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اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي

موظفو اإلخراج من الخدمة 
يقطعون إحدى المعدات 
المعدنية الكبيرة في مرفق نووي.

 Sellafield الصورة من: شركة(

المحدودة/المملكة المتحدة(

غاية مشرتكة لإلخراج من الخدمة يف املجال النووي مثة 

الناس  تعرض  من  الحد  وهي:  البيئي  ولالستصالح 

النشاط  مستويات  تتطلب  التي  املواقع  يف  لإلشعاع  والبيئة 

اإلشعاعي بها قيوداً عىل استخدامها.

واإلخراج من الخدمة نشاط مخطط له يف نهاية عمر املرافق 

التي لديها ترخيص رقايب للقيام بأنشطة نووية أو تتصل باملجال 

النووي. وهو يتعلق بجميع األنشطة الالزمة إلعفائها من التحكم 

الرقايب وبالتايل إطالق املوقع الستخدامات أخرى )أنظر اإلطار(.

من  بالحد  يتعلق  األخرى،  الناحية  من  البيئي،  واالستصالح 

التعرض اإلشعاعي القائم بسبب تلوث األرض والرتبة واملياه 

الجوفية نتيجة أنشطة سابقة تشمل استخدام املواد املشعة 

ألغراض مدنية أو عسكرية )أنظر اإلطار، الصفحة التالية(.

الرقابة لضامن األمان

الغاية يف كلٍّ من اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي هي 

خفض مستويات النشاط اإلشعاعي املتبقي مبا يكفي ليمكن 

استخدام املواقع ألي غرض، دون قيد. ولكن هذا قد ال يكون 

استخدام  عىل  قيود  وضع  ويجوز  الحاالت  بعض  يف  عملياً 

األرايض يف املستقبل. فبعد اإلخراج من الخدمة، عىل سبيل 

املثال، ميكن إعادة استخدام بعض املواقع ألنشطة صناعية غري 

نووية، ولكن ليس للسكن. وقد يتم إطالق بعض مواقع تعدين 

اليورانيوم السابقة إلعادة استخدامها كمحميات طبيعية أو 

ألنشطة ترفيهية أخرى.

واإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي كالهام مشاريع صناعية 

العاملة والجمهور املحيل  القوى  أمان  رئيسية تستلزم ضامن 

والبيئة من املخاطر اإلشعاعية والتقليدية عىل السواء. وبالتايل، 

فإن وجود إطار قانوين ورقايب مالئم، وكذلك التدريب املناسب 

للموظفني عىل التنفيذ وعىل اإلرشاف الرقايب معاً هام من بني 

الرشوط املسبقة الرضورية لضامن األمان.

اإلخراج من الخدمة واالستصالح البيئي: نظرة عامة
بقلم إيرينا تشاتزيس

كل  حياة  دورة  من  طبيعي  جزء  الخدمة  من  اإلخراج 

املرافق الصناعية تقريباً. وعندما ال يعود للمرفق أي غرض 

اجتامعي أو اقتصادي مفيد، البّد من تفكيكه وإتاحة موقعه 

الستخدامات أخرى.

وينبغي النظر يف متطلبات اإلخراج من الخدمة أثناء تصميم 

وتخطيط املرافق. ويتعني أن تكون خطة اإلخراج من الخدمة 

وتقديرات التكاليف املرتبطة بها معّدة مسبقاً، لضامن إتاحة 

املوارد املالية الكافية.

وتتطور خطة اإلخراج من الخدمة وتقديرات التكلفة معاً خالل 

الفرتة العمرية للمحطة، وتصبحان تدريجياً أكرث تفصيالً قرب 

نهاية عمر املحطة.

بيد أن هذه الخطط غري موجودة لعدة مرافق ُشيِّدت يف األيام 

األوىل للصناعة النووية. ويف حالة هذه املحطات األقدم، قد 

املحطة  لتكوين  الشاملة  للسجالت  نقص  أيضاً  هناك  يكون 

والحسابات املفصلة للتاريخ التشغييل. وتضيف هذه الحاالت 

تعقيداً إضافياً لعملية اإلخراج من الخدمة.

اإلخراج من الخدمة
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ع لتغطية  تطبيق مخطط مجمَّ
وتصريف مخلفات معالجة 

اليورانيوم.

 )الصورة من: 

شركة Wismut GmbH/ألمانيا(

الترصّف يف النفايات املشعـّة
إن وجود نظام منسق جيداً للترصف يف النفايات الناشئة عن 

اإلخراج من الخدمة أو االستصالح البيئي هو أحد املتطلبات 

املهمة األخرى. ويَنتُج عن اإلخراج من الخدمة عموماً إنتاج 

كميات كبرية من مواد ذات مستويات منخفضة من النشاط 

اإلشعاعي. واعتامداً عىل املواد وعىل اللوائح الوطنية، ميكن 

التخلص من جزء كبري من النفايات يف مرافق للتخلص قرب 

للتخلص  الدولية  األمان  معايري  مع  متوافقة  األرض  سطح 

الدائم. وتوجد مثل هذه املرافق بالفعل يف العديد من البلدان؛ 

التخزين  يف  النفايات  حفظ  يتعني  أخرى  لبلدان  وبالنسبة 

املؤقت حتى يتم تحديد حل بعيد املدى.

وميكن تقليل كمية النفايات املشعة املعنية بشكل كبري من 

التلوث من نظم املحطات قبل تفكيكها. ولدى  إزالة  خالل 

بعض البلدان أيضاً مرافق إلعادة تدوير الخردة املعدنية، عىل 

سبيل املثال عن طريق الذوبان. ويتعني عموماً وضع النفايات 

املكونات  أو  اإلشعاعي  النشاط  األعىل من  املستويات  ذات 

الطويلة العمر يف مستودعات تقع يف أعامق األرض.

وألغراض االستصالح البيئي، ميكن أن تكون كميات النفايات 

يلزم  إذا كان  املثال  أكرب من ذلك بكثري، عىل سبيل  املعنية 

يف  أيضاً  كنفايات. وتوجد  منها الحقاً  والتخلص  الرتبة  إزالة 

عن  املثال  سبيل  عىل  الحجم،  لتخفيض  فرص  الحالة  هذه 

طريق فصل مكونات الرتبة ذات مستويات التلوث األعىل عن 

املكونات ذات املستويات األقل.

التمويل
التمويل الكايف عامل رئييس يف مشاريع اإلخراج من الخدمة 

مكلفة جداً. وهناك  تكون عموماً  التي  البيئي،  واالستصالح 

الخدمة  من  اإلخراج  تتطلب  التي  املواقع  من  كبرية  نسبة 

من  التنفيذ  تكاليف  وتُدفع  للدولة  مملوكة  االستصالح  أو 

امليزانيات الوطنية. وتعتمد كمية األموال املخصصة ألنشطة 

التنظيف البيئي غالباً عىل أولويات الحكومة.

وبالنسبة ملحطات القوى التجارية، يكون متويل اإلخراج من 

الخدمة عموماً مسؤولية مالك املحطة. ويُستثَمر التمويل عادًة 

يف صندوق خاص معنينَّ لتغطية تكاليف اإلخراج من الخدمة 

توفريها مبارشًة من  يتم  الكبرية،  املرافق  أو، يف حالة بعض 

اإليرادات التشغيلية والتدفقات النقدية للرشكة.

الحالة الراهنة

رغم التقدم الضخم الذي تحقق يف بعض البلدان، فإن بلداناً 

عديدة تواجه صعوبات كبرية يف تنفيذ برامجها لإلخراج من 

الخدمة واالستصالح البيئي.

ووجود خطط موضوعة إلدارة دورة الحياة الكاملة للمرافق 

النووية هو يف الوقت الحارض أحد املتطلبات العاملية لبدء 

املشاريع الجديدة.

يهدف االستصالح البيئي إىل الحد من التعرض لإلشعاع الناتج 

من الرتبة امللوثة، أو مرافق تخزين النفايات أو البنية األساسية 

امللوثة األخرى، أو املياه الجوفية أو املياه السطحية. والغرض 

منه هو حامية الناس والبيئة من اآلثار الضارة املحتملة بسبب 

مثل  أنشطة  عن  ذلك  يَنتُج  وقد  املؤين.  لإلشعاع  التعرض 

التعدين ومعالجة اليورانيوم أو ترسب املواد املشعة إىل البيئة 

بعد وقوع حادث نووي أو إشعاعي.

غري  صناعات  نتيجة  أيضاً  املشعة  املواد  توليد  يكون  وقد 

نووية، مثل إنتاج النفط والغاز، حيث ميكن أن تزيد أنشطة 

االستكشاف والتعدين احتامل التعرض الناتج من املواد املشعة 

املوجودة يف البيئة الطبيعية.

وهناك أربعة عنارص رئيسية يلزم النظر إليها يف االستصالح 

البيئي وهي:

مستويات تعرض الناس لإلشعاع نتيجة التلوث.. 1

الحد من الجرعات واملخاطر اإلشعاعية، واالستفادة املثىل . 2

من املوارد املالية والتقنية واليد العاملة املتوفرة.

قد ال يكون رضورياً إعادة املوقع لظروف ما قبل الحدث . 3

الذي َسبنََّب التلوث، وال ميكن غالباً تحقيق ذلك بسهولة 

عىل أي حال.

هو . 4 لالستصالح  الرئييس  املحرك  يكون  كثرية،  حاالت  يف 

التصور العام ملخاطر وفوائد إجراء نشاط التنظيف. ويف 

هذه الحاالت، يكون الرفاه العام للمجتمع املحيل عامالً 

مهامً يف تحديد الحالة النهائية املخططة للموقع.

االستصالح البيئي


