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تمهيد 
 

إخبار السكان  فً السلطات بفعل تأخر  من تشرنوبٌل هو أن آثارها على الناس زادتالمستخلصةمن أهم 
وانعدام الشفافٌة من جانب  التردد هذا.  و تأخرها فً اتخاذ التدابٌر البلزمة للحماٌةةخطورة الحادث حول

 فً األنظمة.  المواطنون  مثل هذه الهفوات لم ٌعد ٌسمح بها. فً حادثة فوكوشٌما  لوحظ أٌضا  السلطات
ٌنبؽً اتخاذ القرارات التً  وبناء على ذلك،. الدٌمقراطٌة، السلطات مسؤولة أمام الشعب وأمام القانون

النظر فً حكامة المخاطر أمر من أجل هذا ٌتبٌن أن إعادة  . تؤثر فً حٌاة الجمٌع تحت أعٌن الرأي العام
مجتمعاتنا  حٌوي، بما فً ذلك مخاطر اإلشعاع، و كذلك تحسٌن وسابل إشراك المواطنٌن، فً

 . فً القرارات المهمة التً تؤثر على سبلمتهم وسبل عٌشهم الدٌمقراطٌة،
 

بنٌت  لقد .  فً حٌاتهم  على مشاركة المواطنٌن فً القرارات التً تؤثراألوروبًاالتحاد  وٌحرص
والدٌمقراطٌة، وجمٌع القٌم التً تم تجاهلها   منظمتنا حول القٌم األساسٌة لحقوق اإلنسان، وسٌادة القانون

إذا أردنا بناء مجتمعات أكثر  الدٌمقراطٌة شرط أساسً . كارثة تشرنوبٌل فً من طرؾ النظام السٌاسً 
حق الناس أن ٌكونوا على بٌنة من المخاطر المحٌطة بهم و من واجب السلطات  من.  أمانا وأكثر مرونة

أحد الجوانب األساسٌة   إن .إشراكهم فً التدابٌر واإلجراءات التً تهدؾ إلى حماٌتهم من المخاطر العامة
للسبلمة هو الوصول إلى المعلومات ذات الصلة باألخطار التً قد تشكلها بعض األنشطة الصناعٌة على 

 .السكان
 

حول  متوسطً المفتوحألوروا المجلس األوروبً والمتعلق باالتفاق هذا الكتٌب هو نتٌجة لمشروع بدأه
 فتحسٌن المعلومات حول .الخطر اإلشعاعً بشأن (EUR-OPA) المخاطر الطبٌعة و التكنولوجٌة  الكبرى
إن الهدؾ من هذا الكتٌب الذي هو بٌن أٌدٌكم طموح وهو تقدٌم . المخاطر سٌساعد على حماٌة المواطنٌن

: األخطار النووٌة بطرٌقة سلسة ومثٌرة لبلهتمام مختلؾ شرابح المجتمع المعارؾ األساسٌة حول
هناك  كما  اتضح من تشرنوبٌل وفوكوشٌما، . الطبلب وؼٌرهم الصحفٌٌن، صناع القرار، المعلمٌن،

تحلٌل المعلومات األولٌة من طرؾ  مصدر واحد فقط موثوق به للمعلومات فً حالة الطوارئ  أال وهو
 .المواطنٌن على أساس معرفتهم األساسٌة الخاصة بهم

 
 تم اإلتفاق  على أن  أنه ال ٌمكن إنتاج مثل هذا الكتٌب من طرؾ العلماء النووٌون وحدهم ، فقدألننا نؤمن 

لقد تم إخضاع هذا الكتٌب لمشاورات واسعة . ٌتم إعداد المسودة األولى فقط من طرؾ عالم فٌزٌاء نووٌة
وقد ترجم ونوقش هذا الكتٌب إلى أحد  .جدا همت عددا من المهنٌٌن والمتدخلٌن من عدت قطاعات أخرى

مولدوفا،  لوكسمبورغ، لؽة وتمت مناقشته فً أرمٌنٌا، أذربٌجان، بلجٌكا، بلؽارٌا، فرنسا، جورجٌا، عشر
تلقٌنا  .  المؽرب، روسٌا، سان مارٌنو، تركٌا، أوكرانٌا، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وبلدان أخرى ولقد

الذٌن ساهموا فً تحسٌن  العدٌد من المقترحات المفٌدة من الصحفٌٌن وصناع القرار والمعلمٌن والطبلب
فً إعداد  انظر القابمة المرفقة بأسماء المشاركٌن)النص وجعله أسهل فهما للناس فً جمٌع أنحاء العالم 

أن ٌعزز هذا الكتاب نشر المعرفة األساسٌة   من ثم نعرب عن امتناننا للجمٌع، آملٌنا مخلصٌن. الكتٌب
 .حول السبلمة النووٌة

 
Eladio FERNANDEZ-GALIANO 
Executive Secretary 
European and Mediterranean Major Hazards Agreement,  
Council of Europe 

 األمٌن التنفٌذي
   .(EUR-OPA)المفتوح حول المخاطر الطبٌعة و التكنولوجٌة  الكبرىألورو متوسطً ا االتفاق

  األوروبًاالتحاد 
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مقدمة   . 1
 

 شخص 100.000 بالحادث النووي لمفاعل تشرنوبٌل حٌث تم إجبلء أكثر من 1986 عام   صدم  العالم
 مبلٌٌن شخص تلك 5من المناطق الملوثة فً بٌبلروسٌا وأوكرانٌا وروسٌا ، مما نتج عنه تشرد حوالً 

فً فرنسا و ألمانٌا و بولندا وؼٌرها من البلدان   السنة، وتم اتخاذ مجموعة من تدابٌر الحماٌة من اإلشعاع
 أن كل مفاعل نووي  ٌشكل نسبة معٌنة  من المخاطر 2011ثبت حادث فوكوشٌما النووي  فأاألوروبٌة ،
بشكل عام أدرك الجمٌع  أن حادثتً تشرنوبٌل  و فوكوشٌما النووٌٌن أبانا بوضوح  عن عدم  النووٌة، و

    .الكفاءة على إخبار الناس  حول المخاطر اإلشعاعٌة  المرافقة إلفرازات النوٌدات المشعة
 

 الناتجة عن انبعاثات فوكوشٌما أقل من 131 فً أوروبا ، شكلت جرعات التعرض اإلشعاعً من الٌود 
بالرؼم .  مقارنة  مع جرعات التعرض النوٌدات المشعة الطبٌعٌة، مثل البوتاسٌوم أو ؼاز الرادون0.001

 فً هلع عامة الناس فً العدٌد من المدن األوروبٌة، ففً حالة وقوع 131-من تسبب انبعاث مادة  الٌود
حوادث نووٌة، ال ٌثق الكثٌر من الناس فً المعلومات الرسمٌة التً تقدمها السلطات الوطنٌة أو الخبراء 

المكلفٌن بتقٌٌم المخاطر اإلشعاعٌة،  ٌكشؾ هذا المعطى على أن الطرٌقة المثلى إلخبار الناس حول 
األخطار النووٌة هً التكوٌن حول المخاطر اإلشعاعٌة وبناء قدرات الناس المعرفٌة  الخاصة بتقٌٌم 

 .المخاطر
 

جواب لحاالت الطوارئ النووٌة، وٌعزى - و مع األسؾ، لم تنجح التوصٌات المقدمة على شكل سؤال 
ذلك لكون الفهم الصحٌح إلجابات بعض األسبلة الهامة، ٌتطلب من المرء بعض المعارؾ األساسٌة، وإال 

 .ٌتعٌن علٌه أن ٌكتفً وٌثق بالتفسٌرات الرسمٌة، مما قد ٌعرضه للخطر
 

مثل الٌود )فً الكثٌر من الحاالت، ٌعتقد الناس أن تلقً جرعات صؽٌرة من النوٌدات المشعة االصطناعٌة 
هو أخطر بكثٌر من التعرض لئلشعاع العادي الطبٌعً،  (90- أو السترونتٌوم 137  -، السٌزٌوم131
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وبالعكس ٌبقى  عامل الضرر فً الحالة  للجرعات الصؽٌرة من النوٌدات المشعة االصطناعٌة هو نفسه 
 .جسٌمات جاما وبٌتا أو ألفا :عامل الضرر لئلشعاع العادي الطبٌعً

 
باإلضافة إلى  من الكهرباء فً محطات الطاقة النووٌة فً بعض البلدان ٪50ٌتم حالٌا إنتاج أكثر من 

، الصناعة و النقل و العسكرٌة وؼٌرها من مجاالت النشاط البشري المواد المشعة المستخدمة فً الطب و
وٌتم التعرض لئلشعاع الطبٌعً من الفضاء واألرض ومن خبلل تناول البوتاسٌوم المشع واستنشاق ؼاز 

ما هو مستوى الخطر؟ ما هً نسبة  .فالتعرض لئلشعاع هو جزء من حٌاتنا الٌومٌة ،الرادون المشع
؟ ماذا ٌجب  فعله فً حالة  ( ٌمكن اعتبار التعرض اإلشعاعً ؼٌر ضارمدىإلى أي )المخاطر المقبولة 

 وقوع حادث نووي؟
 
 طبٌعة النشاط اإلشعاعً، الذرات المشعة والمستقرة، وأنواع اإلشعاع2.

 
و تتكون الذرة من نواة موجبة الشحنة وإلكترونات سالبة الشحنة تحٌط بها ، تتكون جمٌع المواد من الذرات

 (أنظر ملحقة صفحة 5) .
ٌتكون النشاط اإلشعاعً عن طرٌق قدرة بعض النوى أن تتحول تلقابٌا إلى نواة أخرى أو فً نفس النواة 

وٌصاحب ذلك تحرٌر الطاقة الزابدة من جسٌمات ألفا أو بٌتا أوجاما التً ٌنبعث . مع قدر أقل من الطاقة
 .(وفً حاالت خاصة نٌوترونات أو ؼٌرها)منها 

 

 مختلؾ  نظابر أو Aتسمى الذرات التً تتوفر على نفس الخصابص الكٌمٌابٌة و على عدد كتلة   
 على سبٌل المثال، هناك ثبلثة نظابر ربٌسٌة ،النوٌدات، وتسمى النظابر المشعة بالنوٌدات المشعة

، A= 1، لدٌه نواة واحدة فقط مع بروتون وهً مستقرة، لذلك عدد كتلته هو المضًءللهٌدروجٌن النظٌر 
H ورمزها هو

الدٌوتٌرٌوم هو نظٌر آخر للهٌدروجٌن، ولدٌه نواة تتكون من البروتونات والنٌوترونات، . 1
H  ، ورمزها هوA= 2عدد كتلته هو . وهو أٌضا مستقر

لكن نظٌر الهٌدروجٌن، الذي لدٌه نواة تتكون .  2
والنظٌر . الترٌتٌوم   وٌسمىH 3ورمزه هو. من بروتون واحد واثنٌن من النٌوترونات،  وهو ؼٌر مستقر

 .ولكبلهما لهما نفس الخصابص الكٌمٌابٌة .هو مشع (131- أو الٌود )  I131 ، و النظٌر I127المستقر للٌود 
 
كان أحد النظابر مشع، فما هً وحدة النشاط اإلشعاعً؟ فاضمحبلل واحد فً الثانٌة هً وحدة  إذا

10 3,7 تساوي  (Ci) القدٌمة كوري الوحدة (Bqرمز )النشاط اإلشعاعً وتدعى بٌكرٌل 
 (Bq) بٌكرٌل10

وٌتمٌز معدل  .لدٌها معدالت مختلفة من االضمحبلل (النوٌدات المشعة)النظابر المشعة  مختلؾ. 
االضمحبلل من  نصؾ حٌاة ، وهً الفترة من الزمن البلزمة  الضمحبلل نصؾ النوٌدات المشعة ، 

النوٌدات المشعة قصٌرة العمر لها نشاط  .فً نصؾ العمر، ٌقل النشاط مرتٌن .وتحول إلى ذرات أخرى
لدٌه معدل  131I على سبٌل المثال، الٌود  .أعلى من نفس الكمٌات من النوٌدات المشعة ذات الحٌاة الطوٌلة

 سنة، لذا  30,07لدٌه م عدل أمد الحٌاة ٌساوي  137 (137Cs)  ٌوما، والسٌزٌوم 8,02 أمد الحٌاة ٌعادل 
131I137.مرة من 1370   لدٌه نشاط  أعلىCs 
 

ٌمكن إطبلق الطاقة النووٌة نتٌجة االضمحبلل اإلشعاعً، ولكن أٌضا عن طرٌق التفاعل النووي، 
  تلمع٠أن تولد الطاقة والذي ٌحدث عند ما ٌتفاعل بعض نوى مع آخرٌن وخلق نوى جدٌدة، فمن الممكن

 .الشمس ونجوم أخرى نتٌجة التفاعبلت النووٌة
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 فجمٌع المفاعبلت النووٌة الموجودة تنتج الطاقة عن طرٌق سلسلة من تفاعبلت نووٌة محدثة
 .المصدر الربٌسً للمخاطر النووٌة انشطارات نووٌة التً، لؤلسؾ، تنتج نفاٌات مشعة عالٌة جدا وهذا هو

 اآلن  نظرٌا، من الممكن خلق التفاعبلت النووٌة التً سوؾ تنتج الطاقة دون النفاٌات المشعة، ولكن لحد
 .وهذا موضوع جٌد للبحث فً المستقبل .ال أحد ٌعرؾ كٌؾ ٌفعل ذلك

 
 تفاعل اإلشعاع مع المادة. 3

 
من االضمحبلل اإلشعاعً والتفاعل - تدفق جسٌمات ألفا أو بٌتا أو ؼاما - ٌنتج أساسا اإلشعاع المؤٌن 

، أو من  االنشطار النووي  نووٌة أٌضا و ٌمكن لئلشعاع المؤٌن أن ٌنتج من خبلل ردود فعل. النووي
 تنبعث الطاقة من االضمحبلل اإلشعاعً فً .وكذا مثل األجهزة التً تتسارع فٌها الجسٌمات المشحونة

 .جسٌمات ألفا وجسٌمات بٌتا وأشعة جاما مع مختلؾ  أنواع الطاقات : ثبلثة أشكال ربٌسٌة هً
نواة )وجسٌمات ألفا  (اإللكترونات أو البوزٌترونات)تتفاعل الجسٌمات المشحونة، مثل جسٌمات بٌتا 

. مباشرة مع اإللكترونات الذرٌة للمادة، ونقل طاقة  التهٌٌج أو تأٌٌن الذرات والجزٌبات (4-الهٌلٌوم
وتتفاعل بقوة جسٌمات ألفا مع المادة ألنها ثقٌلة نسبٌا ولها شحنة مزدوجة،  وتنتج أعداد كبٌرة من 

فعلى سبٌل المثال، تسافر الجسٌمات . ونتٌجة لذلك، فهً لٌست خارقة. األٌونات لكل وحدة طول المسار
و ستسافر .  سم فً الهواء و ال تتمكن من اختراق قطعة من الورق العادي4حوالً بفقط  Ra 226ألفا من 

من  (المدى)مثل جسٌمات ألفا وجسٌمات بٌتا لها متوسط مسافة السفر .  مٌكرون فً األنسجة4فقط حوالً 
....  137Csعلى سبٌل المثال، جزٌبات بٌتا الناجمة عن. خبلل المادة التً تعتمد علٌها طاقتها األولٌة

 ملم 1 ملم فً المٌاه، وسٌتم استٌعابها تماما من قبل 10 أمتار فً الهواء وحوالً 8سوؾ تصل لمسافة 
 ùمن الفوالذ

 
  

فقط بعضها .  للذرات على طول كل طرٌقها مثل ألفا أو جسٌمات بٌتا-X ال تأٌٌن ألشعة ؼاما أو أشعة
ٌتفاعل مع اإللكترونات والطاقة الذرٌة لنقل اإللكترونات، ولكن ٌمر جزء كبٌر من اإلشعاع عبر المادة 

. لدى أشعة جاما قابلٌة أعلى لبلختراق، وخاصة بالنسبة لؤلشعة ؼاما العالٌة الطاقة. دون تؽٌٌر الطاقة
 سم من 5نصؾ حدتها بعد   من 137Csتفقد أشعة جاما . لدٌها أٌضا قدرة أقل للتفاعل مع األنسجة

 . سم من الرصاص أو من الفوالذ1.7الخرسانة، و 
تتفاعل .  ال تتفاعل النٌوترونات مباشرة مع إلكترونات المادة، فهً ال تستطٌع تأٌٌن الذرات مباشرة

ٌمكن للنٌوترونات أن تنتج  النوى . النٌوترونات  مع األنوٌة الذرٌة، وبعد ذلك تنقل الطاقة إلى المادة 
 .المشعة، والتً تنتج اإلشعاع المؤٌن عندما اضمحبللها

عندما ٌتم امتصاص  الطاقة اإلشعاعٌة  من طرؾ المادة ، تحدث تؽٌرات كٌمٌابٌة على الصعٌدٌن الذري 
فعلى . و إذا كانت نسبة التعرض لئلشعاع كبٌرة بما فٌه الكفاٌة ٌمكن مبلحظة هذه التؽٌٌرات. والجزٌبً

 .سبٌل المثال، إذا تم تعرٌض الزجاج لئلشعاع  بشكل كبٌر ٌتؽٌر لونه
والجرعة .. وتسمى كمٌة الطاقة اإلشعاعٌة فً كل ؼرام من استٌعاب النظر عن الجرعة الممتصة 

، التً لدٌها (ؼراي)الرمادي . الممتصة هو مقٌاس قدرة اإلشعاع الضرر فً األنسجة واإلشعاعٌة الخطرة
 جول من 1من الجرعة الممتصة، وهً كمٌة اإلشعاع المطلوبة لتودع  SI ، هً وحدة(كجم / J) وحدات
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وراد هً وحدة عفا علٌها الزمن، على قدم المساواة إلى  .  كٌلوؼرام من أي نوع من المسألة1الطاقة فً 
0.01 Jؼراي1=  راد 100.  جول المودعة للكٌلوؼرام الواحد .  

 
 مصادر اإلشعاع4.
 

لم تكن النظابر المستقرة الشًء  الوحٌد الذي ظهر فً العالم عند :  األرضً  اإلشعاع: اإلشعاع الطبٌعً
كانت تلك النظابر المشعة و المستقرة عبارة عن المواد  .  نشأة الكون ، بل ظهرت أٌضا النوٌدات المشعة

منذ ذلك الوقت، اضمحلت ؼالبٌة النوٌدات المشعة، لكن البعض منهم، مثل  .التً شكلت كوكب األرض
، والتً تتمٌز  بعمرها الطوٌل، ال ٌزال -40، وبوتاسٌوم -232، الثورٌوم238و 235 الٌورانٌوم 

مقارنة 0.71 سنة،  (109)  بلٌون4.5هو حوالً   238Uحٌث إن نصؾ عمر مادة الٌورنٌوم  .موجودا
  إلى  232Thسنة، ووصل معدل حٌاة 0.71x109  الذي ٌصل معدل حٌاته إلى -235مع الٌورنٌوم

14x109 1.3إلى  معدل حٌاة  سنة وx109 سنة .. 
 عدد أكبر من النوٌدات المشعة  عندما 232Thأو  238U ، 235Uتنتج النوٌدات المشعة األصلٌة 

الٌورانٌوم و الثورٌوم فً سلسلة من تولٌد اإلشعاع، التً توجد دابما فً  ٌسبب كل من و  .تضمحل
على الرؼم من أن العدٌد هذه النوٌدات المشعة المولدة  قصٌرة األجل، وهً موزعة  .النوٌدات األصل

  ) .1الجدول  (أنظر على البٌبة ألنها تتشكل باستمرار من السبلبؾ طوٌلة األمد ملحقة
ؼاز عدٌم الرابحة وؼٌر مربً، أثقل بثمانً مرات من الهواء،و ٌعتبر من أهم النوٌدات  الرادون، وهو

وٌنتج  ما ٌقارب نصؾ الجرعة اإلجمالٌة من التعرض لئلشعاع .المشعة التً ٌتعرض لها  اإلنسان 
، واحدة من النوٌدات المشعة فً التسلسل الذي ٌتكون من 222-الرادون : و لها شكبلن أساسٌان . الطبٌعً

. 232 -، المنتج خبلل سلسلة اضمحبلل الثرورٌوم220 -، والرادون 238U اضمحبلل
الرادون هو نتاج تحلل الٌورانٌوم أو الثورٌوم، وٌتم إنتاج الرادون من أي مواد تحتوي على الٌورنٌوم أو 

تصدر كل هذه المواد ؼاز الرادون فً . الثورٌوم،  تكون عبارة عن حجر  األساس والتربة ومواد البناء
ترتكز . وبما أن الرادون واحد من الؽازات الخاملة، فبإمكانه  الهروب من السطح إلى الؽبلؾ الجوي.الجو

و . كمٌة ؼاز الرادون التً تنبعث من كتلة معٌنة من الصخور على كمٌة الٌورانٌوم الثورٌوم الموجودة
فً األقبٌة والكهوؾ، . ٌعتمد أٌضا تركٌز الرادون فً الهواء على معدل حركة الهواء النقً فً الفضاء

. والمناجم الفقٌرة التً ٌدور فٌها الهواء بشكل ضعٌؾ، ٌمكن أن ٌصل الرادون إلى مستوٌات عالٌة جدا
التهوٌة الفعالة فً المناجم ؼالبا ما تكون ضرورٌة للحفاظ على تركٌزات ؼاز الرادون فً مستوى أقل من 

 .تلك التً من شأنها أن تشكل خطرا على للعمال
وبمجرد تشكلها . (1الجدول )ٌضمحل الرادون بسرعة كبٌرة، مشكبل سلسلة من النوٌدات المشعة المولودة 

فً الؽبلؾ الجوي، ترفق سبللة الرادون إلى جزٌبات الؽبار أو المٌاه، التً تترسب نحو التربة والنباتات 
كما ٌبقى هطول األمطار بالخصوص فعاال فً إزالة الرادون المولد من الؽبلؾ .والتً ٌمكن استنشاقها

 مرة أعلى مما 20 إلى 10وٌشكل تركٌز ؼاز الرادون فً األماكن المؽلقة، فً المتوسط، حوالً . الجوي
 .هو علٌه فً الهواء الطلق

و تنتج هذه .مصدر آخر من اإلشعاع الطبٌعً ٌنتج من التفاعبلت النووٌة فً النجوم: اإلشعاع الكونً
التفاعبلت النووٌة  أشعة كونٌة، و هً بروتونات نشٌطة، إلكترونات، وجسٌمات أخرى، أشعة جاما، 

. ٌتم إنتاج الجزء األكبر من اإلشعاع الكونً من طرؾ الشمس، أقرب نجم إلى كوكبنا. واألشعة السٌنٌة
وٌحمً المجال المؽناطٌسً لؤلرض والؽبلؾ الجوي الناس من اإلشعاع الكونً، حٌث ال ٌمكن العٌش 

 .على سطح األرض دون هذه الحماٌة
 

تزٌد بشكل . ٌرتفع اإلشعاع الكونً بشكل ملحوظ عندما نكون على ارتفاع عالً، فً طابرة، أو فً الجبال
وٌنتج .  كم20حاد كثافة األشعة الكونٌة مع االرتفاع حتى تصل إلى الحد األقصى على ارتفاع حوالً 

 .فً الؽبلؾ الجوي  3Hو   14Cاإلشعاع الكونً بعض النوٌدات المشعة مثل 
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 من صنع اإلنسان  إشعاع 
  

وتنتج باألساس عبر إنتاج اإلنسان لؤلسلحة والمفاعبلت النووٌة .وتأتً أساسا نتٌجة  لنشاط اإلنسان 
طحن الٌورانٌوم، وإعداد الوقود النووي ومحطات إعادة المعالجة، وإدارة  والمرافق المرافقة لها كمحطات

عبلوة على ذلك، ٌتم استخدام المصادر المشعة وؼٌرها من مصادر اإلشعاع مثل األشعة . النفاٌات النووٌة
. السٌنٌة والمولدات، أو مسرعات الجسٌمات المشحونة فً الصناعة والطب والصناعات العسكرٌة

 
 

 
. العدٌد من هذه المرافق النفاٌات المشعة،  و ٌصدر بعضها كمٌات متحكم فٌها من اإلشعاع فً البٌبة تولد

و تعتبر  نتابج . كما تستخدم المواد المشعة فً المنتجات االستهبلكٌة العادٌة مثل أجهزة الكشؾ عن الدخان
 .االختبارات النووٌة والحوادث النووٌة  أٌضا مصادر إشعاع من صنع اإلنسان

  
و من الٌوم، تبقى . تعتبر المفاعبلت النووٌة أعلى مصدر لئلشعاع وأعلى مصدر للخطر اإلشعاعً

 Uتنقسم النوى الثقٌلة مثل . الطرٌقة الربٌسٌة إلنتاج الطاقة النووٌة هً سلسلة  تفاعل االنشطار النووي
وتتحول أخٌرا تجاوزات الطاقة النووٌة إلى طاقة حرارٌة .  إلى نواتٌن صؽٌرتٌن و بعض النٌوترونات235

. والنوى المنتجة فً االنشطار هً النوى المشعة. كما تضل المشكلة الربٌسٌة هً السبلمة. ثم إلى كهرباء
 

 رسم  (أنظر ملحقة٪ من مجموع الطاقة الكهربابٌة فً العالم بهذه الطرٌقة 16ٌتم حالٌا إنتاج حوالً 
، طن من الوقود المشع المستهلك فً المخازن حٌث ٌتم استهبلك 300 000ٌوجد حوالً .  (لمفاعلا

.  طنا سنوٌا12000
 

 التربٌناتٌستخدم مولد . فً محطة للطاقة النووٌة،  ٌوفر مصدر للحرارة،  الحرارة البلزمة لتولٌد البخار
وتوفر المضخة القوة (.  أنظر رسم المفاعل بالملحقات ) التً تولد الكهرباءالتربٌناتطاقة البخار لتشؽٌل 

 وٌستخدم عادة الوقود النووي على شكل ثانً أكسٌد .البلزمة لضخ المٌاه فً المفاعل وفً نظام آخر
هذه الكرٌات . أسطوانٌة كما أن دٌوكسٌد الٌورانٌوم ٌصنع وٌحول إلى كرٌات وقود  (UO2) .الٌورانٌوم

.تكدس بجانب بعضها لتشكٌل قضٌب الوقود المؽطى فً كسوة الوقود . 
 

إذا تم توزٌعها على كل شخص فً العالم، فقد . ٌحتوي كل مفاعل على كمٌة كبٌرة من النوٌدات المشعة
ٌأتً النشاط الربٌسً للمفاعبلت من نتابج االنشطار، والتً لها . ٌتعرض الناس لكمٌة كبٌرة من اإلشعاع

، أو المواد Cs137، أو I131 متقلبة Xe133مثل الؽازات العناصر، مثل - خصابص كٌمٌابٌة مختلفة 
تشكٌل النوٌدات المشعة  .(2الجدول   (أنظر ملحقة2وٌعرض الجدول  .  أو البلوتونٌومSr90الصلبة مثل 

 .قلب المفاعل النووي قبل االنفجار و فً وقت الحادث  (4الوحدة  )اإلشعاعٌة األكثر أهمٌة فً تشرنوبٌل 
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كٌفٌة حصر  التسرب المحتمل للنوٌدات المشعة هو مفاعل    لكل السلٌمإن المشكلة الربٌسٌة لبلستعمال 

: و تقوم أربعة حواجز بمنع تسرب عن نواتج االنشطار المشعة من قلب المفاعل إلى البٌبة.  إلى البٌبة
٪ من جمٌع 99تجمع قضبان الوقود  . كرٌات الوقود، الوقود الؽشاء، وعاء المفاعل، ومبنى االحتواء

إذا لم ٌتم تؽطٌة الجوهر بالماء بما . ٪ الباقٌة  فً ؼشاء الوقود1منتجات االنشطار فً كرٌات الوقود و 
فٌه الكفاٌة لتوفٌر التبرٌد، ٌمكن أن ترتفع درجة حرارة وٌحصل انهٌار فً كسوة الوقود، ومن ثم انصهار 

و حتى لو فشلت كسوة الوقود فً حصر التسرب،  هناك حاجزان ٌمنعان التسرب إلى الؽبلؾ .الوقود
، ٌحتوي على جدران من الفوالذ (بالنسبة ألؼلبٌة أنواع المفاعبلت)ٌقع قلب المفاعل داخل وعاء . الجوي

وال )ٌبقى مبنى االحتواء هو آخر حاجز بٌن المنتجات المشعة والبٌبة .  سم30الصلب ٌصل سمكه إلى 
وٌتم بناء وعاء . (تتوفر كل المفاعبلت على مبنى احتواء والحواجز حٌث تكون لدٌها معاٌر سبلمة أقل

من أجل تحمل الحوادث الشدٌدة . المفاعل بالخرسانة الكثٌفة و المسلحة بما ٌصل إلى اثنٌن متر من السمك
حتى فً حال فشل  ثبلثة حواجز األولى ، ٌنبؽً أن ٌحتوي الوعاء . واألخطار الطبٌعٌة والتكنولوجٌة

 .أي تسرب كبٌر لمنتجات االنشطار إلى البٌبة (المبنى)
 

وبلػ متوسط الجرعة من التعرض لجمٌع الصناعة النووٌة والتً ٌصنعها اإلنسان المصادر 
٪ من جرعة اإلشعاع الطبٌعٌة،  ولكن ال ٌنطبق هذا على حاالت وقوع حادث نووي أو 1المشعة حوالً 

 .إشعاعً
 

وعموما ما تتم اإلشارة عند وقوع الحوادث اإلشعاعٌة أو النووٌة إلى إطبلق كمٌة كبٌرة من النشاط 
 .أو عامة الجمهور لئلشعاع / اإلشعاعً، وتعرض العمال و

 
وتقع الحوادث اإلشعاعٌة عند طرٌق تسرب اإلشعاع المفقود و بسبب حوادث أثناء نقل المصادر أو المواد 

فالمصادر وؼالبا ما تسمى . أو المعدات المشعة أو   بسبب األخطاء البشرٌة فً استؽبلل مصادر اإلشعاع
. هً عادة حاوٌات معدنٌة صؽٌرة ٌتم إؼبلقها على كمٌة صؽٌرة من مادة مشعة" مصادر مختومة»

ٌجد الناس هذه  وقد.حوادث فقدان المصدر هً تلك التً فقد فٌها مصدر اإلشعاع أو سرقت أو تخلً عنه
المصادر التً ال ٌعرفون حتى خطورتها و ٌحتفظون بها أو ٌفتحونها، وبالتالً ٌعرضون أنفسهم لخطر 

.  كبٌر
   

ففً حالة تلؾ الحواجز . تعتبر المفاعبلت النووٌة أقوى مصادر اإلشعاع وأكبرأسباب الحوادث النووٌة
 131I التً تحول دون تسرب النشاط اإلشعاعً من قلب المفاعل، ستتسرب الؽازات المشعة األولى و

و من أكثر الحوادث خطورة حادث ذوبان الجوهر و ٌحدث عندما تكون .  إلى للبٌبة 137Cs المتطاٌرة أو
الحرارة الناجمة عن المفاعل النووي أكبر من الحرارة التً ٌتم إزالتها من قبل أنظمة التبرٌد بدرجة واحدة 

وٌمكن لهذا النوع من . على األقل حٌث ٌتجاوز قضٌب وقود نووي واحد على األقل نقطة انصهاره
الحوادث أن ٌقع حتى  بعد إؼبلق مفاعل أبوابها ألن الوقود ما زالت تنتج الحرارة من االضمحبلل 

٪ من 6.5فً لحظة إؼبلق المفاعل، تكون نسبة إنتاج حرارة االضمحبلل حوالً . النوٌدات المشعة
و بعد حوالً  ساعة واحدة من اإلؼبلق، تنزل . إجمالً القوة أساسٌة إذا كان للمفاعل تارٌخ وقوة ثابتة

. ٪0.4و بعد ٌوم، تنزل الحرارة إلى . ٪ من القوة األساسٌة السابقة1.5حرارة االضمحبلل  إلى حوالً 
فإن معدل إنتاج الحرارة تستمر نسبة إنتاج حرارة  االضمحبلل فً . ٪ فقط0.2وبعد أسبوع إلى 

االنخفاض ببطء  مع مرور الوقت ؛  كما ٌعتمد منحنى االضمحبلل على نسب مختلفة لنواتج االنشطار فً 
 .النواة وعلى  معدالت نصؾ حٌاتها

 
إذا تركت  .ٌمكن  أن ٌؤدي تسخٌن الوقود للكرٌات  فً بعض منتجات االنشطار التً فقدت من الكرٌات

، الموجودة فً الفجوة بٌن 137Csو 134Csمادة الزٌنون المشعة  ومادة الٌود الكرٌة بسرعة ، فإن مقدار 
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التً تحمل الكرٌات  ،  (zircaloy)أما إذا كسرت أنابٌب الزركلوي  .الكسوة والوقود، سوؾ ٌزٌد
 .سٌحدث إطبلق أكبر للؽازات المشعة والٌود والسٌزٌوم من الوقود

. 
ٌتم . و قد ٌأتً خطر التعرض لتسرب األشعة من المفاعل النووي إلى الجو، وتأخذ عادة شكل سحابة

تحدٌد حجم المنطقة المتضررة عن طرٌق كمٌة و خصابص المواد المشعة المنبعثة من المفاعل و اتجاه 
، والتً من شأنها أن تدفع بسرعة المواد المشعة (األمطار، الثلوج)الرٌاح وسرعته، والظروؾ الجوٌة 

ٌمكن أن ٌؤثر  التلوث على مناطق بعٌدة . نحو األرض، مما ٌسبب فً زٌادة ترسب النوٌدات المشعة 
.  كٌلومترا من موقع الحادث30تصل إلى 

 
  تأتً معظم الجرعات اإلشعاعٌة التً ٌتلقاها الجمهور خبلل األٌام األولى من وقوع حادث مفاعل نووي 

 :من خمسة مصادر
 ت أشعة جاما الخارجٌة لسحابة أو عمود اإلشعاع ، و تسمى السحابة البلمعة ، 1-  
  أشعة ؼاما الخارجٌة للمواد المشعة على األرض، وتسمى سحابة األرض، 2-

 أشعة بٌتا و ؼاما الخارجٌة للمواد المشعة على الجلد والمبلبس والمبانً واألشجار، والتعرض 3- 
 :الداخلً من

 استنشاق المواد المشعة من أعمدة اإلشعاع،- 4
تناول طعام ومٌاه الشرب الملوثة باالشعاع، - 5

 
 البلمعة و األرضٌة، وتلوث الجلد والمبلبس، السحابة الجرعات التً ٌتعرض لها اإلنسان من تعتبر

فبعد مرور السحابة الملوثة، تصبح . واستنشاق المواد المشعة خبلل التسرب األكثر خطورة على اإلطبلق
ٌمكن .الجرعات التً تأتً من السحابة األرضٌة وأكل األؼذٌة الملوثة أو شرب الحلٌب الملوث خطٌرة

ٌجب أن تنفذ . الوقاٌة من التعرض أو من استنشاق الجرعات الخارجٌة عن طرٌق  تدابٌر وقابٌة سرٌعة
وٌمكن تخفٌض . هذه التدابٌر الوقابٌة على وجه السرعة أو مباشرة، وتشمل اإلٌواء واإلخبلء، والحجب

 .ابتبلع الجرعات عن طرٌق تقٌٌد االستهبلك الفوري لؤلؼذٌة المنتجة محلٌا
 

ٌمكن أن تقع . ٌمكن أن ٌحدث الحادث اإلشعاعً فً أي مكان تستخدم أو تخزن أو تنقل فٌه المواد المشعة
الحوادث اإلشعاعٌة فً المستشفٌات أو الجامعات أو مختبرات األبحاث أو الصناعات أو الطرق الربٌسٌة 
أو السكك الحدٌدٌة أو مراكز الشحن أو القواعد العسكرٌة، باإلضافة إلى محطات الطاقة النووٌة والمرافق 

. النووٌة األخرى
 

 تعرض اإلنسان لإلشعاع5. 
 

على مر العصور، تعرضت باستمرار الكابنات الكونٌة لؤلشعة والنوٌدات المشعة التً تنتجها 
تفاعبلت األشعة الكونٌة فً الؽبلؾ الجوي وإشعاع المواد الطبٌعٌة التً ٌتم توزٌعها مطلقا فً جمٌع 

وعلى الرؼم من أن   .المكونات الحٌة وؼٌر الحٌة للبٌبة حٌث تكٌؾ اإلنسان مع كمٌات اإلشعاع الطبٌعً
 .المستوٌات العالٌة من اإلشعاع تبقى باألكٌد ضارة للكابنات، تضل بعض اإلشعاعات البٌبٌة مهمة للحٌاة

. فعلى سبٌل المثال، ساهم اإلرث اإلشعاعً فً العملٌات األساسٌة للتطور البٌولوجً
 

 وحدة  و". الجرعة الممتصة"وتسمى كمٌة الطاقة اإلشعاعٌة المودعة فً وحدة الكتلة فً مادة معٌنة 
تختلؾ كل من .  ، بنسبة جول واحدة للكٌلوؼرام الواحد(ؼراي)" الرمادي"الجرعة الممتصة هو مادة 

بٌتا وجاما واألشعة السٌنٌة، والنٌوترونات و جسٌمات ألفا  فً الطرٌقة التً تتفاعل - اإلشعاعات المؤٌنة 
وٌجب األخذ . وال تلعب الجرعات الممتصة بدورها آثارا بٌولوجٌة موازٌة دابما .بها مع المواد البٌولوجٌة

فالجرعة الحقٌقٌة هً الجرعة .  بعٌن اإلعتبار تفاوت نسبة حساسٌة أعضاء جسم اإلنسان لئلشعاع
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الممتصة مضروبة فً أحد العوامل التً تأخذ بعٌن االعتبار الفعالٌة النسبٌة فً التسبب فً ضرر 
وحدة ؼراي  هً . بعٌن اإلعتبار أشعة بٌتا و ؼاما (SV) وحدة الجرعة المكافبة هً سٌفرت. البٌولوجٌة

لهذا،  ٌساوي واحد . ، إال أن للنٌوترونات ولجسٌمات ألفا آثار بٌولوجٌة أكثر ضرر(ؾ.س)نفسها وحدة  
  (ؾ.س)  20 و 5ؼراي بٌن 

 
 التعرض لإلشعاع من المصادر الطبٌعٌة

 
إذ ٌتلقى الناس الذٌن ٌعٌشون . اإلشعاع الطبٌعً هو الموجود و بمستوٌات مختلفة بشكل طبٌعً فً بٌبتنا

فً مناطق تمتاز بوجود الجرانٌت أو رمال الثورٌوم السوداء إشعاع أرضً أكثر من ذلك التً تتلقاه  
مناطق أخرى، فً حٌن أن ٌتلقى  الناس الذٌن ٌعٌشون أو ٌعملون على ارتفاعات عالٌة اإلشعاع الكونٌة 

و ٌأتً الجزء الربٌسً للتعرض لئلشعاع الطبٌعً من ؼاز الرادون وهو الؽاز ا المنبعث من القشرة . أكثر
ٌوجد أعلى تركٌز ؼاز الرادون فً الهواء فً المبانً و .األرضٌة وهً موجودة فً الهواء الذي نتنفسه

ٌختلؾ باختبلؾ أنواع المنازل ومواد البناء والتهوٌة والهواء، وٌمكن أن ٌصل هذا االختبلؾ إلى عشر 
 .أضعاؾ

 

 
 

و . اإلشعاع العادٌة التً تحدث بشكل طبٌعً هً المصدر الربٌسً للتعرض لئلشعاع بالنسبة لمعظم الناس
 مٌلٌسٌفرت سنوٌا، ومتوسط الجرعة السنوٌة 3،5 حتً 1،5تتراوح عادة هذه المستوٌات من حوالً 

وٌوجد  أعلى ارتفاع . مٌلٌسٌفرت  لسنة50 مٌلٌسٌفرت لسنة، ولكن ٌمكن أن ٌكون أكثر من 2.4حوالً 
لمستوى اإلشعاع العادي الذي تؤثر على السكان فً والٌة كٌراال ووالٌة مدراس فً الهند، حٌث ٌتلقى  

 مٌلٌسٌفرت سنوٌا من أشعة جاما الخارجٌة باإلضافة إلى 15  ساكن جرعات بمعدل أكثر من 140000
و ٌحدث الشىء نفسه بمستوٌات مماثلة فً كل من البرازٌل . جرعة مماثلة من ؼاز الرادون الداخلً

و معروؾ أن عدة أماكن فً إٌران والهند .  مٌلٌسٌفرت فً السنة40والسودان بمعدل ٌصل إلى حوالً 
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 مٌلٌسٌفرت سنوٌا 260 مٌلٌسٌفرت سنوٌا وتصل إلى 50وأوروبا تستقبل إشعاعٌة طبٌعٌة بنسبة أكثر من 
وفً فنلندا، تصل جرعات المتوسط السنوي ألربع أضعاؾ المستوى الموجود فً . (رامسار فً إٌران)فً 

ومع ذلك، ال ٌوجد أي دلٌل على زٌادة اإلصابة بالسرطان أو مشاكل صحٌة أخرى ناجمة . المملكة المتحدة
 .عن هذه المستوٌات الطبٌعٌة العالٌة من التعرض

 
 التعرض لإلشعاع من الحوادث النووٌة واإلشعاعٌة

 
فً حالة وقوع حادث نووي ٌحصل عطب على مستوى الحواجز الوقابٌة التً تحمً الناس والبٌبة 

 .من اإلشعاع  فٌتسرب جزء من النوٌدات المشعة من قلب المفاعل إلى البٌبة
 

سجلت  فً تارٌخ الطاقة النووٌة ثبلث . تختلؾ خطورة الحوادث حسب حجمها و العوامل المسببة لها
و محطة  1979 محطة الطاقة النووٌة ثري ماٌل اٌبلند بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عام: حوادث خطٌرة

 فً 1 و  محطة الطاقة النووٌة فوكوشٌما1986تشرنوبٌل للطاقة النووٌة فً  االتحاد السوفٌتً عام 
 .2011الٌابان عام 

 
وقع أسوأ حادث نووي تجاري فً الوالٌات المتحدة فً محطة الطاقة النووٌة المتواجدة على جزٌرة ثري 

 نتٌجة فشل فً المعدات وأخطاء فً تشؽٌل الماء المبرد الذي ٌؽطً قلب المفاعل حٌث  1979ماٌل عام 
 لتر، الى الطابق السفلً 260000وصلت هذه المٌاه المشعة، حوالً . تسرب هذا الماء من نظام المفاعل
واستمر فقدان الماء المبرد فً قلب المفاعل لدرجة أن لم ٌعد ٌؽمر . لمبنى االحتواء و المبانً المجاورة

و فً ؼٌاب مٌاه التبرٌد ، ذاب اإلناء وتسربت كمٌات كبٌرة من مٌاه المواد المشعة إلى . الوقود النووي
مما أدى إلى تسرب وصل إلى . مبنى االحتواء، فكان تسرب المواد المشعة إلى الؽبلؾ الجوي صؽٌرا

370 PBq (1 PBq = 1015 Bq)1) تٌرابكرٌل 0،55من الؽازات النبٌلة المشعة، وحوالً   بٌكرٌل 
كان متوسط الجرعة اإلشعاعٌة للسكان الذٌن ٌعٌشون داخل . 131Iمن  ( بٌكرٌل1012= تٌرابكرٌل 

 مٌلٌسٌفرت للفرد 1 مٌلٌسٌفرت، ولٌس أكثر من 0،08من محطة  ( كم16)على بعد أقل من عشرة  أمٌال 
وأكدت المنشورات العلمٌة الخاصة بالتأثٌرات الصحٌة الناجمة عن االنفجار النووي أن واحد أو . الواحد

 . كم حول محطة الطاقة النووٌة16اثنٌن من الوفٌات السرطان إضافٌة فً المنطقة 
 

 26 فً محطة تشٌرنوبٌل للطاقة النووٌة فً 4 وقع أخطر حادث فً تارٌخ الصناعة النووٌة فً الوحدة 
 فً اتحاد الجمهورٌات االشتراكٌة السوفٌتٌة، بالقرب من الحدود المشتركة بٌن بٌبلروسٌا  1986أبرٌل 

ونتٌجة لذلك االنفجار، دمر تماما الوحدة الرابعة وتسربت النوٌدات المشعة  .واالتحاد الروسً، وأوكرانٌا
 . البٌبةإلى

 
  .أبرٌل  26تواصل تسرب النوٌدات المشعة من مفاعل تشٌرنوبٌل لمدة عشرة أٌام بعد انفجار ٌوم 

 وكان االنبعاث .وشملت هذه التسرٌبات الؽازات المشعة، والهباء الجوي المكثؾ، والجسٌمات الوقود
، 131Iمن EBq 1.8  منها  EBq 14 (1 EBq = 1018 Bq) :عبارة عن مجموعة من المواد المشعة 

085 ، 0 EBq 137 منCs ،01،0  EBq  90 منSr  003،0 و   EBq  من نظابر البلوتونٌوم.  
 .(2الجدول )٪ من إجمالً النشاط سراح 50 الؽازات النبٌلة المشعة نحو تكما ساهم
           

 وباإلضافة إلى ذلك، لم ٌتم إببلغ .وقع حادث تشرنوبٌل نتٌجة لتصمٌم المفاعل ؼٌر اآلمنة فً حد ذاتها
أدت كل هذه العوامل . مشؽلً المفاعل حول ضعؾ التصمٌم الذٌن لم ٌطبقوا جمٌع اإلجراءات التنفٌذٌة

مشتركة إلى حدوث أسوأ نوع من الحوادث النووٌة، مما أسفر عن تدمٌر المفاعل تماما فً ؼضون ثوان 
 .قلٌلة
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تسبب انبعاث وترسب الٌود المشع فً حدوث عواقب وخٌمة، بٌنما انحصرت هذه المشكلة فً الشهر 
التقطت بسرعة الٌود المشع فً .  131Iاألول بعد وقوع الحادث بسبب التحلل السرٌع للمادة األكثر أهمٌة

وسجل  .الحلٌب المستهلك فً  (وخاصة بالنسبة لؤلطفال)مادة الحلٌب مما أدي إلى جرعات درقٌة كبٌرة 
ففً بقٌة أوروبا، لوحظت زٌادة فً  .أعلى مستوى  للتلوث فً أوكرانٌا وروسٌا البٌضاء وروسٌا

 وقد .مستوٌات الٌود المشع فً حلٌب الحٌوانات فً المناطق التً كانت تركت فٌها األبقار فً الهواء الطلق
تم اتخاذ التدابٌر الوقابٌة للحماٌة من اإلشعاع بأوروبا فً كل من فرنسا و ألمانٌا وبولندا وؼٌرها من 

 .البلدان
 كٌلومتر مربع فً أوروبا و التً تلقت مستوٌات أكثر من 200000 انتشر التلوث على مساحة أكثر من،

37 kBq/m2 ( عاما 30بمعدل عمر).  ًوتقع معظم هذه المساحة فً الدول الثبلث األكثر تضررا و ه
بمستوٌات متنوعة من نسبة الترسب، و زاد من حدة التلوث فً هذه  .روسٌا البٌضاء وروسٌا وأوكرانٌا

فانتشر الكثٌر من السترونتٌوم والبلوتونٌوم على .المناطق سقوط األمطار عند مرور الكتل الهوابٌة الملوثة 
 . كٌلومترا من المفاعل المدمر بسبب األحجام الكبٌرة للجسٌمات30طول 

 
فً عملٌات التنظٌؾ بعد وقوع الحادث   موظؾ ورجل إطفاء ممرض وؼٌرهم350.000شارك 

 .1987-1986خبلل سنتً 
فً ربٌع وصٌؾ  (كم30)شخص من األماكن األكثر تلوثا فً منطقة الحظر  116000تم إجبلء  

 . من السكان220 000، لٌتم فً وقت الحق، أعادة توطٌن حوالً، 1986عام 
 عاما من وقوع الحادث، عاش حوالً خمسة مبلٌٌن نسمة فً روسٌا البٌضاء وروسٌا 25وبعد 

 والتً تم تطبٌعها منذ Cs137من  37kBg  \    m2وأوكرانٌا فً مناطق ملوثة بمستوٌات تزٌد عن 
1986 .

 الذٌن تعرضوا لنسب تترواح من 134فً عمال الطوارئ  (ARS)تم تشخٌص أعراض اإلشعاع الحادة 
توفً ثمانٌة وعشرٌن مرٌضا فً ؼضون ثبلثة أشهر .  من األشعة فً الجسم كلهGy))  جراى16 إلى 1

وكانت نسبة التلوث لعامة السكان المعرضٌن لتداعٌات حادث تشرنوبٌل أقل بكثٌر .  لئلشعاع بعد التعرض
 .من تلك  التً تم تسجٌلها عند عمال الطوارئ وربما ٌعود هذا لقلة المراقبة الصحٌة

 
 فً سن مبكرة ٌصابون I 131و أكدت العدٌد من نتابج الدراسات الوطنٌة والدولٌة أن المعرضٌن ل

 حالة من 6000 عاما من وقوع الحادث، تم تشخٌص ما ٌقرب من 25فبعد . بسرطان الؽدة الدرقٌة
.  فً روسٌا البٌضاء وروسٌا وأوكرانٌا18-0سرطان الؽدة الدرقٌة فً األشخاص المعرضٌن فً سن 

 
النووٌة هً سلسلة من إخفاقات المعدات الجارٌة وانبعاث  (داى إشً) 1-كانت حوادث فوكوشٌما

  درجة  و  9.0، ونتٌجة للزلزال الذي بلؽت قوته  1محطة الطاقة النووٌة فوكوشٌما المواد المشعة فً 
فقدت كل الطاقة الكهربابٌة  .، ؼمرت مٌاه الفٌضانات المحطة النووٌة بأكملها 2011 مارس11تسو نامً 

التً تقوم بتبرٌد المفاعبلت التً ارتفعت  فٌها درجة الحرارة بسبب اضمحبلل طاقة منتجات االنشطار 
. المنشبة  قبل إؼبلق المفاعبلت كما أعاقت الفٌضانات والزالزل المساعدة الخارجٌة

 
 حٌث  دمرت انفجارات الكسوة العلوٌة 3 و  2 و 1سرٌعا ما تأّكد االنصهار الجزبً فً المفاعبلت 

، كما  أدى االنفجار إلى  تلؾ جهاز االحتواء داخل المفاعل 4 و 3 و 1للمبانً التً تحتوي المفاعبلت 
 فً 6 و 5وعلى الرؼم من إٌقافهما نسبٌا، بدأت المفاعبلت . 4، و اندلعت حرابق كثٌرة فً مفاعل 2

االحتراق حٌث  بدأت قضبان الوقود المخزنة فً أحواض كل مبنى مفاعل بسبب انخفاض مستوٌات المٌاه 
 .فً األحواض

 
   و I 131  بالنسبة لEBq 0،16 ب NPP 1-وقدر إجمالً  االنبعاث من مفاعبلت فوكوشٌما

0.0150 EBq 137  بالنسبة ل. Cs 
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 وسجلت ثبلثٌن . مٌلٌسٌفرت فً المتوسط7.7 من عمال الطوارئ بحوالً  7800تعرضت حوالً 
 . ملٌسٌفرت100شخصا وتلقً جرعات أكثر من 

وتفٌد التقارٌر أن ثبلثة عمال قد أصٌبوا بحروق اإلشعاع على مستوى األقدام و الساقٌن عقب التعرض 
 فبعد أربعة أٌام من العبلج فً .ؼٌر المقصود إلى المٌاه الملوثة بشكل كبٌر فً توربٌنات الطابق السفلً

المستشفى، أفرج عنهما بعد التأكد من عدم أعراض عاهات مستدٌمة فٌما توفً ثبلثة عمال بسبب جروح 
 . ناتجة أسباب أخرى ؼٌر اإلشعاعات

ولتجنب احتمال التعرض لئلشعاع، اتخذت السلطات الٌابانٌة تدابٌر وقابٌة حٌث قامت بتكوٌن السكان داخل 
كلم حول كٌفٌة التعامل مع الحادث و إخبلء المكان و الوصول إلى   30 كلم و10 كلم، ثم 3مساحة 
 . شخص منذ وقوع الحادث70 000 وتم إجبلء أكثر من ،.المأوي

. 1987 دٌسمبر 29ووقع أسوأ حادث  إشعاعً فً سبتمبر بجوٌانٌا بوالٌة ؼوٌاس بالبرازٌل فً 
 1375كان مصدر هذه الوحدة ٌتألؾ من . تم التخلً عن وحدة للعبلج اإلشعاعً فً عٌادة قدٌمة مهدمة

قام شخصان بتفكٌك الوحدة . ، مؽلقة فً حاوٌات فوالذٌة  مقاومة للصدأ-137كوري من السٌزٌوم 
تم بٌع هذه المواد إلى خردة .  سبتمبر، بدأ كبلهما بالتقٌؤ13فً . واستخراج المصدر و نقله إلى منزلهما

بفحص المواد  (ؾ.م) و الذي الحظت توهج أزرق فً الحاوٌة تلك اللٌلة، وقامت زوجته (د)السٌد  ٌملكها
تمت إزالة هذه المواد المشعة التً . بشكل عن قرب كما نادت أٌضا عددا من الناس لرؤٌة الكبسولة

 28 سبتمبر و أصٌب العدٌد من الناس ابتداء من 21انتشرت بٌن الناس خاصة على مستوى الجلد فً 
 منهم إلى 20 منهم باإلشعاعات و نقل 129 شخص أعلن عن إصابة 112800تم فحص حوالً . سبتمبر

 بحروق اإلشعاعات التً تتطلب بترعدة أصابع بالٌد 23 أشخاص، و أصٌب 5وأخٌرا توفً .  المستشفى
 .وخبلل المكوث بالمستشفى عانى كثٌر من المرضى من االكتباب ومشاكل نفسٌة أخرى. بالنسبة لبعضهم

 
طبٌعٌة واصطناعٌة، كأساس لتقٌٌم :  مستوى جرعات التعرض لئلشعاع من مصادر مختلفة3ٌقدم الجدول 

 .المخاطر
 
 

 .التعرض لئلشعاع من مصادر مختلفة  :3الجدول 
 

 
 

 

  الجرعة  Typical dose (mSv) المصدر

 0.03 عشر ساعات متواصلة من الطٌران

 0.05 صورة اإلشعاعٌة

 10 تصوٌر بالمسح  المقطعً

 2.4 الجرعة السنوٌة من اإلشعاع الطبٌعً

 0.4 الجرعة السنوٌة من اإلشعاع الفلكً عند سطح البحر

 1 الجرعة السنوٌة من اإلشعاع عند عمال النووي

 الجرعة السنوٌة من اإلشعاع فً مدٌنة مكسٌكو
(2300 m) 

0.8 

جرعة السنوٌة من اإلشعاع التً تلقاها عمال الطوارئ 
 فً حادث شٌرنوبل

Up to 16000 

المعدل السنوي لئلشعاع عند ساكنة المناطق األكثر 
سنة  ( شخص150000حوالً )تلوثا باإلشعاع 
  عقب حادث شٌرنوبٌل1986

16 
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 اآلثار الصحٌة لإلشعاع. 6
 

ٌؤثر اإلشعاع المؤٌن على الناس عن طرٌق إٌداع الطاقة فً أنسجة الجسم، والتً قد تسبب تلؾ فً موت 
ففً بعض الحاالت، قد ال ٌكون هناك تأثٌر على صحة اإلنسان، وفً حاالت أخرى، قد . الخبلٌا أو إتبلفها

تبقى الخلٌة على قٌد الحٌاة ولكن تصبح ؼٌر طبٌعٌة، إما بشكل مؤقت أو دابم، أو خلٌة ؼٌر طبٌعٌة قد 
و ٌمكن أن تسبب جرعات كبٌرة من اإلشعاع فً إتبلؾ الخبلٌا مما ٌؤدي إلى . تتحول إلى أورام خبٌثة

وبالنسبة للجرعات الصؽٌرة، ٌمكن للشخص أن ٌبقى المصاب  على قٌد الحٌاة، ولكن بخبلٌا .الوفاة
و ٌختلؾ حجم اإلصابة حسب الكمٌة اإلجمالٌة للطاقة . معطوبة، مما ٌزٌد من خطر اإلصابة بالسرطان

 .التً تم استٌعابها، والفترة الزمنٌة للتعرض ومعدل الجرعة، وخاصة الجهاز المعرض للخطر
و تأتً هذه . األول ٌسمى تأثٌر قطعً. واآلثار الصحٌة الجسدٌة الناجمة عن التعرض لئلشعاع نوعان

اآلثار القطعٌة نتٌجة للتعرض الحاد لؤلشعة، أي التعرض لجرعة واحدة كبٌرة من اإلشعاع، أو سلسلة من 
فً معظم الحاالت، ٌمكن أن ٌتسبب التعرض الكبٌر و الحاد لئلشعاع . الجرعات لفترة قصٌرة من الزمن

فبالنسبة للبشر وؼٌرهم من الثدٌٌات، ٌمكن للتعرض . فً آثار فورٌة ومتأخرة ( سٌفرت1أعلى من )
، الذي ٌتضح من (ARS) الحاد، إذا كان كبٌرا بما ٌكفً، أن ٌسبب تطورا سرٌعا لمرض اإلشعاع الحاد

وتحدث اآلثار . خبلل اضطرابات الجهاز الهضمً، وااللتهابات البكتٌرٌة، النزٌؾ، فقر الدم وؼٌرها
فتكون األضرار . بعد التعرض لجرعة كبٌرة (فً ؼضون أٌام إلى أسابٌع)المباشرة فً وقت قرٌب نسبٌا 

التً تلحق األنسجة من اإلشعاع كبٌرة بحٌث ال توفر للجسم الوقت البلزم لتجدٌد أنسجته، وبالتالً فإن 
ؼالبا ما تظهر آثار . التأثٌر ٌصبح مربً و ٌنتج حروق حرارٌة، التً عادة ما تكون عمٌقة وطوٌلة األمد
ٌمكن أن تشمل اآلثار . قطعٌة على الجسم اعتمادا على نمط التعرض اإلشعاعً ومستوى اختراق اإلشعاع

. البٌولوجٌة المتأخرة إعتام عدسة العٌن و العقم المؤقت والسرطان واآلثار الجٌنٌة

 
ٌمكن أن ٌؤدي  التعرض لمستوٌات كبٌرة من  اإلشعاع الحاد إلى الوفاة فً ؼضون بضعة أٌام أو أسابٌع 

أو حتى ساعات ألن اإلشعاع ٌؤثر على الناس بطرق مختلفة، حً ال ٌمكن تحدٌد المدة التً تصبح فٌها 
٪ من المعرضٌن لئلشعاع ٌموتون فً ؼضون ثبلثٌن ٌوما  بعد تلقً 50الجرعة ومع ذلة قاتلة، ٌعتقد أن 

جرعة اشعاعٌة فً الجسم كله خبلل  فترة تتراوح بٌن بضع دقابق إلى بضع ساعات وبمقدار ٌتراوح  بٌن 
و تختلؾ الحاالت وفق صحة األفراد قبل التعرض، ونسبة تلقى الرعاٌة الطبٌة بعد .  سٌفرت5 حتً 3،5

وٌؤدي تعرض أعضاء دون أخرى من جسم اإلنسان إلى آثار محلٌة، مثل حروق الجلد . التعرض
  .اإلشعاع

فبداٌة . كلما ارتفعت جرعة اإلشعاع، كلما كان الضرر أشد لؤلنسجة و كان ظهور األعراض سرٌعا
ال تحدث الجرعات المنخفضة هذه . (التً تظهر بعد ساعات من تلقً جرعات كبٌرة)ظهوراألعراض 

كما ٌؤثر هذا على طرٌقة . ٌبدو أن هناك حد أدنى للجرعة المسببة لآلثار القطعٌة- اآلثار على اإلطبلق 
االستجابة لحاالت الطوارئ حٌث تسعى للحفاظ على الجرعات المتلقٌة فً مستوى أقل من مستوى اآلثار 

. القطعٌة التً تحتاج إلى عناٌة خاصة
أما النوع الثانً من اآلثار الصحٌة التً ٌمكن أن تسببها األشعة هو ما ٌسمى باآلثار العشوابٌة، مثل 

وتكون أساسا نتٌجة للتعرض المزمن . السرطان أواآلثار الوراثٌة التً تنتقل و تظهر على  األجٌال القادمة
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وٌنتج التعرض . ٌسببه التعرض لمستوٌات منخفضة من اإلشعاع لكن على مدى فترة طوٌلة من الزمن
وتشمل اآلثار  الوراثٌة وؼٌرها مثل . المزمن اآلثار التً ٌمكن مبلحظتها مباشرة بعض التعرض لها فقط

. سرطان الدم أو السرطان
، خاصة أن حدوثها (قد تصل إلى عشرات السنٌن)تتمٌز اآلثار العشوابٌة بظهورها المتأخر بعد التعرض 

وقد تظهر هذه .قد ٌسبب اإلشعاع بعض األضرار ؼٌر المربٌة فً خبلٌا الجسم، تؽٌر وظٌفتها. لٌس مؤكدا
ؼٌر أن هذه الفرضٌة لٌست سوى . األضرار فً وقت الحق، كاإلصابة بالسرطان على سبٌل المثال

. كما ٌرتفع  احتمال وقوع هذه اآلثار العشوابٌة  كلما كانت جرعة اإلشعاع أعلى. احتمال قد ال ٌحدث
و ال نعرؾ إلى حد – وحتى بالنسبة للجرعات المنخفضة، هناك فرصة ضبٌلة جدا لئلصابة بالسرطان 

 .اآلن مستوى الجرعة التً تؤدي إلى اإلصابة بالسرطان 
على سبٌل المثال )هل السرطانات الناجمة عن اإلشعاع تختلؾ عن تلك الناجمة عن األخطار األخرى 

؟  (المواد الكٌمٌابٌة ، العوامل البٌولوجٌة، وبطبٌعة الحال الموروثات الجٌنٌة وما إلى ذلك
حٌث ال ٌمكن التمٌٌز بٌن األثر التً تسببه هذه األخطار و التأثٌر القطعً، والتً – ٌبدو أن الجواب هو ال 

هذا ٌعنً أن الطرٌقة الوحٌدة الكتشاؾ هذه اآلثار هً . ٌمكن أن تعزى بسهولة على وجه التحدٌد لئلشعاع
. دراسة إحصاءات السرطان، وذلك باستخدام بالتدقٌق فً تسجٌل حاالت السرطان و الجرعات المسببة له

 
رصد اإلشعاع . 7
 

من أجل تقدٌر المخاطر اإلشعاعٌة،  نحتاج لقٌاس جرعات التعرض الخارجٌة وتلوث التربة و الؽذاء 
توجد مجموعة كبٌرة من األدوات المستخدمة لقٌاس أنواع مختلفة من اإلشعاع، ومجموع .والماء وؼٌرها

التصوٌر باألشعة كأشعة الصدر السٌنٌة، فالتباٌن فً قوة : وهذه بعض األمثلة . مستوٌات الطاقة و الدقة
اختراق األشعة السٌنٌة فً العظام واألنسجة ٌؤدي إلى إنجاز صورة للجسم حٌث تجمع الشحنة المنتجة 

داخل ؼرفة التأٌن عن طرٌق األشعة فً مادة الؽاز، كما تقٌس معدات أخرى الومضات البلورات المنتجة 
 . عن طرٌق األشعة

وٌتم استخدام معدل الجرعة أو مقٌاس الجرعات لتقٌٌم التعرض الخارجً من سطح سحابة مشعة أو 
.  ملوثة

 
 

، 131I ،137Csفلتقٌٌم التعرض الداخلً، علٌنا أن نعرؾ مستوى تركٌز النوٌدات المشعة المختلفة مثل 
90Sr ،239Pu تسبب النوٌدات المشعة المختلفة الناتجة عن التعرض الداخلً .  فً الهواء والماء والؽذاء

الذي  (ألفا أو بٌتا أو جاما)مخاطر مختلفة، اعتمادا على عملٌة األٌض فً جسد اإلنسان، ونوع اإلشعاع  
وللكشؾ عن مثل هذه الحاالت، ٌتم جمع عٌنات من الؽذاء والماء، وما إلى ذلك، ٌتم إعدادها . ٌنبعث منها

تم ٌتم تركٌز النوٌدات المشعة فً الهواء، وٌتم ضخ . وقٌاسها فً مقٌاس طٌؾ جاما أو ؼٌرها من الوسابل
  .من خبلل الفٌلتر تركٌزات نوٌدات مشعة ال مقاسة
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 الوقاٌة والتأهب واالستجابة- إدارة الطوارئ النووٌة . 8
 

هً المصادر الربٌسٌة لئلشعاع الذي صنعه  (للبحث الطاقة، العسكرٌة، أو المسخرة)المفاعبلت النووٌة 
. والنشاط اإلشعاعً فً قلب المفاعل النووي ٌعد بمبلٌٌن األضعاؾ، من أي مصدر آخر لئلشعاع. اإلنسان

هناك الكثٌر من الجهود للوقاٌة من . وٌتم مراقبة عن كثب بناء وتشؽٌل محطات الطاقة النووٌة وتنظٌمها
 .الحوادث النووٌة، ولكن وقوع حادث، ؼٌر المرجح رؼم ذلك، أمر ممكن

 

 
 
 

ٌتعرض العمال و السكان للخطر اإلشعاعً الناتج عن النوٌدات – وفً حال حدوث حادث نووي كبٌر 
ٌتم . وعادة ما ٌكون هذا االنبعاث على شكل سحاب فً الهواء. لذا ٌجب حماٌة الناس. المشعة المنبعثة

تحدٌد حجم المنطقة المتضررة من كمٌة المواد المشعة المنبعثة من المصنع، اتجاه الرٌاح، والسرعة، 
، والتً من شأنها أن تدفع بسرعة المواد المشعة على األرض، (أي المطر، الثلج، الخ)والظروؾ الجوٌة 

تلوث كبٌر ٌمكن أن ٌؤثر بشكل ربٌسً فً مناطق تصل . مما قد ٌتسبب فً زٌادة ترسب النوٌدات المشعة
الؽرض من اإلجراءات الوقابٌة لتقلٌل اآلثار الصحٌة على الساكنة .  كٌلومترا من موقع الحادث30إلى 

  .والعمال
 

 :إجراءات وقابٌة فً حاالت الطوارئ النووٌة
 والتً ٌجب أن تؤخذ فً ؼضون ساعات من وقوع الحادث اإلجراءات الوقابٌة العاجلة، •

إبقاء )واإلٌواء  (الٌود الواقً)اإلخبلء، تناول أقراص الٌود المستقر : وتشمل. لتكون فعالة
 ؛(السكان داخل المبنى لمنعهم من التعرض المباشر لئلشعاع واستنشاق الهواء الملوث

. ، ٌجب  اتخاذ اإلجراءات الوقابٌة فً  ؼضون أٌام عقب وقوع حادثعلى المدى الطوٌل •
 .مراقبة و منع األؼذٌة والمٌاه الملوثة، وإعادة توطٌن الساكنة: وتشمل هذه

 
اإلخبلء هو عملٌة اإلخبلء العاجل للسكان من المنطقة الملوثة، حٌث ٌحتمل تعرض السكان لئلشعاع بشكل 

هذا هو العمل األكثر فعالٌة ووقابٌة ضد من انبعاثات المواد المشعة المحمولة جوا، وتعرؾ هذه . كبٌر
أوال، ٌتعٌن على أن ٌكون الناس على علم مسبقا لهذه اإلجراءات، فً حالة . العملٌة  بعض الصعوبات

 رسالة أو إشارة واضحة من أجل اإلخبلء، ٌجب أن تكون هناك وسابل كافٌة إصداروقوع حادث ٌجب 
ثم، ٌجب أن تكون . للنقل و إخبلء جمٌع السكان الذٌن ٌمكن أن ٌتأثروا، حتى من المستشفٌات والسجون

. البنٌة التحتٌة للطرق كافٌة لدعم عملٌة إجبلء جماعً دون حدوث  ازدحام فً المرور
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بشكل عام، ٌستحسن أن ال ٌترك الناس فً . وأخٌرا، هناك مشكلة مكان إجبلء السكان و إبقابهم لعدة أٌام
عبلوة على ذلك، تستؽرق عملٌة اإلخبلء وقتا طوٌبل لتنفٌذها، وٌجب . مراكز الطوارئ أكثر من سبعة أٌام

 .أن ٌؤخذ بعٌن االعتبار التخطٌط لحاالت الطوارئ واالستجابة لها
 

: الوقاٌة بالٌود
 عندما ترتفع حرارة الوقود أكثر من البلزم، تنصهر كسوة الوقود، و بذلك ٌمكن تسرب كمٌات كبٌرة من 

ٌمكن أن ٌنتقل وٌمكن استنشاق الٌود و وقوعه على الخضراوات و أن ٌتركز فً حلٌب . الٌود المشع
ٌتركز الٌود الذي ٌتم استنشاقه أو بلعه فً الؽدة الدرقٌة . الحٌوانات التً ترعى على العشب الملوثة

ٌمكن أن تسبب الجرعات العالٌة من اإلشعاع فً تدمٌر الؽدة الدرقٌة وزٌادة مخاطر اإلصابة . لئلنسان
   .( 4 الجدولأنظر ملحقة)بسرطان الؽدة الدرقٌة، وخاصة بالنسبة لؤلطفال 

 
 

ؼٌر )الؽدة الدرقٌة عن طرٌق تناول مادة الٌود الثابتة اإلشعاعٌة على مستوى وٌمكن تخفٌض الجرعة 
ٌؤخذ الٌود . ، ٌؤدي إشباع الؽدة الدرقٌة بمادة الٌود إلى منع أو خفض امتصاص الٌود المشع (المشعة

 .، أو قطرات من الٌود السابل المخفؾ فً كوب من الماءKI KIO3 الثابت عادة على شكل حبوب 
 

: اإلٌواء
تشمل هذه العملٌة  إٌواء الساكنة فً مبانً معدة لهذا الؽرض من أجل الحد من التعرض لئلشعاع المحمول 

ٌكون اإلٌواء فعاال عندما ٌتم فً مرافق محمٌة بجدران .  ساعة48و ال ٌنصح اإلٌواء لمدة تزٌد على .جوا
وٌمكن أٌضا استعمال أنظمة التهوٌة التً . مصممة خصٌصا لهذا الؽرض أو فً مبانً كبٌرة و متٌنة

 .تعتمد على التصفٌة عن طرٌق الفحم المنشط للحماٌة من الٌود المشع فً بعض مبلجا كبٌرة
 

 تعتمد فعالٌة عملٌة اإلٌواء للحماٌة من اإلشعاع الخارجً الجوي واألرضً على نوع المساكن المستخدمة 
على سبٌل المثال، ال توفر المساكن المتوفرة على . اتخاذهاوعلى قدرة السكان على اتخاذ التدابٌر الواجب 

. سقؾ منخفض خاصة فً المناطق الحارة حماٌة جٌدة
 

و .  فً حال التواجد فً الشارع العام ، ٌجب تؽٌر المبلبس و تنظٌؾ األجسام بالماء وبالمواد المنظفة

ففً حادث جزٌرة ثري ماٌل، ٌجب . ٌصعب أن نطلب من الناس البقاء وعدم الخروج من المنازل ألٌام

فقد ٌسبب أاستعمال السكان . أمر الساكنة بالمكوث فً المنازل خاصة من أجل تدبٌر عملٌة  إخبلء سرٌعة

 التسبب فً المزٌد من الصعوبات والعواقب، خاصة إذا كان اإلخبلء إلىالسٌارات للهروب من منازلهم 

.فوضوي مما ٌؤدي إلى اختناقات مرورٌة أثناء مرور سحابة ترتفع فٌها نسبة اإلشعاعات  

 
عملٌة مكلفة ومعقدة للؽاٌة ألنها تتطلب ترتٌبات موازٌة  تعتبر اإلجراءات الوقابٌة على المدى الطوٌل

ففً تشرنوبٌل مثبل، . باإلضافة إلى اآلثار النفسٌة المرافقة لها. وإمدادات ؼذابٌة لعدد كبٌر من السكان
ٌعتقد أن نقل سكان المناطق الرٌفٌة إلى المناطق الحضرٌة من بٌن العوامل التً  تسببت فً خسابر كبٌرة 

كما شكلت التدابٌر الزراعٌة . فً متوسط العمر المتوقع اثر المشاكل الطبٌة المرتبطة بهذا اإلجراء
ففً . ، والذٌن تكبدوا خسابر مالٌة كبٌرةالؽداءٌنالمضادة عببا مادٌا كبٌرا على المزارعٌن والمنتجٌن 

 .جمٌع الحاالت التً تتطلب على إجراءات وقابٌة المدى الطوٌل ٌشكل التعوٌض المالً المشكلة األساسٌة
 
 
 
 



 19 

 
: اإلٌواء المؤقت وإعادة التوطٌن

 
 ٌتم اللجوء إلى النقل المؤقت فً حال وجوب إبقاء الساكنة خارج المنطقة الملوثة لمدة ال تقل عن سبعة 

ولكً ٌكون . وٌعتمد هذا اإلجراء عندما تكون  تزٌد الجرعة عن حد معٌن. أٌام وال تزٌد عن بضعة أشهر
. هذا اإلجراء أكثر فعالٌة، ٌجب توفٌر مساكن البقة للسكان المتضررٌن مؤقتا أو بصفة دابمة

 
  :هً تدابٌر وقابٌة تتعلق باألؼذٌة وتشمل: تدابٌر على المستوى الزراعً

المنع الفوري الستهبلك األؼذٌة المزروعة محلٌا فً المنطقة المتضررة مراقبة المواد الؽذابٌة المحلٌة 
فعلى سبٌل المثال، ٌجب تؽطٌة اآلبار المفتوحة وإٌواء الحٌوانات واألعبلؾ وتحلٌل . وإمدادات المٌاه

كما أن مراقبة  .  موسمً للعٌنات ومراقبة تلوث النوٌدات المشعة على األؼذٌة المزروعة محلٌا واألعبلؾ
الحلٌب لها أهمٌة خاصة ألنه جزء كبٌر من النظام الؽذابً لؤلطفال كما أن النوٌدات المشعة  كالٌود 

.   والسٌزٌوم تتركز فً مادة الحلٌب 
 

فً التلوث اإلشعاعً ، ٌنبؽً اتخاذ إجراءات فورٌة لوقؾ استهبلك الحلٌب  I131فً حال وجود 
 ، كما ٌنبؽً الحصول على معلومات مفصلة وتعلٌمات من السلطات I131المحلً حتى ٌتم قٌاس مادة 

 .الحكومٌة ذات الصلة
 
وبالرؼم  من ذلك و فً حال وجود متسع من الوقت قبل وصول التلوث إلى المنطقة، ٌجب اتخاذ التدابٌر 

 :الفورٌة التالٌة
 

 حماٌة زراعة الخضروات واألعبلؾ الحٌوانٌة بأؼطٌة الببلستٌكٌة؛- 
 إحضار الماشٌة فً المراعً ونقل الحٌوانات إلى أماكن محمٌة؛- 
.  جنً وحصاد المنتجات الزراعٌة  تخزٌنها فً أماكن محمٌة -

 
 : بعد وصول  اإلشعاع إلى منطقتك

 
 ال ٌجب استهبلك الحلٌب أو الخضر المنتجة محلٌا؛- 
 ٌجب إٌواء الحٌوانات وتوفٌر أعبلؾ ؼٌر ملوثة؛- 
 .ٌجب حظر الصٌد وجمع الفطر واستهبلك الخضر والمٌاه السطحٌة أو مٌاه األمطار- 

 
: فً المناطق التً ٌحتمل  تلوثها باإلشعاع

 

 ال تستخدم مٌاه للري؛ 

  ؛(الؽبار والمطر)تجنب التلوث المباشر للمواد الؽذابٌة أو المنتجات الزراعٌة 

 ال تحرق النباتات أو المواد المتواجدة فً الهواء الطلق، بما فً ذلك الحطب؛ 

 ال تقم بأي حركة تثٌر تناثر الؽبار لكونه ٌصبح ملوثا بعد وصول اإلشعاع. 
 

ٌجب أن ٌكون الهدؾ الربٌسً للتأهب لحاالت الطوارئ هو احتواء أي حادث محتمل، والتقلٌل من اآلثار 
  .السلبٌة للحادث على الصحة والبٌبة، بما فً ذلك الممتلكات
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، وبالتالً ٌجب تطوٌرها و وضع (انظر المرفق)تعتبر خطة التأهب أداة ربٌسٌة للتأهب لحاالت الطوارئ 

تعرٌؾ واضح لجمٌع التدابٌر الفعالة الخاصة بمواجهة الطوارئ، وٌجب أن تحدد هذه الخطة أدوار 
ومسؤولٌات جمٌع األطراؾ المعنٌة، بما فً ذلك عامة الناس، كما ٌنبؽً أن تشٌر بوضوح إلى التسلسل 

القٌادي والتنسٌق بٌن األطراؾ، وكذلك وسابل االتصال وسٌلة للحصول على التقنٌات البلزمة و معلومات 
 .األرصاد الجوٌة، والمعلومات الطبٌة

 

 ٌنبؽً أن تتضمن خطة الطوارئ، احتماالت إصابات الساكنة: 
توفٌر معلومات عامة عن طبٌعة ومدى التأثٌرات المحتملة على صحة اإلنسان والبٌبة،  •

 بما فً ذلك الممتلكات، الحوادث الكبرى المحتملة؛
ٌتم توفٌر المعلومات حول السلوك المناسب فً الوقت المناسب وإجراءات السبلمة التً  •

ٌنبؽً أن تعتمد فً حال وقوع حادث  تسرب النوٌدات المشعة  أو المواد الخطرة 
. األخرى

 
 كٌف تتصرف فً حالة وقوع حادث نووي؟. 9

 
تلقٌت من الفصول السالفة المعارؾ األساسٌة حول المخاطر النووٌة، كما تعرفت على اإلشعاع المؤٌن، 

وكٌفٌة تأثٌره على جسم اإلنسان، باإلضافة إلى اإلشعاع الطبٌعً، وما اآلثار الصحٌة  الناجمة عن 
كما تعرفت،عزٌزي القارئ، عن  مصادر اإلشعاع و الحوادث النووٌة وآثار .اإلشعاع بصفة عامة

النوٌدات المشعة و إجراءات الحماٌة المتعلقة بها، من هذا المنطلق ،ٌوفر هذا الكتاب معلومات  بسٌطة عن 
 .الحوادث النووٌة تساعد على فهم  طبٌعة التدابٌر الحماٌة التً توصى بها السلطات المختصة

 
إذا كنت عزٌزي القارئ تعٌش فً منطقة ٌحتمل فٌها وقوع حادث نووي كأن تعٌش فً منطقة تضم 

مراكز نووٌة، ٌفترض أن تتعرؾ على أخطار الحوادث النووٌة وتدابٌر الحماٌة المرافقة لها، المتمثلة فً 
.  معرفة النشاط اإلشعاعً و جرعات التعرض والعبلج الوقابً بالٌود

  
 كٌلومتر من المنشأة النووٌة، علٌك أن تدرك أنه فً حالة وقوع حادث 30أما إذا كنت تعٌش داخل قطر 

نووي شدٌدة سٌتم تزوٌدك بمعلومات حول تدابٌر الحماٌة كما ٌستوجب علٌك أن تكون جاهزا إلخبلء أو 
،  KI إٌواء مكان الحادث باإلضافة  إلى استعمال  الٌود الوقابً،و فً حال عدم   تمكنك من إٌجاد حبوب

ٌمكنك أن تشرب فقط بضع قطرات من الٌود السابل، ممزوجة بكوب من الماء، و فً وقت الحق سوؾ 
من السلطة ، ولكن سٌكون لدٌك حماٌة أفضل إذا كنت تتناول مادة  الٌود الثابتة  قبل  KI تتلقى حبوب

  .وصول اإلشعاعات، و من المؤكد أنك ستتلقى معلومات رسمٌة عن طبٌعة الحادث
 

: جواب/ سؤال 
 1السؤال رقم 

  ماذا ٌجب أن تفعل إذا وقوع حادث نووي؟
 

 1الجواب رقم 
التلفزٌون والرادٌو، واالتصاالت - سٌتم إخبارك بخطورة الموقؾ من خبلل مجموعة من وسابل اإلعبلم 

 .علٌك االستماع إلى التعلٌمات بدقة، التخاذ تدابٌر الحماٌة الموصى بها. فً حاالت الطوارئ
 

 :تعلمون أنه من أجل حماٌة الجسم من التعرض الخارجً، ٌمكن أن ٌوصى باتخاذ التدابٌر الحماٌة التالٌة
 ؛ (الذهاب بعٌدا عن مصدر اإلشعاع قدر اإلمكان)حماٌة من خبلل المسافة  •
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 ؛ (االبتعاد عن مصدر اإلشعاع  فً أسرع وقت ممكن) حماٌة من خبلل  الوقت •
 .(االحتماء فً مبنى آمن من الخرسانة أو الحجر)حماٌة من خبلل  اإلٌواء  •

 
 :من أجل حماٌة الجسم من التعرض الداخلً، ٌوصى باتخاذ التدابٌر الحماٌة التالٌة

 ؛) عن طرٌق استعمال  قناع أو مندٌل مبلل): عدم استنشاق النوٌدات المشعة •
ال تشرب الماء من المصادر المفتوحة، ال تأكل الفواكه أو الخضار )عدم  ابتبلع النوٌدات المشعة  •

 ؛) الموجودة فً   الخارج بعد الحادث
 ) .استعمال مادة الٌود الثابت حسب التعلٌمات) اللجوء إلى الوقاٌة  عن طرٌق الٌود  •

 
 2السؤال رقم 

 ماذا ٌجب أن تفعل إذا طلب منك أن تلجا إلى مأوى فً الداخل ؟
 

   2الجواب رقم 
 ٌجب أن تذهب إلى أقرب مبنى أو منزل أو مرفق عام، الخ؛

 إؼبلق جمٌع األبواب والنوافذ ؛ • 
 خذ حماما، وؼسل الٌدٌن والوجه والشعر؛ • 
 إٌقاؾ التهوٌة، والسخانات  ومكٌفات الهواء؛ • 
 وضع الطعام  ومٌاه الشرب فً حاوٌات أمنة و مؽلقة من اجل استعمالها فً األسبوع القادم؛   • 
 ال تستهلك الحلٌب أو الخضروات المنتجة محلٌا؛ • 
 .إٌواء الحٌوانات األلٌفة  وتوفٌر علؾ رعً ؼٌر ملوث • 

 
 3السؤال رقم 

 ؟ ما الذي ٌجب أن تفعله إذا طلب منك أن إخبلء المكان 
 

   3الجواب رقم 
 االستعداد بهدوء لئلجبلء من داخل المأوى؛

 إقفال الؽاز وفصل المعدات الكهربابٌة عن التٌار الكهربابً؛ 
 إخبار الجٌران؛ • 
 االتصال بالسلطة المحلٌة للمساعدة فً عملٌة اإلجبلء؛ • 
 توفٌر العلؾ و الماء للحٌوانات األلٌفة داخل المأوى؛ • 
 إؼبلق جمٌع األبواب عند الخروج من المنزل؛ • 
 .ع توجٌهات السلطات المختصة، كالشرطة وسلطات إدارة  المخاطر خبلل عملٌة  اإلخبلءااتب • 

 
 

نأمل أن ٌساعدك هذا الكتٌب، عزٌزي القارئ ،فً فهم الخطر النووي الناجم عن الحوادث النووٌة وفً 
.  معرفة طرق الوقاٌة منها
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 ملحقات
 

 5الصفحة 
 بنٌة الذرة

وحجم  فً النواة، (منه ٪99.9 ) أن كتلة الذرة تتركز أساسا  أظهرت إرنست رذرفورد1911ي عام ؾ
 . (م 10-10حوالً ) مرة من الذرة 10000هو أصؽر بحوالً  النواة

 حسب)موجبة وتساوي عدد اإللكترونات الذرٌة  Z و شحنة النواة ٠ال توجد لدى الذرة شحنة كهربابٌة
 ٠ (الرقم التسلسلً للعنصر الكٌمٌابً الحالٌة فً الجدول الدوري للعناصر

 ، (وتسمى كل منهما النووٌات)تتكون نواة الذرة من بروتونات موجبة الشحنة، ونٌوترونات بدون شحنة 
وٌسمى عدد البروتونات والنٌوترونات فً النواة عدد  وتساوي شحنة النواة عدد البروتونات فً النواة،

 A٠الكتلة الذرٌة 
تعتمد الخصابص الكٌمٌابٌة للذرات فقط على عدد البروتونات فً النواة، هناك ذرات بنفس الخصابص 

وخصابص   مختلؾAوبناء على ذلك، لدٌهم عدد كتلة  ٠عدد مختلؾ من النٌوترونات الكٌمٌابٌة، ولكن لها
 ٠وٌمكن لبعض هذه الذرات أن تكون ؼٌر مستقرة، أو مشعة ٠فٌزٌابٌة مختلفة

 
 7الصفحة   

 الجدول 232Th 1 و  238U مخططات اضمحبلل    .1  الجدول
 

Uranium-238  الٌورانٌوم   Thorium-232 الثورٌوم 

 إشعاع نصؾ الحٌاة النوٌدات  إشعاع نصؾ الحٌاة النوٌدات

238U 
4.5×109  

 سنة
α, γ  232Th 

14×109    
 سنة

α, γ 

234Th 24 ٌوم β, γ  228Ra 6.7 سنة γ, β 
234Pa 1.2 دقٌقة β, γ  228Ac 6.1ساعة α, γ 

234U 2.5×105 سنة α, γ  228Th 1.9 سنة α, γ 

230Th 8×104 سنة α, γ  224Ra 3.6 ٌوم α, γ 
226Ra 1620 سنة α, γ  220Rn 55 ثانٌة α, γ 
222Rn 3.8 ٌوم α, γ  216Po 0.16 ثانٌة α, β 
218Po* 3.1 دقٌقة α, β  212Pb 11ساعة γ, β 
214Pb 27 دقٌقة β, γ  212Bi 61 دقٌقة α, γ, β 
214Bi* 20 دقٌقة α, γ, β  212Po 3×10-7 ثانٌة α 

214Po 
1.6×10-4 

 ثانٌة
α  208Pb الشًء ثابت 

210Pb 19 سنة β, γ     
210Bi* 5 ٌوم α, γ, β     
210Po 138 ٌوم α, γ     
206Pb الشًء ثابت     

 
 * فقط الطرق الربٌسٌة لبلضمحبلل مبٌنة
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 8الصفحة 

 
  لمفاعل ارسم

 

 
 

  (Reactor pressure vessel : RPV)ٍفبعو عبىٍ اىضغظ  1
 عْصش اىىقىد اىْىو2ٌ .
     قضبان السٌطرة3 .
 حذاوه ٍضخبث4 . 
 اىسُطشة سود اىَحشمبث5 . 
 بخبس6 .
 اىَبء اىَغز7ٌ .
  (High pressure turbine : HPT )اسحفبع ضغظ اىخشبُْبث 8 .
 اّخفبض ضغظ حشبُْبث9 .

 ٍىىذ مهشببئ10ٍ .

 اىَثُش11 .

 ٍنثف12 .

 اىَبشد13 .

  قبو سخب14ُ .

 ٍضخت اىَبء اىَغز15ٌ .

 ٍضخت اىَُبٓ اىببسدة16 .

 اىضََُت ٍيَىست17 .
 احصبه بشبنت اىنهشببء18
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 8الصفحة 

 
 الجدول 2 : تكوٌن أهم النوٌدات ألكثرا إشعاعا

  بقلب المفاعل النووي تشٌرنوبٌل وحدة 4 قبل االنفجار وعند النفجار وقت  الحادث
 

 المحتوٌات االساسٌة ٌوم 26 أبرٌل 1986
 

 مجموع انفجار تدرجً
 ٌوم 26 أبرٌل 1986

 (PBq) فعالٌة % تخزٌن (PBq) فعالٌة نصؾ الحٌاة النوٌدات
133Xe 5.3 6290 100 6500 ٌوم 

131I 8.0 1650 20 3200 ٌوم 
134Cs 2.0 52 20 180 سنة 
137Cs 30.0 85 13 280 سنة 
132Te 78.0 1020~ 60-25 2700 ساعة 
89Sr 52.0 93 6-4 2300 ٌوم 
90Sr 28.0 8.1 6-4 200 سنة 

140Ba 12.8 180 6-4 4800 ٌوم 
95Zr 64 155 3.2 5600 ٌوم 

99Mo 67.0 3.5< 4800 ساعة - 
103Ru 39.6 170 2.9 4800 ٌوم 
106Ru 1.0 59 2.9 2100 سنة 
141Ce 33.0 190 2.3 5600 ٌوم 
144Ce 285.0 137 2.8 3300 ٌوم 
239Np 2.4 1440 3 2700 ٌوم 
238Pu 86.0 0.03 3 1 سنة 
239Pu 24400.0 0.03 3 0.85 سنة 
240Pu 6580.0 0.044 3 1.2 سنة 
241Pu 13.2 5.9 3 170 سنة 
242Cm 163.0 0.9~ 3.5 26 ٌوم 

 10933.007~  73559.05  مجموع
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  18الصفحة

 
  الٌود المستقر توزٌع أ قراص

 
ٌعتبر توزٌع الٌود الثابت على الساكنة وسٌلة فعالة للحماٌة من أضرار استنشاق الٌود المشع، شرٌطة 

.  للساكنة لٌست باألمر الهٌنالثابتومع ذلك، فالحصول على الٌود . تناولها وقت مبكر قبل انتشار اإلشعاع
على سبٌل المثال، قد تعترض عملٌة توزٌع الٌود المستقر بعض الصعوبات اللوجستكٌة التً قد تأخذ وقتا 

طوٌبل خاصة مع كثافة السكان، كما ٌتطلب هذه العملٌة تخزٌن لكمٌات كبٌرة من الٌود الثابت مما 
فً . وتنخفض فعالٌة مادة الٌود الثابتة بسرعة كلما كان فترة التعرض اكبر. ٌستوجب رصد مٌزانٌة مهمة

و تحمً هذه . ٪ إذا ما تم إعطاؤها قبل تسرب اإلشعاعات90حٌن قد تقً هذه المادة الؽدة الدرقٌة بنسبة 
 ..المادة  الؽدة الدرقٌة

 
قد تكون الجرعة المستنشقة فً حوادث خطٌرة أكبر بما ٌكفً لضمان فعالٌة حجب هذه المادة لوصول 

بالرؼم من ذلك، وألسباب .  كم من وقوع الحادث100 الؽدة الدرقٌة وذلك داخل مسافة تفوق إلىاألشعة 
.  عملٌة، قد تقتصر عملٌة توزٌع هذه المادة على مناطق محدودة و  أكثر إصابة باإلشعاع

  
 ملٌون 18ردا على حادث تشرنوبٌل، قامت الحكومة البولندٌة بتوزٌع  المادة الواقٌة  للؽدة الدرقٌة لحوالً 

 .نسمة مما أدى إلى تسجٌل حالتٌن  خطٌرتٌن فقط ألشخاص ٌعانون من حساسٌة لمادة الٌود
 

  4 الجدول
 

المبادئ التوجٌهٌة للوقاٌة من الحوادث النووٌة بمادة الٌود، الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمٌة، 
 جرعة  مادة الٌود الثابتة حسب الفبات العمرٌة. 1999جنٌؾ، 

 
 

(ملػ)كتلة الٌود  الفبة العمرٌة (ملػ) KIكتلة   (ملػ) KIO3كتلة    
 جزء من 100

 ملػ قرص

الكبار والمراهقٌن 
  سنة12أكثر من 

100 130 170 1 

-3األطفال ما بٌن 
  سنة12

50 65 85 0.5 

 3-1األطفال من 
 سنوات

25 32 42 0.25 

الرضع من الوالدة 
 إلى شهر واحد

12.5 16 21 0.125 
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 20الصفحة  

 

 التخطٌط للطوارئ

: َْبغٍ أُ حضَِ خطت اىطىاسئ، اىخٍ َحخَو أُ حخؤثش أُ اىعبً

أو اىبُئت، / َخٌ حىفُش ٍع ٍعيىٍبث عبٍت عِ طبُعت وٍذي، واىخؤثُشاث اىَحخَيت عيً صحت اإلّسبُ، و • 

بَب فٍ رىل اىََخينبث، اىحىادد اىنبشي اىَحخَيت فٍ اىَْشآث اىخطشة ٍضٍع أو قبئٌ، 

َخٌ حىفُش اىَعيىٍبث فٍ اىىقج اىَْبسب عيً اىسيىك اىَْبسب وإجشاءاث اىسالٍت اىخٍ َْبغٍ أُ حعخَذ • 

فٍ حبه وقىع حبدد أو اىْىَذاث اىَشعت اىَىاد اىخطشة األخشي، واىىصىه إىً اىَعيىٍبث األخشي 

ٍثو ٍعيىٍبث عِ اىْىَذاث اىَشعت أو اىَىاد اىخطشة )اىَخبحت اىالصٍت ىفهٌ طبُعت اِثبس اىَحخَيت ىيحبدد 

وحنىُ قبدسة عيً اىَسبهَت بشنو فعبه، حسب  (األخشي اىقبدسة عيً إحذاد خطُشة اىضشس خبسج اىَىقع

 االقخضبء، الحخبر اىقشاساث اىَخعيقت اىَْشآث اىخطشة ووضع خطظ االسخعذاد ىيطىاسئ اىَجخَع

 


