
هيئة الطاقة الذرية

مركز بحوث االمان النووي و االشعاعي

وحدة الدعم الفني للطوارئ النووية واإلشعاعية



انواع االشعاع وطرق الوقاية  

س الحوادث النووية و االشعاعية السابقة و الدرو

المستفادة منها

السيدة فريد سالم . د. م. أ

استاذ مساعد الفيزياء االشعاعية

وحدة الدعم الفني للطوارئ النووية و االشعاعية

ةهيئة الطاقة الذري-مركز بحوث االمان النووي و االشعاعي
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ما هو االشعاع؟

طاقةهواإلشعاع 

سيماتتنتقل في الفراغ علي هيئة موجات كهرومغنطيسية و ج•

:اإلشعاعيوجد نوعان من •

غير مؤينإشعاع-مؤين               إشعاع



4

:المؤيناإلشعاع-

ومغناطيسيةكهرموجاتهيئةعلىوينتقلمعينةذراتتُْطِلقهالطاقةمننوعهوالمؤيناإلشعاع

هذاىويسم.(ألفاأوبيتانيترونات،)جسيماتهيئةعلىأو(السينيةاألشعةأوغاماأشعة)

شكلاًالتفككهذااءأثنالمنبعثةالزائدةالطاقةوتُعتبراإلشعاعي،النشاطللذراتالتلقائيالتفكك

المنعكسةالمؤينٌةاإلشعاعات.المؤيناإلشعاعأشكالمن

الخارجااللكترون

الساقطةالمؤينٌةاإلشعاعات

التــأينعـــمليـــة ً

:اإلشعاع غيرالمؤين -
الخ وتعتبر …وهي اإلشعاعات التي لها منشأ كهربائي أو مغناطيسي أو ميكانيكي او حراري او ضوئي

هذه اإلشعاعات اقل خطرا من اشعاعات النوع االول ومثال على ذلك 

أشعة الليزر-األشعة تحت الحمراء
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:المؤينةاالشعاعاتأنواع

:ألفاُجَسيّم
2وبروتون2عددمنويتألفالهيليوم،ذرةلنواةمطابقًاألفاجسيمويُعدموجبة،شحنةذوجسيم

سبيلفعلىكتلته،بببسقصيرةلمسافةألفاجسيموينتقلوثيقًا،ارتباًطامعًايرتبطانإلكترون

.الهواءفيسم5عنتزيدالمسافةإلىألفاجسيمينتقلالمثال

:بيتاجسيمات-
ويستطيعبسرعةبيتاجسيماتوتنتقلسالبة،كهربائيةشحناتتحملحيثإلكتروناتعنعبارةوهي

.الخشبمنملم13خاللينفذأنبعضها

:جاماأشعة-
وهذهغر،أصموجيطول  ذاتالغالبفيتكونأنهاإالالسينية،األشعةوتشبهكهربائيًا،متعادلةأشعة

ألفاسيماتجمنأكبربدرجة  األجسامجاماأشعةتخترقحيثالضوءبسرعةوتنتقلفوتونات،هياألشعة

.بيتاأو
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يوضح الشكل قابلية االشعة على اختراق االجسام
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:االشعة السينية 

منأكسأشعةتنبعثحيثالمصدرفيتختلفولكنجاماأشعةبخواصشبيهة

االختراققوةالذرة،نواةداخلمنجاماأشعةتنبعثبينماالذرةنواةخارجعمليات

تعرضمصادرأكثرمنأكسأشعةوتعتبرجاماأشعةمنأقلأكسألشعةوالنفاذية

الطبية–الصناعيةالعملياتمنعديدفياستخدامهايتمحيثلإلشعاعاإلنسان

:اإلشعاعمصادر

تلفة،مخبطرقحياتناالمؤيَّناإلشعاعيدخلإذعالمنامنجزءاإلشعاعيالنشاط

كمارض،األفيوالثوريوماليورانيوماضمحللمثلطبيعيةعملياتمنينتجحيث

فيالمشعةالنظائرانتاجوالسينيةاألشعةاستخداممثلاصطناعيةعملياتمنينتج

بيعيطإشعاعالىمنشأهحسباإلشعاعتصنيفيمكنلذا،الصناعةوالطبمجال

.واصطناعي



:لإلشعاعاساسيات الوقاية من 

المسافهعيالتدر

الوقت



مبدأ
(ALARA)

إبقاء التعرض لإلشعاع عند أدنى حد معقول

As Low As Reasonably Achievable

ن هناك ثالثة مبادئ للوقاية اإلشعاعية توصي بها اللجنة الدولية للوقاية م

.التبرير، والتحسين األمثل للوقاية، وقيد الجرعة: اإلشعاع

وائد    يتطلب التبرير أن يكون ألي نشاط مقترح قد يتسبب في حاالت تعرض لألفراد ف-
.كافية للمجتمع واألشخاص وذلك لتبرير أي مخاطر ناتجة عن التعرض لإلشعاع

التحسين األمثل للوقاية، فهو يتعلق بإبقاء التعرض عند أدنى حد معقول  ALARA. - يتطلب

ات التحسين األمثل للوقاية أن يتم تقليل حاالت التعرض لإلشعاع الناتجة من الممارس
إلى أقل مستوى ممكن

قيد الجرعة، يستلزم وضع حد أعلى للجرعة التي يمكن أن يتلقاها أي فرد من -
(.بخالف حاالت التعرض الطبي)الجمهور أو أي عامل في حاالت التعرض 



:اإلشعاعًتطبيقاتً

.مختلف أنواع األنشطة الطبية والتجارية والصناعية-
ظائفًفيًالتطبيقاتًالطبيةًيتمًاستخدامًاإلشعاعًفيًالتصويرًوقياسًو

.األيضًوعلجًالسرطان

االستخداماتًالصناعيةًالتصويرًاإلشعاعيًألغراضًفحصًاللحامً-
اتًواألنابيبًوالموادًالمصنَّعةًاألخرىًومقاييسًالكثافةًلمراقبةًعملي
ليلًالتصنيعًومقاييسًمستوىًالسوائلًلقياسًالتدفقًوفيًأنظمةًالتح

. لقياسًالمكونات

.محطات الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية وكواشف الدخان-



13



14



:احلوادث النووية •

)(1979حادث جزيرة االميال الثالث الواليات املتحدة املريكية  •

1986حادث تشرنوبيل االحتاد السوفييت السابق •

2011حادث فوكوشيما اليابان •

:احلوادث االشعاعية •

1987حادث جوايانا الربازيل •

حادث ميت حلفا مجهورية مصر العربية•
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«ثري مايل آيالند»حادثة 

1979بالواليات المتحدة  مارس 

، مع 1979مارس 28بدأ الحادث في الساعة الرابعة صباحا يوم األربعاء 

ظهور عطل في نظام التبريد الثانوي، تاله انفالت في صمام في النظام 
باألساسي مما سمح لكميات كبيرة من سائل تبريد المفاعل النووي بالتسر

مفاعل يعمل بالماء )مما ادي الي  انصهار نووي جزئي في الوحدة الثانية 

تصاحبت هذه األعطال مع فشل في تدريب طاقم المحطة في ( المضغوط 

احتواء الوضع وقلة التدريب على التعامل مع الحوادث مما أدى إلى فقدان 

انتهت المشكلة بعد خمس أيام . السيطرة وعدم القدرة على الحكم الصائب

بعد التمكن من فهم ما حصل والسيطرة على الوضع بعد اإلخالء الطارئ 
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كجم من 300وبعد نحو عشر ساعات على بدء الحادث، انفجر اكثر من 

الهيدروجين الذي انبعث من الوقود المنصهر في مبنى 
.المفاعل من دون ان يلحق ذلك اضرارا جسيمة

كان هذا الحادث هو األكثر أهمية في تاريخ صناعة توليد الطاقة النووية 

التجارية للواليات المتحدة األمريكية، حيث أسفر الحادث عن تسرب حوالي 

كوري من نظير 20مليون كوري من الغازات المشعة ، وأقل من 13

.الخطر131-اليود

وقد تم أخالء عدد من السكان من منازلهم و تركوا المنطقة لبعض 

الوقت
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مفاعل تشرنوبل:

وبل يقع مفاعل تشرن. محطة طاقة نووية شيدت لتوليد الطاقة الكهربائية

كم شمال غرب مدينة 18بمحاذاة مدينة برايبيت األوكرانية و على بعد 

االتحاد السوفيتي -تشيرنوبيل المهجورة حالياً و الواقعة في مقاطعة كييف

.  السابق

1986-4-26-حادثة تشرنوبيل
رغم مرور نحو ربع قرن على كارثة تشرنوبل النووية فإنها ما 

زالت تصنف عالميا كأسوأ كارثة للتسرب اإلشعاعي والتلوث 

.البيئي شهدتها البشرية حتى اآلن



حدثت الكارثة عند إجراء الخبراء بالمحطة تجربة 

الختبار أثر انقطاع الكهرباء عليها، وأدى خطأ في 

ي التشغيل بعد إغالق توربينات المياه المستخدمة ف

تبريد اليورانيوم المستخدم وتوليد الكهرباء إلى 

ارتفاع حرارة اليورانيوم بالمفاعل الرابع إلى درجة 

.االشتعال

وتسبب هذا في انصهار قلب المفاعل الرابع 

وحدوث انفجارين كبيرين أعقبهما اشتعال النيران 

بكثافة في هذا المفاعل، وحملت الحرارة والدخان 

الناتجان من النيران المشتعلة المواد المشعة إلى 

السماء لمسافة كيلومتر واحد بالمنطقة، وخلفت 

االنفجارات والحرائق سحابة قاتلة من اإلشعاعات 

النووية انتشرت في أوكرانيا وجارتيها روسيا 

.البيضاء وروسيا



20

8طن من الفوالذ وانطلق ما يوازي 2000قوة االنفجار نسفت سقف المفاعل الذي يزن 

تدخلت بعدها فرق االنقاذ الطفاء الحريق و التي كانت . طن من الوقود النووي إلى السماء

تجهل تسرب مواد خطيرة مثل اليورانيوم و البلوتونيوم و السيزيوم و اليود ونتج عنه 

تعرضهم لمستويات خطيرة من االشعاع الذي وصل آالف أضعاف المستوى العادي تسببت 
.شخصا أغلبهم من عمال االطفاء وعمال المحطة36في األشهر الالحقة في وفاة 

وعقب حدوث كارثة تشرنوبل أعلنت السلطات األوكرانية المنطقة التي تشمل مدينة 

بريبيات منطقة منكوبة، وأقامت طوقا حولها لمسافة قطرها ثالثون كيلومترا من مكان 

.المفاعل، وأجلت أكثر من مائة ألف شخص من مساكنهم

كما شملت اإلجراءات التي نفذتها حكومة كييف دفن وتغليف المفاعل المعطوب بالخرسانة

المسلحة، لمنع تسرب المزيد من اإلشعاعات، غير أن هذا الغالف تعرض في السنوات 

.األخيرة لتشققات

، ونتيجة لهذه التشققات بدأت أوكرانيا بدعم مالي دولي بتشييد غالف إضافي من الصلب

.سيتكلف مليار دوالر وينتهي العمل منه العام القادم

وبعد عامين من هذا ،2000واستمر أحد مفاعالت تشرنوبل في إنتاج الكهرباء حتى عام 

.التاريخ تم إغالق المحطة بالكامل
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 :االثار املرتتبة علي احلادث 

مليون هكتار من األراضي الزراعية في 1.4تسببت حادثة مفاعل تشرنوبل في تلوث 

.أوكرانيا وروسيا البيضاء باإلشعاعات الملوثة

ذكرت المنظمة األلمانية أن المنطقة المحيطة بمفاعل تشرنوبل شهدت تصاعدا كبيرا في 

معدالت اإلصابة بسرطان الغدة الدرقية أكثر من أي أنواع أخرى من السرطان وال سيما 

.عاما وقت وقوع الكارثة18بين من كانوا في سن 

قي تمثل الحوادث النووية خطراً أخر على الصحة، فوفقاً لتقديرات منظمة االطباء الدولية ل

2011وفوكوشيما 1986عشرات اآلالف من األشخاص حتفهم خالل كارثتي تشيرنوبيل 
.وأصيب الكثير من الناجين من هذه الكوارث بالسرطان



2011مارسفوكوشيماحادث❑



و 1وقد كانت مفاعالت الوحدات . علي مقياس ريختر9مارس زلزال بقوة 11تعرضت اليابان في •

في حالة توقف بسبب 6و5و4في حالة عمل أثناء حدوث الزلزال في حين كانت الوحدات 3و2

غيل مولدات قد تم تش. إجراءات الصيانة الوقائية وقد تم إيقاف الوحدات عندما وقع الزلزال بشكل آلي

والتي كانت قد تضررت بسبب 3إلى 1ديزل لتأمين طاقة كهربائية من أجل تبريد الوحدات 

قد عملت هذه المولدات في البداية بشكل جيد لكنها توقفت بعد ساعة التسونامي 

ي حيث أدت مشاكل التبريد إلى ارتفاع في ضغط المفاعل، تبعتها مشكلة في التحكم نتج عنها زيادة ف

وبموازاة ذلك وقع حريق في المفاعل الرابع. . النشاط اإلشعاعي

مواطن يعيشون 5800كم من محيط المفاعل وشمل ذلك على 3صدر أمر إخالء أولي لنطاق •

كم من المفاعل أن يبقوا في 10كما نصح السكان الذين يعيشون ضمن نطاق . ضمن هذا النطاق

كم10وفي وقت الحق شمل أمر اإلخالء جميع السكان ضمن نطاق الـ . منازلهم
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الدروس املستفادة

 حادث ثري ميل ايالند:
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:  حادث تشرنوبيل-
ا، لم رغم سرعة اإلجالء المباشر بعد كارثة تشيرنوبل وفعاليته

.  والبعيد. يكن هناك فهم واضح للعواقب بعيدة األمد
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عمللتعاوناالستيطانإلعادةمدروسةخطةهناكيكنلم-

التزاماتوتحديدالمتوسطالمدىعلىالعواقبتلك

باألمرسليالمتنقلينلألشخاصالحمايةتوفيرومسؤوليات

االتحادتفككبعدماالهجرةسياقفيخاصةالسهل

عنلباحثيناالمهاجرينبينالتمييزيصعبحيثالسوفييتي

فتفكك.ةالصحيالمخاطرنتيجةوالفاريناالقتصاديةالفرص

حدةمنتزاداالنتقاليةالعمليةوصعوبةالسوفييتياالتحاد

.بهاأثرينبالمتالمتعلقةوالتعقيداتتشيرنوبلحادثةعواقب



بالعواقإحدىتمثلتوفوكوشيما،تشيرنوبلفيأيالحالتين،كالفي-

ضعفعننتجتالتيالنفسيةاآلثارفيللكارثتينالمتوقعةغيرالرئيسية

عفضعنالناتجةالقلقمشاعرإلىباإلضافةوتضاربهاالمعلوماتموثوقية

والبعيد،المتوسطالمدىعلىالسكانانتقاللجهودالتخطيط

بلغقدشيمافوكوإخالءبعدالنفسيالضغطعنالناتجةالوفياتعددبأن  علما  -

الحكومةتكونانذلكدونالحيلولةالممكنمنشخصا ،1539بـيقدرما

.المتأثرينالسكانمعوالتواصلالمشورةتقديمفينشاطا  أكثر



البرازيل–حادث جويانيا  1987

A tele-therapy radiation capsule 

composed of the following:

A.) an international standard source 

holder (usually lead),

B.) a retaining ring, and

C.) a teletherapy "source" composed 

of

D.) two nested stainless steel 

canisters welded to

E.) two stainless steel lids 

surrounding

F.) a protective internal shield 

(usually uranium metal or a tungsten 

alloy) and

G.) a cylinder of radioactive source 

material, caesium-137. The diameter 

of the "source" is 30 mm

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_standard_source_holder&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Caesium-137
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❑ أفتتحت عيادة خاصة للعالج اإلشعاعي بالقرب من مستشفى خيري في 1971في عام 

تم . 137الـسيزيوم وسط مدينة جوييانيا وزودت بجهاز عالج إشعاعي يستخدم عنصر

إخالء العيادة واالنتقال إلى موقع آخر وترك هذا الجهاز اإلشعاعي بدون إخبار الجهات 

.المختصة

م، دخل اثنان من إلى مبنى العيادة المهجور والذي كان مفتوحا1987سبتمبر 13في 

وقاما بنقل رأس الجهاز اإلشعاعي إلى بيت أحدهما حتى يبيعوه. في ذلك الحي الفقير

.كخردة، دون أن يعرفا خطره اإلشعاعي

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%85_137&action=edit&redlink=1


دوالر وكان 250بيعت هذه األسطوانة لتاجر خردة بمبلغ سبتمبر19في -
ينبعث منها ضوء يميل إلى الطيف األزرق من خالل بعض الفتحات وقام 

ج مسحوق المع و كسر بعض أجزاء من األسطوانة وخر بالتاجر ومعه رجالن 
سنوات  6البالغة من العمر براق هو مسحوق السيزيوم المشع وقامت إبنته

مما أدى إلى تناثر غبارها على أرضية بدهان جسمها بهذا المسحوق  ، 

ثم قامت الطفلة بعدها بتناول غذائها بأيديها الملوثة مبتلعة بذلك . المنزل

. المادة المشعة



ديإلىيدمنبالنقلالخردةتاجروجيرانأقاربإلىالالمعالمسحوق أنتشر•
أيام9دةلمتداولهوأستمر.األطفالوخاصةأجسامهمدهانفىكثيرون واستعمله

الرسميةالسلطاتتتدخلولموقائيةإجراءاتايةاتخاذدون 
نأشّكتالبدايةفي.الخردةتاجرزوجةكانتالجميعلمرضانتبهتمناول•

الذيالشراببعضسببهاحولهممنأصابتالتيالمرضيةواألعراضاإلسهال
هوسببالأنشّكتبعدها.ذلكنفتالمستشفىفحوصاتلكنبيتها،فيقدم

كيسفيالمادةمنجزءليحملزوجهاعمالأحدفأخذتالمتألقة،المادة
بأنهاعرفبالطبي.الطبيبليراهاالقريبالمستشفىإلىبهويذهبابالستيكي

.عليهافتحفظخطرةمادة



الحوادثالدوليالمقياسعلي5مستويالحادثتصنيفتم•
(INES).



:الدروس المستفادة

ناألمالسالسلكاملةمراجعةهىالمستفادةالدروسأهممن-1•
الموادتداولعلىرقابىكجهازاإلشعاعيةوالرقابةالنووى 
.المشعة

لهاالترخيصعندالمستشفياتعلىتفتيشإجراءضرورة-2•
.دورى التفتيشيكون أنويجبالمشعةالموادباستخدام



:زمنيا  األحداثتسلسل•
بشدة(I-192)مشعايريديوممصدرفقد2000مايو5•

عنللكشفتستخدمالصناعيللتصويرمعدةمنكوري 31.5
.البترولأنابيبفياللحامات

دون وبالمفقودالمشعالمصدرعلىالقريةمناألفرادأحدعثر•
إلىالمصدراخذ،عليهعثرالذيالجسمبطبيعةمنهعلم

وحاولعةاألربوأبنائهشقيقته،زوجتهمعيعيشحيثمنزله
ندوق صفيحفظهوتمنفيسمعدنانهمعتقدالمصدرنشر

.بالعائلةالخاصةاإلعاشةغرفةفيدوالبفوق كرتون 

حادث ميت حلفا جمهورية مصر العربية 
(2000)
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وصلت رسالة إلى مركز األمراض المعدية بوزارة :  2000يـــونيـة  5•
سنوات من قرية 9الصحة من مديرية الصحة بالقليوبية تفيد وفاة طفل عمره 

وكي مع ميت حلفا ، الفحص الطبي بين أن ذلك نتيجة فشل في النخاع الش
.وجود حروق بالجلد ولم يتم تشخيص الحالة تشخصيا صحيحا 

سنة 61عمره 2000يونية 16وفاة االب في •
وجود حروق لدي االبن االكبر و االبنة الصغري مع وجود اعراض اعياء •

لباقي افراد االسرة





مكانبتحديدالذريةالطاقةهيئةمنالتدخلفريققام-•
الحرببإدارةخاصةرصاصيةقلعةإلىونقلهالمصدر

.الكيماوية
.بأنشاصالحارةالمعاملمركزإلىالمشعالمصدرنقلتم-•
قطريعنالمشعللمصدرالمستوردةالجهةأسممعرفةتم-•

.المصدرعنكاملتقريرإعدادوتمالموردةالجهة



.المشعةللمصادرحصرعمل-1•
ينالمشغلتدريب،اإلشعاعىالتعرضأعراضتشخيصعلىاألطباءتدريب-2•

.للمصدراألمناألستخدامعلىوالفنيين
درالمصسيرخطلمعرفةالمشعةالمصادرتداولفىالعملتصاريحاستخدام-3•

.المشع
رالمصادوأشكالوأثارهاإلشعاعماهيةلمعرفةللجمهورتوعيةبرنامجطرح-4•

.المشعة
.(اللحدإلىالمهدمن)المشعةللمصادرمتكاملةإدارةبرنامجعمل-5•
.الطوارئ حالةفىبالتدخلالمعنيةالقوميةالجهاتمنالتدخلفرق تدريب-6•
.يوميةساعة24الطوارئ لغرفةعملبرنامجوضع-7•

:الدروس المستفادة




