول ما إذا كانت الصناعة قد نفذت
. من عموم السكان أكبر بدرجةفي الصناعة عرضة للمخاطر  العاملونيكون 

إن تحليل  .للصحة والسالمة في موقع العمل فعالامج نبرنه يجب أن يبدأ إوبالضرورة، ف
وليات حماية ؤتنفيذ مس بهاسجل السالمة يمكن أن يخدم كمؤشر مفيد للحيوية التي جرى 

   .الصحة والسالمة

مريكية والوكاالت التي سبقتها بنشر التقارير بشكل منتظم حول تقوم وزارة الطاقة األ
الحوادث  حول خبرة الوكاالت فيتتضمن إحصائيات  وهيالتعرض اإلشعاعي لمنتسبيها 

كان . غير المصحوبة به وأإشعاعي  المصحوبة بتعرضٍ بما فيهاالصناعية بكافة أنواعها 
الحوادث  متوسطات قل من نصفأوزارة الطاقة دوماً  موظفي بينالحوادث  وقوعتكرار 

عات التي تحتفظ وزارة ومن بين ثمانية أنواع من الصنا. جميع الصناعات األمريكية في
أقل  "مين والعقاراتأالتو التمويل"سجالت عنها، فان لواحدة منها فقط، وهي ب العمل
. وزارة الطاقة ومتعهديهاتكرار حوادث من  1991الحوادث خالل عام لتكرار  معدٍل

ن برنامج وزارة الطاقة أاالعتبار  بعينويشكل هذا إنجازا فريداً عندما يأخذ المرء 
والتي  األنشطة الصناعيةأخرى من  أنواعوية، ئايكيم عمليات، وةإنشاءات ثقيل يتضمن
 ,DOE)من األنواع األخرى من النشاط الصناعي بطبيعتها مخاطر أكثر  تتضمن

1993a; National Safety Council, 1994) .  
  400كثر من أ حدثتعاماً،  52وبالرغم من االمتياز النسبي للبرنامج الذي يبلغ عمره 

حدثت جميعها، ما . بالعمل ضمن العاملين في برنامج الطاقة الذرية الحكومي ةوفاة متعلق
 األجسامأو  الوقوععدا ست منها نتيجة األسباب التقليدية للحوادث الصناعية مثل 

والطائرات أو الصعق الكهربائي،  للمركبات الناريةالساقطة أو الحوادث المؤسفة 
 لتعرض اإلشعاعيل نتيجةً حدثت وفياتٌت اإلستثناءات الستة كانو .الحروق واالنفجارات

الذي تم وصفه في الفصل (التجريبي   SL1مفاعل  نتيجة انفجارثالث منها  ةنتجت .الكبير
في مختبر   التي جرت خالل البحوث الحرجيةبسبب حوادث  أخرى ة، وثالث)12
في الواليات  أخرىة وحيد وفاةحالة  وحدثت. ألسلحة في وقت مبكر من البرنامجل
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 Karas)محطة صناعية يشغلها القطاع الخاصنتيجة حادث في  1964المتحدة في العام 
and Stanbury,1965) .  

في منشآت حكومية كانت مرافقة  دثتومن المهم مالحظة أن  الوفيات الست التي ح
 35 اةوف آخر حادثة يكون قد مضى علىإعداد هذا الكتاب،  وحتى وقتلبرامج تجريبية 

حالة الوفاة الوحيدة نتيجة حادث  دوثمنذ ح عاماً 32 ىمض وباإلضافة لذلك فقد. سنة
  .الخاص في الواليات المتحدة في القطاعإشعاعي 

سببت الحوادث اإلشعاعية في برامج حكومة الواليات تلى السبع وفيات، إضافة وإ
 جرى تشخيصهاة حالة إصابة إشعاعي 25المتحدة والقطاع الخاص للطاقة النووية 

 استئصاَلو، )حاالت 7(بيتا  حروقاً للجلد من إشعاعات هذه اإلصاباتوتتضمن . سريرياً
التعرض  حاالت، و)حاالت 3(يوم شمرياأل األنسجة التي استقر فيها البلوتونيوم أو

 هذه أربع حاالت من دثتح وقد ).حالة 14(جزء منه لو أاإلشعاعي العالي لعموم الجسم 
طياف السينية األ مقاييسلى مصادر إشعاعية مثل إلتعرض ل حالة نتيجةً ةراألربع عش
  .(Ricks and Fry, 1990) ات الصناع كثير من في كأداة بحث ةالمستخدم

أشخاص  6 تعرضفي وزارة الطاقة ومتعهديها،  من العاملين 200,000من بين نحو و
 0.05التي تبلغ آنذاك و إشعاعية تتجاوز الجرعة السنوية المسموح بها اتجرعلفقط 

نه إتسجيل التعرض اإلشعاعي، ف لطريقةونتيجة . 1990خالل عام ) ريم 5(سيفرت 
التي تعرض له في اإلشعاع الخارجي  جزء: مكونة من جزءين الجرعة  اعتباريجب 
الجرعة الداخلية من النويدات من ، والجرعة اإلشعاعية تم فيها تلقيالسنة التي  كل

 اتكانت الجرعولقد . العمر المترسبة في الجسم خالل السنوات السابقة طويلةالالمشعة 
) ريم 5(سيفرت  0.05 زادت جرعهم علىمعظم األشخاص الستة الذين  التي تلقاها

 أكبرجرعة  )مستخدم(عامل أي  يتلقولم . الداخلية في أجسامهم اترصدتراكم المل نتيجةً
  .(DOE, 1993b)1990عام ال لالمنجز خال من العمل) ريم 3(سيفرت  0.03من 

ة لجنة ـوبواسط وزارة الطاقة من قبل الواليات عتتبالصناعة النووية التي ال  مظِّنَتُو
سنوية عن  ملخصاتالنووية  التنظيماتوتنشر لجنة . (NRC) النووية التنظيمات

 مجموعات من المرخص لهم لممارسة العمل اإلشعاعيالتعرض اإلشعاعي لبعض 
(NRC, 1995) . من من المرخص لهم 303من  1994تقارير عام الم جرى تسلّوقد ،

وفي هذه المجموعات . الطاقة النووية من مشغلي مفاعالت مئة وتسعة تقاريربينها 
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 هممستخدم، ومن بين 152,000مجموعه  التعرض اإلشعاعي لماجرت مراقبة المختارة 
أي منهم  يتلقلم و، النووية محطات الطاقةجرت مراقبتهم في مواقع  مستخدم 141,000

 ). ريم 5(سيفرت  0.05الذي يبلغ  التنظيميتتجاوز الحد  تجرعا

إشعاعية  حدوث آثار على، هناك دالئل واضحة وحدها اليورانيوم وفي عمليات تعدين
. (UNSCEAR, 1994)في الواليات المتحدة  الطاقة النووية عامليبين  متأخرة

من برنامج الطاقة الذرية  هو الجزء الوحيدين اليورانيوم ن يكون تعدأوالمثير للسخرية، 
المناجم  فيلى الخبرة إ فيه األسباب التخاذ احتياطات مشددة استناداًالذي توفرت 

كان من الممكن تجنب مرض سرطان  .6و 2بية، كما جرت مناقشته في الفصلين رواألو
غرب الواليات المتحدة فيما المزمن المأساوي بين عمال المناجم في مناطق جنوب  الرئة

 1941لى المعيار الذي وضع عام إلو تمت السيطرة على أجواء مناجم اليورانيوم استناداً 
 التنظيماتولسوء الحظ، لم توضع . على مخاطر الرادون في صناعة أخرى للسيطرة

كن الخاصة بالمناجم من قبل الحكومة االتحادية، كما جرى لبقية برامج الطاقة الذرية، ل
و اإلرادة للتعامل مع المشكلة ألى الوسائل إما إلى الواليات، التي افتقرت إاآلمر ترك 

 .فعالة بطريقة 

عاماً، جرت دراسة  50 أكثر من، عندما كان عمر الصناعة النووية 1995في عام 
لسبع منشآت  موحدبتحليل  للقوى العاملة في المجال النووي بالنسبة سجل الوفيات

 ,.Caradis et al)ثالثة بلدان ـ الواليات المتحدة، المملكة المتحدة وكندا رئيسية في 

في حقول اإلشعاع الذين تجمع  لعام 95,000كثر من أتضمنت المجموعة وقد . (1995
حالة وفاة، من  15,825 وحدثت بينهمسنة من التعرض -كثر من مليوني شخصألديهم 
وجدت الدراسة زيادة طفيفة في  وقد .كانت بسبب األمراض السرطانية 3,976بينها 

استبعدت حاالت مرض سرطان الدم ). 1.22(النسبية لمرض سرطان الدم  المخاطر
وجدت . اللمفاوي المزمن، الذي هو مرض غير مرتبط بالتعرض اإلشعاعي، من التحليل

المتعدد  )النخاعي( قوينالوفيات بسبب اإلصابة بالمرض ال ة فيـزيادة طفيف
(Multiple myeloma) . ولم تكن هناك أدلة على زيادة خطورة األمراض السرطانية

نه يجب أن تكون إسنة، ف 50تجاوز  النووية ةـوبما أن عمر الصناع. األخرى
في  اتبعت مبكراًمن الممارسات التي  بأعداد مهمةاالت واضحة اآلن فيما لو حدثت ـالح

  .البرنامج
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. لى األمراض السرطانيةإات المتحدة من جميع الوفيات في الوالي% 25عود نحو ت
ويدخل كبار السن من العاملين في الصناعة النووية مرحلة االستعداد لإلصابة باألمراض 

النشاط القانوني  فيه يعد الذي زمنال هذا فيو ،السرطانية في هذه المرحلة من حياتهم
قطاع ، جرى تقديم شكاوى قضائية ضد حكومة الواليات المتحدة والغير مسبوق

الصناعي الخاص للحصول على تعويضات نتيجة ادعاء اإلصابة بسبب التعرض 
ويقوم العديد من المواطنين الذين سكنوا قرب مواقع نووية بتقديم شكاوى ضد . اإلشعاعي

وى ـدع 4000  كان هناك نحو 1985عام  وفي. حكومة الواليات المتحدة أو متعهديها
 ,Jose) نتيجة التعرض لإلشعاع اتاإلصابضد حكومة الواليات المتحدة  بسبب 

من قانونية  معضلة وقد ظهرت .العدد كثيراً خالل العقد الماضي ىتنامقد و ،(1985
 اتالجرع أقلأنه حتى  تجعل من المستحيل إثبات التي الالّعتبية الخطية الفرضية حقيقة

 تقدريؤمل أن  نهإمناقشته في الفصل الثاني، ف توكما جر. حاالت سرطانية أي ال تسبب
العوامل المتعددة التي  االعتبار بعين، مع استخدام جداول تأخذ بأسلوب احتماليالسببية 

 NAS-NRC, 1984; Department of Health and) يجـب وضعهـا في الحسبان

Human Services, 1985; Bond, 1982) . ولكن، ال تقبل المحاكم باألسلوب
 . بشكل عام االحتمالي 

سنوية عن التعرض اإلشعاعي  ملخصاتالنووية  التنظيماتلجنة  تنشرسابقاً،  وكما ذكر
 تعمل محطة كهرونووية مدنية 109كان هناك  1994في عام . للعاملين في المفاعالت
كان معدل و. من العاملين فرد 141,900مراقبة  ي فيهاتجرفي الواليات المتحدة 

 2.9 قابلة للقياس معدلها تجرعال اتعرضوعامل الذين  73,000 ـالجرعة السنوية ل
 شخص/سيفرت 215تبلغ نحو  جماعيةتمثل جرعة  وهذه، )ملي ريم 290(ملي سيفرت 

(NRC, 1995) . 4 مقداره  مخاطر السرطان المميتوإذا ما افترضنا معاملx10-2 
 الجماعيةنه يمكن تقدير أن الجرعة إ، ف(ICRP, 1991)سيفرت -حالة لكل شخص
حاالت وفاة نتيجة  9نحو  عنها سنة واحدة يمكن أن ينتج فيعرض الناجمة عن الت

من العاملين في   73000 ـلاالمحفزة باإلشعاع من بين  المميتة األمراض السرطانية
في حقول اإلشعاع  المتوسط وإذا ما استمر العامل. جرعهم قيستالمفاعالت الذين 

مبالغ فيه للعامل االعتيادي،  سنة، والتي هي ربما تكون تقدير 20بتعرض مماثل لمدة 
العاملين  فترة حياة كلن عدد األمراض السرطانية المحفزة باإلشعاع المتوقعة خالل إف

حالة وفاة بمرض السرطان   18,000حالة، مقارنة ب  x 9  =180 20سوف تكون 
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االحتمالية أن  فإنوبعبارة أخرى، . في عدم وجود أي تعرض إشعاعييمكن أن تحدث 
=  180/18000 :هي  التعرض اإلشعاعيبحد من األمراض السرطانية محفزاً يكون وا

وفي الوقت الراهن، ال . حالياً القانوني الموجود الخالف، ويساعد هذا في توضيح 0.01
زيادة % 1حساسة بما فيه الكفاية للسماح باتخاذ القرار حول أل  المرضيةتكون الطرائق 

ال يمكن تمييز الحالة الواحدة التي هي محفزة  نهإ، وإذا ما تم ذلك، فالمخاطرفي 
 .التعرض اإلشعاعي في غيابباإلشعاع من بين المائة حالة التي تحدث 

بالمحافظة على  النوويةأهمية قيام شركات توليد الطاقة  آنفاًلى ما ذكر إويتضح استناداً  
ين بطريقة يمكن السجالت الطبية الكاملة والمعلومات المتعلقة باإلشعاع لجميع العامل

قاعدة واقعية يمكن في النهاية أن تجيب على  يمكن تطويرالرجوع إليها بيسر  بحيث 
  .السؤال فيما لو كان حدوث مرض السرطان للعاملين في المفاعالت أعلى من المتوقع

 
 Sources of Exposure of the General) א

Population)  

اإلشعاعي البيئي المختلفة التي  النشاط ة مصادرـتمت مناقش في الفصول السابقة
النشاط اإلشعاعي الطبيعي، صناعة الطاقة النووية  تتضمنهي و. يتعرض لها السكان

عن تجارب األسلحة، وعدد من  التساقط الناجم، )من التعدين لغاية ردم النفايات(
ومع . في المهن الطبية لمشعةالمركبات الصيدالنية اها استخدام منة والمصادر المتنوع
، وهو استخدام للتعرض اإلشعاعي خرآمصدراً مهماً  ةتلك األنشطـ ذلك، لم تتضمن

 300,000كثر من أ جرى استخدام 1981في عام  أنهقدر تلقد . اإلشعاع في التشخيص
في طب األسنان في الواليات المتحدة أو الطبي  في التشخيصأشعة سينية  جهاز

(NCRP, 1989b) .مليون جرعة من النويدات المشعة  8إعطاء نحو  كما جرى
راجع المجلس الوطني للوقاية من اإلشعاع والقياسات في عام  وقد .ألغراض التشخيص

وراجعت من المصادر الطبية في الواليات المتحدة،  المتلقاة اتالجرع 1989
UNSCEAR الموضوع على نطاق العالم (UNSCEAR, 1993).  

ألغراض  المستعملالناجمة عن اإلشعاع  المتلقاةالجرعة اإلشعاعية معدل  يتزايد
جرى تحسين أجهزة األشعة السينية وقد . خرفي الواليات المتحدة من عقد آل التشخيص

لم تخفض اإليجابيات تصوير أسرع، ولكن هذه  أفالمدرجة كبيرة جداً، وتم تطوير ب
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في تقدير كبير للجرعات آخر و. زيادة االستخدام قليالً بسبب معـدل الجرعة إالّ
قد بنـي على معلومات من شلين وروزنشتن  1980الواليـات المتحـدة لعام 

(Shleien et al., 1978) و(Rosenstein, 1976).  ،متوسط تقدر أن في ذلك الوقت
ملي سيفرت  1.15و ) ملي ريم 75(ملي سيفرت  0.75جرعة نخاع  العظام تراوح بين 

%  38وزيادة مقدارها  1970منذ عام % 17ذلك زيادة مقدارها  شكّلو). ملي ريم 115(
  . (NCRP, 1989b) 1964منذ عام 

كما هو  ومن جميع المعلومات المبينة أعاله يمكن تقريب مصادر التعرض لعامة الناس
يفهم ذلك يجب أن و من مصادر متعددة الجرعات وتأتي. )1-16( موضح في الشكل

 ويشكل. كيفية توزيع التعرض على عامة الناسعن  كوين فكرةلت على أنه مجرد تقريب
ما  ألسنانااالستخدامات الطبية و والتعرض الناجم عن )2(اإلشعاعي الطبيعي المصدران

أقرب  الطبيعي اإلشعاع الجرعة منولربما تكون تقديرات . من المجموع% 96 يقارب
  . األسنانوتصوير االستخدام الطبي  جرعة من تقديرات إلى الحقيقة

النسيج  في المتلقاةمناقشة في الفصلين الثاني والسادس، تقدر الجرعة الوكما جرت 
في ) ريم 2(ملي سيفرت  20 ـالناجمة عن استنشاق نواتج الرادون بوالقصبي الظهاري 
 .1-16الموضح في الشكل  الفعالكثيراً جداً من مكافئ الجرعة  السنة، وهي أعلى

صناعة الطاقة النووية  ألثر دراسةً (EPA, 1979) ة حماية البيئةتقرير وكال وقد تضمن
على صحة اإلنسان، حيث كان الغرض منه تقدير عدد حاالت األمراض السرطانية 

 تضمنت الدراسة تعدين الراديوم،و. والج إلىإطالق النويدات المشعة  الناتجة عن
، منشآت تصنيع البلوتونيوم اراالختب، مفاعالت المواد الصيدالنية المشعة صناعة الطحن،

قدرت وكالة حماية وقد . الطاقة تتبع وزارةوالمنشآت الرئيسية للبحوث واإلنتاج التي 
البيئة عدد حاالت األمراض السرطانية المميتة المفَّحة باإلشعاع لسكان الواليات المتحدة ز

ارة الطاقة روتينياً وتقوم وز. قل من حالة واحدة في السنةأمن جميع هذه المنشآت بأنه 
، التي يمكن أخذها كسنة 1992في عام و. لى الجو من منشآتهاإطلق ينما ع تقارير بنشر

نمطية، استمرت جميع المواقع في كونها تشتغل ضمن الحدود التي وضعتها وكالة حماية 
  . (DOE, 1994f)البيئة 

                                                 
  .يتضمن اإلشعاع الطبيعي الجرعة الداخلية، واألرضية، والكونية ومصادر الرادون ) 2(
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  )لكل سنة ملّي سيفرت(متوسط مكافىء الجرعة الفعال في الواليات المتحدة 

  الواليات المتحدة من جميع مصاد تقديرات متوسط الجرعة لسكان 1ـ16الشكل رقم 
  .والمصادر الداخلية، األرضية والكونية والرادون هي مصادر طبيعية. التعرض

  . ]بتصرف NCRP 1987bالمصدر ـ [
  

تلك  فعالياتن المدنية، أل النووية قةالطالم يشمل تقرير وكالة حماية البيئة محطات 
 التنظيماتآخر في التقارير الدورية الصادرة عن لجنة  مكانالصناعة كانت مغطاة في 

 95 هناك ، عندما كانت1988نه في عام أالنووية  التنظيماتقدرت لجنة  وقد .النووية
 الجماعيةرعة الج أنتحت التشغيل في الواليات المتحدة،  تجارية للطاقة النووية محطة
موقعاً مختلفاً  71من  اًكيلومتر 80 حتىمليون شخص يسكنون  150 من المتلقاة

 وكان. (Baker , 1992) ) ريم-شخص 75(سيفرت -شخص 0.75 للمفاعالت تبلغ
قل أ الطاقةالذين يعيشون بالقرب من محطات  التي تعرض لها األفرادمتوسط الجرعة 

اإلشعاعية قل بعض الشيء من الجرعة أهذا و ).مليريم 0.02( ميكروسيفرت 0.2من 
من محطات القدرة التي تعمل بالفحم الحجري في الواليات المتحدة  المتلقاة وسطياً

(NCRP, 1987d) .نه إذا ما طبقت النماذج المستخدمة حالياً لتقدير إوباختصار، ف
منشآت ل بيرةالك مجمعاتاللى المواد المشعة المحمولة جواً على إ من التعرضالمخاطر 

 في إحداث النووية القدرةلمحطات المحتملة الكلية  اآلثارن إ، فاألمريكية النوويةالطاقة 
محطات توليد الكهرباء  اإلطالقات منقل من تلك الناجمة عن أمرض السرطان  تكون 

 المتلقاةات اإلضافية ن الجرععلى درجة كبيرة جداً إالتي تستخدم الفحم الحجري وتقل 

 0.03<وغير ذلك بما في ذلك الطاقة النووية والتساقط
منتجات 

استهالكية 
0.10  

  طبي
0.53  

  داخلي
 رضيأ  0.39

0.28  
 كوني
0.27  
  

 رادون
2.00  
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أنواع  فيقل من االختالفات أسفر بالطائرات على ارتفاعات عالية، وحتى خالل ال
  .اإلقامةأو محل  المباني )وتصاميم(مكونات 

اإلطالق الروتيني للمواد المشعة من الصناعة النووية  عن تكون المخاطر الناجمة
كما  يهتمالجمهور ولكن . ةبصورة خاصة تافه ومحطات الطاقة النوويةبصورة عامة 

تكون   آثارهاولكن  حدوثها متدنيةاحتمالية  تكونالتي  الكارثيةاألحداث ب مفهوم هو
حوادث  وقوعاحتمالية على أن  (NRC, 1975) نينص تقرير راسميوسوقد . شديدة

حدوث الكوارث األخرى  من احتمالبعدة مراتب  أقلمميتة ال نتائجال ذاتالمفاعالت 
 راجع(السدود، االنفجارات، وسقوط الطائرات  اتفعاليات البشر، مثل انهيار الناتجة عن

كما أن احتمالية الوفيات نتيجة حوادث المفاعالت تقل كثيراً عن تلك الناجمة ). 8الفصل 
كثر أيلند، التي هي من ألم تتضمن حادثة ثري مايل و. الطبيعية الكوارثعن معظم 

أي اليات المتحدة شدة، في الو محطات الطاقة النووية المدنيةفي  وقعتالحوادث التي 
اقتصادية هائلة  آثارللعاملين أو لعامة الناس، ولكن نتج عنها  مرتفعتعرض إشعاعي 

مخاوف  إلى زيادة تشرنوبيل ةحادث أدتوبالتأكيد، . النووية القدرةمحطة بسبب تحطم 
 السوفيتية ، لكن تصاميم المفاعالت)المدمرة(مخاطر حوادث المفاعالت  منالجمهور 

خواص سالمة أساسية، التي جرى إدخالها بصورة روتينية  تتضمنلم بالغرافيت ة أالمهد
 راجع(في الواليات المتحدة والبلدان الغربية األخرى  محطات الطاقة النوويةفي بناء 
  ).12و  8الفصلين 

 

אא  The Disparity)אאא
Between Actual and Perceived Risk)  

إذا كانت الصناعة النووية لها مثل هذا السجل اآلمن الذي تبينه الحقائق فلماذا هذه 
نشأ  ذلك قد نإدرجة ما، ف لى؟ وإ المعارضة الجماهيرية الواسعة لتطوير الطاقة النووية

األسلحة النووية، ويعرف كل امرئ أن القنابل بالنشاط اإلشعاعي  ربطبالتأكيد عن 
وهذه تولد كميات مميتة من النشاط اإلشعاعي، أن تسبب دماراً هائالً و ن أنيمك النووية

حتى أكثر بقرارات تتضمن  هجابتفكير عدد كبير من الناس عندما ي المعرفة تستحوذ على
، الضخامةوربما يساهم عامل آخر بصورة أخف، وهو . التطبيقات النووية أمناً وسالمة

ن يتعامل معها أكميات المواد المشعة التي يجب  مدى مجال أو ، مناإلرباكوبالتالي 
من النشاط  النقاش حول كميات ففي هذا الكتاب، على سبيل المثال، جرى. الجمهور
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رة  كمئات وكميات كبي) بكريل 4x10-8( بضع أتوكوري اإلشعاعي قليلة جداً تبلغ
ة عشرية، وهو مرتب 26ويمثل هذا مجاالً يبلغ ). بكريل x 1810 4( كوريالماليين 

. بالرأي العام ومعظم العلماء لدى الجمهور ومعظم العلماءلم يكن معروفاً  اتساع في القيم
 المخاطرلة بسيطة عندما يكون مقدار أفي محلها الصحيح مس المخاطروال يكون وضع 

 .متعلقاً بهذا المدى الواسع من قيم التعرض

كال اإلشعاع المؤين يمكن أن يولد  لى درجة عظيمة بمعرفة أنإوتتأثر خشية الجمهور 
عدداً قليالً جداً من الجمهور هم الذين األمراض السرطانية والعيوب الوراثية، ولكن  من

 "حس"الحدوث في إطارها المناسب، والقليل منهم له  يمكن أن يضعوا احتماالت
رطانية، ومن الممكن الفهم بسهولة أن النشاط اإلشعاعي يولد األمراض الس. لالحتماالت

 المخاطرغير متأثر بإضافة عبارة أن  تقبل المخاطرولكن لكثير من الناس يكون 
غير  حقيقةالتكون وعند كثير من أفراد الجمهور  . واحداً بالمليون "فقط" هي المضافة
بكثير مما لو كانت  أهميةً كثرأيولد مرض السرطان،  يمكن أن أن اإلشعاعب الكمية

  . 8-10 أو 2-10هي  احتمالية الحدوث
العلمية التي تستند  رفةلكميات الهائلة من المعلعمق ا فكا إدراك أيضاً نه ال يوجدأكما 

أنفقت حكومة الواليات المتحدة  عدة مليارات من  .إليها معايير السالمة وأدلة العمل
وهذا .  (GAO, 1981) بتأثيرات اإلشعاع على الصحةالدوالرات على البحوث المتعلقة 

في المجاالت  ةد المشابهوعلى الجه يغطي بدرجة كبيرةمن الجهد البحثي  مستوىال
من ذلك، يتأثر الرأي العام بالعبارات غير  العكسوعلى . حماية البيئةلاألخرى 

. من اإلشعاع المنخفضةنه ال يعرف شئ حول تأثيرات المستويات أالصحيحة، مثل 
التي تقل عن بضعة أجزاء  اترات الجرعجداً حول تأثي وبكل صراحة، نحن نعرف قليالً

نه لو حدث فعالً أي ألى إويعود هذا القول . في السنة) بضعة ريم(بالمائة من الغراي 
فضل التقنيات أحيث ال يمكن قياسه حتى باستخدام نه يحدث بصورة متباعدة بإتأثير ف

 منخفضةال اتويتم إجراء مثل هذه التقديرات لمثل هذه الجرع. المرضيةالسريرية 
اإلشعاعية العالية  اتالخطورة المستحصلة في الجرع باإلستكمال باستقراء معامالت

بهذه الطريقة  ىجرالذي ي اإلستقراءن أمعظم العلماء  عتقدوي. ومعدالت التعرض العالية
عطى عادة في التقارير ياإليضاحات  وهذا النوع من يعطي تقديرات زائدة للمخاطر،

  .اهلها وسائل اإلعالم وتكون غير مألوفة لعموم الجمهور ولكن تتجالعلمية، 
؟  المدركة بالحواس والمخاطرالفعلية  المخاطربين  الكبيرةلماذا توجد مثل هذه الفجوة 

المعاصرة  العالقة بالمواقفعن طريق  بصورة فضلى وأكثر عموميةيمكن فهم ذلك 
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المدركة الواقعية والمخاطر  بين المخاطر التباينوال يقتصر . حول المخاطر البيئية
الجمهور حول  عصبيةف. وحدها ، على الصناعة النوويةبالحواس أبداً، وبأية حال

بها الحركة  تطورتللطريقة التي  أحد النتائج المؤسفةنسبياً هو  الضعيفةالمخاطر 
  .البيئية

  
 Evolution of the Modern)אאא

Environmental Movement)   
حماسية تميزت بها  بدأت الحركة البيئية الحديثة خالل الستينيات من هذا القرن وبسمات

 وبحدوث تلك السنوات بالمعارضة الصاخبة للحرب الفيتنامية، وقد حفلت. الفترة تلك
نضال تصاعد اضطرابات عرقية واسعة االنتشار، كانت في بعض األحيان عنيفة، و

أثارت الحركات الشعبية في الستينيات  وقد .وية مع الرجالجل حقوق متساأالمرأة من 
تطورت وقد  .وبداية السبعينيات مشاعر جياشة ولم تكن الحركة البيئية الجديدة استثناء

أصبحت . لى واحدة من أهم التغييرات االجتماعية لهذا القرنإالحركة البيئية في الحقيقة 
حالياً  ظىوتح. للقطاعين الحكومي والخاصولية مقبولة بالنسبة ؤالوقاية البيئية مس

جرى وضع اإلطار و البيئية لالختراعات التقنية بالقبول الحسن اآلثارالحاجة لتحليل 
تطورت المبادرات . التشريعي الالزم لحماية البيئة في الواليات المتحدة والبلدان األخرى

 وقد .وأصبح لها تأثير هائلوالدول األخرى المتعلقة بحماية البيئة في الواليات المتحدة 
الضرائب  يدافع تُحملأن كلفة تطبيق التنظيمات التي وضعت  قدرت وكالة حماية البيئة

  . (EPA, 1990a)مليار دوالر في السنة  120 نحو

نشأ لدى الجمهور حس حول مقدار الوهن الموجود في  دمن ذلك أنه ق واألكثر أهمية
  .تفيد جميعاً من جهود الحركة البيئية الجماهيريةونحن نس. البيئة والحاجة لحمايتها

عدة أجزاء من مجتمعنا، بزغت من إلى التي دخلت  )3(إن الحركة البيئية الحديثة
المعارضة الشعبية إلنتاج األسلحة النووية والتجارب في منتصف الخمسينيات من هذا 

لى إبين العلماء،  للهطوالت المشعةنشأت االختالفات حول التأثيرات الصحية . القرن
                                                 

االهتمام الشعبي بالبيئة الذي حدث في مطلع لتمييزها عن  " الحديثة" نشير هنا الى الحركة البيئية ) 3(
ومع ذلك، كانت تلك الحركات الشعبية معنية بالدرجة . القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

 ,Eisenbud)العمل المؤسفة التي نشأت عن الثورة الصناعية ظروف األساس بظروف المعيشة و
1978).  
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عام  لإلنتخابات الرئاسية الدعائية يتصدر الحملةصبح معها هذا الموضوع أدرجة 
 وكانت ذاتها البيانات فورة واهتياج منعلى جانبي النقاش  علماءطرفي الوكان ل. 1956

 فقط في طريقةوكان االختالف . على إتفاق من حيث األساساستنتاجاتهم العلمية 
كان الطرفان الرئيسيان لتلك الفترة رجال لهم موقعهم العلمي . تهمعرضهم الستنتاجا

جائزة نوبل للكيمياء، كما تسلم بعدها  (Linus Pauling)بولنغ  سلينُ فقد نال. الكبير
 ويالرد ليبيوكان . األسلحة النووية حظر اختباراتجائزة نوبل للسالم لجهوده في 

(Willard Libby) ي متميز، ئاياقة الذرية، وهو كذلك كيمعندها عضواً في لجنة الط
العينات عمر  لتحديدالمشع  14-خواص الكربون الستفادته منتسلم بعدها جائزة نوبل و

 اإلصابة مخاطربي يفضل المعلومات المتوفرة في حينه، حسب لأوباستخدام . األثرية
ق النطا الهطوالت العالميةلى مستويات اإلشعاع من إمرض سرطاني من التعرض ب

واحد  ووجد أنها من مرتبةعن التجارب النووية والنووية الحرارية  ةللغبار الناجم
ضرب بعد ذلك . قلقاً لعدد كبير من الناس الخطروال يسبب هذا المستوى من . بالمليون

وتنبأ بحدوث عدد كبير من  يتعرضون لهابولنغ هذه االحتمالية الفردية بعدد األفراد الذين 
إن مليار شخص، ف 5وبالنسبة لسكان العالم الذي يبلغ عددهم . ةاألمراض السرطاني

لى إمقدارها واحد بالمليون لإلصابة بمرض ابيضاض الدم يمكن أن يؤدي مخاطر 
  .حالة على نطاق العالم، بالتأكيد هو شيء يجب أن تهتم به الحكومات 5000
، 1963، عام غسطسأ/ر التجارب النووية في الجو في شهر آبظاتفاقية ح عتْقِّووقد 

التي جرى فيها طلب شراء أول محطة  هي السنة تلككانت  أيضاً وعن طريق الصدفة
لقطاع الخاص في ا يملكها ذات جدوى اقتصادية من قبل شركة كهرباء طاقة نووية

المناهضة للطاقة النووية التي تشكلت لالحتجاج  الحركةُ قامت وقد .الواليات المتحدة
  .مجال اهتمامها ووجهته إلى الطاقة النووية  بتغيير سلحةألا إنتاج وتجربةعلى 
األهمية األعظم في تأريخ  ا، أن يكون الحدث ذ1963رى في عام قدر لحدث جوقد 

 Silent)السنة التي جرى فيها نشر كتاب الربيع الصامت  هي كانت. الحركة البيئية
Spring) وهو الكتاب الذي كتبته راشيل كارسون ،(Rachel Carson)  الذي يشرح

مبيدات الحشرات العضوية في البيئة،  أن تتحركالطرائق السهلة التي يمكن بواسطتها 
ذكرت أطروحة كارسون، التي قدمت على شكل نثر . عدة أشكال من الحياة وأن تهدد

ألن مبيدات الحشرات تسمم الغذاء " ربيعاً صامتاً"فصيح، بأنه سوف يكون في يوما ما 
ن إ. كان للكتاب تأثير متفجر على الجمهور المهتم بالبيئة. الطيورالذي تستهلكه 

أخطار ذلك الوقت على  حتىمعارضي الطاقة النووية الناشطين الذين اقتصر اهتمامهم 
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الكثير من قلقهم ينطبق على المواد الكيماوية  يدركون أنصبحوا أ، الهطوالت المشعة
من المواد الكيماوية  قليلة جداًكميات ن فإ، للهطوالت المشعةوبصورة مشابهة  .كذلك

وبصورة مشابهة للنويدات . موجودة في أنحاء الكرة األرضية التي صنعها اإلنسان
تمر  يمكن لها أن لإلنسان، حيث مسرطنةكون تأن  يمكن للعديد من الكيماوياتالمشعة، 

نه كما هي أكثر من ذلك، كانت هناك أسباب تدعو لالعتقاد أو. البيئية المساراتداخل 
  .لتأثيرات المواد الكيماوية المسرطنة عتبةالحالة بالنسبة لإلشعاع، لم يكن هناك 

عن تجارب  ةالناجم الهطوالت المشعةالتلوث العالمي من وكان من الممكن دراسة 
األسلحة بيسر في العقد الزمني الذي سبق نشر كتاب الربيع الصامت، وذلك لتوفر 

. كميات من النشاط اإلشعاعي غاية في الصغر بكشف محتساألجهزة في حينه، التي 
 الكشف، ألن طرائق السامةتقريباً، لم يكن هذا ممكناً للمواد الكيماوية  1960ولغاية عام 

وكان تطوير مطياف االمتصاص  .أو مكلفة إما لم تكن موجودة أو كانت صعبة كثيراً
مثل  (Trace elements) نزرةالالعناصر الذري بصورة مفاجئة سبباً في تسهيل تحليل 

من التحسينات  المزيد جريُأالرصاص، الزرنيخ، والزئبق، وفي نفس الوقت تقريباً، 
 الكشف عنا سهل توغراف الغازي ومحلل األطياف الكتلي مماعلى طرائق الكروم

دي دي تي  ـلان الجزيئات العضوية المعقدة مثل م ضئيلة جداً كميات(DDT)  وعائلة
وباستخدام . (Polychlorinated biphenyls, PCBs)الثنائية متعددة الكلور  الفنيالت

على نطاق  ةالعديد من المواد السامة منتشر أن ، وجدالجديدة في التحليل هذه الطرائق
يات التي كانت تبدو غير مهمة أن الكمو ،أكثر مما كان معتقداً من قبلفي البيئة  واسع
متتابعة من  بدرجات ااه البرك، يزداد تركيزهفي مي (DDT)دي دي تي  ـلامن 

ثل السرطان وجراد م القشرياتف الحيوانية المغموراتلى إ المغمورة النباتية المعلقات
لى اإلنسان إاألسماك الكبيرة، وهكذا وصوالً  ثم األسماك الصغيرةف البحر والروبيان

 ـوجد خطراً هو أن أل إن اكثر ما. يات األخرى والطيور في أعلى سلسلة الغذاءيالثدو
  . لى درجة حدت من قابليتها على التكاثرإدي دي تي كان يتركز في أنسجة الطيور 

المفاجئ  الظهوراألكثر تأثيراً في  الوحيدبال شك العامل " الربيع الصامت"كان كتاب 
ئات ثير الجمهور وتشكلت الجمعيات البيئية بالملقد ُأ. للحركة البيئية الشعبية في الستينات

في مختلف المجتمعات، وكان لبعض المنظمات الكبيرة أصواتا قوية في وسائل اإلعالم 
واسع االنتشار للجمهور النتج عن القلق  وقد .التشريعية والقضائية الميادينوكذلك في 

نه في العقد الزمني الذي تلى ذلك، جرى وضع األساس أاتخاذ إجراءات سياسية، و
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. حماية البيئة على مستوى الواليات والمستوى االتحاديل كثيراً للبرامج الالزمة القانوني
البيئية في القانون الوطني للسياسة البيئية  التأثيراتمتطلبات تحليل  فقد ُأعلنت

(National Environmental Policy Act, NEPA) استحدثت وكالة حماية البيئة .
على نطاق صبح التمويل متوفراً أالهواء النظيف والماء النظيف، و يوجرى إقرار قانون

األولى تولت  للمرةو. للعلماء الذين كانوا يقومون بالبحوث المتعلقة بحماية البيئة أوسع
ولية مالية كبيرة لحماية البيئة ووفرت كميات كبيرة من األموال ؤالحكومة االتحادية مس

د من البلدان بسرعة، الوعي البيئي في العدي تزايدوقد . للسيطرة على تلوث الهواء والماء
هي جزء من النظام البيئي  (Human species) ن األنواع اإلنسانيةأوكذلك اإلدراك ب

تقع عليهم ولمدة مؤقتة،  في هذا العالمتولد اإلدراك بأن الناس يعيشون و. العالمي
التي قامت  تنامى والطرائقالوعي البيئي الذي  لقد كان. ولية حماية األجيال القادمةؤمس
 ذلككان  لقد .بإعادة تشكيل مؤسساتها ثورة اجتماعية كبيرةها الحكومة والصناعة ب

  .منذ مدة طويلة، وهو تطور مرغوب فيه الزماً
  

   (The New Environmentalists) دعاة البيئة الجدد

 (Environment) "البيئة"ات من القرن العشرين، دخلت كلمات يعند نهاية الستين
 ،وهو العلم الذي يدرس عالقة األحياء ببيئتها ،(Ecology) "بيئياتالتّبيؤ أو علم ال"و

مفردات اللغة الشائعة وأعطي اهتمام كبير لهذين الموضوعين في وسائل اإلعالم لتصبح 
أصبحوا من الناشطين الذين  متزايدة الحركة مجموعة وقد أدار. المسموعة والمرئية

تدريباً  كانوا مدربين منهم والبعض. حراً كبيراًكان للعديد منهم سو "البيئيين"معروفين بـ 
ولين منتخبين أو معينين، ؤوكان البعض منهم مس. لم يكن كذلك أغلبهمعلمياً، ولكن 

  .ة السياسي خططهمبدؤوا يرون في الدعوة البيئية وسيلة لتطوير 

إثر  انتشرت موجةو. في كتابتهم )وجهات النظر(الرؤى لى إيميل العديد من دعاة البيئة 
وبصورة متعاقبة سريعة، عرف . المسائل البيئية في البلدب اإلهتياج واإلثارةموجة من 
من المواد  طويلةً قائمةًوكسيد الكربون أول أوالزئبق في األسماك  مسألةالجمهور 

، البيئية وعند بداية الحركة. منخفض المستوىالواإلشعاع المسرطنة في األغذية، 
  . حول الموضوع خاصة أقساماًبانتظام  تضمنت الجرائد والمجالت
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ات من القرن العشرين، كان هناك شعور متنام بالضيق بين بعض يوعند بداية السبعين
المهندسين واألطباء الذين كانوا في مقدمة من اهتموا بحماية البيئة لعدد من والعلماء 
عمل . ا الصحيحبدأت تتحول عن اتجاههكانوا يعتقدون أن األولويات البيئية . السنوات

االهتمام  لم يحظ إالّ بقليل منهؤالء العلماء بصورة تقليدية بدون ضجة في حقل 
صبح موضوع البيئة يثير أتغيرت الحالة و وفجأة .الجماهيري، وكانت األموال قليلة

جميع فروع الحكومة على كافة المستويات، ووسائل اإلعالم و الجمهوراهتمام عموم 
حققت  قد فجأة أنها المكتظة بعضوية الجمهوروجدت المنظمات . يةالمطبوعة وااللكترون
لعدة عقود  حترامٍوا تقديرٍموضع  كانت بعض هذه الجمعيات التيو. تأثيراً سياسياً كبيراً

زمنية لجهودها في تثقيف الجمهور حول الحاجة لحماية البيئة الطبيعية، أصبحت 
طرق المرور واألنابيب، خطوط و ،إنشاء محطات الطاقةرة عند تدخلها لمنع ـمؤث

الوطنية ونادي سييرا مثالين على  (Audubon)أودوبون ن جمعية إ. السريع والسدود
االعتراف انخفاض في  أدى إلىكان هذا التطور إيجابيا في بعض النواحي، ولكن . ذلك

  .بالسياسة الجماهيرية المعقدة المتعلقة  بالنسبة للقضاياتحليلي دقيق  بالحاجة إلى أسلوب

 وأصبحتفاً بصورة غير صحيحة، صبح موضوع البيئة معرأوبصورة تدريجية، 
للجمهور  اًورعب تسبب حيرةالتقارير التي تظهر في وسائل اإلعالم بصورة منتظمة 

وهذه كانت مرتبطة . أسبوعوكانت هناك على ما يبدو أزمة جديدة كل . بصورة متزايدة
 كانت التصريحات التي اً المهنيون المختصون بالصحة البيئية إالّ أنبمشاكل يعرفها تمام

 ،وكان العلماء الذين لم تكن لديهم خبرة. في وسائل اإلعالم غالباً ما كانت مبالغ بها ترد
نه أ، وستنزفةيصرحون بأن بحيرة إيري م ،ن خبرتهم في المواضيع البيئية قليلةأأو 

من  يءش كان بها معظم هذه التصريحاتو. رياحيجب توليد الكهرباء من الشمس وال
ولكنها كانت بعيدة جداً (ها ئتلوثت بحيرة إيري بصورة سيئة وانخفض عدد أحيا: الحقيقة
الحصول على الطاقة  من األهداف المثيرة لإلعجاب، وكان )"الموت"و اإلستنزاف عن

عملياً على نطاق  ،أو قد أصبح ،ولكن ذلك لم يكن(الكهربائية من المصادر المتجددة 
ألسئلة لسهلة وسريعة  إجابات في رغب الكثير من المتحدثين البيئيين الجددوقد ). واسع

  .ممكناً  ذلك لم يكنومعقدة، ال

نه أ التقارير التي ذكرتمن  التلوث البيئي منالجماهيري ، وليس كل، القلق من نتج كثير
بأنها  من المعروفاء والماء التي ية في األغذية، الهوئايمن المواد الكيم آثاروجدت 
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سبب  وهناك. عالية اتلى فئران التجارب بجرعإإعطائها  عندأمراضاً سرطانية  تسبب
وهو مرض مميت يسبب أكثر من وفاة . واضح لخوف الجمهور من مرض السرطان

ولكن دور التلوث كمسبب لمرض . وفيات في الواليات المتحدة 5واحدة من بين كل 
صدر عام  عن تقريرٍ الفهم وعلى ما يبدو، نشأ هذا. مفهوماً بصورة سيئةكان السرطان 

 كل من% 90-60ورد فيه أن  (WHO, 1964)عن منظمة الصحة العالمية  1964
صدر ذلك التقرير بعد وقد . بعض العوامل البيئيةلاألمراض السرطانية ربما تكون نتيجة 

ي حذر من مخاطر تلوث البيئة الذ" الربيع الصامت"سنة واحدة فقط من نشر كتاب 
  . بالمواد الكيماوية السامة والمسرطنة المستخدمة في الصناعة والزراعة

 من% 90-60 ليعني أنتقرير منظمة الصحة العالمية بصورة واسعة لجرى سوء تفسير 
وذلك لم . األمراض السرطانية كان نتيجة التلوث الصناعي للهواء، الماء، والغذاء كل

 وقد تحدد. كثر عموميةأو شاملة البيئة بطريقة الذي أشار إلىالتقرير  بييكن قصد كات
 النظافة الشخصيةلى إ، ولكن جرت اإلشارة أكثر أهميةكعامل بيئي تدخين السجائر 

عامل كوربما شمل التلوث البيئي بصورة مناسبة . أيضاً وعادات التغذية كعوامل مهمة
مرض لبأنه السبب الرئيسي  النطباعإلعطاء ا محتمل، ولكنه لم يكن هناك قصد

لى تقرير منظمة الصحة العالمية بصورة واسعة إومع ذلك، جرت اإلشارة . السرطان
نص على أن التلوث البيئي كان ي ذيال الطرحلعدد من السنوات بعد نشره لمؤازرة 

  .الجمهور السبب في زيادة انتشار مرض السرطان في عموم 

، ولكن السبب ألمراض السرطانية يزداد من سنة ألخرىصحيح أن عدد الوفيات بسبب ا
د من يإن العد. زيادة متوسط أعمارهمإلى للسكان و الكبيرلى الحجم إفي ذلك يعود 

في السنوات السابقة نتيجة  األفراد الذين كان من المحتمل أن يموتوا في سن مبكرة
يزيد من وذلك . عمراً طويالًيعيشون اآلن  األخرى المعديةمرض السل أو األمراض 

 التي يزيدنهم في النهاية سوف يموتون بسبب اإلصابة باألمراض السرطانية أاحتمالية 
 بعينومن الضروري تصحيح اإلحصائيات لألخذ . حدوثها بسرعة مع زيادة العمر

جمعية السرطان في الواليات المتحدة، ، وهو ما تجريه سنوياً االعتبار تأثير الشيخوخة
. المركز الوطني لإلحصاء الصحي ُلبمن قَ عهامجعلومات اإلحصائية التي باستخدام الم

المعدالت في وتشير تقاريرهم بأنه خالل الخمسين سنة الماضية، كانت الزيادة الرئيسية 
مرض سرطان الرئة لنتيجة للسن لحدوث الوفيات من السرطان هي المصححة بالنسبة 
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ازدادت شعبية تدخين السجائر بين الرجال ). 2-16الشكل (في كل من الرجال والنساء 
خالل فترة الحرب العالمية األولى، ولكن بسبب التأخر في نشوء هذا المرض، لم يبدأ 

. ات من القرن العشرينيمرض سرطان الرئة بالزيادة بين الذكور لغاية منتصف الثالثين
 ـلامن  %34والً عن ؤمس من التدخين ، كان مرض سرطان الرئة1993وعند عام 
وفاة التي حدثت بسبب جميع األمراض السرطانية بين الرجال في الواليات  263,000

  . (American Cancer Society, 1996)المتحدة 
  

  معدالت الوفيات بسبب مرض السرطان، حسب موضع اإلصابة:  2ـ16الشكل رقم 
 (a  للرجال وb (،1992ـ  1930في الواليات المتحدة  النساء  

a  معدلة إلى  100,000ـ معدالت الوفيات المعدلة حسب السن بسبب مرض السرطان للذكور لكل
  . 1970معيار سكان الواليات المتحدة لعام 

b  من معدالت  100,000ـ معدالت الوفيات المعدلة حسب السن بسبب مرض السرطان لإلناث لكل
إن المعدالت التي تتعلق باإلناث هي عنق الرحم . 1970المتحدة لعام  أعمار سكان الواليات

  ] .1996عن جمعية السرطان األمريكية [والجسد سوية 
    

ما بين الحربين  شعبيته بين الرجال في الفترةتخلفت شعبية التدخين بين النساء عن 
الفترة ما بعد وبدأ مرض سرطان الرئة باالزدياد بين النساء في . العالميتين تقريباً

، تجاوز معدل الوفيات الناجم عن هذا المرض 1985منذ عام والحرب العالمية الثانية، 
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وهو المرض سرطان الثدي،  معدل حدوث الوفيات بسببالذي يجلبه الشخص لنفسه، 
  .الذي يسبب معظم الخوف للنساء 

ناجمة عن وباستثناء مرض سرطان الرئة، لم تكن هناك زيادة كبيرة في الوفيات ال
من ذلك، كان هناك  النقيضوعلى . الرئيسية السرطان مواضعاألمراض السرطانية بين 

في معدالت الوفيات الناجمة عن األمراض السرطانية للرحم بالنسبة  ملحوظ انخفاض
. ويجب أن نتوخى الحذر عند تفسير هذه البيانات. للنساء والمعدة بالنسبة للرجال والنساء

من الوفيات % 72ولة عن ؤمسال، وهي المبينة هي الرئيسية فقططانية ن األمراض السرإ
 لألفرادمتعددة أخرى تسبب  مواضع إصاباتوهناك . المعلنة بسبب األمراض السرطانية

ولة بصورة إجمالية عن ؤوفيات قليلة نسبياً مقارنة بالبيانات المعطاة، ولكنها تكون مس
أحد األمراض السرطانية الرئيسية  ناءباستث%. 28جزء مهم من المجموع، أي نحو 

هو مرض سرطان الجلد و (Melanoma)هو مرض الميالنوما ولم يجر شموله  الذي
إن هذا . لى التقديراتإ وفاة استناداًحالة  6700في  1992تسبب عام  قدر أنه الذي

لى أشعة الشمس إ المرض السرطاني، الذي يعتقد إن معظم حاالته نتجت عن التعرض
(Edler, 1995)  ،بسبب الزيادة في االستجمام  وقد يكون ذلكقد أصبح أكثر انتشارا

  .المنازل خارج 

المخاطر بالنسبة لإلصابة  في زيادةهناك واسع االنتشار بين الجمهور بأنه  اهتمامهناك 
من المواد  قليلة جداًبسبب احتواء الغذاء، الهواء، والماء على كميات  بمرض السرطان

لقد . لى الحقائقإهذا مبرراً استناداً يس لى حد كبير، لإو. محضرة صناعياًالمسرطنة ال
 تستفيد منهامنتجة طبيعياً،  حشريةأن العديد من أغذيتنا يحتوي على مبيدات  تبين

الطبيعية تكون مسرطنة  الحشريةمبيدات ال هذه أن نحو نصفوالنباتات للوقاية الذاتية، 
تهلكه على مبيدات طبيعية للحشرات بكميات تفوق كثيراً ويحتوي الغذاء الذي نس. للفئران

ملي  1500نحو كل يوم  يستهلك الفرد االعتياديوقد تقدر أن . المواد الكيماوية الزراعية
 ملي غرام من بقايا المبيدات 0.1 غرام من المبيدات الطبيعية للحشرات مقارنة بأقل من

لى هذه الدرجة إماذا يقلق الناس ل. (Ames and Gold, 1990) الحشرية اإلصطناعية
نا في الوقت الذي توجد ية الزراعية في غذائئايمن المواد الكيم القليلة جداًبسبب البقايا 

كيماوية مشابهة بكميات تفوقها كثيراً من مصادر مصنوعة طبيعيا؟ ونتيجة لهذا  فيه مواد
غ طائلة من النقود اآلن التي تتطلب إنفاق مبال المتشددة القلق الزائد، توضع التشريعات

 .   متناهية في الصغر  فعالً لخفض المخاطر التي هي
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 ةمتواضع اتاستثمار منكبيرة  فوائدالصحة العامة على  مجاليمكن الحصول في 
يمكن تأثيرات المواد الكيماوية واإلشعاع مع  االهتمام غير المتناسبمقدار و. نسبياً

 ,.Tenges et al)طراخملخفض مستوى ال ادالكبير غير المعت اإلنفاقمالحظته من 

1995; Cohen, 1980) . سنة واحدة مدة قدر متوسط كلفة المجتمع لزيادة عمر فرد
 أثناء قيادة المركباتمان لوضع حزام األ للمتطلبات اإلجبارية بالنسبةدوالراً  69بنحو 

فقط  20لى إ في كل ميل 40أعمدة الكهرباء من  اكتظاظدوالراً نتيجة خفض  30,602و
المسح دوالر عن طريق  20200لمدة سنة بكلفة  واحدة ويمكن إنقاذ حياة. للميل الواحد

التدخل إلنقاذ الحياة عن طريق  إنف ذلك وبخالف. ى ارتفاع ضغط الدمالسكاني لمرض
 33مليون دوالر لكل سنة حياة وأكثر من  14يكلف  قد تقدر بأنه السيطرة على البنزين

النويدات المشعة من إطالقات ياة تنقذ عن طريق السيطرة على سنة ح مليار دوالر لكل
  . منشآت دورة وقود اليورانيوم

إذا أصبح استخدام . واحدة مبكرة ويمكن للمرء كذلك أن يقدر كلفة  تجنب حالة وفاة
دوالر لكل حياة  40000ن الكلفة تكون إكاشفات الدخان إجبارياً في جميع غرف النوم، ف

التنظيمات ن سياسة لجنة إذلك، فبخالف و.  (Graham and Vaupel, 1981)تنقذ
يجري ) سيفرت-شخص 0.01(ريم -دوالر لكل شخص 1000النووية التي تبرر إنفاق 

حالة مرض سرطان مفترضة يجري  مليون دوالر لكل 2.5 مقدارها تجنبها، يكافئ كلفة
لى الجو إالمطلق  210-ونيوملتخفيض البول وفي مقترح لوكالة حماية البيئة. منع حدوثها

مليون دوالر لتجنب  200نحو  فإن ذلك يكلف خمسة منتجين للفسفور الفلزي جانبمن 
  . (EPA, 1984b) ةواحد إصابة سرطانية

تبقى ، للحياة هو عمل بغيضوبينما يجد عدد كبير من الناس أن وضع قيمة بالدوالر 
 بعيناألخذ  المعتاد والضروري فإنه من الصحة العامة برامجإدارة  حقيقة أنه عند

هي هذه و. ار كلف البرامج المقترحة مقارنة بالفوائد التي سوف تنتج عنهاـاالعتب
وضع بيتعلق فيما في المجتمعات التي تدار جيداً  التخاذ القرارات المتبعة ةـالطريق
مساعد المرور، إضافة معدات لمكافحة الحريق، أو تعيين رجال شرطة و كادر  أضواء
  .طبي 

التنبؤ بمستويات التعرض للمستقبل بالبيئية  بالنمذجةتسمح البرامج الحديثة المتعلقة 
. أكثر أجهزتنا تطوراً إمكانات القياس لدىتتجاوز  التعرضمستويات من وعند البعيد، 
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الذي يتعلق بموقع مقترح والبيئية الصادر عن وزارة الطاقة  اآلثارورد في أحد بيانات 
 يتلقىسوف "ت ما ينص على أن الشخص الذي يعيش قرب الموقع المقترح النفايا لخزن

نه جرى تقدير التأثيرات أ، و"سنة 50ريم للعظام خالل مدة  8-10×1.1  جرعة مقدارها
أدنى  وال يوجد في الوقت الراهن حد.  (U.S. DOE, 1979a) الصحية طبقاً لذلك

لى إامالت الخطورة التي تستند للتأثيرات الصحية التي يمكن تقديرها باستخدام مع
لى إولكن (على التنبؤ  ةردقْالم ب التي لهاوالفرضية الخطية المصاحبة لبرامج الحاس

آخر الذرات المشعة المطلقة في مجرى  تفككبمحل وزمن ) درجة عالية من عدم التيقن
  . النفايات

 يشغل نفسه بتوافه ينص على أن القانون ال ـهناك مبدأ قانوني له عالقة بهذا النقاش 
ويجب أن يدخل هذا المبدأ األساسي في .  "de minimis non curat lex"األمور

ويبدو منطقياً . ، ليس فقط للمواد المشعة، ولكن للمواد السامة كذلكالتنظيميةالممارسات 
لجرعة لبتحديد مستوى  التنظيميةام المؤسسة ـراً، قيـمن ذلك كثي رـورة أكثـبص
.  (Eisenbud, 1981b)التنظيميـ الحد األدنى لالهتمام  (de minimis dose)  الدنيا

بسهولة  كجرعة دنيافي السنة ) ملي ريم 10(ملي سيفرت  0.1ويمكن الدفاع عن جرعة 
 قيم الجرعة الفعالة الناجمةفي  حدود التفاوتلى المبدأ األساسي بأنها تقع ضمن إاستناداً 

 10( ملّيسيفرت 0.1مكن أن يقال أن جرعة مقدارها وبالطبع ي. عن المصادر الطبيعية
 تبلغجماعية جرعة ينتج عنها يمكن أن  مليون شخص 260 يتلقاها في السنة) ملي ريم

، وباستخدام معامل خطورة )ريم-شخص 106 × 2.6(سيفرت -شخص 410 × 2.6
نه يمكن أن ينتج عن ذلك نحو إمرض سرطان لكل سيفرت، ف 0.05للجمهور مقداره 

 .غير متوقع يكون هذا تأثيراً  ولن. في السنة مبكرةوفاة  1300

 اتلى انه من غير المحتمل أن يولد مجموع الجرعإن الخطأ في هذا النقاش يعود إ
باستثناء ( الناجمة عن صناعة الطاقة النووية والمصادر األخرى للنشاط اإلشعاعي

ملي ريم  10 امقداره وسطةجرعة مت )اإلشعاع الطبيعي واالستخدامات الطبية لإلشعاع
المحارق، أو ومن ويمكن أن يؤدي اإلطالق من المفاعالت، . مليون شخص 260 يتلقاها

ن أحد إو. قابل للقياس لجزء صغير من السكان لى تعرضٍإ ،مواقع خزن النفايات
اإلستثناءات الممكنة هو االستخدام العسكري لألسلحة النووية كما كانت الحالة خالل مدة 

وربما يكون تراكم النويدات ذات أعمار النصف الطويلة مثل . ارب في الجوالتج
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ن هذه إومع ذلك، ف. آخر في جو العالم استثناء 85-والكربتون 129-، اليود14-الكربون
وقود والتي يمكن الة جإعادة معال عدد قليل من محطاتالمطلقات يمكن أن تنشأ عن 

ى السؤال المتعلق ن المسألة مبنية علإبالتأكيد فو. ها بكلف قليلة جداًب رقابةنظم  وضع
لى مثل هذه إاإلشعاعية العالية  اتتأثيرات اإلشعاع عند الجرع استقراء بإمكانية
 قليلةال ات اإلشعاعيةالمتعلقة بتأثيرات الجرع الدراساتوال تستثني . المنخفضة اتالجرع

الخلفية اإلشعاعية  وىالتي في نفس مست اتالجرع عنداحتمالية عدم حدوث تأثيرات 
(NAS/NRC, 1990) .  

 التنظيميمن االهتمام  التعرض اإلشعاعيويمكن أن تستثنى الغالبية العظمى من مصادر 
كحد أدنى  في السنة) ملي ريم 10(ملي سيفرت  0.1 مقدارهافيما لو اعتبرت جرعة 

نشاط لى الإوهذه القيمة تقع بصورة جيدة ضمن االختالفات في التعرض . للجرعة
النووية  التنظيماتحاولت لجنة . اإلشعاعي الطبيعي الذي نصادفه في حياتنا االعتيادية

ملي  0.01(ملي ريم واحد  تحدد أنسياسة  أن تتبنى 1990في وقت مبكر من سنة 
تراجعت عن ذلك  سريعاً ما ، ولكنهاالتنظيميلالهتمام  هو الحد األدنىفي السنة ) سيفرت

  . والجمهور لذلك سالكونغرنتيجة معارضة 

  :وكمثال لذلك نورد الحقائق التالية ، رئيسية في الصحة العامةوللواليات المتحدة مشاكل 

المراكز الصحية في المناطق السكنية لعدد من المجتمعات بسبب عدم توفر  إغالق
الوسائل أو الدوافع لتلقيح األطفال ضد  لىإمعظم األهل  وافتقار،  المالية المخصصات

 حول التخطيط العائلي الالّزم اإلرشاد وصعوبة الحصول علىالشائعة،  المعديةراض األم
ن فشل إ. مسائل تتعلق بالصحة البيئية كلها هذهو ذلك؛هم بحاجة ل نالذي بالنسبة للفقراء

التخلص من الحصبة  في فشالًسوف ينعكس المجتمع في توفير هذه االحتياجات األساسية 
أيدينا، وفي عودة ظهور مرض السل وبعض األمراض التناسلية عندما كان ذلك بمتناول 

  . التخلص منها في هذه البالد اقترببعد أن 

حول بعض المسائل مثل  الجماهير على أسماع المنظمات المعنية بالبيئة تسيطرغالباً ما 
اإلنشاء المقترح للمحارق، مواقع الطمر، أو تغيير القوانين العامة التي تتضمن تخفيف 

بالرغم من تأكيد  تحدث المعارضة، وكحالة نمطية. لقيود التي تحكم ردم النفايات المشعةا
وإنه لمن المؤسف . محسوسةبأنه لن تكون هناك تأثيرات صحية  المختصةالسلطات 

المشكالت  بالتحكم فيلتأييد البرامج الخاصة  لم يجر تجنيد مثل ذلك النشاط أنهكثيراً 
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ولو ؤن كم سيرحب مسون البيئيوويجب أن يفهم الناشط. ئيةالتقليدية في الصحة البي
تأييدهم في اجتماعات مجلس المدينة حيث غالباً ما ينتج عن  بالحصول علىالصحة 

مثل  بشأن بعض الواجباتللفقرات الواردة في الميزانية  المخصصاتالقرارات تخفيض 
لمشاكل البيئية التقليدية الجرذان، فحص البيوت، تنظيف الشوارع، ومئات من ا التحكم في
 واللصوصن الجرذان والشوارع القذرة، وكذلك مروجو المخدرات المتجولون إ. األخرى

المسائل البيئية  منسالمة اإلنسان  وهم أشد أثراً علىفي الشوارع، هم جزء من بيئتنا، 
ال يتناسب  المالية بمعدل المخصصاتالتي تالقي حالياً اهتماماً شعبياً أكثر والتي تستهلك 

  . مطلقاً مع مخاطرها الصحية
وينعكس هذا القلق والتوتر في في البيئة ؟  النزرةحول الملوثات  القلقلماذا مثل هذا 

إن . بصرف مبالغ مالية كبيرة إالّ العديد منها يمكن تنفيذ ال القوانين التي تصدر والتي
غير ( لزاميةإ مخاطر قبول أيةيعارضون جزءاً من اإلجابة هو أن بعض الناس 

 تركيبةمهما كانت الفوائد قليلة أو كثيرة وهؤالء هم من األفراد الذين لديهم  )تطوعية
لى مياه الشرب في أجزاء متعددة من الواليات إمنع إضافة الفلور  النوع الذي عقلية من 

التثبت الذي جرى وفي تسوس األسنان  الذي حدث الكبير االنخفاضالمتحدة بالرغم من 
دون أية ، ومن الماء جرت فيها فلورةعاماً تقريباً في المجتمعات التي  50لمدة  منه

 الفوائد والمخاطروهم مواطنون ال يعون بأنه يجب القيام بالمقايضة بين . تأثيرات ضارة
وتتضمن جميع . إن ذلك غير ممكن مطلقاً. شيئاً محدداً وليس شيئاً آخرنهم يريدون إ :

من أن المزايا  التأكدللمجتمع  ويبقى، من مستويات المخاطر اًالمخترعات التقنية بعض
  . البيئية اآلثاراستخدام طرق تحليل بتفوق المخاطر 

النفايات تأثر أيضاً بالعمر الطويل لبعض نظرة الجمهور للنشاط اإلشعاعي تإن 
المشعة الناتجة عن االنشطار النووي، وهذا صحيح بصورة خاصة لعناصر  )المخلفات(

حقيقة  الحجة المخادعة تغفل عنإالّ أن هذه . بعد اليورانيوم مثل عنصر البلوتونيومما 
تلقائياً ويمكن  تتفككأن الملوثات البيئية المستقرة مثال الرصاص، الزرنيخ والزئبق ال 

وبالرغم . هي موجودة بصورة دائمة في البيئةف. ال نهائيةلها فترة نصف عمر  القول بأن
أخذنا كميات متساوية من النوعين فإن خطورة المواد المشعة ذات من أنه صحيح إذا 

عمر النصف الطويل أكثر من خطورة العناصر المستقرة إالّ أن األخيرة توجد بكميات 
  .كبيرة جداً مقارنة بالمواد المشعة 
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بحقيقة أن فترة نصف عمرها طويلة ولكن  ال تتعلق كثيراًالمشعة  لنفاياتأذيات اإن 
 المائيةالتحريكية الجيوكيميائية و وباآللياتالتي يجري بها تخزين هذه المواد بالطريقة 

  .التي يمكن أن تنتقل بها هذه المادة إلى الوسط الحيوي  )الهيدرولوجية(
   (The Special Case of Plutonium) الحالة الخاصة بالبلوتونيوم

والخطورة  الحقيقيةطورة التباين بين الخ يصبحيمكن أن توضح قضية البلوتونيوم كيف 
اعتاد الجمهور على قراءة أو سماع أن البلوتونيوم يسبب . الجمهور يستشعرهاالتي 

المجتمعات قلقاً شديداً  وتبدي". وإنه من اكثر المواد المعروفة خطورة"مرض السرطان، 
الحظنا في . جوارهمعلى البلوتونيوم سوف تمر من  تحتوين شحنات أ تعلمعندما 
من البلوتونيوم في التربة بالقرب من مصنع روكي  قليلةأن وجود كميات  12الفصل 

فالتس كان أساساً لقضية كبيرة فريدة من نوعها ضد الشركة التي أدارت المصنع لصالح 
، يمكن صنعياًعاماً من الخبرة مع هذا العنصر المنتج  50بعد وومع ذلك، . وزارة الطاقة

فعالة ، كانت )السيطرة عليه( التحكم به فإن طرائق هسمعت نقول بأنه على الرغم منأن 
كل الذين يتعاملون معه والجمهور الذي يحتمل أن يتعرض له كملوث  في تأكيد سالمة

  .(Eisenbud, 1994b; Wheelright, 1995; Sutcliffe et al., 1995)بيئي 

ع القنبلة النووية تولدت الخشية من التأثيرات المسرطنة للبلوتونيوم عند تنفيذ مشرووقد 
خالل الحرب العالمية الثانية نتيجة للخبرة المأساوية مع الراديوم خالل األربعين سنة 

أيضاً ذو عمر  239-بأن البلوتونيوم ن في فترة الحربمخططوالوعندما أدرك . السابقة
 جتَنْي يمكن أن، وأنه جسيمات ألفا منه وتنبعث يقصد العظام نهإ، وكذلك إشعاعي طويل

لم يجر والذي  .يمكن تفهمه انبثق اهتمامتقدر بالطن المتري وليس بالغرام،  بكميات
ية ئايية والكيمئنه كانت هناك اختالفات كبيرة في النواحي الفيزياأإدراكه في ذلك الوقت 

فامتصاص الجسم للبلوتونيوم  .لى درجة عظيمة مخاطر البلوتونيومإ لعاملين يضعفان
 والبلوتونيوم. يجري بدرجة أقل كثيراً من امتصاص الجسم للراديومالمبتلع إلى الجسم 

وإن هناك . مقيداً في التربة بسبب قوة التماسك التي يرتبط بها بمعادن التربة يصبح
كا في يليمن الس اختالفات رئيسية في قابليات الذوبان، إذ يكون البلوتونيوم أقل ذوباناً

أخرى فإنه ثبت أن الطرائق المستخدمة لتوفير ولجميع هذه األسباب، وأسباب . الماء
كانت  . لى البلوتونيوم في الواليات المتحدة كانت فعالةإالسالمة ألولئك المتعرضين 

اإلصابة بمرض سرطان العظام هي الحالة المفردة الوحيدة المعروفة التي سببها 
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بلوتونيوم بصورة لى الإعاماً لعامل تعرض  50البلوتونيوم في الواليات المتحدة خالل 
كان هناك خوف ملح من أن استنشاق جزيئات . كبيرة في وقت مبكر من البرنامج

البلوتونيوم يمكن أن يكون سبباً لحدوث السرطان بصورة خاصة حيث أن أشعة ألفا 
المنبعثة يمكن أن تعطي جرعة عالية في المحيط المباشر للجسيمات المستنشقة، إالّ أنه 

  . لحالة ليست كذلك كما هو موضح في الفصل الثانيتبين فيما بعد أن ا
  

א    (Public Perception of Technology)א

إالّ أن ، يةالتقن اتبالرغم من حقيقة أن العديد من المخاطر الجديدة قد نتجت عن التطور
في األيام السالفة،  عمارناأ ا كانت عليهقد أعطتنا أعماراً أطول عم حقيقة التقنية الحديثة

 وقد .خالل حياتنا المنتجة مع أيام من المرض أقل كثيراً عما كانت عليه في السابق
أكثر  ثرواتاآلن يولدون  نين العاملأ لى درجةإزادت التقنية كذلك من إنتاجية اإلنسان 

ا كان فيال من في عددأيام،  ن األسبوع الذي يتضمن خمسةإ. الماضي ساعات أقل عم
المسموعة والمرئية  ة المنزليةيوالرفاهالسفر وإجازات سنوية و عمل ساعة 40بواقع 

الحديثة، هي نتيجة لالبتكارات  لنمط الحياةذات الجودة العالية، والمزايا المتعددة األخرى 
من هذه المخترعات مخاطر  العديد بلَولكن، ج. في القرن العشرين حدثتالتقنية التي 

استخدام القدرة ومخاطر إنتاج، توزيع : ومن أكثر هذه المخاطر وضوحاً. جديدة
من تعدين ذلك و هذه المخاطر بسبب الفوائد المرافقة لها تَقَبَلتعلمنا وقد  .الكهربائية

  .المكاتب أو المصانعفي ولى استخدام الكهرباء في المنازل إالوقود 

من الجمهور  التي يتعرض لهااطر قبول المخ تحدد ،القرن هذا في النصف األول من
أو في  االتحادية سواء المناسبة للوكاالت حمس قدف .الحكومة بالتشاور مع الخبراء جانب

مجلس البحوث الوطني، المجلس الوطني للوقاية من /األكاديمية الوطنية للعلوم الوالية،
قة العمل التي تخدم طري أن تقرالخبراء واإلشعاع والقياسات، لجنة الجمعيات المهنية، 

ثق المواطنون اآلن ال ي. وهذه ليست الحالة اآلن. المصلحة العامة بأفضل صيغة
 الناسف. اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهمب بعد اآلن اآلخرين يفوضوالن بالسلطة، و
وعلى األخص، في النواحي البيئية حيث احتلت . باتخاذ القرار بأنفسهم يرغبون

معنى  أصبحت تتضمنمشاركة محل الحكومة الممثلة، وإن كلمة خبير ديمقراطية ال
  .ازدرائي
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 وهذا يكون بدرجة أقل. بالسلطات العلمية عدم الثقةوتشارك وسائل اإلعالم الجمهور 
ن، ألن معظمهم قد تدرب بصورة علمية، يبالنسبة لكتاب المواضيع العلمية المحترف

ن العديد من كتاب المواضيع إولسوء الحظ، ف .معلوماتهم مون مصادركيف يقيويعرفون 
. أقل اآلن عما كان يحدث في السابق بدرجةالعلمية يساهمون بالكتابة عن األخبار البيئية 

كالهندسة الوراثية، علوم لتطورات في الحقول األخرى ل اهتماماتهم يكرسونوهم 
القضايا البيئية ألنهم والبعض منهم قد يتجنب الكتابة عن . ، علم المواد، والطبالفضاء

يكون لديهم مشاكل في إمرار تقاريرهم وربما . الموضوع كيف جرى تسييسيدركون 
عناوين نرى  النادر أن فمن، ومهما كان السبب. المتوازنة من تحت أيدي المحررين

العلوم المعروفين جيداً حول موضوعات الصحة البيئية عندما تتم  تشير إلى كتّاب
  .ئل اإلعالم مناقشتها في وسا

وسائل اإلعالم وجود انحياز في  (Koren and Klein, 1991) كورين وكالين أوضح
التي تظهر عدم وجود (الدراسات السلبية المتعلقة بتأثيرات اإلشعاع لكتابة عن ل

ظهر التي تُ اهتمامها بالتقاريرمثل هذه التقارير اهتماماً أقل من لتعطي هي و، )تأثيرات
من وجهة  وال يقتصر أصل اإلنحياز). ضارة تأثيرات أي تظهر حدوث( إيجابيةتأثيرات 

وأكثر من . مجابهته السهللكتابة عن المسائل البيئية، وليس من فقط على االجمهور  نظر
 إلى وغالباً ما يجري حجب الرسائل التي ترد. ذلك، من الصعب دحض التقارير المثيرة

أكثر  حتى يرغبون في تصحيح ة الذينمن ذوي المعرف قراءالعن النشر من  الصحف
وآلية تصحيح الخطأ في تقارير التلفزيون والمذياع تكاد تكون غير . وضوحاًاألخطاء 
  . موجودة

المسائل البيئية، ألن  علىبصورة جيدة  مطلعن الجمهور غير أيقال في بعض األحيان 
لعلماء ال أن االمشكلة ليست و. يتواصلون بصورة جيدة مع الجمهورالعلماء ال 

ومن النادر أن تعطى لهم الفرصة . ألنهم ال يتواصلون تماماًولكن  يتواصلون جيداً
وغالباً ما يمتنع العلماء عن إجراء . مع الجمهور على أسس يعتقدون أنها عادلة للتواصل

لى ما يذكرونه بدقة، إتجر اإلشارة ن بأنه ل يعلمون هماإلعالم ألن مع وسائلالمقابالت 
ال يقيمون وزناً ر قدرة على إثارة المشاعر وف يهاجمون من آخرين أكثوأنهم سو
الذين ال توجد لديهم خلفية علمية وقتاً قصيراً  المراسلونوغالباً ما يعطى . للحقائق

قل دقة أتقارير  يؤدي إلى إعطاء الشيء الذيالمحررين،  جانببصورة غير منطقية من 
  . مرغوبا هو مم شموليةوأقل 
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د لديه أية خبرة شخصية يستند إليها لكي يستطيع أن ـالعادي ال توج المتوسط والمواطن
مفهومه أو  يجعلالتي تصاحب التقنية المتقدمة، الشيء الذي المخاطر  يحكم على
يعلمون الطرائق التي من الناس قليل و. للمعلوماتيتأثر بالمصادر الخارجية  امفهومه

فإن معظم كثر من ذلك، أو. لومات في المكتباتللمع األوليةالمراجع  يمكن بها دراسة
الوقت أو التدريب التقني المطلوب للقيام بالبحث المثمر في  األفراد ال يتوافر لهم

المصادر األولية هي  واإللكترونيةلذا، أصبحت وسائل اإلعالم المطبوعة . المراجع
ية السكان، الخاصة بحما المجموعات منشورات والمصادر الثانوية هي. للمعلومات

 . وللكثير منها اتجاه قوي مضاد للطاقة النووية

االستفتاءات بنشر سلسلة من  (Rothman and Lichter, 1985) روثمان وليختر قام
. قيادية مختلفة في الواليات المتحدة مجموعات حول مواقف اإلسترشادية) االستبيانات(

فقط من قيادات % 6.4بنعم نحو أجاب  ؟" النووية آمنةهل المحطات "على السؤال  رداً
من عينة عشوائية مؤلفة من % 60.2ويقارن ذلك ب . رـالجماهي مصلحةمنظمات 

عالماً اختيروا من  279 ومن بين". رجال ونساء أمريكا العلميين"عالماً اختيرت من  929
من الخبراء  %98.7منهم بنعم، كما أجاب بنعم % 76اختصاص يتعلق بالطاقة، أجاب 

من مخرجي ومنتجي % 14من ذلك، أجاب  النقيضوعلى . ل الطاقة النوويةفي مجا
فقط من منتجي ومخرجي برامج % 13األفالم السينمائية بما يؤيد ذلك، كما أجاب بنعم 

من الصحفيين % 50ن أب )االستبيان( المسحأوضح لى ذلك، إإضافة . التلفزيون الناجحة
من  %85 أيضاً بذلك أفادقة النووية، كما للطا دى الدعم العلميـلوا من شأن مقد قلّ

ان رالف ـوربما يوضح ذلك لماذا ك. المخرجين والكتاب والمنتجين لبرامج التلفزيون
من وهو معروفة مضادة للطاقة النووية،  عالماً، وله وجهات نظر هو ليسنادر، الذي 

لبث الرئيسي في موضوع الطاقة النووية في وقت ا" كخبير" استضافتهم جرتكثر الذين أ
  .(Media Institute, 1979) ات من القرن العشرينيللتلفزيون خالل السبعين

د للجمهور تجاه المسائل النووية هو جزء من ـذر الزائـبأن الح مـنختويجب أن 
ي البيئي ـة للنشاط اإلشعاعـر فقط على الرأي بالنسبـراً ال تؤثـر كثيـكبأظاهرة 

 ر ذلكـوإلى متى سيستم. رـألخرى من عناصر األثاات ـاه الملوثـولكن كذلك تج
د ـون قـيكالسطور وحتى زمن كتابة هذه . ة حزر أو حدسـال يعدو كونه مسأل فإنـه
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أو  ههدوئاً وال تبدو أية دالئل على ـثالثين عامنحو د ـالوضع السائ ى علىـمض
  .  خموده
אא א  The Positive Side of Popular)א

Environmentalism)    
أن وسائل : ناقشنا بعض الجوانب السلبية للحركة البيئية الحديثة، ومن ضمنها ما يليلقد 

غير ( بصورة رديئة مخططةأصبحت األولويات واإلعالم مذنبة بالمبالغة والتشويه 
بة لى درجة تثير القلق، وصالإالمهنية  مفرغاً منصبح موضوع حماية البيئة أ، و)مرتبة

. التعصب الدينيمن صفات  بها الكثيربعض الناشطين البيئيين  التي يمارسها المواقف
  . من الدعوة البيئية معتبرخير  فإن هناك، المثالبولكن على الرغم من هذه 

في مقابل منافع نظام هو الثمن الذي يجب أن ندفعه  التسامح مع قدرٍ من التطرفإن 
يكتنفها الفضول واألسرار  مقراطية التي تعمل بطرقففي الدي .المجتمع التعددية في

ن أ ديد من األشياء الجيدة التي حدثتلعل الغامضة ويسودها السخط والغضب، ما كان
األكثر  توجهات اآلخرين) أغرق(غالباً ما غمر الذي  )4(صراخ الشعبيينلوال  تحدث
  .اعتداالً

المسائل الجدلية ستند أن تأقل حدة، و جدل الشعبيينوربما يتمنى البعض أن يكون 
على ستناد على العواطف، ولكن بصورة أكثر على الحقائق المثبتة بدالً من اإل المطروحة

وفي . جيدةالمجتمع بصورة  خدمواالبيئيين قد  المتطرفينأن  المدى البعيد سوف نتبين
لى إنه ربما في بعض األحيان يكون ضرورياً الوصول إالمجتمعات الديمقراطية، ف

ومع . منظمبحذر  على التفكيرأي شخص مدرب  من الحدة ما يضايقألهداف بلغة فيها ا
المعنيين بقضايا السياسة الجماهيرية هو المتأصل أو المالزم للغة العلماء ن الحذر إذلك، ف

  .المهتم بال شك أكثر إثارة للناشطين األقل صبراً وحتى للجمهور 
وعبروا عن رسالتهم التي  أوضحوا وجهة نظرهم وعلى أي حال فإن البيئيين الشعبيين قد

بفحص مشاعرنا ودوافعنا مجتمعين  فيهافترة نقوم هو فهمت بوضوح، وما نحتاجه اآلن 
الحفاظ على  علينا بنفس الوقت،وللسماح لنا بتسجيل أولوياتنا في الصحة البيئية، بينما 

. الماضية العقود الثالثةالل الذي تولد بالنسبة لحماية البيئة خ الهامالجماهيري   الدعم
                                                 

وهو الحزب الذي دعا إلى  1891الذي أنشئ عام  الشعبيين هم أعضاء حزب الشعب األمريكي )4(
  .ة الخاصة لألراضي سيطرة الدولة والحد من الملكي
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ويجب أن نسأل . وليس هناك أي شك بأن هناك حاجة إلعادة مراجعة أولوياتنا البيئية
 مطلقات من بذل للتخفيض المتتالييفيما إذا كان المقدار الكبير من النقود والجهد الذي 

تصميمها  رييجالتي  المتعددة المكلفةالصناعات النووية، واألساليب  في المواد المشعة
حماية البيئة في المجاالت  تحت اسملمنشآت النووية والعديد من المتطلبات اإلجبارية ل

 التقليدية في مشاكلاليمكن أن تصرف بصورة أفضل لحل  ،األخرى من االقتصاد
  .الكافي في الوقت الحاضر تتلقى االهتمامالصحة البيئية والتي ال 

ن للمقترحات ين والمعارضيلمفيدة بين المؤيدوفوق كل ذلك يجب أن نشجع المناقشة ا
شخص ما بأن مقترحاً معيناً ال يستحق دعماً ما اعتقد وإذا . التي تتعلق بحماية البيئة

صبح ألنقاش ضده دون أن ينعت بعدو البيئة ـ الذي ا في الحق ،أو لها ،ن لهإمادياً، ف
ديد من القرارات البيئية أن الع نعترفويجب أن . )الهرطقة(البِدعة  شكالً جديداً من

ن بأنهم أعداء للبيئة يويجب أن ال نتهم السياسي. اقتصادية وعلمية كبيرة تعقيداتتتضمن 
  .حول قضية معينة االتجاه الشعبيألنهم ال يتماشون مع 

التي كانت موجودة في  المقيدةلى الممارسات الصناعية غير إويجب أن ال نعود 
من  زيادة ولة عن الكثيرؤالتي كانت مسورن العشرين الخمسينيات والستينيات من الق

نقطة تناقص الغلة حيث زيادة التلوث البيئي، ولكن يجب أن نسأل فيما إذا كنا قد تجاوزنا 
التلوث، بينما نهمل في نفس الوقت  للتحكم فيفي بعض برامجنا  اإلنفاق ال تزيد العائد

عكست الشعبية البيئية تذبذب  فقد. ئيةبعض المشاكل األساسية الخاصة بحماية الصحة البي
وسوف يسجل التاريخ بأن انعكاس الحالة كان . البندول الذي كان يسير باالتجاه الخاطئ

 ومع ذلك،. الذي يجب أن نكون ممتنين له جميعاًاألمر تطوراً اجتماعياً وصحياً رئيسياً، 
بما فيه الكفاية في  ، وليس بعيداًقطعنا أشواطاً كبيرة جداً في بعض االتجاهات فقد

مليارات  إنفاقويجب أن يقوم مجتمعنا بالخطوات التي تضمن عدم :  اتجاهات أخرى
  . بيئيةال تافهة للصحةالدوالرات على مخاطر 

   
אא  What About the Future of) ؟א

Nuclear Energy ?) 

لعدة عقود زمنية، ولكن % 6نحو زداد الطلب على الكهرباء بمعدل سنوي مقداره إ
ألسعار النفط  المتوقعةانخفض بعد ذلك في منتصف السبعينات نتيجة للزيادات غير 

على  ناجح للحفاظجهد  وما تلى ذلك منوالكساد االقتصادي العالمي الذي تبع ذلك، 
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توقع ، ولكن ال يوفي وقت إعداد هذا الكتاب فإن العالم يتعافى من الكساد الدولي. الطاقة
من ويتنبأ عدد %. 6أن يعود الطلب على الكهرباء لنسبة النمو السنوي السابقة التي تبلغ 

وبينما يقل هذا . في السنة% 2,5-2ن النمو المستقبلي سوف يكون بمعدل أب االقتصاديين
نه حتى النمو السنوي إف, في العقود السابقة حدثعن معدل النمو الذي  المعدل كثيراً

وسوف . سنة 35كل  سعة التوليد المركبة في الدولةيتطلب مضاعفة  سوف% 2 بمعدل
 .بأعداد كبيرة في السنوات القادمة طاقة جديدةتكون هناك حاجة لمحطات 

مهم لغاية منتصف  رلن يكون للطاقة الشمسية أو لمصادر الطاقة المتجددة األخرى تأثي
 نفسه ويمكن قول الشيء. كفيما إذا حدث ذلقل تقدير، أن على يالقرن الحادي والعشر

االعتماد سيكون على األمة المنظور  فإنه في المستقبل، ولذا. حول طاقة االندماج النووي
على الفحم الحجري والنفط والطاقة النووية، ولكن كلفة النفط واعتمادنا على المصادر 

الحجري  و يكون الفحم. لتوليد الكهرباء النفط نبية يجعل من غير المحتمل اختياراألج
بيئية المهنية والسالمة المرشحاً محتمالً لتوفير احتياجات المستقبل، ولكن هنالك مشاكل 

كسيد الكربون الذي ينتج أأصعبها التأثيرات الجوية لثاني  وسيكونمالزمة الستخدامه، ال
كسيد أاحتمالية زيادة تركيز ثاني و .(NAS-NRC, 1991)عند حرق الفحم الحجري 

الجو على النطاق  لى زيادة درجة حرارةإفي النهاية  سوف تؤديجو الكربون في ال
ن المترتبات االجتماعية إتبدو ممكنة الحدوث مع كل عقد من الزمن يمر، و وهي العالمي

تلقى اهتماماً سوف   (Greenhouse effect) "لتأثير البيت الزجاجي"واالقتصادية 
لى طلب الطاقة إون سبباً رئيسياً للعودة ويمكن أن تك. صانعي سياسة الطاقةمن  متزايداً

قد يؤدي إلى طلب  عوادم السياراتتخفيض إطالق طلب و. النووية في العقود القادمة
عظم على الكهرباء لتدفئة البيوت ألى اعتماد إالمسيرة بالكهرباء، إضافة  السيارات

د الطلب على سوف تزي للطاقة الكهربائية ن هذه األسواق الجديدةإ. واألبنية األخرى
  . النووية الطاقة

كانت القدرة النووية ستلقى قبوالً جماهيرياً في السنوات القادمة فإن ذلك سوف  ما إذاو
ميم المفاعالت الى تصإعطى ت ي سوفدرجة القبول التيعتمد بدرجة كبيرة على 

ويجب أن يصل المجتمع إلى ). 8الفصل  أنظر(المتطورة التي يجري إدخالها اآلن 
السؤال المثير للجدل حول كيفية تصريف النفايات المشعة  اإلجابة عن حول عام عٍإجما
  . عالية النشاط اإلشعاعيال
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אא אא

. البيئةفي  لها أهمية كبيرةالتي  النويداتالملحق الخواص الهامة لبعض  يلخص هذا
يبحث عن  يوالقارئ الذ. من وقت آلخر للتنقيحالثوابت البيولوجية والفيزيائية تخضع 

ة لتلك هذا الصدد عليه أن يرجع إلى المصادر المباشرة األوليفي  أحدث البيانات
  .البيانات

  .نوضح العناوين الفرعية والبيانات الرئيسية المستخدمةيلي  وفيما

  .رمز النظيرهي  Xالكتلة،  هو عدد Aحيث  (AX)اسم النظير  :النظير

  .)*( NUDATمأخوذة من قاعدة بيانات  :الفيزيائي  عمر النصف

 – 1979( 4-1، أجزاء  30رقم  ICRPمأخوذة من تقرير  :البيولوجي  عمر النصف
 20رقم  ICRPأخذت من تقرير التي  فيما عدا عناصر القلويات األرضية) 1988

(1973a).  

  .أنظر الباب السادس :المستويات الطبيعية

اإلشعاعية  تعطيالطبيعة وفي  المشعة الموجودة للنويدات): للعنصر(اإلشعاعية النوعية 
  .الطبيعي  كل وحدة كتلة للعنصرلاإلشعاعي  النوعية بالنسبة للعناصر بوحدات النشاط

  .6فصل الأنظر  :المشعة الطبيعية النويداتمصادر 

أساليب التفكك واإلشعاعات السائدة والنسبة المئوية  :أساليب وطاقات التفكك الرئيسية
التفكك وبيان الطاقة المتوسطة والطاقة القصوى اإلشعاعية إلشعاعات البيتا  من نوع لكل

                                                           
قاعدة بيانات مستخرجة من مجموعات بيانات التفكك وهي  NUclear DATaى اختصار كلمت )*(

 Evaluated Nuclear" (ENSDF)اإلشعاعي في ملف بيانات التركيب النووى المقدره 
Structure Data File"  في قاعدة للبيانات وENSDF  ملف لبيانات التركيب النووى العملى هي

وتنشر هذه البيانات . نات النووية في معمل بروكهافن الوطنىالمقدرة بواسطة المركز الوطنى للبيا
البيانات المطبقة من هي  والبيانات المستخدمة. كل ست سنوات ويدةراجع كل نتبصفة دورية بحيث 

  : يوهذه البيانات تنشر دورياً ف. 1995ديسمبر 
  45كبر من األذرية لقيم األوزان ال (Academic Press San Diego)أوراق البيانات النووية ) 1(
قل األلألوزان الذرية  (North Holland Publishing Co., Amsterdam)الفيزياء النووية ) 2(

   45من 
  .لكل النظائر المتاحة (John Wiley Seris, Inc. New York)جدول النظائر ) 3(
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 يسفل )دليل( جسيمات بيتا من أكثر من تحول يستخدم رمز ةشعم نويدة طلقت وعندما
  .بينها للتمييز

 اليوميالتناول  ،اإلنسانفي  البارامترات الرئيسية األيضية والمتعلقة بقياس الجرعات
 ابتالع العنصر وكميته المتواجدة بالنسبة للعامل البالغ :للطعام والسوائل وحمل الجسم

، 1979 – 1988 (ICRP)ة الدولية للوقاية من اإلشعاع اللجن(اإلشعاعي  المجالفي 
ICRP  ،1975.(  

، (ALI) السنوي اإلندخال، حد ) f1( قيم الجزء المنتقل من القناة الهضمية إلى الدم 
 11رقم  يالفدرال يقد أخذت من التقرير اإلرشاد (DAC)تركيز الهواء المشتق 

(Eckerman et al., 1988)  وقيم الـALI  والـDAC  تتأسس على أن ال يحدث
للتأثيرات العشوائية، ) ريم 5(يسيفرت ملّ 50تجاوز للجرعة المكافئة لمدة خمسين عاماً 

 النويداتة نتيجة لالستنشاق أو تناول للتأثيرات غير العشوائي) ريم 50(مليسيفرت  500
  .المشعة

 يالذء الهوافي  )AMADميكرومتر  1( ةالمشع النويدةتركيز أيروسول هي  DACو 
حدود في  لمدة عام عمل)  reference man(  يإذا استنشق بواسطة شخص مرجع

هي  المذكورة ALIوكل قيم . واحد باالستنشاق ALIإلى  ية سوف يؤدعسا 2000
  .للتأثيرات العشوائية إال إذا ذكر عكس ذلك

) ريم 2(مليسيفرت  20 يتساووالتى  ALIلقيم  ICRPوالتوصيات الجديدة للـ 
   (ICRP Publication 60,  1991)يرات العشوائية متاحة ولكنها ليست مدونة هنا للتأث

  بالنسبة لعامل هي  وجميع البيانات المتعلقة بالجرعات المقيسة والمدرجة هنا
  " يالشخص المرجع"تعرض ذكر بالغ يتعرض مهنياً وتتأسس على 

“Reference man” (ICRP Publication 23,  1975).  
  المشعة  النويداتة بالسن متاحة بالنسبة لبعض المتعلق ICRPوقيم 

(ICRP, 1990, 1994a, 1995).  
تحدد معدل خروج المواد المشعة من  :(IC) (Inhalation class)مرتبة االستنشاق 

  :هي  والمراتب المختلفة. (clearance rate)الرئتين 
D   ) أيام 10<  الرئويفترة عمر النصف(  
W   )يوم 100 -  10 الرئويف فترة عمر النص(  
Y   ) يوم 100>  الرئويفترة عمر النصف(  
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  معامالت التعرض ـ تحول الجرعة  :عتبارات إضافية لقياس الجرعاتإ

(Exposure – to – dose conversion factors) يمأخوذة من التقرير اإلرشاد 
المعامالت  وما لم يذكر غير ذلك فإن. (Eckerman et al., 1988). 11رقم  يالفدرال
  .إتجاه مكافئ الجرعة الفعالةفي هي  المحددة

احتجاز الشكل  :(Whole Body Retention Function)دالة االحتجاز لكل الجسم 
  كل الجسم في  من العنصر (stable) المستقر

(ICRP Publication 30, 1980, ICRP Publication 54, 1989)  
معامالت  :(Systemic transfer Fractions)الجسم إلى أجهزة  حصص اإلنتقال

من مكان االنتقال إلى أعضاء محددة أو  (Fractional transfer)االنتقال الجزئية 
  .(ICRP Publication 30,  1980)جميع الجسم في  أنسجة

  
  (3H) :א

  : عمر النصف

  سنة 12.3 :الفيزيائي 
  )يوم 18- 4فى مدى (أيام  10  ~ : البيولوجي 

من ) للتر يكوروبيك 25-5(بكريل للمتر المكعب  930-190 :تويات الطبيعيةالمس
  ).المياه السطحية وذلك قبل بدء تجارب األسلحة النووية

، االنشطار الثالثى، التحطم من األشعة  N  ،Oمع  يتفاعل اإلشعاع الكون :المصادر
يوم الناتج طبيعياً من التريت العالممخزون . 6Li (n , α) 3H،  (Spallation)الكونية 

 6.6(تابكريل لكل ميجاطن يب 240: معدل اإلنتاج). يميجاكور 26(تابكريل يب 960هو 
مفاعالت الماء  يتج األسلحة الحرارية النووية، وفمن نوا) لكل ميجاطن يميجاكور
سنة  يكهربائ طتابكريل مجاوايب 740 – 560 يينتج أساساً من االنشطار الثالث الخفيف

ثانوياً من تفاعل النترونات مع العناصر  و )سنة يكهربائ طميجاوا يركو 15-20(
 11جيجا بكريل ميجاواط كهربائي سنة لمفاعل الماء المضغوط و 380ـ  190الخفيفة، 

كوري  10ـ  5( كهربائي سنة لمفاعل الماء المغلي جيجا بكريل ميجاواط 33ـ 
  ).سنة على الترتيب يكهربائ طكورى ميجاوا 0.9-0.3ميجاواط كهربائي سنة و
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، الطاقة  0.0057الطاقة المتوسطة  -β ):ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 
  %).100( 0.0186القصوى 

. (H2O)العمليات األيضية كماء في  يدخل :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة
ذ بخار وأخ. الرئتينفي  من اإلشعاع% 0.005يستنشق ويطرد مع ترسيب  HTغاز 
معدل ليشمل امتصاص  DAC .من االستنشاق واالبتالع% 100يقارب  HTOالماء 

  .الجلد لبخار الماء 

  جميع الجسم : يالعضو الرئيس

  كلغ 7 : الجسمفي  كمية العنصر

  كلغ 42 : الجسمفي  كمية الماء

  رامغ 350 : يدروجين إلى الجسمهمن ال يالدخول اليوم

  : اإلنسانفي  ة والمتعلقة بقياس الجرعاتالبارامترات الرئيسية األيضي

f1      =1 )جميع األشكال.(  

ALI    =3000  لالستنشاق وابتالع بخار الماء) يميكروكور 410×  8(ميجابكريل.  
DAC  =0.8  من )3للسم يميكروكور 5-10×  2(ميجابكريل للمتر المكعب ،  

  .بخار الماء
، )3للسم يكروكورمي 0.5(ر المكعب ـميجابكريل للمت  410×2= 

  . يعنصر

سيفرت  11-10×  1.73االبتالع واالستنشاق،  :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ
الجرعة لألفراد زادت . لبخار الماء) مليريم لكل ميكروكورى 2- 10×  6.4( لكل بكريل

  مع ) سنة/مليريم 0.2(سنة /ميكروسيفرت 2 حوالي ات عنديوسط الستينفي  زيادة عظمى
  من المصادر الطبيعية للتريتيوم ) سنة/مليريم 0.001(سنة /نانوسيفرت 10إضافة 

(NCRP 62, 1979).  

  0.693t/10-e = R(t) :دالة االحتجاز لكل الجسم
  .باليوم يهي الزمن المنقض tحيث 
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  (14C) 14−א:א

  :  عمر النصف

  .عام 5730 :الفيزيائي 

  .يوماً 40 : البيولوجي 

 الجو قبل عصرفي  المادة الحية وثانى أكسيد الكربونفي  وعيةاإلشعاعية الن
 يوف). رامغكورى لكل وبيك 6.1(رام غبكريل لكل كيلو 230 :االختبارات النووية
  .يروحفون القيم أقل بسبب حرق الوقود األاألماكن الحضرية تك

األسلحة ؛ اختبارات  14N (n, p) 14Cترونى من األشعة الكونية التنشيط الن :المصادر
 38(السنة في  تابكريليب 1.4طبيعياً : معدل اإلنتاج على سطح األرض. النووية

تابكريل لكل يب 1.3من اختبارات األسلحة الحرارية النووية، ) السنةفي  كيلوكورى
  ).لكل ميجا طن يكيلو كور 34(ميجاطن 

الطاقة  ، 0.0495الطاقة المتوسطة  -β ):ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 
  %).100( 0.156القصوى 

لف باختالف المركب الكيميائى األيض يخت :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة
  .يوجد به النظير يالذ

  .كل الجسم :الرئيسي العضو 

  .كلغ 16 :الجسمفي  كمية العنصر

  .كلغ 0.3 :الطعام والسوائلفي  للعنصر ياالبتالع اليوم

   :اإلنسانفي  األيضية والمتعلقة بقياس الجرعات البارامترات الرئيسية

f1      =1.  

ALI    =90  االستنشاق أو االبتالع للمركبات ) ميكروكورى 2000(ميجابكريل
  .مةوالعضوية المرق

  .COاستنشاق ) ميكروكورى 610×  2(ميجابكريل   410×  6=  
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  .CO2استنشاق ) يميكروكور 510×  2(ميجابكريل  8000= 

DAC  =0.04  المركبات )3للسم يميكروكور 6-10×  1(ميجابكريل للمتر المكعب ،
  .مةوالعضوية المرق

  . CO، استنشاق )3للسم يميكروكور 4-10×7(ميجابكريل للمتر المكعب  30= 

  .CO2استنشاق ) 3للسم يميكروكور 5-10×  9(ميجابكريل للمتر المكعب  3= 

   :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ

  ).يمليريم لكل ميكروكور 2.09(بكريل سيفرت لكل  10-10×  5.64 :عاالبتال

) يمليريم للميكروكور 2-10×  2.35(سيفرت لكل بكريل  12-10×  6.36 :االستنشاق
مليريم لكل  3-10×  2.9(يفرت لكل بكريل س 13-10×  7.83من ثانى أكسيد الكربون، 

مليريم  2.09(بكريل سيفرت لكل  10-10×  5.64ألول أكسيد الكربون، ) يميكروكور
والجرعات من المصادر الطبيعية تبلغ . مةوللمركبات العضوية المرق) يلكل ميكروكور

  السنة في  مليسيفرت 5لألنسجة الفقارية، ) السنةفي  مليريم 2.4(مليسيفرت للسنة  24
  .(UNSCEAR, 1982)للمناسل ) السنةفي  مليريم 0.5(

   R(t)  =0.18 –e         +0.81 –e        +0.01 –e :دالة االحتجاز لكل الجسم

  .بالدقائق يهي الزمن المنقض tحيث 
  
  (40K) 40−א:א

  : عمر النصف

  .عام 910×  1.277 :الفيزيائي 

  .يوم 30 : البيولوجي 

  .من جميع البوتاسيوم%  0.0117 :المستويات الطبيعية

  ).رامغلل يكوروبيك 836(رام غلكيلوكيلوبكريل ل 31 :اإلشعاعية النوعية

  .طبيعياً ةالموجود يةاألصل النويدة :المصادر

0.693 t  
60000  

0.693 t 
5  

0.693 t  
60  
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المتوسطة  الطاقة -βاألسر اإللكترونى ؛  : )ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 
  %). 10.7( γ  ،1.46؛ %) 89.3( 1.31، الطاقة القصوى  0.561

حمل الجسم . العنصر خالل الجسم يتوزع :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة
  .أمراض ضمور العضالتيسبب يقل مع العمر و

  .كل الجسم :يالعضو الرئيس

  .غرام  140 :الجسمفي  كمية العنصر

  .غرام  3.3 :الطعام والسوائلفي  للعنصر ياالبتالع اليوم

  ).كيلوبكريل 4( يميكروكور 0.1 :الجسمفي  كمية العنصر المشع
  

  اإلنسانفي  سية األيضية والمتعلقة بقياس الجرعاتالبارامترات الرئي

f1      =1 )جميع األشكال.(  

ALI    =10  يميكروكور 400(ميجابكريل( ،IC-D )جميع األشكال .(  

  ). جميع األشكال(، االبتالع )يميكروكور 300(ميجابكريل  10= 

DAC  =0.006  3للسم يميكروكور 7-10×  2(ميجابكريل للمتر المكعب( ،IC-D 
  ).جميع األشكال(

  
  : قياس الجرعات يعتبارات إضافية فإ

  ).يمليريم لكل ميكروكور 18.6(بكريل سيفرت لكل  9-10×  5.02 :االبتالع

وهذا ). يمليريم لكل ميكروكور 12.4(بكريل سيفرت لكل  9-10×  3.34 :االستنشاق
للمناسل ) السنةي ف مليسيفرت 0.18(السنة في  مليريم 18النظير يعطى جرعة مقدارها 

 ,NCRP)للعظام ) السنةفي  مليسيفرت 0.14(السنة في  مليريم 14واألنسجة الرخوة، 

1987a).  

         R(t)   =–e :دالة االحتجاز لكل الجسم 

  .باأليام يالزمن المنقضهي  tحيث 

0.693 t 
30  
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من القشرة األرضية حيث يوجد %  2.59البوتاسيوم الثابت يكون  :جوانب بيئية خاصة
إلى  0.037تراوح بين تالتربة في  40Kماء البحر؛ مستويات في  المليونفي  زءج 380
في  هو المكون المشع السائد 40K). رامغلكل  يكوروبيك 30-1(رام غبكريل لل 1.1

  .الغذاء العادى واألنسجة اإلنسانية
  
  (54Mn) 54−א:א

  : عمر النصف

  .يوم 312.12 :الفيزيائي 

: يعددة لها نصف عمر لالنتقال الجزئمت) جمع حيز(حواز أ : البيولوجي 
العظام، (يوم  40، )خرىاألنسجة األفي  0.2الكبد، في  0.1(أيام  4

  .)األنسجة األخرىفي  0.2الكبد، في  0.15

  اختبارات األسلحة النووية والمفاعالت اإلشعاعي في  ينتج بالتنشيط :المصادر
54Fe (n, p) 54Mn & 54Cr (p, n) 54Mn  

  %).100( γ  ،0.834؛  ياألسر اإللكترون ):ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 

منه  نيز الثابت هو عنصر آثارغالمن :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة
الحيوانات تحتجز العظام والمخ المنجنيز بصورة أقوى  يوف. ضرورية للنبات والحيوان

  .من األعضاء األخرى

  .سطح العظام :يئيسالرالعضو 

  .مليغرام  12 :الجسمفي  كمية العنصر

  .مليغرام  3.7 :الطعام والسوائلفي  للعنصر ياالبتالع اليوم

   :اإلنسانفي  البارامترات الرئيسية األيضية والمتعلقة بقياس الجرعات

f1      =0.1 )جميع األشكال.(  

ALI    =30  يميكروكور 800(ميجابكريل( ،IC-W )يدروكسيدات، هاسيد، الاألك  
  ). الهاليدات والنترات
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  ). جميع األشكال األخرى( IC-D، )يميكروكور 900(ميجابكريل  30= 

  ). جميع األشكال(، االبتالع )يميكروكور 2000(ميجابكريل  70= 

DAC  =0.01  3للسم يميكروكور 7-10×  3(ميجابكريل للمتر المكعب( ،IC-W 
  ).الهاليدات، النترات يدروكسيدات،هاألكاسيد، ال(

 IC-D، )3للسم يميكروكور 7-10×  4(ميجابكريل للمتر المكعب  0.01= 
  ). جميع األشكال األخرى(

   :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ

  ).يمليريم لكل ميكروكور 2.77(بكريل سيفرت لكل  10-10×  7.48 :االبتالع

مليريم  5.25(بكريل ل سيفرت لك 9-10×  1.42يكون  Dمرتبة  :االستنشاق
مليريم  6.7(كل بكريل سيفرت ل 9-10×  1.81تكون  Wومرتبة ). يللميكروكور
  ).يللميكروكور

  R(t)   =0.3 –e        +0.7 –e :دالة االحتجاز لكل الجسم 

  .باأليام يالزمن المنقضهي  tحيث 

الهيكل ): قمأعمار النصف األطول مذكورة كثانى ر( :كسور االنتقال لألجهزة بالجسم
  .0.2 و 0.2األنسجة األخرى، في  ؛0.15و 0.1؛ الكبد  0.35، يالعظم

  
  ( 55Fe  ) 55−א:א

  : عمر النصف

  .عام 2.73 :الفيزيائي 
  .يوم 2000 : البيولوجي 

 تنتج من تجارب األسلحة النووية والمفاعالتالتي  من نواتج التنشيط :المصادر
54Fe (n, γ) 55Fe  &  56Fe (n, 2n) 55Fe 

 710×  1.7(تابكريل لكل ميجاطن يب 630هي  وحصيلة االنشطار من اختبارات األسلحة
  ).لكل ميجاطن يكور

0.693 t 
4  

0.693 t  
40  
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؛ إلكترونات أوجيه ياألسر اإللكترون ):ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 
  %).16.3( 0.00590 السينية شعةاأل Kα1؛ %) 60.7( 0.00519

في  من كل حديد الجسم يوجد متحداً%  70 :والبيولوجية الخاصةالمواصفات الكيميائية 
  .المكونات األخرى للدمفي  الهيموجلوبين والبقية تختزن

  .كل الجسم :ي العضو الرئيس

  .غرام  4.2 :الجسمفي  كمية العنصر

  .مليغرام  16 :الطعام والسوائلفي  للعنصر ياالبتالع اليوم

   :اإلنسانفي  متعلقة بقياس الجرعاتالبارامترات الرئيسية األيضية وال

f1      =0.1.  

ALI    =200  يميكروكور 4000(ميجابكريل( ،IC-W )يدروكسيدات، هاألكاسيد، ال  
  ). الهاليدات والنترات

  ). جميع األشكال األخرى( IC-D، )يميكروكور 2000(ميجابكريل  70= 

  ). شكالجميع األ(، االبتالع )يميكروكور 9000(ميجابكريل  300= 

DAC  =0.06  3للسم يميكروكور 6-10×  2(ميجابكريل للمتر المكعب( ،IC-W 
  ).يدروكسيدات، الهاليدات، النتراتهاألكاسيد، ال(

 IC-D، )3للسم يميكروكور 7-10×  8(ميجابكريل للمتر المكعب  0.03= 
  ). جميع األشكال األخرى(

   :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ

  ).يمليريم لكل ميكروكور 0.61(بكريل سيفرت لكل  10-10×  1.64 :االبتالع

مليريم  2.69(ل بكريل سيفرت لك 10-10×  7.76يكون  Dالمستوى   :االستنشاق
 1.34(ل بكريل سيفرت لك 10-10×  3.61يكون  Wوالمستوى  ). يللميكروكور

  ).يمليريم للميكروكور

 R(t)    =–e   0.693 t :دالة االحتجاز لكل الجسم 
2000  



 

702 
  

β  

β  

  .باأليام يالمنقضالزمن هي  tحيث 

  .0.013؛ الطحال  0.08الكبد ،  :كسور االنتقال لألجهزة بالجسم

رضية هو التساقط على الجزء أهم مسار لتلوث النباتات األ: جوانب بيئية خاصة
في  نظراً لصغر محتوى الحديد الثابت يخذ بسهولة من سلسلة الغذاء البحريؤ. يالخضر
  . المحيط مياه

حيوان  ←اآلشنات  ←الهواء : دم الالب واإلسكيمو عالية بسبب السلسلةفي  زلتراكيا
 يمستهلكفي  كذلك يوجد الحديد مرتفعاً. سلسلة غذاء اإلنسان ←) كاريبو( الرنه

  .األسماك
 

  ( 59Fe ) 59−א:א

  : عمر النصف

  .يوم 44.503 :الفيزيائي 

  .يوم 2000 : البيولوجي 

.  58Fe (n, γ) 59Feشيط من اختبارات األسلحة النووية والمفاعالت ناتج تن :المصادر
 610×  2.2(تابكريل لكل ميجاطن يب 81وحصيلة االنشطار من اختبارات األسلحة تبلغ 

  ).لكل ميجاطن يكور

 0.271، 0.0808طاقة متوسطة   1⎯ ):ف.إ.م(ك الرئيسية ـات التفكـب وطاقـأسالي
،  γ ؛%)53.1( 0.466؛ طاقة قصوى  0.149 طاقة متوسطة، 2⎯؛   %) 45.3(

0.192 )3.08(% ،1.10 )56.5(% ،1.29 )43.2.(%  

كل الجسم يوجد في  من الحديد%  70 :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة
  .الدمفي  المكونات األخرىفي  متحداً مع الهيموجلوبين والباقى يخزن

  .كل الجسم :ي العضو الرئيس

  .غرام  4.2 : الجسمفي  كمية العنصر

  .مليغرام  16 :الطعام والسوائلفي  للعنصر يع اليوماالبتال
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   :اإلنسانفي  البارامترات الرئيسية األيضية والمتعلقة بقياس الجرعات

f1      =0.1.  

ALI    =20  يميكروكور 500(ميجابكريل( ،IC-W )يدروكسيدات، هاألكاسيد، ال  
  ). الهاليدات والنترات

  ). جميع األشكال األخرى( IC-D، )يميكروكور 300(يجابكريل م 10= 

  ). جميع األشكال(، االبتالع )يميكروكور 800(ميجابكريل  30= 

DAC  =0.008  3للسم يميكروكور 7-10×  2(ميجابكريل للمتر المكعب( ،IC-W 
  ).يدروكسيدات، الهاليدات، النتراتهاألكاسيد، ال(

 IC-D، )3للسم يميكروكور 7-10×  1(عب ميجابكريل للمتر المك 0.005= 
  ). جميع األشكال األخرى(

   :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ

  ).يمليريم لكل ميكروكور 6.7(بكريل  سيفرت لكل 9-10×  1.81 :االبتالع

مليريم  14.8(ل بكريل سيفرت لك 9-10×  4.00يكون  Dمرتبة   :االستنشاق
  بكريل  سيفرت لكل 9-10×  3.30يكون  Wومرتبة  ). يللميكروكور

  ).يمليريم للميكروكور 12.2(

   55Feأنظر   :دالة االحتجاز لكل الجسم 

  .0.013، الطحال  0.08الكبد  :كسور االنتقال لألجهزة بالجسم
  
  ( 60Co ) 60−א:א

  : عمر النصف

  .عام 5.2714 :الفيزيائي 

 800، )جميع األنسجةفي  0.6(ام أي 6، )حيز االنتقال(يوم  0.5 :البيولوجي 
  ).األنسجة األخرىفي  0.2(يوم 
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  ناتج تنشيطى ينتج من تجارب األسلحة النووية والمفاعالت :المصادر
60Ni (n, p) 60Co & 59Co (n, γ) 60Co .  

، وطاقة قصوى 0.0958طاقة متوسطة   -β ):ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 
  %).100(% ،1.17 )100( γ  ،1.33؛ %) 99( 0.318

  .الكبد وكل الجسم :ي العضو الرئيس

  .مليغرام  1.5 : الجسمفي  كمية العنصر

  .رامغميكرو 300 :الطعام والسوائلفي  للعنصر ياالبتالع اليوم

   :اإلنسانفي  ترات الرئيسية األيضية والمتعلقة بقياس الجرعاتالبارام

ALI    =6  يميكروكور 200(ميجابكريل( ،IC-W )يدروكسيدات، هاألكاسيد، ال  
  .f1  =0.05، ) الهاليدات والنترات

 f1، ) جميع األشكال األخرى( IC-Y، )يميكروكور 30(ميجابكريل  1= 
=0.05 .  

، ابتالع األكاسيد، الهيدروكسيدات، )يميكروكور 500(ميجابكريل  20= 
  . f1  =0.05وأثار من المواد غير العضوية ، 

، ابتالع المواد غير العضوية المعقدة )يميكروكور 200(ميجابكريل  7= 
  . f1  =0.3بالمواد العضوية والمواد غير العضوية األخرى ، 

DAC  =0.003  3للسم يميكروكور 8-10×  7(ميجابكريل للمتر المكعب( ،IC-W 
  .f1  =0.05، ) يدروكسيدات، الهاليدات، النتراتلهاألكاسيد، ا(
-IC، )3للسم يميكروكور 8- 10×  1(المكعب ميجابكريل للمتر  10-4×  5= 

Y )جميع األشكال األخرى ( ،f1  =0.05 .  

   :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ

  ) يمليريم لكل ميكروكور 10.2(سيفرت لكل بكريل  9-10×  2.77 :االبتالع
) يمليريم لكل ميكروكور 26.9(بكريل سيفرت لكل  f1  =0.05  ،7.28  ×10-9لـ  

  .f1 = 0.3لـ 
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مليريم لكل  33.1(بكريل سيفرت لكل  9-10×  8.94تكون  Wمرتبة   :االستنشاق
  ل بكريل سيفرت لك 8-10×  5.91تكون  Yومرتبة  ). يميكروكور

  ).يمليريم للميكروكور 219(

+        R(t)   =0.5 –e        +0.3 –e        +0.1 –e :دالة االحتجاز لكل الجسم 
0.1 –e  

  .باليوم ينقضالزمن الم هي tحيث 

مباشرة إلى  0.45، األنسجة األخرى،  0.05الكبد ،  :كسور االنتقال لألجهزة بالجسم
  .0.5اإلفراز، 

  
  ( 65Zn ) 65−א:א

  : عمر النصف

  .يوم 244.26 :الفيزيائي 

يوم، األنسجة األخرى لها حيزين  400، يالهيكل العظم :البيولوجي 
  .يوم 400وم ، ي 20 مع) 0.7، 0.3(

  ناتج تنشيط ينتج من اختبارات األسلحة النووية والمفاعالت :المصادر
64Zn (n, γ) 65Zn & 63Cu (d, γ) 65Zn .  

  . %)50.6( γ  ،1.12؛   ياألسر النترون): ف.أ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 

يعتمد   f1مية االمتصاص من القناة الهض :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة
  . يلصيام وعلى مستويات الزنك الغذائإلى حد ما على حالة ا

  . كل الجسم :ي العضو الرئيس

  .غرام  2.3 :الجسمفي  كمية العنصر

  .مليغرام  13 :الطعام والسوائلفي  للعنصر ياالبتالع اليوم

  

0.693 t 
0.5  

0.693 t 
800  

0.693 t  
6  

0.693 t  
60  
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   :اإلنسانفي  البارامترات الرئيسية األيضية والمتعلقة بقياس الجرعات

f1    =0.5 )جميع األشكال .(  

ALI    =10  يميكروكور 300(ميجابكريل( ،IC-Y )جميع األشكال.(  

  ). جميع األشكال(، االبتالع )يميكروكور 400(ميجابكريل  10= 

DAC  =0.004  3للسم يميكروكور 7-10×  1(ميجابكريل للمتر المكعب( ،IC-Y 
  ).جميع األشكال(

   :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ

  ).يمليريم للميكروكور 14.4(ل بكريل سيفرت لك 9-10×  3.90 :االبتالع

  ). يمليريم لكل ميكروكور 20.4(بكريل سيفرت لكل  9-10×  5.51 :االستنشاق

         R(t)  =0.24 –e        +0.76 –e :دالة االحتجاز لكل الجسم 

  .باأليام يالزمن المنقضهي  tحيث 

  .0.8؛ األنسجة األخرى،  0.2، يلهيكل العظما :بالجسم كسور االنتقال لألجهزة
  
  ( 85Kr ) 85−:א

  : عمر النصف

  عام 10.756 :الفيزيائي 

ينتج من اختبارات األسلحة النووية والمفاعالت االنشطارية،  يناتج انشطار :المصادر
لكل  يكور 400 ~(السنة في  يكهربائ طتيرابكريل لكل ميجاوا 15 ~الحصيلة 
ينتج و أساساً إلى إعادة معالجة الوقودالجو يعود في  الحمل). السنةفي  يكهربائ طميجاوا

  .بكميات صغيرة من تفاعالت األشعة الكونية

، الطاقة 0.252الطاقة المتوسطة  -β): ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 
  %).0.434( γ  ،0.514؛  %) 99.6( 0.687القصوى 

0.693 t 
20  

0.693 t  
400  



 

707 
  

غاز نبيل؛ الجرعات من االبتالع أو  :كيميائية والبيولوجية الخاصةالمواصفات ال
، االنتشار هو اآللية (Submersion)االستنشاق قليلة بالمقارنة بالجرعات من الغمر 

  .الوحيدة لالمتصاص داخل الجسم

  .الجلد والتشعيع الخارجى لكل الجسم :ي العضو الرئيس

   :اإلنسانفي  بقياس الجرعات البارامترات الرئيسية األيضية والمتعلقة

DAC  =5  الغمر محدود)3للسم يميكروكور 4-10×  1(ميجابكريل للمتر المكعب ،.  

التعرض ـ معامالت تحويل الجرعة للغمر ـ  :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ
مليريم  510×  1.7(سيفرت للساعة لكل بكريل للمتر المكعب  11-10×4.66الجلد 

سيفرت للساعة لكل بكريل  13-10×  4.70؛ الفعال، ) 3للسم يروكورللساعة لكل ميك
  ).للسم يمليريم للساعة لكل ميكروكور 310×  1.7(للمتر المكعب 

  
  ( 89Sr ) 89−א:א

  : عمر النصف

  .يوم 50.53 :الفيزيائي 

 ,ICRP Pub.20)االحتجاز يتحدد بمعادلة دالة أسية معقدة  :البيولوجي 

1973).  

  .ينتج من اختبارات األسلحة النووية ومفاعالت االنشطار يناتج انشطار :المصادر

؛ طاقة قصوى  0.583طاقة متوسطة  -β ):ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 
1.50 )100.(%  

من عناصر القلويات األرضية له قابلية  :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة
  .(Mineralized bone)العظام المتمعدنة  حجم كلفي  للتركيز

  .حجم العظام المتمعدنة واألمعاء الغليظة السفلية :ي العضو الرئيس
  .مليغرام  320 :الجسمفي  كمية العنصر
  .مليغرام  1.9 :الطعام والسوائلفي  للعنصر ياألخذ اليوم
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   :اإلنسانفي  البارامترات الرئيسية األيضية والمتعلقة بقياس الجرعات

ALI    =5  يميكروكور 100(ميجابكريل( ،IC-Y )SrTiO3( ،f1  =0.01.  

  ، ) جميع األشكال األخرى( IC-D، )يميكروكور 800(ميجابكريل  30= 
f1  =0.3 .  

  . f1  =0.3، ابتالع األمالح الذائبة ، )يميكروكور 600(ميجابكريل  20= 

  . SrTiO3  ،f1  =0.01، ابتالع )يميكروكور 500(ميجابكريل  20= 

DAC  =0.002 3للسم يميكروكور 8-10×  6(ب ـميجابكريل للمتر المكع( ،IC-Y 
)SrTiO3( ،f1  =0.01.  

 IC-D، )3للسم يميكروكور 7-10×  4(ميجابكريل للمتر المكعب  0.01= 
  . f1  =0.3جميع األشكال األخرى، 

   :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ

=  f1لـ ) يمليريم للميكروكور 9.25(لكل بكريل  سيفرت 9-10×  0.25 :العـاالبت
لألمعاء ) يمليريم لكل ميكروكور 107(بكريل  سيفرت لكل 10-8×  2.89، 0.3

  .f1  =0.01الغليظة السفلية لـ 

مليريم لكل  6.62(بكريل سيفرت لكل  9-10×  1.79يكون  Dمرتبة  :االستنشاق
مليريم لكل  41.4(كل بكريل سيفرت ل 8-10×  1.12تكون  Yومرتبة ) يميكروكور
  ).يميكروكور

  
  ( 90Sr ) 90א:א

  : عمر النصف
  .عام 28.78 :الفيزيائي 

 ,ICRP Pub.20)االحتجاز يتحدد بمعادلة دالة أسية معقدة  :البيولوجي 

1973).  
  .ينتج من اختبارات األسلحة النووية والمفاعالت االنشطارية يناتج انشطار :المصادر
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؛ طاقة قصوى  0.196طاقة متوسطة  -β): ف.إ.م(ساليب وطاقات التفكك الرئيسية أ
0.546 )100.(%  

عنصر من القلويات األرضية له قابلية  :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة
  .كل حجم العظام المتمعدنةفي  للتركيز

  .حجم العظام المتمعدنة :ي العضو الرئيس

  .مليغرام  320 :الجسمفي  كمية العنصر

  .مليغرام  1.9 :الطعام والسوائلفي  للعنصر ياالبتالع اليوم

   :اإلنسانفي  البارامترات الرئيسية األيضية والمتعلقة بقياس الجرعات

ALI    =0.1  يميكروكور 4(ميجابكريل( ،IC-Y )SrTiO3( ،f1  =0.01.  

  ، )رىجميع األشكال األخ( IC-D، )يميكروكور 20(ميجابكريل  0.7= 
f1  =0.3 .  

  . f1  =0.3، ابتالع األمالح الذائبة ، )يميكروكور 30(ميجابكريل  1= 

  . SrTiO3  ،f1  =0.01، ابتالع )يميكروكور 400(ميجابكريل  20= 

DAC  =6  ×10-5  3للسم يميكروكور 9-10×  2(ميجابكريل للمتر المكعب( ،IC-Y 
)SrTiO3.( ،f1  =0.01.  

 IC-D، )3للسم يميكروكور 9-10×  8(للمتر المكعب  ميجابكريل 4- 10×  3= 
  . f1  =0.3، ) جميع األشكال األخرى(

   :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ

) يمليريم لكل ميكروكور 310×  1.55(سيفرت لكل بكريل  7- 10×  4.19 :االبتالع
لكل مليريم  12(سيفرت لكل بكريل  9-10×  3.23و  f1  =0.3إلى سطح العظام لـ 

  .f1  =0.01لـ ) يكورميكرو
مليريم  310× 2.69(سيفرت لكل بكريل  7-10×  7.27يكون  Dمرتبة  :االستنشاق

سيفرت لكل بكريل  7-10×  3.51تكون  Yام ومرتبة ـلسطح العظ) يلكل ميكروكور
  ).يمليريم لكل ميكروكور 310×  1.3(
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المسار ). بيوسفيرال( يلحيوالمحيط افي  تدخل إلى مجمع الكالسيوم :جوانب بيئية خاصة
ناتج التفكك قصير . اإلنسان  ←البقر  حليب ←هو حشائش   الرئيسي  ياإليكولوج

 0.93يتفكك بدوره بإطالق جسيمات بيتا السالبة بطاقة متوسطة قدرها  90Yالعمر 
الجرعة الداخلة للجسم الناتجة في  تساهم) ف مقدار الطاقة القصوى.إ.م 2.28(ف .إ.م

  .90Srمن 
  
  (99Tc) 99–:א

  عمر النصف 

  عام 510×  2.113 :الفيزيائي 

يوم إلى الدرقية، األنسجة  0.5حيز االنتقال، في  يوم 0.02 :البيولوجي 
  .يوم 22،  3.7،  1.6الجسم تتحدد بثالثة أحواز لها في  األخرى

ار، ينطلق إلى اختبارات األسلحة ومفاعالت االنشطفي  ينتج من االنشطار :المصادر
  .البيئة بصورة أساسية من اختبارات األسلحة وإعادة معالجة الوقود

وطاقة قصوى  0.0846طاقة متوسطة  -β ):ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 
0.294 )100.(%  

 ثابت بدرجة كبيرة على هيئة أنيون :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة
  .ديد الذوبانش (  TcO4)برتكنيتات 

  جدار المعدة وكل الجسم :ي و الرئيسالعض

   :اإلنسانفي  البارامترات الرئيسية األيضية والمتعلقة بقياس الجرعات

f1        =0.8 )جميع األشكال.(  

ALI    =20  يميكروكور 700(ميجابكريل( ،IC-W )يدروكسيدات، هاألكاسيد، ال
  ).الهاليدات، النترات

  ).جميع األشكال األخرى( IC-D، )يكورميكرو 5000(ميجابكريل  200= 

  ).جميع األشكال(، االبتالع )يميكروكور 4000(ل يميجابكر 100= 

- 
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DAC  =0.01  3للسم يميكروكور 7-10×  3(ميجابكريل للمتر المكعب( ،IC-W 
  ).يدروكسيدات، الهاليدات والنتراتلهاألكاسيد، ا(
 IC-D، )3للسم ييكروكورم 6-10×2(ل للمتر المكعب يميجابكر 0.08= 

  ).جميع األشكال األخرى(
  
:ت قياس الجرعافي  عتبارات إضافيةإ

  .) يلكل ميكروكورمليريم  1.46(سيفرت لكل بكريل  10-10×  3.95 :اإلبتالع 

مليريم لكل  9.14(بكريل سيفرت لكل  9-10×  2.47تكون  Dمرتبة  : االستنشاق
بكريل سيفرت لكل  9-10×  2.25ون ـيك Wدار المعدة ومرتبة ـإلى ج) يميكروكور

  . )يمليريم لكل ميكروكور 8.33(

  R(t)  =0.76 –e        +0.19 –e        +0.043 –e :دالة االحتجاز لكل الجسم

  .باليوم يالزمن المنقضهي  tحيث 

؛ جدار المعدة،  0.1؛ الكبد،  0.04الدرقية،  :الجسمفي  كسور االنتقال إلى األجهزة
  .0.83األنسجة األخرى،  0.03

  سبة ن(يكون متاحاً بسهولة لألخذ بواسطة جذور النبات  TcO4   :مظاهر بيئية خاصة
قد  يالجزء الخضرفي  التحرك كبير ونصف المدة). 20~ يالتربة حوال/التركيز النبات

  .(Hoffman et al., 1982)النباتات في  يحد من المترتبات الدوزيمترية لالمتصاص
  
  (129I) 129–א:א

  عمر النصف 
  عام 710×  1.57 :الفيزيائي 

  يوماً 12بقية األنسجة،  ييوم وف 120الغدة الدرقية،  :البيولوجي 
طبقات الجو العليا من تفاعالت الجسيمات مرتفعة الطاقة مع في  ينتج طبيعياً :المصادر

كذلك ينتج من . U238في  يالليثوسفير من االنشطار التلقائفي  الزينون وبدرجة أقل
) لكل ميجاطن يكورملّي  50(جيجابكريل لكل ميجا طن  1.9تجارب األسلحة بمعدل 

0.693 t 
1.6  

0.693 t  
22  

- 

93 t0.6  
3.7  



 

712 
  

 1.3(يوم - طكيلوبكريل لكل ميجاوا 4.8ومن مفاعالت الماء الخفيف بمعدل 
  ).يوم-طلكل ميجاوا يميكروكور

ى ، طاقة قصو 0.0490طاقة متوسطة  -β ):ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 
0.154  )100 (%;  γ 0.0376 )7.5.(%  

لكسر االنتقال  0.3تفترض قيمة مقدارها  :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة
  . رامغ 20إلى الغدة الدرقية بوزن 

  .الغدة الدرقية :ي العضو الرئيس

  .مليغرام 11 :الجسمفي  كمية العنصر

  .رامغميكرو 200 :الطعام والسوائلفي  للعنصر ياالبتالع اليوم

   :اإلنسانفي  ترات الرئيسية األيضية والمتعلقة بقياس الجرعاتامالبار

f1         =1 )جميع األشكال.(  

ALI    =0.3  يميكروكور 9(ميجابكريل( ،IC-D )جميع األشكال.(  

  )جميع األشكال(، االبتالع )يميكروكور 5(ميجابكريل  0.2=  

DAC  =1  ×10-4 3للسم يميكروكور 9-10×  4(لمكعب ميجابكريل للمتر ا( ،IC-D 
  ).جميع األشكال(

  )للجرعة على سطح العظامهي  جميع العوامل( :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ

  )يمليريم للميكروكور 310×  9.18(سيفرت لكل بكريل  6-10×  2.48: االبتالع

 مليريم 310×5.77(ل ـل بكريـرت لكـسيف 6-10×  1.56: االستنشاق
  )يورللميكروك

) تيرابكريل 1.1( يكور 30 ~قبل اختبارات األسلحة،     :المظاهر البيئية الخاصة
ن ـالليثوسفير مفي  )جيجا بكريل 370( يكور 10الهيدروسفير، في  رتـاستق

، الطبيعي  المصادر الطبيعية وقد ضاعفت اختبارات األسلحة تقريباً المخزون
(NCRP,1983).  
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β  

β  

β  

  (131I) 131−א:א

  عمر النصف 

  يوم 8.04 :الفيزيائي 

  يوماً 12بقية األنسجة، ويوم  120الدرقية،  :البيولوجي 

 (EBq) 4.6ة بمعدل ـارات األسلحـة من اختبـج االنشطار الناتجـمن نوات :المصادر
يصل إلى كمية متزنة عند ) لكل ميجا طن يميجاكور 125(ن طلكل ميجا) 1810(

 26( يحرار طيرابكريل لكل ميجاوات 960مفاعل ينتج في  تةالوصول إلى حالة ثاب
  ).يحرار طلكل ميجاوا ييلوكورك

؛ طاقة قصوى 0.0694طاقة متوسطة   1⎯  ):ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 
 ;%) 7.27( 0.334ة قصوى ـطاق 0.0966ة  ـطاقة متوسط  2⎯ ;%) 2.1( 0.248

 γ 0.0802؛ %) 89.9( 0.606وى ـقص ةـ؛ طاق0.192ة، ـة متوسطـطاق  3⎯
)2.62(% ،0.284 )6.14 (%0.365 )81.7(% ،0.637 )7.17.(%  

  لالنتقال إلى الغدة الدرقية 0.3يفترض  :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة

  .الغدة الدرقية :ي العضو الرئيس

  129Iأنظر  :الجسمفي  كمية العنصر

  129Iأنظر  :ام والسوائلالطعفي  للعنصر ياالبتالع اليوم

   :اإلنسانفي  البارامترات الرئيسية األيضية والمتعلقة بقياس الجرعات

f1        =1 )جميع األشكال.(  

ALI    =2  يميكروكور 50(ميجابكريل( ،IC-D )جميع األشكال.(  

DAC  =7  ×10-4  3للسم يميكروكور 8-10×  2(ميجابكريل للمتر المكعب( ،IC-D 
  ).كالجميع األش(

  )للجرعة إلى الغدة الدرقيةهي  جميع العوامل( :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ

  )يمليريم للميكروكور 310×  1.76(سيفرت للبكريل  7-10×  4.76: االبتالع
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β  

β  

β  

  )يمليريم للميكروكور 310×1.08(سيفرت للبكريل  7-10×  2.92: االستنشاق

  .حالة طفل عمر عام واحدفي  مرات أكبر 10 يالجرعة المكتسبة تكون حوال

الطازج  الحليباإلنسان هو في  المتصاصه الرئيسي الطريق  : المظاهر البيئية الخاصة
سلسلة الغذاء لإلنسان ومن أهم االعتبارات  ←  حليب ←بقرة   ← من خالل الحشائش

  .للحليب التوزيع السريع 

. ياعمن ترسبه على المر أيام 3تصل إلى أقصاها بعد  الحليبفي  وكمية اليود المشع
 2-10×  9.1. وفترة النصف الفعالة لإلزالة من الحشائش تبلغ خوالى خمسة أيام

 37( ييمكن توقعها لكل ميكروكور الحليبمن ) كيلوبكريل للتر 3.4(للتر  يميكروكور
وتبلغ النسبة بين . المترسب على المتر المربع من الحشائش 131- اليود من )كيلوبكريل

أو (للمتر المكعب من الهواء  يكوروالبيك: رام من الحشائشغلكل كيلو يوركوالبيك
والنسبة . 4200) كيلوبكريل للمتر المكعب من الهواء: من الحشائش لغالكيلوبكريل للك

أو كيلو بكريل للتر من (من الحشائش  كلغلل يكوروبيك: حليب للتر من ال يكوروبين بيك
  .(soldat 1965)  0.15هي  )ائشمن الحش لغكيلوبكريل للك: الحليب 

  
  (134Cs) 134−א:א

  عمر النصف 

  سنة 2.065: الفيزيائي 

  يوماً 110 :البيولوجي 

من مفاعالت االنشطار بمعدل  134Cs )γ , n (133Cs يينتج بالتنشيط النترون :المصادر
= 137Cs/134Cs، )يوم طكورى لكل ميجاوا 3(يوم  طجيجابكريل لكل ميجاوا 110
من اإلشعاعي  التصريفات السائلة منخفضة المستوىفي  يوجد بصورة عادية .0.4-0.6

  .المفاعالت التجارية

متوسطة  بطاقة 1⎯ ؛ياألسر اإللكترون ):ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 
طاقة قصوى  0.123بطاقة متوسطة    2⎯؛  %)27.3( 0.886طاقة قصوى،  0.023
؛ %)70.2( 0.658وى ـ؛ طاقة قص0.210ة، ـطاقة متوسط  3⎯ ;%) 2.51( 0.415
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γ ،0.605 )97.6(% ،0.563 )8.35(% ،0.796 )85.5(% ،0.802 )8.69(% ،
1.37 )3.01.(%  

عمليات اإليض يشبه البوتاسيوم في  :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة
المواد في  ومن المناسب التعبير عن تركيزه. عموم الجسمفي  ويتوزع بصورة منتظمة

  .البيولوجية منسوباً إلى محتوى البوتاسيوم

  .عموم الجسم :الرئيسي العضو 
  غرام 1.5 :الجسمفي  كمية العنصر
  .رامغميكرو 10 :الغذاء والسوائلفي  للعنصر ياالبتالع اليوم

   :جرعاتالبارامترات الرئيسية األيضية والمتعلقة بقياس ال

f1        =1 )جميع األشكال.(  
ALI    =4  يميكروكور 100(ميجابكريل( ،IC-D ،IC-W )جميع األشكال.(  

  )جميع األشكال(، االبتالع )يميكروكور 70(ميجابكريل  3=         
DAC  =0.002  3للسم يميكروكور 8-10×  4(ميجابكريل للمتر المكعب( ،IC-D 

  ).جميع األشكال(

   :قياس الجرعاتفي  إضافيةعتبارات إ

  )يمليريم للميكروكور 73.3(للبكريل سيفرت  8-10×  1.98: االبتالع
  )يمليريم للميكروكور 46.3(للبكريل سيفرت  8-10×  1.25: االستنشاق

         R(t)  =0.1 –e        +0.9 –e :دالة االحتجاز لكل الجسم
  .باليوم يالزمن المنقضهي  tحيث 

  
  (137Cs) 137−א:א

  عمر النصف 

  سنة 30.17: الفيزيائي 
  يوماً 110 :البيولوجي 

0.693 t 
2  

0.693 t  
110  
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β  

β  

 طنابكريل لكل ميجاتبي 6.3دل ـارب األسلحة بمعـتجفي  ناتج من االنشطار :المصادر
 كذلك ينتج من مفاعالت االنشطار، مكونة أثرية عادية) لكل ميجا طن يميجاكور 0.17(

  .وى من المفاعالت التجاريةالتصريف السائل منخفض المستفي 

وطاقة قصوى،  0.174طاقة متوسطة   1⎯  ):ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 
، γ؛ %) 5.6( 1.18، طاقة قصوى 0.417طاقة متوسطة،   2⎯؛  %)94.4( 0.514
  .137mBaمن %) 85.1( 0.662

  134Csأنظر  :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة

  .عموم الجسم :ي سالعضو الرئي

  غرام 1.5 : الجسمفي  كمية العنصر

  .رامغميكرو 10 :الغذاء والسوائلفي  للعنصر ياالبتالع اليوم

   :اإلنسانفي  البارامترات الرئيسية األيضية والمتعلقة بقياس الجرعات

f1        =1 .  

ALI    =6  يميكروكور 200(ميجابكريل( ،IC-D ،)جميع األشكال.(  

  )جميع األشكال(، االبتالع )يميكروكور 100(ميجابكريل  4=         

DAC  =0.002  3للسم يميكروكور 8-10×  6(ميجابكريل للمتر المكعب( ،IC-D 
  ).جميع األشكال(

   :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ

  )يمليريم لكل ميكروكور 50(للبكريل سيفرت  8-10×  1.35 :االبتالع

  )يمليريم للميكروكور 31.9(ل بكريل سيفرت لك 9-10×  8.63: االستنشاق

  سكيمو بسبب المسار الالب واإلفي  الجسمفي  يحمل عال :مظاهر بيئية خاصة
 يحتجاز قوإسلسلة الغذاء اإلنسانية،   ←) كاريبو( ةالرنحيوان  ← أشنات ←هواء 

يتحدد  األسماكفي  النباتات، الذوبانيةفي  انخفاض األخذفي  األرض الطينية يتسببفي 
  .بمحتوى المياه من أيونات البوتاسيوم
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β  
β  

  RaD - (210Pb) 210−א:א

  عمر النصف 

  سنة 22.3: الفيزيائي 

يوم بالنسبة للهيكل  10000 ،180، 12ثالثة أحواز لها  :البيولوجي 
  .واألنسجة األخرى يالعظم

 يالهواء السنوفي  ، متوسط التركيز 238Uالتربة يماثل في  المدى :المستويات الطبيعية
بيكوكوري للمتر  40x10-3ـ  5( مليبكريل للمتر المكعب 1.5-0.2يتراوح بين 

  .) المكعب

  .يوجد طبيعياً من سلسلة تفكك اليورانيوم :المصادر

وطاقة  0.00416ة ـطاقة متوسط 1⎯  ):ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 
 0.064وى ـة قصـطاقو 0.0162 ةـطاقة متوسط  2⎯؛  %)84( 0.0165وى ـقص

  .X ،0.013أشعة  210Bi؛ %) 4.25( γ ،0.0465؛ %) 16(

في  يمكن أن يحل الرصاص محل الكالسيوم :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة
  .للعظام يالحجم الكلفي  وعلى ذلك فإنه يتوزع بانتظام) العظام المتمعدنة(باتيت األ

  .سطح العظام :ي العضو الرئيس

  مليغرام 120 : الجسمفي  كمية العنصر

  مليغرام 110 :الهيكل العظمي في  كمية العنصر

 3رام من العنصر به غميكرو 440 :الغذاء والسوائلفي  للعنصر يتالع اليوماالب
  .210Pb (UNSCEAR, 1982)) بكريل 0.11( يكوروبيك

في ) كريلب 32ـ  6(بيكوكوري  860ـ  160 :في الجسم  ةالمشع النويدةكمية 
  .(NCRP, 1984b) )بكريل 14(بيكوكوري  380الهيكل العظمي بمتوسط 

   : اإلنسانفي  البارامترات الرئيسية األيضية والمتعلقة بقياس الجرعات

f1        =0.2.  
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ALI    =0.009  يميكروكور 0.2(ميجابكريل( ،IC-D ،)جميع األشكال.(  

  )جميع األشكال(االبتالع  ،)يميكروكور 0.6(ميجابكريل  0.02=         

DAC  =4  ×10-6  3للسم يميكروكور 10-10×  1(ميجابكريل للمتر المكعب( ،IC-

D )جميع األشكال.(  

  ).للجرعة على سطح العظام يجميع العوامل ه( :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ

  ).يورمليريم لكل للميكروك 410×  7.99(سيفرت لكل بكريل  5-10×  2.16: االبتالع

). ييم للميكروكورملير 510×  2.02(سيفرت لكل بكريل  5-10×  5.47: االستنشاق
210Pb ًمليسيفرت  0.14حوالي  في الموجود طبيعياً ونواتج تفككه تقدر أنها تساهم سنويا

إلى سطح ) مليريم 70(مليسيفرت  0.7إلى األنسجة الرخوة ونخاع العظام، ) مليريم 14(
  .(NCRP, 1987a)العظام 

؛ الكلى،  0.25؛ الكبد،  0.55، يالهيكل العظم :ال إلى أجهزة الجسمـكسور االنتق
  .0.18؛ األنسجة األخرى، 0.02

 10,000( 0.2، )يوم 180( 0.2، ) يوم 12( 0.6 :ي كسور االنتقال إلى الهيكل العظم
  ).يوم

، ) يوم 180( 0.18، ) يوم 12( 0.8 :كسور االنتقال لجميع األنسجة واألجهزة األخرى
  ).يوم 10,000( 0.02

  
  (210Po) 210−א:א

  عمر النصف 

  اًيوم 138.38: الفيزيائي 

  يوماً 50 :البيولوجي 

 للتركيز ي؛ والمتوسط السنو 238Uالتربة يشبه في  مدى التركيز :المستويات الطبيعية
 يكوروبيك 3-10×  40-5(مليبكريل للمتر المكعب  1.5-0.2الهواء يتراوح بين في 

  )للمتر المكعب
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  : الطبيعة من سلسلة تفكك اليورانيوم ومن التفاعلفي  يوجد :المصادر
209Bi (n, γ) 210Bi             210Po  

  %)100( α  ،5.31 ):ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 

  .عةله قابلية لتكوين الغرويات المش :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة

  .الكبد، الكلى، الطحال :ي العضو الرئيس

  .العظام المتمعدنةفي  منه%  60، )ينانوكور 1(بكريل  40~ :الجسمفي  كمية العنصر

  .مليبكريل 100~ :الغذاء والسوائلفي  للعنصر ياالبتالع اليوم

   :اإلنسانفي  البارامترات الرئيسية األيضية والمتعلقة بقياس الجرعات

f1       =0.1 )جميع األشكال.(  

ALI   = 0.02 يميكروكور 0.6(ميجابكريل( ،IC-W ،) األكاسيد، الهيدروكسيدات
  ).والنترات

  ).كل اآلخرين( IC-D، )يميكروكور 0.6(ميجابكريل  0.02=         

  ).جميع األشكال(، االبتالع )يميكروكور 3(ميجابكريل  0.1=         

DAC  =1  ×10-5 3للسم يميكروكور 10-10×  3(كعب ميجابكريل للمتر الم( ،IC-

W )يدروكسيدات والنتراتهاألكاسيد وال(  

-IC، ) 3للسم يميكروكور 10-10×  3(ميجابكريل للمتر المكعب  10-5×  1= 

D )كل اآلخرين(  

   :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ

  )يمليريم للميكروكور 310×  1.9(سيفرت للبكريل  7-10×  5.14: االبتالع

ليريم م 310×  9.4(سيفرت لكل بكريل  6-10×  2.54تكون  Dمرتبة : االستنشاق
مليريم  310×  8.58(سيفرت للبكريل  6-10×  2.32تكون  Wومرتبة ) يللميكروكور
  ).يللميكروكور

  .باأليام يالزمن المنقضهي  tحيث             R(t)   =–e :دالة االحتجاز لكل الجسم

β⎯  

0.693 t 
50  
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؛ األنسجة  0.1؛ الطحال،  0.1؛ الكلى،  0.1الكبد،   :هزة الجسمكسور االنتقال إلى أج
  .0.7األخرى، 

سكيمو بسبب سلسلة غذاء الالب واإلفي  بالجسم يحمل عال :مظاهر بيئية خاصة
  :اإلنسان
كذلك من  يحمل عال. اإلنسان  ←) كاريبو( ةالرنحيوان  ← األشنات ←الهواء 

  .دخان التوباكوفي  لك هو موجوداألغذية من السمك واألسمال القشرية كذ
  
א:א   (222Po) 222−א

  عمر النصف 

  يوم 3.8235: الفيزيائي 

- 210(كيلوبكريل للمتر المكعب  40- 4التربة بين في  الغاز :البيولوجي 
الواليات في  الهواءفي  للتركيز يالمتوسط السنو). للتر يكوروبيك 310

) بكريل للمتر المكعب 0.6(للتر  يكوروبيك 0.016المتحدة يتراوح بين 
في  التراكيز). بكريل للمتر المكعب 28(للتر  يكوروبيك 0.75إلى 

  .المنازل متغيرة وتعتمد على الموقع، التهوية وقوة المصدر

ن المتزن على الكرة المخزو. يوجد طبيعياً من سلسلة تفكك اليورانيوم :المصادر
  )1.5EBq( كوريميجا 40 ياألرضية حوال

  %) 99.9( α  ،5.49    ):ف.إ.م(اليب وطاقات التفكك الرئيسية أس

من الغازات النبيلة ؛ جرعات االستنشاق  :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة
والجرعات تحدث بصورة أساسية . واالبتالع صغيرة بالمقارنة بالجرعات من الساللة

الملتصقة بجسيمات ) 218Po  ،214Pb  ،214Bi  ،214Po(من الساللة قصيرة العمر 
  .األتربة المستنشقة

  ).من الساللة(الرئتين  :الرئيسي العضو 

يقدر متوسط  :اإلنسانفي  البارامترات الرئيسية األيضية والمتعلقة بقياس الجرعات
في  الشعب الرئوية للمواطنينفي  يالنسيج الظهارفي  الجرعة السنوية للخاليا القاعدية
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وهذه ) مليريم 2400(يسيفرت ملّ 24وكندا من نواتج تفكك الرادون بـ الواليات المتحدة 
 0.8(بكريل للمتر المكعب  30الحسبة افترضت متوسط تركيز للرادون مقداره 

وتقدر الجرعة المكافئة  (NCRP, 1987a) 0.5وكسر اتزان مقداره ) للتر يكوروبيك
  )مليريم 200(ت مليسيفر 2الفعالة السنوية المتلقاة تحت هذه الظروف بـ 

 تقريباً ياحد يساوأن مستوى عمل شهر و :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ
من ) للتر يكوروبيك 4(بكريل للمتر المكعب  150المتوسط لـ في  يتعرض سنو

222Rn 222مع % 50حالة اتزان في  إذا كانت نواتج التفككRn . وتعرض لمستوى عمل
ساعة  170 يعمل واحد لمدة شهر عمل ألمستوى  شهر واحد يحدث من التعرض

كانية إطالق لها إمالتي  ومستوى العمل يعرف بأنه ذلك التركيز من نواتج تفكك الرادون
من ) جول للمتر المكعب 5-10×  2(ف للتر .إ.م 510×  1.3 يطاقة أشعة ألفا تساو

 )للتر بكريل 3.7(للتر  يكوركوبي 100 ييساو 222-وهذا يكافئ تركيز رادون. الهواء
وكالة حماية البيئة أن تكون  يوتوص. زان مع ساللته قصيرة العمرحالة اتفي 

مع تخفيض ) للتر يكوركوبي 4(بكريل للمتر المكعب  150المستويات للقاطنين أقل من 
. إذا أمكن ذلك) للتر يكوروبيك 2(بكريل للمتر المكعب  75المستويات إلى أقل من 

  .مستوى عمل شهر 4هو  يالمرشد األول. تللمزيد من التفصيال 6أنظر فصل 
  
א:א   (226Ra) 226−א

  عمر النصف 

  عام 310×  1.60: الفيزيائي 
 ,ICRP Pub.20)االحتجاز يتحدد بمعادلة بدالة أسيه معقدة  :البيولوجي 

1973).  

  )8-6أنظر جدول ( 238Uالتربة يماثل مدى في  المدى :المستويات الطبيعية
  . 238Uالطبيعة من سلسلة تفكك في  يوجد :المصادر

%) 5.55( 4.61؛ %) 94.5( α  ،4.78  ): ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 
γ  ،0.186 )3.5 .(% 
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العظام بتوزيع غير منتظم، في  يترسب :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة
إلى الدم  222–الراديوم من % 70 يالعظام ينتشر حوالفي  226-وبعد تفكك الراديوم

  .هواء الزفيرفي  ثم يخرج

  .حجم العظام المتمعدنة :ي العضو الرئيس

 27(بكريل  1حيث يوجد ) يكوروبيك 31(بكريل  1.1 : الجسمفي  كمية العنصر
  .يالهيكل العظمفي  )يكوروبيك

  ).يكوروبيك 2.3(بكريل  0.09 :الغذاء والسوائلفي  للعنصر ياالبتالع اليوم

   :اإلنسانفي  امترات الرئيسية األيضية والمتعلقة بقياس الجرعاتالبار

f1        =0.2 )جميع األشكال.(  

ALI    =0.02  يميكروكور 0.6(ميجابكريل( ،IC-W ،)جميع األشكال.(  

  )جميع األشكال(، االبتالع )يميكروكور 2(ميجابكريل  0.07=         

DAC  =1  ×10-5  جميع ) (3للسم يميكروكور 10-10×  3(ميجابكريل للمتر المكعب
  )األشكال

   :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ

) يمليريم لكل ميكروكور 410×  2.53(سيفرت لكل بكريل  6- 10×  6.83: االبتالع
  . لسطح العظام

). يمليريم للميكروكور 310×  8.58(سيفرت لكل بكريل  6-10×  2.32 :االستنشاق
 يحوال 222Rnونواتج تفككه بافتراض نسبة احتجاز  226Raعلى الجرعة الملزمة تعتمد 

30.%  

الراديوم يشبه الكالسيوم كيميائياً ويمتص من التربة بواسطة  :مظاهر بيئية خاصة
وقد وجد بينا فرانكا . النباتات ويمر ألعلى من خالل السلسلة الغذائية إلى اإلنسان

(Penna Franca) 7100و 273يتراوح بين  يلبرازيلاالبندق في  أن محتوى الراديوم 
 15عينات فقط من  3 يحيث تحتو) رامغبكريل للكيلو 260-10(رام غللكيلو يكوروبيك

 ويتوزع النشاط). رامغبكريل للكيلو 37(رام غللكيلو يكوروبيك 1000عينة أقل من 
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β  
β  

وال عالقة لذلك بمحتوى التربة من  226Ra ،228Raتقريباً بين  يبالتساواإلشعاعي 
بندق في  وتركيز الراديوم. تنمو فيها الشجرةالتي  التربةفي  راديوم أو الباريومال

في  تمثل الغذاء المتوسط يمرة أكبر من األغذية الت 1000حوالي  هو تقريباً البرازيل
عظم قد بينا أن م (Gabay and Sax, 1969)ساكس و ياباغولكن، . الواليات المتحدة

  .المبتلع ال يحتجز يالراديوم من البندق البرازيل
  
א:א   (228Ra) 228−א

  عمر النصف 

  سنة 5.75: الفيزيائي 

 ,ICRP Pub.20)معقدة  ةالحتجاز يتحدد بمعادلة بدالة أسيا :البيولوجي 
1973).  

  . 232Thالتربة يماثل في  مدى التواجد :المستويات الطبيعية

  .الطبيعةفي  الموجود 232-ناتج تفكك الثوريوم :المصادر

طاقة  ،0.00374طاقة متوسطة  1⎯): ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 
ة قصوى ـ، وطاق0.00994ة ـطاقة متوسط  2⎯؛  %)40( 0.0149وى ـقص

0.039 )60(% 

الذرية في  ال يوجد فقد. 226Raأنظر  :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة
(220Rn)  ثانية 56بسبب قصر فترة عمر النصف.  

  .حجم العظام المتمعدنة :ي العضو الرئيس

يعتقد أنه يتراوح بين  228Raالجسم من في  يالحمل العاد :الجسمفي  كمية العنصر
  .226Raحالة في  الحمل 0.25-0.5

حالة في  القيمة 0.5-0.25يعتقد أنه  :الطعام والسوائلفي  للعنصر ياالبتالع اليوم
226Ra.  

   :اإلنسانفي  األيضية والمتعلقة بقياس الجرعات البارامترات الرئيسية
f1       =0.2 )جميع األشكال.(  
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ALI    =0.04  يميكروكور 1(ميجابكريل( ،IC-W ،)جميع األشكال.(  
  )جميع األشكال(، االبتالع )يميكروكور 2(ميجابكريل  0.09=         

DAC  =2  ×10-5  3للسم يرميكروكو 10-10×  5(ميجابكريل للمتر المكعب( ،IC-

W )جميع األشكال(  

   :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ

) يمليريم لكل ميكروكور 410×  2.15(سيفرت لكل بكريل  6- 10×  5.82: االبتالع
  . لسطح العظام

  ).يمليريم للميكروكور 310×  4.77(سيفرت لكل بكريل  6-10×  1.29 :االستنشاق
   
  (230Th) 230−א:א

  مر النصف ع

  سنة 410×  7.538: الفيزيائي 

حيز  ؛يوم 700الكبد واألنسجة األخرى،  ؛يوم 8000العظام،  :البيولوجي 
  .يوم 0.5االنتقال 

  .238-التربة تشابه لليورانيومفي  المستويات :المستويات الطبيعية

  .الطبيعةفي  الموجودة 238-سلسلة اليورانيومفي  ناتج تفكك :المصادر

 %). 23.4( 4.62؛ %) 76.3( α  ،4.69  ):ف.إ.م(طاقات التفكك الرئيسية أساليب و

  .232-أنظر الثوريوم :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة

  .سطح العظام :الرئيسي العضو 

  ..العظام المتعمدنةفي  رامغميكرو 30 : الجسمفي  كمية العنصر

  ).يالثوريوم الكل(رام غميكرو 3 :الطعام والسوائلفي  للعنصر ياالبتالع اليوم

 Wrenn et)) مليبكريل 110( يكوروبيك 3حوالي  :الجسمفي  ةالمشع النويدةكمية 

al., 1981).  
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   :اإلنسانفي  البارامترات الرئيسية األيضية والمتعلقة بقياس الجرعات

f1        =2  ×10 -4 )جميع األشكال.(  
ALI    =6  ×10 -4  يميكروكور 0.02(ميجابكريل( ،IC-Y ،)األكاسيد.(  

جميع األشكال ( IC-W، )يميكروكور 0.006(ميجابكريل  10-4×  2=         
  ) األخرى

  ).جميع األشكال(واالبتالع ) يميكروكور 4(ميجابكريل  0.1=         
DAC  =2  ×10-7  3للسم يميكروكور 12-10×  6(ميجابكريل للمتر المكعب ( ،  

IC-Y ،)األكاسيد.(  
  ) 3للسم يميكروكور 12-10×  3(ميجابكريل للمتر المكعب  7- 10×  1= 

IC-W )جميع األشكال األخرى.(  

  ).للجرعة على سطح العظام يجميع العوامل ه( :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ

  ). يمليريم للميكروكور 410×  1.33(سيفرت لكل بكريل  6-10×  3.60: االبتالع

مليريم  610×  7.99(سيفرت للبكريل  3-10×  2.16يكون  Wمرتبة  :االستنشاق
مليريم  610×  3.22(سيفرت للبكريل  4-10×  8.71يكون  Yومرتبة ). يللميكروكور
  ) يللميكروكور

              R(t)   =–e :دالة االحتجاز لكل الجسم

  .باأليام يالزمن المنقضهي  tحيث 

  .0.16؛ األنسجة األخرى،  0.04بد، ؛ الك 0.7العظام،  :كسور االنتقال ألجهزة الجسم

عض بقايا طحن اليورانيوم وبفي  مرتفعة كيزايوجد بتر 230Th  :مظاهر بيئية خاصة
  .يةتسفااألسمدة الف

  
  (232Th) 232−א:א

  عمر النصف 

  عام 1010×  1.405: ي الفيزيائ

0.693 t
50  
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حيز  ؛ميو 700يوم ؛ الكبد واألنسجة األخرى  8000العظام،  :ي البيولوج
  .يوم 0.5االنتقال 

أنواع الصخر في  جزء من المليون 20إلى  1.6تتراوح بين  :المستويات الطبيعية
  ).6-6أنظر كذلك جدول (جزء من المليون  10.7القشرة في  االعتيادية والمتوسط

  طبيعياً ةالمتواجد يةاألصل النويدة :المصادر

%) 22.1( 3.95؛ %) 77.8( α ، 4.01  ): ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 
γ   ،0.0638 )0.267.(% 

  الهيدروكسيدات واألكاسيد ال تذوب؛ أمالح  :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة
  لها قابلية للتجمع على . النترات والكبريتات والكلوريدات والبركلوريد جيدة الذوبان

  .سطح العظام

  .سطح العظام :ي العضو الرئيس

  .رامغميكرو 30 :الجسمفي  العنصر كمية

  ).يثوريوم كل(رام غميكرو 3 :الغذاء والسوائلفي  للعنصر ياالبتالع اليوم

 ,.Wrenn et al)) مليبكريل 48( يكوروبيك 1.3 ~  :الجسمفي  ةالمشع النويدةكمية 

1981).  

   :اإلنسانفي  البارامترات الرئيسية االستقالبية والمتعلقة بقياس الجرعات

f1        =2  ×10 -4 )جميع األشكال.(  

ALI    =1  ×10 -4  يوكورميكر 0.003(ميجابكريل( ،IC-Y ،)أكاسيد.(  

جميع األشكال ( IC-W، )يميكروكور 0.001(ميجابكريل  10-5×  4= 
  ) األخرى

  ).جميع األشكال(،ابتالع ) يميكروكور 0.7(ميجابكريل  0.03=         

DAC  =4  ×10-8 3للسم يميكروكور 12-10×  1(تر المكعب ميجابكريل للم (
  )أكاسيد(
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-IC) 3للسم يميكروكور 13-10×  5(ميجابكريل للمتر المكعب  10-8×  2=         

W )جميع األشكال األخرى .(  

  ):للجرعة على سطح العظام يجميع العوامل ه( :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ

  ). يمليريم للميكروكور 410×  6.85(ل سيفرت لكل بكري 5-10×  1.85: االبتالع

مليريم  710×  4.11(سيفرت لكل بكريل  2-10×  1.11يكون  Wمرتبة  :االستنشاق
  سيفرت لكل بكريل  3-10×  4.99يكون  Yومرتبة  ).يللميكروكور

  ) يمليريم للميكروكور 710×  1.85(

  .0.16نسجة األخرى، ؛ األ 0.04؛ الكبد،  0.7العظام،  :كسور االنتقال ألجهزة الجسم

 إلى مستويات طبيعية عالية شاذة يالمعادن الحاملة للثوريوم تؤد :مظاهر بيئية خاصة
واعتماداً على نوعية الصخور فإن تركيز . البرازيل، الهند، الصينفي  بعض األماكنفي 
في  رام بينما يكونغرام للغميكرو 20-2القشرة األرضية يتراوح بين في  232Thالـ 

  .رام تقريباًغرام للغميكرو 10العادية  األرض
  
  (235U) 235−א:א

  عمر النصف 

  عام 810×  7.038: ي الفيزيائ

 5000؛  20العظام المتمعدنة، : هناك حيزين لكل مما يلى :ي البيولوج
  .يوم 1500و  6يوم، الكلى واألنسجة األخرى 

  .تلةمن حيث الك 238Uمن % 0.72 :المستويات الطبيعية

في  الطبيعي من اليورانيوم 0.720الطبيعة، في  ةالموجود يةاألصل النويدة :المصادر
المواد االنشطارية في  238- القشرة األرضية ويوجد مخصباً بالنسبة لليورانيوم

  .للمفاعالت واألسلحة

 64حوالي  أو) للكيلوغرامكيلوبكريل  582(رام غلل ينانوكور 15.8 :اإلشعاعية النوعية
  ).ميجابكريل 37لكل ( يللمليكور كلغ
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، %)5.7 (%، 4.32 )4.4( α  ،4.22 : )ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 
 %).61( γ   ،0.196؛ %) 17( 4.37 ،%)4.2( 4.56، %)55( 4.40

  .238Uأنظر  :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة

  .حجم العظام المتمعدنة :ي العضو الرئيس

  .ي الهيكل العظمفي  رامغميكرو 59رام منها غميكرو 90 :الجسمفي  نصركمية الع

  .رامغميكرو 1.9 :الغذاء والسوائلفي  للعنصر ياالبتالع اليوم

   :اإلنسانفي  البارامترات الرئيسية االستقالبية والمتعلقة بقياس الجرعات
ALI    =0.05  يميكروكور 1(ميجابكريل( ،IC-D ،(U3O8, UO2) ، f1   =0.05.  

 IC-W (UCl4 ,UF4, UO3) ،f1، )يميكروكور 0.8(ميجابكريل  0.03= 
=0.05.  
  ،]UO2(NO3)2 , UO2F2 , UF6[،)يميكروكور 0.04(ميجابكريل  0.002= 

f1  =0.002 .  
=  f1ابتالع األشكال سداسية التكافؤ، ) يميكروكور 10(ميجابكريل  0.5= 

0.05.  
  .f1  =0.002ع األشكال غير الذائبة، ابتال) يميكروكور 200(ميجابكريل  7= 

DAC  =2  ×10-5  3للسم يميكروكور 10-10×  6(ميجابكريل للمتر المكعب( ،  
IC-D )U3O8 , UO2( ،f1  =0.05  

  ، )3للسم يميكروكور 10-10×  3(ميجابكريل للمتر المكعب  10-5×  1= 
IC-W )UCl4 , UF4 , UO3( ،f1  =0.05  

  ، )3للسم يميكروكور 11-10×  2(ر المكعب ميجابكريل للمت 10-7×  6= 
IC-Y ]UO2(NO3)2 , UO2F2 ,UF6[ ،f1  =0.002.  

   :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ

إلى ) يمليريم للميكروكور 310×  3.89(سيفرت لكل بكريل  6-10×  1.05: االبتالع
مليريم  26.7(للبكريل سيفرت  9-10×  7.22و  f1  =0.05سطح العظام لـ 

  .f1 =0.002لـ ) يلميكروكورل
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مليريم  410×  3.74(سيفرت للبكريل  5-10×  1.01يكون  Dمرتبة  :االستنشاق
ل ـسيفرت للبكري 6-10×  1.97يكون   Wومرتبة . امـإلى سطح العظ) يللميكروكور

ل ـسيفرت للبكري 5-10×3.32تكون  Yومرتبة ) يمليريم للميكروكور 10-3×  7.29(
  ).ييم للميكروكورملير 510×  1.23(

         R(t)  =0.2 –e        +0.023 –e :العظامفي  دالة االحتجاز

  .باأليام يالزمن المنقضهي  tحيث 

  R(t)  =0.12 –e             +0.00052 –e :الكلى واألنسجة األخرى يف

  .باأليام يالزمن المنقضهي  tحيث 

العظام،  : )النصف األطول مبينة ثانياً فترة عمر( الجسمفي  كسور االنتقال إلى األجهزة
  .0.00052و 0.12الكلى واألنسجة األخرى، ؛ 0.023 و 0.2

  
א:א   (238U) 238−א

  عمر النصف 

  عام 910×  4.468: ي الفيزيائ

 5000؛  20العظام المتمعدنة، : هناك حيزين لكل مما يلى :ي البيولوج
  .يوم 1500،  6يوم، الكلى واألنسجة األخرى 

أنواع الصخر في  المليون من اليورانيومفي  جزء 4.7إلى  0.5 :المستويات الطبيعية
  ).6-6أنظر كذلك جدول ( ياالعتياد

 اليورانيومفي  بالوزن% 99.2745الطبيعة، في  ةالموجود يةاألصل النويدة :المصادر
  . يالطبيع

 غرام 3 أو) رامغللكيلوبكريل  12(رام غلل ينانوكور 330 :اإلشعاعية النوعية
  ).بكريلكيلو 37لكل ( يللميكروكور

 %).23( 4.15؛ %) 77( α  ،4.21  ):  ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 

0.693 t 
20  

0.693 t  
5000  

0.693 t 
6  

0.693 t  
1500  
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له إشعاعية  الطبيعي  نظراً ألن اليورانيوم :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة
ولكن . ن تضررها إشعاعياًنوعية منخفضة فإن تضرر الكلى كيميائياً هو أكثر أهمية م

االعتبار إذا كان هناك تعرض في  للرئة والكلى يجب أن يوضعاإلشعاعي  الضرر
  .لليورانيوم المخصب

  .حجم العظام المتمعدنة :ي عضو الرئيسال

الهيكل في  رام توجدغميكرو 59رام منها غميكرو 90 :الجسمفي  كمية العنصر
  .يالعظم

  رامغميكرو 1.9 :ذاء والسوائلالغفي  للعنصر ياالبتالع اليوم

   :اإلنسانفي  البارامترات الرئيسية األيضية والمتعلقة بقياس الجرعات

ALI   =0.05  يميكروكور 1(ميجابكريل( ،IC-D (U3O8 , UO2) ، f1   =0.05.  

 IC-W (UCl4 ,UF4, UO3)، f1، )يميكروكور0.8(ميجابكريل  0.03= 
=0.05.  

  ،)يروكورميك 0.04(ميجابكريل  0.002 =

IC-Y  ]UO2(NO3)2 , UO2F2 , UF6[، f1  =0.002  

=  f1 ابتالع األشكال سداسية التكافؤ،) يميكروكور 10(ميجابكريل  0.5= 
0.05.  

  .f1  =0.002ابتالع األشكال غير الذائبة، ) يميكروكور 200(ميجابكريل  8= 

DAC  =2  ×10-5  3لسمل يميكروكور 10-10×  6(ميجابكريل للمتر المكعب( ،IC-

D )U3O8 , UO2( ،f1  =0.05  

-IC) 3للسم يميكروكور 10-10×  3(ميجابكريل للمتر المكعب  10-5×  1= 

W )UCl4 , UF4 , UO3( ،f1  =0.05  

-IC، )3للسم يميكروكور 11-10×  2(ميجابكريل للمتر المكعب  10-7×  7= 

Y ]UO2(NO3)2 , UO2F2 ,UF6[ ،f1  =0.002.  
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   :قياس الجرعاتي ف عتبارات إضافيةإ

) يم لكل ميكروكورمليري 3-10×  3.74(سيفرت لكل بكريل  6-10×  1.01: االبتالع
مليريم  23.8(للبكريل سيفرت  9-10×  6.42و  f1  =0.05لسطح العظام لـ 

  .f1 =0.002لـ ) يللميكروكور
مليريم  4-10×3.62(سيفرت لكل بكريل  6-10×  9.78تكون  Dمرتبة  :االستنشاق

×  7.03(سيفرت للبكريل  6-10×1.90تكون  Wومرتبة . لسطح العظام) ييكروكورللم
ل بكريل ـرت لكـسيف 5-10×  3.20تكون  Yة ـومرتب ،)يمليريم للميكروكور 10-3

  ).يمليريم للميكروكور 10-5×  1.18(
  (Bone Retention Function) :العظامفي  دالة االحتجاز

R(t)  =0.2 –e        +0.023 –e         

  .الزمن المنقضى باأليامهي  tحيث 

  R(t)  =0.12 –e         +0.00052 –e :فى الكلى واألنسجة األخرى

  .باأليام يالزمن المنقضهي  tحيث 

العظام، ) : فترة عمر النصف األطول مبينة ثانياً( الجسمفي  كسور االنتقال إلى األجهزة
  . 0.00052و 0.12؛ الكلى واألنسجة األخرى، 0.023و 0.2

  
  (237Np) 237−א:א

  عمر النصف 
  عام 610×  2.14: ي الفيزيائ
  .المناسل تعتبر دائمة ؛عام 20الكبد،  ؛عام 50العظام،  :ي البيولوج

  . 241Amومن تفكك  238-اليورانيومفي  يينتج من تفاعل األسر النترون :المصادر

، %)6.18(%، 4.65 )3.32( α  ،4.64  ):  ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 
، %)15( γ  ،0.0294؛ %) 2.5( 4.82، %)25( 4.77، %)47( 4.79، %)8( 4.77

0.00822 )9(% ،0.0865 )12.4.(% 

0.693 t 
20  

0.693 t 
5000  

0.693 t 
6  

0.693 t  
1500  
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في  ال توجد بيانات عن توزعه واحتجازه :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة
 المبينة أدناه من التوصيات f1وانات وقيم بالنسبة للحي يه البشر، البيانات المتاحة فقط

 ييحتمل أن تتعدى االمتصاص المعو) 1980( 30رقم  ICRPتضمنها تقرير التي 
وبالمثل يفضل تمثيل معامل االنتقال إلى أجهزة الجسم . 10بمعامل مقداره  يالحقيق

وعدم الدقة  (Thompson, 1982)على الترتيب  0.15، 0.60للعظام والكبد بالقيم 
  .العظامفي  يظهر بالنسبة النتظام الترسيب

  .سطح العظام :ي العضو الرئيس
   :اإلنسانفي  البارامترات الرئيسية األيضية والمتعلقة بقياس الجرعات

f1        =0.001 )جميع األشكال.(  
ALI    =2  ×10 -4  يميكروكور 0.004(ميجابكريل( ،IC-W )جميع األشكال.(  

  ).جميع األشكال(، االبتالع )يميكروكور 0.5(يل ميجابكر 0.02=         
DAC  =6  ×10-8 3للسم يميكروكور 12-10×  2( 3ميجابكريل للمتر( ،IC-W 

  ).جميع األشكال(

للجرعات على سطح  يجميع المعامالت ه( قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ
  : )العظام

  ).يريم للميكروكورملي 5-10×  1.01(سيفرت للبكريل  5-10×  2.72: االبتالع

  ) يللميكروكور مليريم 7-10×  1.21(سيفرت للبكريل  3-10×  3.27 :االستنشاق

؛  0.15؛ الكبد،  0.75العظام المتمعدنة،  :الجسمفي  كسور االنتقال إلى األجهزة
  .للمبايض 0.00011وللخصيتين  0.00035المناسل، 

  
  (238Pu) 238−א:א

  عمر النصف 
  عام 87.7: ي يزيائالف

  .عام؛ المناسل تعتبر دائمة 20الكبد  ؛عام 50العظام،  :ي البيولوج
ينتج ) من النشاط اإلشعاعى 240,239Pu%  3.5 ~(قط السفي  تركيز صغير :المصادر

  237Np (n, β-) 238Puبالتفاعل  (RTGs)للمولدات الحرارية بالنظائر المشعة 
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 ؛%)70.9(% ،5.46 )29( α  ،5.5 ):ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 
 %).11.7( 0.0136 السينيةشعة األ

يدروكسيدات هبشكل عام الفلوريدات وال :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة
جهة األكسدة واالختزال، األس  الماء يعتمد علىفي  والذوبان. واألكاسيد ال تذوب

مذكور  هوأيض .الموجودة (Ligands)العضوية يدروجينى والمواد المخلبية والربائط هال
  ).1986( 48رقم  ICRPمنشور في  بالتفصيل

  سطح العظام، الكبد :ي العضو الرئيس

  آثار :كمية العنصر في الجسم 

   :اإلنسانفي  البارامترات الرئيسية األيضية والمتعلقة بقياس الجرعات

ALI    =7  ×10-4  يميكروكور 0.02(ميجابكريل( ،IC-Y )أكاسيد( ،f1  =1  ×
10-5.  
جميع األشكال ( IC-W، )يميكروكور 0.007(ميجابكريل  4- 10×  3= 

  . f1  =0.001، )األخرى
  f1  =1  ×10-5، ابتالع األكاسيد، )يميكروكور 90(ميجابكريل  3= 
  f1  =1  ×10-4، ابتالع النترات، )يميكروكور 9(ميجابكريل  0.3= 
  ، ابتالع جميع األشكال األخرى، )يورميكروك 0.9(ميجابكريل  0.03= 

f1 =0.001.  
DAC  =3  ×10-7 3للسم يميكروكور 12-10×  8( 3ميجابكريل للمتر( ،IC-Y 

  f1  =1  ×10-5، )األكاسيد(
  IC- W، )3للسم يميكروكور 12-10×  3( 3ميجابكريل للمتر 10-7×  1= 

  .f1  =0.001، )جميع األشكال األخرى(

   :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ

إلى ) يروكورمليريم للميك 410×  5.85(سيفرت للبكريل  5-10×  1.58: االبتالع
 310×  5.85(سيفرت للبكريل  f1   =1 ×10-3  ،1.58  ×10-6سطح العظام لـ 
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مليريم  585(للبكريل  سيفرت 7-10×  1.58و  f1 =1×10-4لـ ) يمليريم للميكروكور
  . f1 =1  ×10-5لـ ) يللميكروكور

مليريم  610×  7.03(سيفرت للبكريل  3- 10×  1.9يكون  Wمرتبة  :االستنشاق
×  2.88(سيفرت للبكريل  5-10×7.79يكون   Yلسطح العظام ومرتبة ) ييكروكورللم

  ).يمليريم للميكروكور 510

المناسل، ؛ 0.45لكبد ا؛  0.45 يالهيكل العظم : الجسمفي  كسور االنتقال إلى األجهزة
  . للمبايض 0.00011ين وللخصيت 0.00035

  
  (239Pu) 239−א:א

  عمر النصف 

  عام 410×  2.41: ي الفيزيائ
  .عام؛ المناسل تعتبر مستديمة 20الكبد  ؛عام 50العظام،  :ي البيولوج

في  يستخدم. 238-لليورانيوم ياعالت االنشطار بالتشعيع النترونمففي  ينتج :المصادر
كذلك ضمن النواتج ويوجد . المفاعالت االنشطاريةفي  ية وكوقوداألسلحة النوو

  .قط من اختبارات األسلحة النوويةالسفي  الموجودة

 %).73.3( α  ،5.16  ):  ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 

  .238Puأنظر  :المواصفات الكيميائية والبيولوجية الخاصة

  .سطح العظام :ي العضو الرئيس

  .آثار  :ر في الجسم كمية العنص

   :اإلنسانفي  البارامترات الرئيسية األيضية والمتعلقة بقياس الجرعات

ALI    =6  ×10-4  يميكروكور 0.02(ميجابكريل( ،IC-Y )أكاسيد(، f1  =1  ×
10-5.  

جميع األشكال ( IC-W، )يميكروكور 0.006(ميجابكريل  4- 10×  2= 
  .f1  =0.001، )األخرى



 

735 
  

  f1  =1  ×10-5، ابتالع األكاسيد، )يميكروكور 80(ميجابكريل  3= 

  f1  =1  ×10-4، ابتالع النترات، )يميكروكور 8(ميجابكريل  0.3= 

  ، ابتالع جميع األشكال األخرى، )يميكروكور 0.8(ميجابكريل  0.03= 
f1  =0.001.  

DAC  =3  ×10-7 3للسم يميكروكور 12-10×  7( 3ميجابكريل للمتر( ،IC-Y 
  f1  =1  ×10-5، )دلألكاسي(

  IC-W،)3للسم يميكروكور 12-10×  3( 3ميجابكريل للمتر 10-7×  1= 
  .f1  =0.001، )جميع األشكال األخرى(

  ).للجرعة على سطح العظامهي  جميع العوامل( :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ

  ) يمليريم لكل ميكروكور 410×  6.51(سيفرت للبكريل  5- 10×  1.76: االبتالع
مليريم  310×  6.51(سيفرت للبكريل  f1  =1 ×10-3  ،1.76  ×10-6لـ 

مليريم لكل  651(لبكريل سيفرت ل 7-10×  1.76و  f1 =1×10-4لـ ) يرللميكروكو
  . f1 =1  ×10-5لـ ) يميكروكور

مليريم  610×  7.81(سيفرت للبكريل  3-10×  2.11يكون  Wمرتبة  :االستنشاق
مليريم  6-10× 3.04(سيفرت للبكريل  4-10×8.21يكون   Yة وللمرتب) يللميكروكور
  ).يللميكروكور

؛ المناسل،  0.45؛ الكبد  0.45، يالهيكل العظم :الجسمفي  كسور االنتقال إلى األجهزة
  . للمبايض 0.00011و ينللخصيت 0.00035

  
  (241Am) 241−:א

  عمر النصف 

  عام 432.2: ي الفيزيائ

عام؛ واألجهزة التناسلية تعتبر  20عام، الكبد  50العظام،  :ي البيولوج
  .مستديمة
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  .241–ناتج تفكك البلوتونيوم  :المصادر

؛ %) 84.5(%، 5.44 )13( α  ،5.49  ):  ف.إ.م(أساليب وطاقات التفكك الرئيسية 
 %).2.4( 0.0263، %) 35.9( 0.0595جاما 

يوم شمريد وهيدروكسيدات األـأكاسي :ةة الخاصـة والبيولوجيـات الكيميائيـالمواصف
 )III  (نسبياً ال تذوب.  

  سطح العظام، الكبد :الرئيسي العضو 

  آثار :الجسمفي  كمية العنصر

   :اإلنسانفي  البارامترات الرئيسية األيضية والمتعلقة بقياس الجرعات

f1  =0.001 )جميع األشكال.(  

ALI    =2  ×10 -4  يميكروكور 0.006(ميجابكريل( ،IC-W )جميع األشكال .(  

  ). جميع األشكال(، االبتالع )يميكروكور 0.8(ميجابكريل  0.03= 

DAC  =1  ×10-7  3للسم يميكروكور 12-10×  3(ميجابكريل للمتر المكعب( ،IC-

W )جميع األشكال.(  

  ).للجرعة على سطح العظام يجميع العوامل ه( :قياس الجرعاتفي  عتبارات إضافيةإ

  ).يمليريم للميكروكور 410×  6.7(سيفرت للبكريل  5-10×  1.81 :االبتالع

  ) يمليريم للميكروكور 610×  8.03(سيفرت للبكريل  3-10×  2.17 :االستنشاق

المناسل  ؛للكبد 0.45؛ يللهيكل العظم 0.45 :الجسمفي  كسور االنتقال إلى األجهزة
  .للمبايض 0.00011تين وللخصي 0.00035
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