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شكر وتقدير
يَعتمد هذا الكُتيب بشكلٍ كبري عىل النتائج التي توصلت إليها اللجنة العلمية لألمم املتحدة املعنية
بآثار اإلشعاع الذ ِّري ،وعىل منشور برنامج األمم املتحدة للبيئة بعنوان اإلشعاع :الجرعات واآلثار واملخاطر.
ُحرر بداي ًة يف عامي ١٩٨٥و ١٩٩١بواسطة جيفري لني.
نُرشت النسخة األصلية من هذا الكُتيب باللغة اإلنجليزية .ومتَّت الرتجمة اىل اللغة العربية من قبل
هيئة الطاقة الذ ِّرية السودانية وهيئة الطاقة الذ ِّرية املرصية .يف حال وجود أية تناقضات يتم الرجوع اىل
اللغة األصلية.
التحرير التقني :مالكومل كريك وفريد شنون
التحرير النيص :سوزان كوهني-أنجر وأيهان إفرنسيل
الرسومات والتخطيطات :ألكسندرا ديسرن-كوبفر
وعالوة عىل ذلك ،قام األشخاص اآليت ذكرهم بتقديم مساهمة وتعليقات قيِّمة عىل هذا الكُتيب:
لورا أندرسون ،جون كوبر ،سوزان كويتو-هابرساك ،إميييل فان ديفينرت ،جيليان هريت ،ديفيد كينيل،
فالديسالف كيلرن ،كريستني لوسني ،كاترينا نافراتيلوفا -روفينسكا ،جايا موهان ،فولفجانج أولريخ مولر ،ماريا
برييز ،شني سايجوسا ،برتراند ثريياولت ،هريويش ياسودا وأنتوين ريكسون.

تمهيد
هريوشيام ،ناكازايك ،ثري مايل آيالند ،تشرينوبيل،
فوكوشيام-دايتيش :أصبحت هذه األسامء تساهم
يف إرتياب الجمهور من اإلشعاع ،سواء من إستخدام
األسلحة النووية أو الحوادث يف محطات الطاقة
النووية .يف الواقع ،يتعرض الناس بشكل يومي اىل
كميات كبرية من اإلشعاع من عدة مصادر أخرى،
ضمنها الغالف الجوي واألرض ،باإلضافة اىل التع ُّرض من
التطبيقات املستخدمة يف الطب والصناعة.
يف عام  ،١٩٥٥أدت التجارب الخاصة باألسلحة
النووية اىل إزدياد قلق الجمهور من تأثري اإلشعاع
الذ ِّري عىل الهواء واملاء والطعام .وإستجابة لذلك ،عمدت األمم املتحدة اىل تأسيس اللجنة العلمية
املعنية بآثار اإلشعاع الذ ِّري ( ،)UNSCEARوذلك لجمع وتقييم املعلومات عن املستويات وآثار
التع ُّرض لإلشعاع .أرىس التقرير األول للجنة العلمية األسس العلمية للتفاوض عىل معاهدة الحظر
الجزيئ يف عام  ،١٩٦٣والتي تحظر تجارب األسلحة النووية يف الغالف الجوي .ومنذ ذلك الحني،
إستمرت اللجنة العلمية يف إصدار تقارير عالية املستوى عن التع ُّرض لإلشعاع ،مبا يف ذلك الحوادث
يف محطات الطاقة النووية يف تشرينوبيل وفوكوشيام-دايتيش .وقد قدمت اللجنة بإستمرار عمالً ذا
قيمة لكل من املجتمع العلمي ولصانعي القرار السيايس.
يف حني أن املجتمع العلمي قد نرش معلومات كثرية عن مصادر اإلشعاع وآثاره ،ومتيل إىل أن
تكون تقنية ،ورمبا يصعب عىل عامة الناس فهمها ،والتي كثريا ما ت ُربك أكرث من أن ت ُ ْعلِم الجمهور،
هذا يعني أن الخوف واالرتباك ُولدا ويسودان منذ عقود .ويتناول هذا املنشور بالتفصيل املعلومات
العلمية الحديثة للجنة العلمية (– )UNSCEARأنواع اإلشعاع ومصادره وآثاره عىل االنسان
والبيئة– وتجعلها يف متناول القارئ العام.
حالياً ،تعمل أمانة اللجنة العلمية ( )UNSCEARتحت رعاية برنامج األمم املتحدة للبيئة
( ،)UNEPوالتي تساعد البلدان عىل تنفيذ السياسات واملامرسات السليمة بيئياً .إن مساعدة
الجمهور عىل فهم اإلشعاع ،وكيفية تأثريه عىل الحياة عىل هذا الكوكب ،تقع ضمن الوالية األساسية
لربنامج األمم املتحدة للبيئة.

يرسين جدا ً أن أهنئ جميع الذين ساهموا يف هذا املنشور .باإلضافة اىل أعضاء اللجنة والوفود
الذين عملوا بجد عىل مدى العقود الستة املاضية عىل هذه القضايا ال َحرجة.
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مقدمة
يف البداية ،نحتاج ألن نف ّرق بني اإلشعاع املؤيِّن واإلشعاع غري املؤيِّن .اإلشعاع املؤيِّن ميتلك الطاقة
الكافية لتحرير اإللكرتونات من الذرة مام يسمح برتك الذرة مشحونة ،بينام اإلشعاع غري املؤيِّن مثل
موجات الراديو والضوء املريئ واألشعة فوق البنفسجية ،ال ميتلك هذه الطاقة الكافية .يتناول هذا
املنشور اآلثار الناجمة عن التع ُّرض اإلشعاعي من كِال املصادر الطبيعية واإلصطناعية ،وتشري كلمة
اإلشعاع يف هذا املنشور اىل اإلشعاع املؤيِّن فقط.
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يف الوقت الحارض ،نعرف الكثري عن املصادر وآثار التع ُّرض لإلشعاع أكرث من أي عامل خطري أخر
تقريباً ،ويعمل املجتمع العلمي بشكل ثابت عىل تحديث وتحليل معرفته .معظم الناس هم عىل
ب ِّينة من إستخدام اإلشعاع يف إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية أو يف التطبيقات الطبية .باإلضافة
اىل ذلك ،هناك العديد من اإلستخدامات األخرى للتكنولوجيا النووية يف الصناعة والزراعة والبناء
والبحوث وغريها من املجاالت التي ال تكاد تٌعرف عىل اإلطالق .بالنسبة للشخص الذي يقرأ عن
املوضوع للمرة األوىل ،قد يأيت ذلك مبثابة مفاجأة له من أن مصادر اإلشعاع التي تسبب يف أكرب
تع ُّرض للجمهور العام ،ليست بالرضورة تلك التي تجذب أكرب قدر من اإلهتامم .ففي الواقع ،التع ُّرض
األكرب يحدث بسبب املصادر الطبيعية املوجودة يف البيئة ،والنصيب األكرب من التع ُّرض من املصادر
مقدمة

١

اإلصطناعية عاملياً هو بسبب إستخدام اإلشعاع يف الطب .عالوة عىل ذلك ،ومن الخربة اليومية
كالسفر جوا ً ،والعيش يف بيوت معزولة بشكل جيد يف أجزاء معينة من العامل ميكن أن تزيد نسبة
التع ُّرض لإلشعاع بشكل كبري.
هذا املنشور هو محاولة من خالل برنامج األمم املتحدة للبيئة ( )UNEPوأمانة اللجنة العلمية
( )UNSCEARللمساعدة يف رفع الوعي وتعميق مفهوم املصادر واملستويات وآثار التع ُّرض لإلشعاع
املؤيِّن .فقد ت َّم جذب علامء رائدين من  ٢٧دول ًة عضو يف األمم املتحدة ،وت َّم تعيني اللجنة العلمية
( )UNSCEARمن قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام  ،١٩٥٥لتقييم التع ُّرض لإلشعاع ،آثاره
ومخاطره عىل نطاق عاملي .ولكنها مل تضع او تويص مبعايري السالمة ،بل توفّر املعلومات العلمية التي
متكّن السلطات الوطنية وهيئات أخرى من القيام بذلك .كانت التقييامت العلمية للجنة العلمية
( )UNSCEARعىل مدى الستني عاماً املاضية هي املصدر الرئييس للمعلومات لهذا املنشور.

٢
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ليك نستطيع التحدث عن املستويات واآلثار ومخاطر التع ُّرض لإلشعاع ،نحتاج أوالً لتوضيح بعض
أساسيات علم اإلشعاع .النشاط اإلشعاعي واإلشعاع الناتج كالهام كانا موجودين عىل األرض قبل فرتة
طويلة من ظهور الحياة عليها .يف الواقع ،إن اإلشعاع موجود يف الفضاء منذ بداية الكون ،وكانت
املادة املشعة جزء من األرض وتشكيلها .إكتشفت البرشية للمرة االوىل هذه الظاهرة الكونية يف
السنوات األخرية من القرن التاسع عرش ،وما زلنا نتعلم طرق جديدة إلستخدامها.

‐ ملحة تاريخية
يف عام  ،١٨٩٥إكتشف العامل األملاين ويليام كونراد رونتجن اإلشعاع ،وأطلق عليه إسم األشعة
بش هذا اإلكتشاف باإلستخدامات الطبية
السينية ،التي ُيكن إستخدامها للنظر يف جسم اإلنسانَّ .
لإلشعاع ،والتي آخذة يف التوسع منذ ذلك الحنيُ .م ِنح رونتجن جائزة نوبل األوىل للفيزياء يف عام
 ،١٩٠١وذلك تقديرا ً للخدمات غري العادية التي قدمها للبرشية .وبعد عام من إكتشاف رونتجن،
وضع العامل الفرنيس هرني بكريل بعض األلواح الفوتوغرافية بعيدا ً يف درج مع بعض الفتات
املعدنية التي تحتوي اليورانيوم ،وعندما قام مبعالجة هذه األلواح تفاجأ أنها تأثرت باإلشعاع .تُسمى
هذه الظاهرة بالنشاط اإلشعاعي ،وتَحدث عندما تطلق الطاقة من الذرة بشكل تلقايئ ،وت ُقاس
اليوم بوحدة البكريل بعد هرني بكريل .وبعد ذلك بوقت قصري ،قامت الكيميائية الشابة ماري
سكلودوفسكا-كوري ،بالبحث أبعد من ذلك ،وكانت األوىل التي تصك كلمة النشاط اإلشعاعي .ويف
عام  ،١٨٩٨إكتشفت ماري كوري وزجها بيري كوري أن اليورانيوم يعطي إشعاع ،ويف ظروف غامضة
يتحول اىل عنرص آخر ،وأطلقوا عليه اسم البولونيوم نسبة اىل بلدها األصل ،وعنرص آخر أطلقوا عليه
اسم العنرص"امل ُرشق".

هنري بكريل )(١٩٠٨-١٨٥٢

ماري كوري )(١٩٣٤-١٨٦٧

ويليام رونتجن ((١٩٢٣-١٨٤٥
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شاركت ماري كوري كِال من بيري كوري وهرني بكريل جائزة نوبل للفيزياء يف عام  .١٩٠٣وكانت
أول امرأة تفوز بجائزة نوبل للمرة الثانية ،وذلك يف عام ١٩١١عن إكتشافاتها يف مجال الكيمياء
اإلشعاعية.

 ‐٢بعض األساسيات
سعى العلامء لفهم الذرة ،وعىل وجه الخصوص بُنيتها .نعلم اآلن أن الذرات متتلك نواة متناهية
يف الصغر ،وذات شحنة موجبة محاطة بسحابة من اإللكرتونات ذات شحنات سالبة .ومتثل النواة
فقط مئة ألف من حجم الذرة ككل ،لكنها كثيفة جدا ً لدرجة أنها متثل تقريباً معظم كتلة الذرة.
بشكلٍ عام ،النواة هي تركيبة عنقودية من جسيامت الربوتونات والنيوترونات تتعلق بإحكام
ببعضها البعض .متتلك الربوتونات شحنة كهربائية موجبة بينام النيوترونات متعادلة الشحنة .ويتم
تحديد العنارص الكيميائية من قبل عدد من الربوتونات يف ذراتها (عىل سبيل املثال ،ميتلك البورون
ذرة ذو  ٥بروتونات واليورانيوم ميتلك ذرة ذو  ٩٢بروتون) .والعنارص التي لديها نفس العدد من
الربوتونات ،ولكنها مختلفة يف عدد النيوترونات تسمى نظائر (عىل سبيل املثال ،يختلف كال من
اليورانيوم ٢٣٥-واليورانيوم‐ ٢٣٨يف ثالثة نيوترونات يف نواة كال منهام) .الذرة ككل هي عادة ال
موجبة وال سالبة ألنها تحتوي عىل نفس العدد من اإللكرتونات السالبة والربوتونات موجبة الشحنة.

اﻟﺬرة

ﻋﺪداﻹﻟﻜﱰوﻧﺎت
ﻋﺪداﻟﱪوﺗﻮﻧﺎت

ﻧﻴﻮﺗﺮون

٥

B

ﺑﻮرون

ﺑﺮوﺗﻮن

اﻟﻌﺪد اﻟﺬري
اﻟﺮﻣﺰ
اﻻﺳﻢ

إﻟﻜﱰون

ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺬرة ﻣﻦ ﻧﻮاة ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻮﺗﺮوﻧﺎت ﻏﲑﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ،وﺑﺮوﺗﻮﻧﺎت ﻣﻮﺟﺒﺔ اﻟﺸﺤﻨﺔ ،ﳏﺎﻃﺔ ﺑﺴﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﺎت اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ اﻟﺸﺤﻨﺔ .وﰲ اﻟﺬرات ﻏﲑ اﳌﺸﺤﻮﻧﺔ ،ﻳﺘﺴﺎوى ﻋﺪد اﻹﻟﻜﱰوﻧﺎت ﻣﻊ ﻋﺪد
اﻟﱪوﺗﻮﻧﺎت ،وﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﳝﺜﻞ اﻟﻌﺪد اﻟﺬري ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ.
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بعض الذرات مستقرة طبيعيا ً،بينام البعض االخر غري مستقر .والذرات التي لديها نواة غري
مستقرة – والتي تتحول بشكل تلقايئ باعثة طاقة يف شكل إشعاع – تُعرف بالنويدات املُشعة.
حيث تستطيع هذه الطاقة أن تتفاعل مع ذرات أخرى ،وتقوم بتأيينها .إن التأين هو العملية
التي من خاللها تصبح الذرات مشحونة إيجاباً أو سلباً عن طريق إكتساب او فقد اإللكرتونات.
وميتلك اإلشعاع املؤيِّن الطاقة الكافية ليك يقتلع اإللكرتونات من مداراتها مام يؤدي اىل خلق ذرات
مشحونة تسمى باأليونات .إنبعاث بروتونني ونيوترونني يشار إليه عىل أنه تحلل ألفا ،وإنبعاث
اإللكرتونات يشار إليه عىل أنه تحلل بيتا .وبصورة متكررة ،تٌش َحن النواة غري املستقرة لدرجة أن
إنبعاث الجزئيات غري كافية ليك تهدأ .حينئذ ،تعطي طاقة هائلة يف شكل موجات كهرومغناطيسية،
مثل الفوتونات تسمى أشعة غاما.
ت ُعترب األشعة السينية أيضاً أشعة كهرومغناطيسية مثل أشعة غاما ،ولكن بطاقة أقل .وينتج
طيف األشعة السينية بطاقات مختلفة يف أنبوب ُمفرغ مصنوع من الزجاج ،عندما تنبعث حزمة
اإللكرتونات بواسطة املهبط ُمطْلقة عىل مادة الهدف التي تسمى املصعد .وبالتايل ،إن األشعة
السينية ت ُنتج بشكل ُمصطنع وتحديدا ً عندما تتطلب الحاجة اىل ذلك ،وهذا أمر مفيد جدا ً يف
التطبيقات الصناعية والطبية.

أﻧﺒﻮب اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ
زﺟﺎج )ﻓﺮاغ(

ﺣﺰﻣﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

اﳌﻬﺒﻂ
–

–

–

+

اﳌﺼﻌﺪ

اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ

ما هو اإلشعاع؟
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التحلل اإلشعاعي وأعامر النصف
يف حني أن جميع النويدات امل ُشعة هي نويدات غري مستقرة ،إال أن البعض منها غري مستقر
أكرث من االخرين .عىل سبيل املثال ،الجسيامت يف نواة ذرة اليورانيوم ( ٢٣٨-ذو  ٩٢بروتون
و ١٤٦نيوترون) قادرة عىل التجمع فقط مع بعضها البعض .ويف نهاية املطاف حزمة من بروتونني
ونيرتونني سوف تنفصل وترتك الذرة عىل أنها جسيامت ألفا ،ومن ثم يتحول اليورانيوم ٢٣٨-اىل
ثوريوم( ٢٣٤-ذو ٩٠بروتون و١٤٤نيوترون) .لكن الثوريوم ٢٣٤-هو أيضاً غري ثابت ،ويتحول بطريقة
مختلفة باعثاً إلكرتونات بطاقة عالية يف صورة جسيامت بيتا ،ومحوالً النيوترون اىل بروتون ،ليصبح
بروتكتينيو( ٢٣٤-ذو  ٩١بروتون و ١٤٣نيوترون) ،وهو بدوره غري مستقر للغاية ورسعان ما يصبح
يورانيوم .٢٣٤-وهكذا ،تستمر الذرة يف ذرف الجسيامت ُمح ّولة نفسها حتى ينتهي بها املطاف
اىل الرصاص ٢٠٦-ذو  ٨٢بروتون و ١٢٤نيوترون ،والذي هو مستقر .وهناك العديد مثل هذه
التسلسالت من التحول أو التحلل اإلشعاعي كام يطلق عليه.

ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﺿﻤﺤﻼل اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻟﻠﻴﻮراﻧﻴﻮم٢٣٨-
 ۲٥۰ ۰۰۰ﺳﻨﺔ

٢۱٠Po

 ١٣٨ﻳﻮم

 ٥أﻳﺎم

 ١٦٠ﻣ
ﻜﺮو ﺛﺎﻧﻴﺔ

 ١٩دﻗﻴﻘﺔ
,٧

٢۱٠Bi

 ٣,٨أﻳﺎم

٢۱٤Bi

۲٧

۲۲

ﺳﻨﺔ

دﻗﻴﻘﺔ

ﻣﺴﺘﻘﺮ

٢۰٦Pb

٢۱٠Pb

 ٣دﻗﺎﺋﻖ

٢۱٤Pb

٢۱٨Po

ﻳﻮم
٢٤

٢۱٤Po

 ۱٦۰۲ﺳﻨﺔ

٢٢٦Ra

٢٢٢Rn

ﻣﻠﻴﺎر ﺳﻨﺔ

ﺳﻨﺔ

 ١,١٧دﻗﻴﻘﺔ

٢٣٤Pa

٤,٥

٨٠ ٠٠٠

٢٣٠Th

٢٣٤U

٢٣٨U

٢٣٤Th

اﺿﻤﺤﻼل
ﻏﺎﻣﺎ

اﺿﻤﺤﻼل
ﺑﻴﺘﺎ

اﺿﻤﺤﻼل
أﻟﻔﺎ

أﻧﻮاع اﻻﺿﻤﺤﻼل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وأﻋﻤﺎرﻫﺎ اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ

إن الفرتة التي يستغرقها أي عنرص يف تحلل نصف كميته تسمى بفرتة عمر النصف .بعد فرتة
عمر نصف واحدة من أصل مليون ذرة يف املتوسط ،نصف مليون سوف تتحلل اىل يشء آخر .وأثناء
فرتة عمر النصف القادمة ،حوايل ربع مليون ذرة سوف تتحلل ،وهكذا حتى يتم تحلل كل الذرات.
وبعد عرش فرتات عمر النصف ،سوف يظل فقط حوايل ألف ذرة من أصل املليون ( ما يعني ٠,١
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يف املئة) .يف املثل أعاله ،يستغرق األمر ما يزيد قليالً عن دقيقة واحدة ليك تتحلل نصف ذرات
الربوتكتينيوم ٢٣٤-إىل يورانيوم .٢٣٤-وعىل العكس من ذلك ،سوف يستغرق اليورانيوم ٢٣٨-أربعة
ونصف مليار سنة ليك تتحلل نصف الذرات اىل الثوريوم .٢٣٤-بنا ًء عىل ما ذكرناه ،عدد قليل نسبياً
من النويدات املشعة موجودة بشكل طبيعي يف البيئة.

الوحدات اإلشعاعية
نُدرك حالياً ،أن طاقة اإلشعاع ميكنها أن تتلف األنسجة الحية ،وكمية الطاقة املودعة يف
عب عنها بكمية تُسمى الجرعة .تأيت الجرعة اإلشعاعية من أي نويدة مشعة
األنسجة الحية يُ َّ
أو من عدد من النويدات املشعة ،سواء ظلت خارج الجسم أو ت ُشَ ِعع الجسم من الداخل،
عب عن كميات الجرعة بطرق مختلفة ،إعتامدا ً
عىل سبيل املثال بعد اإلستنشاق أو البلع .ويُ َّ
عىل كمية ما ت َّم تش ُععه من الجسم وأي جزء منه ،سواء تعرض شخص واحد أو عدة أشخاص ،وطول
مدة التع ُّرض (مثال التع ُّرض الحاد).
تسمى كمية الطاقة اإلشعاعية املمتصة يف واحد كيلوغرام
من النسيج بالجرعة املمتصة ،ويع َّبر عنها بوحدة الغراي،
التي سميت عىل إسم الفيزيايئ اإلنجليزي ورائد البيولوجيا
اإلشعاعية هارولد غراي .لكن هذا ال يعطي صورة كاملة ،أل َّن
نفس الجرعة من جسيامت ألفا ميكن أن تفعل رضرا ً أكرث
بكثري من جسيامت بيتا أو أشعة غاما .وملقارنة الجرعات
املمتصة من أنواع مختلفة من اإلشعاع ،تحتاج اىل ترجيح
ملعرفة قدرتها عىل إنتاج أنواع معينة من الرضر البيولوجي.
وهذه الجرعة املر َّجحة تسمى الجرعة املكافئة ،والتي تق َّدر
بوحدة تسمى السيفرت ،نسبة للعالِم السويدي رولف
سيفرت .فواحد سيفرت يكافئ  ١٠٠٠ملليسيفرت ،متاماً كام
هو الحال للرت واحد يكافئ  ١٠٠٠ملليلرت أو مرت واحد يكافئ
 ١٠٠٠ملليمرت.
وهناك إعتبار آخر هو أن بعض أجزاء الجسم أكرث عرضة
من غريها .عىل سبيل املثال ،الجرعة املكافئة املعطاة من
اإلشعاع من املر ّجح أن ت ُسبب رسطان يف الرئة أكرث منه يف
الكبد ،باالضافة اىل ذلك ،األعضاء التناسلية هي ذات شأن

هارولد غراي (( ١٩٦٥-١٩٠٨
رولف سيفرت (( ١٩٦٦-١٨٩٦
ما هو اإلشعاع؟
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خاص إلحتامل اإلصابة مبخاطر اآلثار الوراثية ،لذا ،ليك نقارن الجرعات عندما تشعع األنسجة
واألعضاء املختلفة ،يتم وزن الجرعات املكافئة ألجزاء مختلفة من الجسم ،والنتيجة تسمى بالجرعة
الفعالة ،ويع َّبر عنها ايضاً بالسيفرت .وتعترب الجرعة الفعالة مؤرش اىل حدوث الرسطان او اآلثار
الجينة التي تتبع الجرعات الصغرية ،ولكنها ليست مؤرش لقياس شدة اآلثار يف الجرعات العالية.
هذا النظام امل َّعقد للتعبري عن كميات اإلشعاع رضوري لبناء هيكل ُمحكم ،مام يسمح لخرباء
الوقاية اإلشعاعية بتسجيل الجرعات الفردية بإستمرار وبشكل نسبي ،والتي هي ذات أهمية كبرية
لألشخاص الذين يعملون يف اإلشعاع واملع َّرضني له مهنياً.
وهذا يصف الجرعات لألفراد فقط .فلو أضفنا كل الجرعات الفعالة املتلقاة من ِقبل كل فرد
ويعب
من السكان ،سوف تسمى النتيجة الجرعة الجامعية الفعالة أو ببساطة الجرعة الجامعيةّ ،

كميات اإلشعاع
كمية مقاسة
النشاط
الجرعة الممتصة

هو عدد تحويالت الطاقة التي تطرأ عىل ال َن َويات يف وحدة
الزمن .وتقاس بعدد امل ّرات التي يحدث فيها اضمحالل يف الثانية،
عب عنه بالبكريل.
ويُ َّ

هي كمية الطاقة املودعة بواسطة اإلشعاع يف كتلة وحدة من
عب عنها بالغراي ،الذي يناظر جول
املواد ،مثل نسيج أو عضو .ويُ َّ
لكل كيلوغرام.

كمية محسوبة
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الجرعة المكافئة

هي الجرعة املمتصة مرضوبة يف عامل إشعاعي ،يأخذ يف
الحسبان الطريقة التي تُسبب بها مختلف أنواع اإلشعاع رضرا ً
عب عنها بالسيفرت ،الذي يناظر
بيولوجياً يف نسيج أو عضو .ويُ َّ
جول لكل كيلوغرام.

الجرعة الفعالة

هي الجرعة املكافئة مرضوبة يف عوامل خاصة باألعضاء
تأخذ يف الحسبان مدى قابلية مختلف األنسجة واألعضاء لإلصابة
ويعب عنها بالسيفرت ،الذي يناظر جول لكل كيلوغرام.
بالرضرَّ .

الجرعة الفعالة الجماعية

هي مجموع جميع الجرعات الفعالة التي تتلقاها مجموعة
ويعب عنها
سكانية أو مجموعة من الناس تعرضت لإلشعاعَّ .
بالشخص-سيفرت.

عنها بوحدة شخص-سيفرت .عىل سبيل املثال ،الجرعة الجامعية السنوية لسكان العامل هي أكرث
من  ١٩مليون شخص-سيفرت ،اي ما مياثل  ٣ملليسيفرت معدل الجرعة السنوية للشخص الواحد.

 ‐٣قوة اإلخرتاق لإلشعاع
بإختصار ،ميكن لإلشعاع أن يأخذ شكل الجسيامت (متضمناً ألفا وبيتا والنيوترونات) أو موجات
كهرومغناطيسية (أشعة غاما واألشعة السينية) بكميات مختلفة من الطاقة .متتلك األنواع املختلفة
من الطاقات املنبعثة والجسيامت قدرة إخرتاق وتأثريات مختلفة عىل املادة الحية .ومبا إن جسيامت
ألفا تتكون من بروتونني ذو شحنة موجبة ونيوترونني ،إذا ً فهم يحملون القدر األكرب من الشحنة
من كل أنواع اإلشعاع ،فزيادة الشحنة تعني أنهم يتفاعلون اىل حد كبري مع الذرات املجاورة ،وهذا
التفاعل يقلل برسعة من طاقة الجسيامت ،وبالتايل ،يقلل قوة اإلخرتاق .وميكن إيقاف جسيامت
الفا عىل سبيل املثال بواسطة رشيحة من الورق .تتكون جسيامت بيتا من إلكرتونات سالبة الشحنة،
تحمل شحنة أقل ،وقوة إخرتاق أعىل من جسيامت ألفا ،وبالتايل ،ميكنها أن تسري لسنتيمرت أو اثنني
يف األنسجة الحية.

ﻗﻮة اﻹﺧﺘﺮاق ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻹﺷــﻌﺎع

ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ

ﺻﻠﺐ

ﺟﺴﺪ ورﻗﺔ

ﺟﺴﻴﻢ
أﻟﻔﺎ
ﺟﺴﻴﻢ
ﺑﻴﺘﺎ
اﻷﺷﻌﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ
أﺷﻌﺔ
ﻏﺎﻣﺎ
ﺟﺴﻴﻢ
اﻟﻨﻴﻮﺗﺮون

إﻟﻜﱰون
ﺑﺮوﺗﻮن
ﻧﻴﻮﺗﺮون

تخرتق أشعة غاما واألشعة السينية اىل حد كبري من خالل أي يشء أقل كثافة من لوح سميك من
الصلب .والنيوترونات املنتجة إصطناعياً تنبعث من النويدة غري املستقرة كنتيجة لإلنشطار الذ ِّري
ما هو اإلشعاع؟
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أو اإلندماج النووي .كام ميكن للنيوترونات أن تحدث بشكل طبيعي كأحد مكونات اإلشعاع الكوين،
وألنها جسيامت محايدة كهربائياً ،فلها قدرة إخرتاق عالية عندما تتفاعل مع املادة او النسيج.

١٠

ثانياً – ما هي آثار اإلشعاع علينا؟
قبل الخوض يف املزيد من التفاصيل حول آثار التع ُّرض لإلشعاع ،ينبغي أن نذكّر بالرواد يف علم
اإلشعاع ،والذين ت َّم تقدميهم سابقاً .بعد فرتة وجيزة من إكتشاف هرني بكريل ،الذي شهد بنفسه
العيب األكرث إضطراباً من اإلشعاع – وهو األثر الذي ميكن أن يكون عىل األنسجة الحية .مثال عىل
ذلك ،قارورة الراديوم التي وضعها يف جيبه والتي تلفت جلده.
وليام كونراد رونتجن ،الذي إكتشف األشعة السينية يف عام  ،١٨٩٥تويف بسبب رسطان األمعاء
يف عام  .١٩٢٣ماري كوري تعرضت لإلشعاع خالل فرتة حياتها ،وتوفيت نتيجة مرض فقر الدم
الالتنسجي يف عام .١٩٣٤
وتفيد التقارير ،أنه بحلول نهاية عام  ،١٩٥٠تويف عىل أقل تقدير  ٣٥٩من العاملني مبجال اإلشعاع
(باألخص من األطباء والعلامء) نتيجة تعرضهم لإلشعاع ،غري ُمدركني مدى الحاجة للوقاية منه.
ليس مفاجئاً أن كل الذين شاركوا بتطبيق اإلشعاع عىل املرىض كانوا أول من وضعوا توصيات
الوقاية منه للعاملني مبجاله .وبحلول عام  ،١٩٢٨ت َّم إنشاء اللجنة الدولية للوقاية من الراديوم
واألشعة السينية أثناء املؤمتر الدويل لعلم األشعة يف ستوكهومل ،وكان رولف سيفرت أول من جرى
إنتخابه لرئاستها .بعد الحرب العاملية الثانية – لألخذ بعني اإلعتبار بعض اإلستخدامات االخرى
لإلشعاع غري الطبية – ت َّم إعادة تنظيم هيكل اللجنة وتسميتها باللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع.
الحقاً ما بني عامي  ١٩٥٨و ،١٩٦٠كان رولف سيفرت هو رابع رئيس للجنة العلمية ()UNSCEAR
يف الوقت الذي كان هناك قلق خاص بشأن اآلثار الجينية عىل البرش من جراء إختبار السالح النووي.
ومع تزايد الوعي عن املخاطر املرتبطة بالتع ُّرض لإلشعاع ،شهد القرن العرشين تطور البحث
املكثَّف عن اآلثار الناجمة عن اإلشعاع عىل البرش والبيئة .وأهم تقييم عىل اإلطالق هو ملجموعات
الذري عىل
سكانية تعرضت لإلشعاع ،حيث ت َّم دراسة ما يقارب  ٨٦٥٠٠من الناجني من القصف ِّ
هريوشيام وناكازايك يف نهاية الحرب العاملية الثانية يف عام ( ١٩٤٥املشار إليهم فيام بعد بالناجني
من القصف الذ ِّري) .باإلضافة اىل ذلك ،تأيت البيانات املوثوقة يف هذا املوضوع من خربة املرىض
الذين تعرضوا لإلشعاع ،ومن العاملني بعد التع ُّرض بسبب الحوادث (عىل سبيل املثال ،حادثة محطة
الطاقة النووية بتشرينوبيل) ،ومن التجارب عىل الحيوانات والخاليا يف املختربات.

ما هي آثار اإلشعاع علينا؟
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ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ آﺛﺎر اﻹﺷﻌﺎع

اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﱵ ُﲡﺮى ﻋﻠﻰ اﳊﻴﻮاﻧﺎت

اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﱵ ُﲡﺮى ﻋﻠﻰ اﳋﻼﻳﺎ

اﻷﲝﺎث اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ

ت ُق َّيم اللجنة العلمية ( )UNSCEARاملعلومات العلمية لآلثار الناجمة عن التع ُّرض لإلشعاع
عىل اإلنسان والبيئة ،وتحاول قدر املستطاع أن تعمل عىل النتائج األكرث ثقة حول اآلثار التي
ميكن أن ترتافق مع مستويات مختلفة من التع ُّرض لإلشعاع .وكام أرشنا سابقاً ،التع ُّرض اإلشعاعي
يعتمد عىل نوع اإلشعاع ومدة التع ُّرض ومقدار الطاقة املودعة يف املادة .وت َستخدم اللجنة العلمية
حالياً يف تقييامتها مصطلح جرعة منخفضة يعني مستوى أقل من  ١٠٠ميلليغراي ولكن أعىل من
١٠ميلليغراي ،ومصطلح جرعة منخفضة جداً ألية مستوى أقل من  ١٠ميلليغراي.

نطاقات الجرعة املستخدمة من قبل اللجنة العلمية ()UNSCEAR
ﺟﺮﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
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~ اكرث من  ١غراي

حوادث اشعاعية وخيمة ،عىل
سبيل املثال ،رجال االطفاء يف
حادث تشرينوبيل
عامل عمليات االصالح بعد حادث
تشرينوبيل

ﺟﺮﻋﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

~  ١٠٠ملليغراي الى  ١غراي

ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

~  ١٠الى  ١٠٠ملليغراي

التصوير املقطعي املتعدد
بالحاسوب

ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪاً

~ اقل من  ١٠ملليغراي

التصوير اإلشعاعي التقليدي

 -١اآلثار عىل البرش
منذ إكتشاف اإلشعاع ،وأكرث من قرن من األبحاث التي حققت معلومات وافرة عن اآلليات
البيولوجية التي ميكن لإلشعاع أن يؤثر بها عىل الصحة .ومن املعروف ،أن اإلشعاع ميكن أن يحدث
آثار عىل مستوى الخاليا محدثاً موتها او تعديلها ،وعاد ًة ما يحدث هذا بسبب التلف املبارش لطاق
الحمض الخلوي الصبغي (الحمض النووي  .)DNAوإذا كان عدد الخاليا التالفة او التي قُتلت كبرية
مبا فيه الكفاية ،فمن املمكن أن يؤدي ذلك اىل خلل وظيفي للعضو او حتى قتله .أيضاً ،قد يحدث
رضر أخر للحمض النووي دون أن يؤدي اىل قتل الخلية .مثل هذا التلف عادة ما يُصلح كلياً ،لكن إن
مل يتم إصالحه فسوف يؤدي اىل تعديل – يُعرف بطفرة الخلية – والذي ينعكس يف شكل إنقسامات
خلوية متتابعة ،ومن املمكن أن يؤدي بدوره يف النهاية اىل رسطان .أما إذا كانت الخاليا املع َّدلة هي
تلك التي تنقل معلومات وراثية اىل األحفاد ،فإن إحتاملية التشوهات الجينية من املمكن أن ترتفع.
وميكن الحصول عىل املعلومات عن األليات البيولوجية واآلثار الوراثية من التجارب املخربية.

اﻟﻀﺮر اﻻﺷﻌﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺐ ﻃﺎق اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي

γ

ﻗﻄــﻊ ﻣﻔﺮد
β

ﻗﻄﻊ ﻣﺰدوج
α

 = αﺟﺴﻴﻢ أﻟﻔﺎ = β ،ﺟﺴﻴﻢ ﺑﻴﺘﺎ = γ ،أﺷﻌﺔ ﻏﺎﻣﺎ

إعتامدا ً عىل مالحظة حدوثها ،اآلثار الصحية التي تتبع التع ُّرض لإلشعاع تُعرف إما آثار صحية
مبكرة او متأخرة .بشكل عام ،اآلثار الصحية املبكرة تثبت من خالل تشخيص األعراض الرسيرية
لألشخاص ،واآلثار الصحية املتأخرة – مثل الرسطان – من خالل الدراسات الوبائية ،وذلك عن طريق
مالحظة زيادة حدوث املرض يف السكان .عالوة عىل ذلك ،يوىل إهتامم خاص هنا لآلثار عىل األطفال
واألجنة وعىل اآلثار الوراثية.
ما هي آثار اإلشعاع علينا؟
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اآلثار الصحية املبكرة
تحدث اآلثار الصحية املبكرة بسبب موت او تلف الخلية بشكل واسع النطاق .ومن األمثلة
عىل ذلك ،حروق الجلد وفقدان الشعر وضعف الخصوبة .تتميز هذه اآلثار الصحية بعتبة مرتفعة
نسبياً ،والتي يتحتم تجاوزها خالل فرتة زمنية قصرية ليك تحدث هذا األثر .وتزداد حدة هذه اآلثار
مع زيادة الجرعة وتجاوزها العتبة.
بشكل عام ،الجرعات الحادة األعىل من  ٥٠غراي تتلف الجهاز العصبي املركزي لدرجة أن املوت
يحدث يف غضون بضعة أيام .وحتى عند جرعات أقل من  ٨غراي ،تظهر للناس أعراض مرض إشعاعي
تُعرف عىل أنها متالزمة إشعاعية حادة ،والتي تسبب الغثيان والتقيؤ واإلسهال والتشنجات املعوية
واللعاب والجفاف والتعب والالمباالة والخمول والتعرق والحمى والصداع وإنخفاض ضغط الدم.
املصطلح الحاد يُشري اىل املشاكل الصحية التي تحدث مبارشة بعد التع ُّرض بدالً من تلك التي تتطور
بعد فرتة طويلة ،فالضحايا قد ينجون يف البداية ،ومن ثم ميوتون بسبب تلف الجهاز الهضمي خالل
إسبوع أو إسبوعني .وعىل الرغم من أن الجرعات الصغرية ال تلحق رضر بالجهاز الهضمي ،لكنها
تسبب الوفاة بعد عدة أشهر من تلف النخاع الشويك .وما زالت الجرعات الصغرية تؤخر يف ظهور
املرض وإحداث أعراض أقل حدة .حيث يعاين تقريباً نصف هؤالء الذين تعرضوا لجرعة  ٢غراي من
التقيؤ بعد حوايل ثالث ساعات ،ولكن هذا نادر جدا ً يف حالة الجرعات األقل من ١غراي.

اﻟﺘﻌـ ﱡﺮض اﻟﻌﺮﺿــﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ
ﻳﻨﻄﻮي اﻟﻌﻼج اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﺾ

اﳌﺮﺿــﻰ ﳉﺮﻋــﺎت ﻋﺎﻟﻴــﺔ .ﻟﺬﻟــﻚ،
ﻣــﻦ اﳌﻬــﻢ اﻟﻮﻗﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻵﺛــﺎر اﳊﺎدة.
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لحسن الحظ ،إذا تعرض النخاع الشويك وباقي نظام تكوين الدم اىل جرعة أقل من  ١غراي،
سوف يكون لديهم قدرة فائقة عىل التجدد وميكنهم الشفاء التام – عىل الرغم من أنه سوف يكون
هناك خطر اإلصابة برسطان الدم يف السنوات الالحقة .وإذا ت َّم تشعع عضو واحد فقط من الجسم،
فسوف يقوم النخاع الشويك بإنقاذ ما مل يتأثر ليك يحل محل ما ت َّم إتالفه .وتظهر التجارب عىل
الحيوانات أنه حتى لو عرش النخاع الشويك فقط نجا من التشعع ،فإن فرص البقاء عىل قيد الحياة
هي  ١٠٠يف املئة.
حقيقة أن اإلشعاع ميكن أن يتلف خاليا الحمض النووي مبارشة ت ُطبَّق لقتل الخاليا الخبيثة
باإلشعاع يف عالج الرسطان ،وهو ما يعرف بإسم العالج اإلشعاعي .الكمية الكلية لإلشعاع املستخدمة
يف العالج تتفاوت تبعاً لنوع وحالة الرسطان املراد عالجه .فالجرعات النموذجية لعالج األورام الصلبة
ترتاوح من  ٢٠اىل  ٨٠غراي للورم ،التي من شأنها أن تشكل خطرا ً عىل املريض إذا ما تلقاها كجرعة
واحدة .ولهذا ،ليك نتحكَّم بالعالج ،تؤخذ الجرعات اإلشعاعية عىل أجزاء متكررة كأحد أقىص  ٢غراي.
وعملية التجزئة هذه تسمح للخاليا ذو األنسجة السليمة من أن تتعاىف ،بينام الخاليا الرسطانية ت ُقتل
ألنها بشكل عام أقل كفاءة عىل التعايف بعد التع ُّرض لإلشعاع.

اآلثار الصحية املتأخرة
اآلثار الصحية املتأخرة تحدث بعد فرتة زمنية طويلة من التع ُّرض .عموماً ،معظم اآلثار الصحية
املتأخرة هي أيضاً آثار عشوائية ،عىل سبيل املثال ،اآلثار املحتمل حدوثها تعتمد عىل الجرعة
اإلشعاعية املتلقاة .ويُعتقد أن هذه اآلثار الصحية ناجمة عن التعديالت يف املادة الوراثية للخلية
بعد التع ُّرض لإلشعاع .ومن األمثلة عىل اآلثار الصحية املتأخرة هي األورام الصلبة ورسطان الدم
التي تحدث للشخص املتعرض ،والتشوهات الجينية التي تحدث يف ذُرية األشخاص الذين تعرضوا
لإلشعاع .وعىل ما هو ظاهر ،أن الحدوث املتكرر – وليست شدة الخطورة – لهذه اآلثار عىل السكان
تزداد بزيادة الجرعة.
ت ُ َع ْد الدراسات الوبائية ذات أهمية كبرية يف فهم اآلثار الصحية املتأخرة بعد التع ُّرض لإلشعاع.
وت ُستخدم هذه الدراسات الطرق اإلحصائية يف مقارنة حدوث األثر الصحي (عىل سبيل املثال
الرسطان) عىل مجموعة سكانية متعرضة مع مجموعة أخرى غري متعرضة ،وإذا ُوجد ارتفاع ملحوظ
يف مجموعة السكان املتعرضني ،فمن املحتمل أن يكون له عالقة بالتع ُّرض اإلشعاعي للسكان ككل.
التقييم األكرث أهمية عىل املدى الطويل للسكان الذين تعرضوا لإلشعاع هو الدراسة الوبائية
للناجني من القصف الذ ِّري .هذه هي أشمل دراسة أُجريت أكرث من أي وقت مىض ،نظرا ً لوجود عدد
ما هي آثار اإلشعاع علينا؟
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كبري من الناس ،وبشكل أسايس ممثلون لعموم السكان تلقوا جرعات موزعة بالتساوي إىل حد ما
عىل الجسم .فتقدير الجرعات التي تلقتها هذه املجموعة معروفة نسبياً .حتى اآلن ،كشفت دراسة
بضع مئات من حاالت رسطانية أكرث مام هو متوقع يف هذه املجموعة فيام لو مل تكن قد تعرضت
لإلشعاع .وأل َّن العديد من الناجني من القصف الذ ِّري ال يزالوا عىل قيد الحياة ،فالدراسات مستمرة
إلستكامل التقييم.

الرسطان
الرسطان هو املسؤول عن حوايل  ٢٠يف املئة من الوفيات ،وهو السبب األكرث شيوعاً للوفاة يف
الدول الصناعية بعد أمراض القلب واألوعية الدموية .حوايل أربعة من عرشة أشخاص من عموم
السكان يُتوقع أن يُصابوا بالرسطان خالل فرتة حياتهم حتى يف غياب التع ُّرض لإلشعاع .ويف السنوات
األخرية ،أكرث أنواع الرسطانات شيوعاً بني الرجال هي رسطانات الرئة والربوستات والقولون واملستقيم
واملعدة والكبد ،وبني النساء هي رسطانات الثدي والقولون واملستقيم والرئة وعنق الرحم واملعدة.
فتطور الرسطان عملية معقَّدة ،يتكون من عدد من املراحل .ظاهرة مبتدئة ،عىل األرجح أنها تؤثر
عىل خلية واحدة ،ويبدو أن هذا هو بدء العملية ،ولكن سلسلة من األحداث األخرى تبدو أنها
رضورية قبل أن تصبح الخاليا خبيثة ويتطور الورم .يصبح الرسطان مؤكدا ً فقط بعد فرتة طويلة من
حدوث أول تلف ،ويتبعه فرتة كمون .فإحتاملية حدوث الرسطان الناجم عن التع ُّرض لإلشعاع هو

ﻇﻬﻮر اﻟﺴﺮﻃﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌ ﱡﺮض ﻟﻺﺷﻌﺎع
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ﻋﺪد اﳊﺎﻻت

اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﺎت
اﻟﺼﻠﺒﺔ
)ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺳﺮﻃﺎن
اﻟﺪرﻗﻴﺔ(
ﱠ َِ ﱠ

ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺪم

٣٠
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۰

مصدر قلق كبري ،وميكن حسابه ملجموعة إذا تعرضت اىل مستوى عا ٍل مبا فيه الكفاية من اإلشعاع
ليك يسبب زيادة حدوث الرسطان ،الذي من شأنه التغلب عىل أي شكوك إحصائية أو غريها .ومع
ذلك ،يظل سبب حدوث الرسطان كنتيجة مساهمة حقيقية لإلشعاع غري معروف.
رسطان الدم والغدة الدرقية والعظم ،يظهروا خالل بضعة أعوام من التع ُّرض لإلشعاع ،بينام
معظم الرسطانات األخرى ال تظهر قبل  ١٠سنوات عىل األقل ،ويف كثري من األحيان بعد عدة عقود
من التع ُّرض .كام انه ال يوجد نوع معني من الرسطان سببه التع ُّرض لإلشعاع ،لذلك فمن املستحيل
التميز بني األورام املستحثة باإلشعاع من تلك التي تحدث من أسباب أخرى متعددة .وعىل الرغم
من ذلك ،فمن املهم تقدير إحتامل اإلصابة بالرسطان بعد جرعات معينة من اإلشعاع من أجل توفري
أساس علمي سليم لوضع حدود التع ُّرض.
وت ُعترب الدراسات التي أُجريت عىل الناس الذين تلقوا العالج الطبي بإستخدام اإلشعاع ،وعىل
الناس املعرضني مهنياً – وفوق كل ذلك – الناجني من القصف الذ ِّري هم مبثابة بناء األساس ملعرفة
العالقة بني الرسطان والتع ُّرض اإلشعاعي .وتغطي هذه الدراسات عينات كبرية من الناس الذين تلقوا
التع ُّرض عىل أجزاء عديدة من الجسم ،والذين ت َّم متابعتهم عىل فرتات طويلة اىل ٍ
حد معقول .لكن
بعض هذه الدراسات لديها ضعف كبري ،وبشكل رئييس التوزيع العمري املخلتف لهذه الدراسات
عن السكان العاديني ،والدليل عىل ذلك إن العديد من هؤالء املرىض كانوا بالفعل يتلقون عالجاً
للرسطان باإلشعاع.
واألهم من ذلك ،كل البيانات تستند اىل دراسة أُجريت عن الناس الذين تلقت أنسجتهم
جرعات إشعاعية عالية اىل ٍ
حد ما  ١غراي أو أكرث ،إما كجرعة واحدة أو عىل فرتات قصرية نسبياً.
ويوجد القليل من املعلومات عن اآلثار الناجمة عن تلقي جرعات منخفضة لفرتات طويلة ،حيث
هناك فقط بضعة دراسات عن آثار مجموعة الجرعات التي تلقاها العاملني يف مجال اإلشعاع بشكل
طبيعي .عملياً ،ال توجد معلومات مبارشة عن عواقب تعرض عموم الناس لالشعاع بشكل روتيني،
ألن الدراسات تحتاج لتعقب عدد كبري من الناس عىل مدى فرتة طويلة ،ويف نهاية املطاف رمبا
ال تزال اثبات الزيادة يف حدوث الرسطان باملقارنة مع املعدالت الطبيعية لإلصابة به ضعيفة للغاية.
أجرت اللجنة العلمية ( )UNSCEARإستعراض شامل لحدوث الرسطان للسكان الذين تعرضوا
لإلشعاع .وتشري التقديرات إىل أن فرصة إضافية للوفاة من الرسطان بسبب التع ُّرض لإلشعاع فوق
 ١٠٠ملليسيفرت ،كانت حوايل  ٣إىل  ٥يف املئة لكل سيفرت.

ما هي آثار اإلشعاع علينا؟
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آثار صحية أخرى
الجرعات اإلشعاعية العالية للقلب تزيد من إحتامل اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية
(عىل سبيل املثال األزمات القلبية) ،فقد يحدث هذا التع ُّرض أثناء العالج اإلشعاعي .وعىل الرغم من
أن تقنيات العالج تؤدي يف الوقت الحارض لجرعات أقل للقلب ،لكن ال يوجد أي دليل علمي يفيد
بأن التع ُّرض لجرعات منخفضة من اإلشعاع يسبب أمراض القلب واألوعية الدموية.
إعرتفت اللجنة العلمية ( )UNSCEARبأنه كان هناك زيادة يف حدوث إعتام لعدسة العني
(املياه البيضاء عىل عدسة العني) بني عامل الطوارئ يف حادثة تشرينوبيل نتيجة التع ُّرض لجرعات
عالية من اإلشعاع .وعالوة عىل ذلك ،قامت اللجنة العلمية بدراسة آثار اإلشعاع عىل الجهاز املناعي
للناجني من القصف الذ ِّري ،ولعامل الطوارئ يف محطة الطاقة النووية بتشرينوبيل ،وللمرىض
الخاضعني للعالج باإلشعاع .ويتم تقييم آثار اإلشعاع عىل الجهاز املناعي بتقدير التغيريات يف عدد
الخاليا او بإستخدام مجموعة متنوعة من التحاليل الوظيفية .فالجرعات العالية من اإلشعاع تعوق
الجهاز املناعي بسب التلف الذي تحدثه للخاليا اللمفاوية .ويُستخدم نقص عددهم حالياً كمؤرش
مبكّر لتحديد الجرعة اإلشعاعية بعد التع ُّرض الحاد.

اآلثار عىل النسل
يف حال حدوث أرضار إشعاعية يف الخاليا التناسلية والحيوانات املنوية أو البويضة ،سوف تؤدي
اىل آثار وراثية يف األحفاد .وعالوة عىل ذلك ،ميكن لإلشعاع أن يُد ّمر مبارشة امل ُضغة أو الجنني الذي
ينمو فعلياً يف الرحم .لذا ،من املهم أن منيز بني آثار التع ُّرض لإلشعاع عند البالغني ،واألطفال
واملضغة /األجنة .فقد أجرت اللجنة العلمية ( )UNSCEARدراسات مرجعية شاملة لآلثار الصحية،
مبا يف ذلك اآلثار الوراثية ،يف هذه املجموعات.

اآلثار عىل األطفال
تعتمد اآلثار الصحية عىل البرش عىل عدد من العوامل الفيزيائية .فآثار التع ُّرض اإلشعاعي عىل
األطفال وعىل البالغني مختلفة بسبب إختالفتها الترشيحية والفسيولوجية .ومبا أن األطفال لديهم
أجسام صغرية ،ومحمية بشكل أقل بواسطة األنسجة التي تغطي أجسامهم ،فإن الجرعة ألعضائهم
الداخلية سوف تكون أكرب من الجرعة للبالغني من نفس جرعة التع ُّرض الخارجي .باإلضافة اىل ذلك،
األطفال أقرص طوالً من البالغني ،بالتايل سوف يتلقون جرعات أعىل من النويدات املشعة املودعة
عىل األرض.
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بالنسبة للتع ُّرض الداخيل ،بسبب صغر حجم األطفال ،وصغر أعضائهم ،وقُربها من بعضها
البعض ،بالتايل النويدات املشعة املرتكزة يف عضو واحد سوف تشعع األعضاء األخرى أكرث منه يف
حالة البالغني .هناك أيضاً العديد من العوامل األخرى املرتبطة بالفئة العمرية ،مبا يف ذلك األيض
الحيوي والفسيولوجي التي تحدث فرقاً كبريا ً يف الجرعة ملختلف األعامر .كام يوجد العديد من
النويدات املشعة التي تثري القلق عندما يتعلق األمر بالتع ُّرض الداخيل لألطفال .فالحوادث التي
ينتج عنها إنطالق اليود املشع ١٣١-من املمكن أن تكون من أهم مصادر التع ُّرض للغدة الدرقية.
فلنفس الكمية املأخوذة داخلياً ،أن الجرعة للدرقية عند األطفال أكرب بحوايل تسعة مرات عنها يف
حالة البالغني .وأكدت الدراسات التي أجريت عىل حادثة املحطة النووية بتشرينوبيل عىل الصلة بني
رسطان الغدة الدرقية واليود ،١٣١-والذي يرتكز بصورة رئيسية يف هذا العضو.
وأظهرت دراسات وبائية أن الشباب تحت سن العرشين يصابون برسطان الدم مبقدار مرتني
أكرث من البالغني عقب التع ُّرض لنفس الكمية من اإلشعاع .عالوة عىل ذلك ،األطفال دون سن العرش
سنوات هم عرضة بشكل خاص :حيث تشري بعض الدراسات اىل أنهم أكرث عرضة للوفاة بسبب
رسطان الدم بحوايل  ٤-٣مرات مقارنة مع البالغني .والبنات الذين تعرضوا لإلشعاع وهم دون سن
العرشين لديهم إحتاملية اإلصابة برسطان الثدي مبقدار مرينت أكرث منه يف حالة النساء البالغني .كام
أن األطفال أكرث عرضة من البالغني لإلصابة بالرسطان بعد التع ُّرض لإلشعاع ،لكن قد ال يظهر ذلك إال
يف وقت الحق يف الحياة عندما يصلوا إىل السن الذي عادة ما يصبح فيه الرسطان ظاهرا ً.

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻟﻺﺷﻌﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺪﻣﺎغ
ﻳﺒﻠﻎ اﺣﺘﻤﺎل اﺻﺎﺑﺔ اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻞ
أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ  ٢٠ﻋﺎﻣﺎً ً
ﺑﺴﺮﻃﺎن
اﻟﺪﻣﺎغ ،وﺣﻮاﻟﻲ ﺿﻌﻒ إﺣﺘﻤﺎل
اﺻﺎﺑﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻠﺠﺮﻋﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﻗﺪ ﻟﻮﺣﻆ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻤﺎﺛﻞ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮض اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻟﻺﺷﻌﺎع
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻦ ﻋﻦ ٢٠
ﻋﺎﻣﺎ.
ً

اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔ
اﻟﺜﺪي

اﳉﻠﺪ

ﳔﺎع اﻟﻌﻀﻢ
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إستعرضت اللجنة العلمية ( )UNSCEARاملنشورات العلمية التي تشري اىل أن حدوث الرسطان
عند األطفال مختلف بشكل أكرب عنه يف حالة البالغني ،معتمدة عىل نوع الورم وعمر وجنس الطفل.
ويُشري مصطلح الحساسية لإلشعاع فيام يتعلق ِب َحثْ الرسطان اىل معدل األورام الناتجة من التشعع.
فالدراسات التي أُجريت للتمييز بني الحساسية لإلشعاع بني البالغني واالطفال أظهرت أن األطفال
أكرث حساسية لإلصابة رسطان الغدة الدرقية واملخ والجلد والثدي ورسطان الدم.
اإلختالفات يف اآلثار الصحية املبكرة عىل األطفال التي تتبع التع ُّرض لجرعات عالية (عىل سبيل
املثال ،الجرعات املتلقاة من العالج باإلشعاع) هي معقّدة ،وميكن تفسريها عن طريق التفاعل
بني األنسجة املختلفة واألليات البيولوجية .وبعض اآلثار هي أكرث وضوحاً عند التع ُّرض يف مرحلة
الطفولة عنها يف مرحلة البلوغ (عىل سبيل املثال ،تشوهات املخ وإعتام عدسة العني أو املياه البيضاء
و ُع َق ْيداتُ الدرقية) ،وهناك بعض اآلثار القليلة التي تقاومها أنسجة األطفال (عىل سبيل املثال،
الرئات وامل َباي ُِض).

اآلثار عىل الطفل الذي مل يولد بعد
من املمكن أن تتعرض امل ُضغة أو الجنني من خالل مادة ُمشعة إنتقلت اىل األم عن طريق الغذاء
او املياه (تعرض داخيل) أو مبارشة من خالل التع ُّرض الخارجي .ومبا أن الجنني محمي يف الرحم ،فإن
جرعته اإلشعاعية متيل ألن تكون أقل من جرعة األم يف كثري من حاالت التع ُّرض لإلشعاع .ومع ذلك،

ﻣﺴﺎرات ﺗﻌ ﱡﺮض اﻷﺟﻨﺔ ﻟﻺﺷﻌﺎع
اﻟﺘﻌﺮض اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﳛﺪث ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻨﺎول اﻷﻣﻬﺎت ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات
ﺻﻴﺪﻻﻧﻴﺔ إﺷﻌﺎﻋﻴﺔ أو أﻏﺬﻳﺔ أو
ﻣﺸﺮوﺑﺎت ﻣﺸﻌﺔ )ﻣﻠﻮﺛﺔ(.
اﻟﺘﻌﺮض اﳋﺎرﺟﻲ ﳛﺪث ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻌﺮض اﻷﻣﻬﺎت ﻟﻸﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ
أو أﺷﻌﺔ ﻏﺎﻣﺎ .
اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ أو أﺷﻌﺔ ﻏﺎﻣﺎ
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تكون املضغة أو الجنني حساسة لإلشعاع والعواقب الصحية ،ومن املمكن أن تكون حادة حتى عند
جرعات إشعاعية أقل من تلك التي تؤثر عىل األم يف الحال .وميكن أن تشمل هذه العواقب تأخر
النمو والتشوهات وإختالل وظائف املخ والرسطان.
تطوير الثدييات يف الرحم تقع تقريباً يف ثالث مراحل .ومن املعروف أن اإلشعاع قد يقتل الجنني
يف الرحم يف املرحلة األوىل التي تستمر من الحمل حتى نقطة إستقراره يف جدار الرحم حيث يشمل
أول إسبوعني من الحمل عند البرش ،ومن الصعب جدا ً دراسة ما يحدث يف هذه املرحلة .ومع ذلك،
فإن املعلومات عن التجارب عىل الحيوانات تؤكد األثر املميت عىل الجنني يف وقت مبكر من جرعات
إشعاعية فوق عتبات معينة.
خالل املرحلة التالية ،والتي تستمر من األسبوع الثاين حتى األسبوع الثامن يف البرش ،الخطر
الرئييس هو أن اإلشعاع سوف يؤدي باإلعضاء النامية لتصبح مشوهة ،ورمبا يسبب الوفاة عند ميعاد
الوالدة .كام أظهرت التجارب عىل الحيوانات أن األعضاء (مثل العيون واملخ والعمود الفقري) بشكل
خاص هي أكرث عرضة للتشوه فقط يف حالة التشعع عند لحظة منوهم.
يبدو أن التلف األعظم يحدث يف الجهاز العصبي املركزي بعد األسبوع الثامن ،عند بدء املرحلة
الثالثة واألخرية من الحمل .وقد ت َّم إحراز تقدم كبري يف فهم آثار اإلشعاع عىل املخ لألطفال الذين مل
يولدوا بعد .عىل سبيل املثال ٣٠ ،طفالً من الناجني من القصف الذ ِّري من مجموعة حوايل ١٦٠٠
تعرضوا قبل الوالدة اىل جرعة  ١غراي لديهم إعاقة عقلية بالغة.
ما زال هناك جدل حول ما إذا كان تع ُّرض األجنة لإلشعاع يسبب الرسطان يف مرحلة حياتية
الحقة .وقد فشلت التجارب عىل الحيوانات من إظهار أي عالقة خاصة .وحاولت اللجنة العلمية
( )UNSCEARأن تقوم بتقدير املخاطر الكلية عىل األطفال الذين مل يولدوا بعد لعدد من اآلثار
ُحصلة ،فإنه يُعتقد أال يزيد عن اثنني
اإلشعاعية – املوت والتشوه واإلعاقة العقلية والرسطان .يف امل ّ
من كل  ١٠٠٠طفل ولدوا أحياء وتعرضوا لجرعة يف حدود املئات من الغراي يف الرحم ،من املمكن
أن يتأثروا – مقارنة ما الستة باملئة من الذين يصابون بنفس اآلثار بشكل طبيعي.

اآلثار الوراثية
ميكن لإلشعاع أن يغري يف الخاليا ناقالً معلومات وراثية اىل األحفاد ،والذي من املمكن أن يسبب
تشوهات جينية .فدراسة مثل هذه التشوهات صعبة ،وذلك لوجود معلومات قليلة جدا ً عن ماهية
التلف الجيني للبرش الذي ينتج عن طريق التع ُّرض لإلشعاع ،من ناحية أل َّن املتابعة الكاملة لآلثار
ما هي آثار اإلشعاع علينا؟
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الوراثية تأخذ عدة أجيال ليك تظهر ،ومن ناحية أخرى أل َّن – كام الرسطان – هذه اآلثار ال ميكن
متييزها متاماً عن تلك التي تحدث من أسباب أخرى.
إن العديد من األجنة الذين يتأثرون بشكل بالغ ال يبقون عىل قيد الحياة .وتشري التقديرات
إىل أن ما يقرب من نصف جميع حاالت اإلجهاض لديها دستور ورايث غري طبيعي .فاألطفال ذو
التشوهات الجينية حتى لو بقيت عىل قيد الحياة لحني الوالدة ،إال أنها أكرث عرضة للوفاة بحوايل
خمس مرات أكرث من األطفال العاديني قبل بلوغهم عامهم الخامس.
تنقسم اآلثار الوراثية اىل فئتني رئيسيتني :التشوهات الصبغية التي تحدث تغيري يف عدد أو
تركيب الكروموسومات ،وطفرات الجينات نفسها التي ميكن أن تظهر يف األجيال الالحقة ،لكن ليس
بالرضورة القيام بذلك.
فشلت الدراسات التي أُجريت عىل أطفال من آباء ناجني من القصف الذ َّري من أن تجد اي
آثار وراثية ملحوظة .لكن هذا ال يعني أنه ال يوجد رضر يف املستقبل .فالتع ُّرض املتوسط لإلشعاع
حتى لعدد كبري نسبياً من السكان مل يلحظ أي تأثري .ومع ذلك ،الدراسات التجريبية عىل النباتات
والحيوانات التي تعرضت لجرعات عالية ،قد أثبتت بوضوح أن اإلشعاع ميكن أن يحدث آثار وراثية،
ومن غري املر ّجح أن يكون البرش إستثناء منها.
ركّزت اللجنة العلمية ( )UNSCEARعىل اآلثار الوراثية الحادة فقط ،وق َّدرت أن مجموع
املخاطر الكيل يرتاوح من  ٠,٥ -٠,٣يف املئة لكل غراي – وهو أقل من عرش إحتاملية حدوث الرسطان
املميت – للجيل األول الذي يتبع التع ُّرض لإلشعاع.

 ‐٢اآلثار عىل الحيوانات والنباتات
تلقى آثار التع ُّرض لإلشعاع عىل الحيوانات والنباتات إهتامم أكرث مام كان عليه يف السابق.
يف العقود املاضية ،كان الرأي السائد أنه إذا كانت حياة اإلنسان محمية بشكل ٍ
كاف ،فإن كل
من النباتات والحيوانات ستكون محمية باملثل .قامت اللجنة العلمية ( )UNSCEARبتقدير
آثار التع ُّرض لإلشعاع عىل النباتات والحيوانات ،ووجدت أن مدى الجرعة النظرية ترتاوح
بني ١٠–١غراي ،فمن غري املر َّجح أن تؤدي اىل آثار عىل املجموعات الحيوانية والنباتية ،كام أن
اإلستجابات الفردية للتع ُّرض لإلشعاع متنوعة (الثدييات هي األكرث حساسية من جميع الحيوانات).
فهذه اآلثار عىل األرجح أنها ذات قيمة يُعتد بها عىل مستوى السكان والتي تخص الخصوبة والوفاة
والحث عىل الطفرات .عىل سبيل املثال ،التغيريات اإلنجابية يف أعداد النسل هي مؤرش أكرث
حساسية لآلثار اإلشعاعية من املوت.
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الجرعات املميتة متثل جرعات ميكن أن تودي اىل وفاة  ٥٠باملئة من املتعرضني .ففي حالة
النباتات التي تعرضت خالل فرتة زمنية قصرية نسبياً (حاد) ،لوحظ أن املدى أقل من  ١٠اىل حوايل
 ١٠٠٠غراي .بشكل عام ،النباتات الكبرية أكرث حساسية لإلشعاع من الصغرية .وترتاوح الجرعات
املميتة من  ٦اىل  ١٠غراي للثدييات الصغرية ،وحوايل  ٢,٥غراي للثدييات الكبرية .كام تستطيع بعض
الحرشات والبكترييا والفريوسات أن تتحمل جرعة أكرب من  ١٠٠٠غراي.

ﻧﻄﺎﻗﺎت اﳉﺮﻋﺎت اﳊﺎدة اﳌﻤﻴﺘﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳊﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
اﻟﻔﲑوﺳﺎت
اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ
اﳊﺸﺮات

اﻟﺰواﺣﻒ
اﻷﲰﺎك
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
اﻟﻄﻴﻮر
اﻟﺜﺪﻳﻴﺎت

١٠٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠

اﳉﺮﻋﺔ اﳊﺎدة اﳌﻤﻴﺘﺔ )ﻏﺮاي(

١٠

١

املصدر الرئييس للمعلومات هو املالحظات التي ت َّم الحصول عليها من تع ُّرض الحيوانات
والنباتات لإلشعاع يف املناطق املحيطة مبحطة الطاقة النووية يف تشرينوبيل .حيث قامت اللجنة
العلمية ( )UNSCEARبتقييم املسارات التي من خاللها تعرضت البيئة ،وطورت نهج حديث
لتقييم اآلثار الكامنة او املحتملة من هذا التع ُّرض.
حديثاً ،ق َّدرت اللجنة العلمية ( )UNSCEARالجرعات واآلثار املصاحبة للتع ُّرض اإلشعاعي
لبعض الحيوانات والنباتات املختارة بعد حادثة محطة الطاقة النووية فوكوشيام-دايتيش ،وإستنتجت
أن التع ُّرض بشكل عام كان منخفض للغاية حتى يُالحظ آثار حادة .ومع ذلك ،التغيريات يف املؤرشات
الحيوية ،التي تشري اىل مرض معني او حالة فسيولوجية لكائن حي – وخصوصا يف الثدييات –
ال ميكن إستبعادها ،ولكن أهميتها لسالمة سكان تلك الكائنات كانت غري واضحة.
ما هي آثار اإلشعاع علينا؟

٢٣ 23

ومن املهم أن نالحظ إن اإلجراءات الوقائية والتصحيحية التي أُجريت للحد من تعرض البرش
لإلشعاع ،ميكن أن يكون لها تأثري عىل نطاق واسع .عىل سبيل املثال ،ميكن أن تؤثر عىل السلع
والخدمات البيئية واملوارد املستخدمة يف الزراعة والغابات ومصائد األسامك والسياحة واملرافق
املستخدمة يف النشاطات الروحية والثقافية والرتفيهية.

 ‐٣العالقة بني الجرعات اإلشعاعية واآلثار الصحية
شددت اللجنة العلمية ( )UNSCEARعند تلخيص العالقة بني الجرعات اإلشعاعية واآلثار
الصحية عىل أهمية التمييز بني مالحظات اآلثار الصحية القامئة عند السكان الذين تعرضوا،
والتوقعات النظرية لآلثار املحتملة مستقبالً .ففي كِال الحاليتني ،ال بد من األخذ بعني اإلعتبار عدم
اليقني وعدم الدقة – فيام يخص القياسات اإلشعاعية واإلعتبارات اإلحصائية وأي عوامل أخرى.
وبالنظر اىل معرفة الحالة الراهنة ،ميكن أن تعزى اآلثار الصحية امللحوظة بثقة إىل التع ُّرض
لإلشعاع لو أن اآلثار املبكرة (حروق الجلد) تحدث لألشخاص بعد التع ُّرض لجرعات عالية فوق
 ١غراي .وميكن أن تظهر مثل هذه الجرعات من الحوادث اإلشعاعية ،مثال تلك التي تلقاها عامل
الطوارئ أثناء حادث محطة الطاقة النووية تشرينوبيل او من قبل املرىض خالل الحوادث الناتجة
عن العالج باإلشعاع.
إن إستخدام األساليب الوبائية من املمكن أن تُنسب اىل زيادة حدوث اآلثار الصحية املتأخرة
(الرسطان) عند السكان الذين تعرضوا اىل جرعات إشعاعية متوسطة ،إذا كانت الزيادة امللحوظة
كافية بشكل كبري ليك تتغلب عىل الشكوك اإلحصائية .ومع ذلك ،ال يوجد مؤرشات حيوية متاحة
حالياً للتمييز عام إذا كان الرسطان قد حدث بواسطة التع ُّرض لإلشعاع من عدمه.
حيثام كان مستوى التع ُّرض لإلشعاع منخفض او منخفض جدا ً – واألكرث مثالية عىل ذلك هو
التع ُّرض اإلشعاعي البيئي واملهني – فالتغيريات يف حدوث اآلثار الصحية املتأخرة مل يتم تأكيدها،
نظرا ً للشكوك اإلحصائية وغريها .ومع ذلك ،هذه اآلثار ال ميكن إستبعادها كلياً.
وفيام يتعلق باآلثار الصحية املحتملة مستقبالً ،هناك فهم حول كيفية تقدير إحتاملية حدوث
هذه اآلثار عند الجرعات العالية واملتوسطة .أما عند الجرعات القليلة والقليلة جدا ً ،من الرضوري
وضع إفرتاضات وإستخدام مناذج رياضية لتقدير إحتامل حدوث أي آثار صحية .وأل َّن النتائج
الناجمة عن هذه اإلفرتاضات غري مؤكدة ،قررت اللجنة العلمية ( )UNSCEARعدم إستخدم
مثل هذه النامذج يف تقييامتها عند الجرعات اإلشعاعية القليلة والقليلة جدا ً – عىل سبيل املثال،
حوادث تشرينوبيل وفوكوشيام-دايتشـي – من أجل تقدير أعداد اآلثار الصحية او الوفيات ،وذلك
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اﳉﺮﻋﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺟﺮﻋﺎت درﻗﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﰲ ﺗﺸريﻧﻮﺑﻴﻞ

اﻟﻘﻴﻮد اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

زﻳﺎدة ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٪ ٥ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﻟﻜﻞ ﺳﻴﻔﺮت

ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎً

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪ ا ً
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،
اﳉﺮﻋﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ

ﻳﻜﻤﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎً ﰲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ )ﻋﻠﻢ اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺎت(

٪ ١٠٠

٪٠

اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث اﻷﺛﺮ

ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺟﺮﻋﺎت رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء
ﰲ ﺗﺸريﻧﻮﺑﻴﻞ

ُ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﺳﺮﻳﺮﻳﺎً
ﰲ اﻷﻓﺮاد

اﳊﺮوق واﳌﺮض
اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ واﻟﻮﻓﺎة

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳉﺮﻋﺎت اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﺼﺤﻴﺔ

ما هي آثار اإلشعاع علينا؟
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بسبب الشكوك غري املقبولة يف التوقعات .فمن املفيد عمل هذه مثل هذه الحسابات ملقارنة
املخاطر والفوائد الناتجة عن اإلشعاع في المجال الطبي أو ألغراض الوقاية منه ،والذكر بأن الشكوك
اإلحصائية أُخذت يف الحسبان ،وأن الحدود تم رشحها بوضوح.
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ثالثاً – ما هي مصادر اإلشعاع؟
نتعرض بإستمرار لإلشعاع من مصادر عديدة .جميع الكائنات عىل األرض ُوجدت وتطورت يف
بيئات تعرضت لإلشعاع من الخلفية الطبيعية .ويف اآلونة األخرية ،تع ُّرض البرش والكائنات الحية
األخرى إىل مصادر إصطناعية تطور عىل مدى القرن املايض أو نحو ذلك .حيث إن أكرث من  ٨٠يف
املئة من التع ُّرض لدينا هو من املصادر الطبيعية ،و ٢٠يف املئة فقط هو من املصادر اإلصطناعية
التي هي من صنع اإلنسان – وبشكل رئييس من تطبيقات اإلشعاع املستخدمة يف الطب .ت َّم تصنيف
التع ُّرض اإلشعاعي يف هذا املنشور بنا ًء عىل مصادره مع الرتكيز عىل ما يحصل عليه الجمهور.
وألغراض رقابية (مثل الحامية من اإلشعاع) ت َّم تناول التع ُّرض اإلشعاعي ملجموعات مختلفة .لذلك،
يتم توفري معلومات إضافية هنا عن املرىض – الذين يتعرضون بسبب اإلستخدام الطبي لإلشعاع –
وعن األشخاص الذين تعرضوا يف أماكن العمل.
هناك طريقة أخرى لتصنيف التع ُّرض اإلشعاعي وهي الكيفية التي تشع بها الينا .فاملواد املشعة
واإلشعاع يف البيئة قد تُشَ ِععان جسمنا من الخارج–خارجياً ،أو قد نستنشق هذه املواد يف الهواء،
نبتلعها يف الغذاء واملاء أو منتصها من خالل الجلد والجروح ،وبعد ذلك تشععنا من الداخل–داخلياً.
عاملياً ،تُعترب جرعات التع ُّرض اإلشعاعي الداخيل والخارجي ذات قيم متساوية.

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻌ ﱡﺮض ﻟﻺﺷﻌﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 ٪ ٢٠ﻃﺒﻴﺔ

ﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺻﻄ
ا

 ٪ ١٣ﻛﻮﻧﻴﺔ

ﺎرﺟﻴﺔ

ﺟﺮﻋﺎ
تﺧ

 ٪ ١٦ﺗﺮﺑﺔ

ﺧﻠﻴﺔ
ا

 ٪٤٢ﻏﺎز اﻟﺮادون

 ٪ ۹أﻏﺬﻳﺔ

ما هي مصادر اإلشعاع؟
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ﺟﺮﻋﺎ
تد

 ‐١املصادر الطبيعية
منذ نشأة األرض ،تعرضت بيئتها لإلشعاع ،سواء من الفضاء الخارجي أو من املواد املوجودة يف
قرشتها ونواتها .ال توجد وسيلة لتجنب التع ُّرض اىل هذه املصادر الطبيعية ،والتي يف الواقع ،تسبب
التع ُّرض األكرب لسكان العامل .فمعدل الجرعة الفعالة السنوية عىل نطاق عاملي ،تق َّدر للشخص الواحد
بحوايل  ٢,٤ملليسيفرت ،وترتاوح تقريباً من  ١إىل أكرث من  ١٠ملليسيفرت تبعاً للمكان الذي يعيش
فيه الناس .فاملباين قد تحبس غاز مشع معني – غاز الرادون – أو مواد البناء ذاتها قد تحتوي عىل
نويدات مشعة تؤدي اىل زيادة التع ُّرض اإلشعاعي .وعىل الرغم من أن املصادر هي طبيعية ،فتعرضنا
لإلشعاع ميكن تعديله من قبل الخيارات التي نتخذها ،مثل كيف وأين نعيش أو ماذا نأكل ونرشب.

املصادر الكونية
األشعة الكونية هي مصدر طبيعي كبري للتع ُّرض الخارجي لإلشعاع .ومعظم هذه األشعة تأيت
من عمق الفضاء بني النجوم؛ والبعض ينبعث من الشمس خالل التوهجات الشمسية .تشعع األرض
مبارشة ،وتتفاعل مع الغالف الجوي ،منتجة أنواع مختلفة من اإلشعاع واملواد املشعة ،التي هي
مصدر اإلشعاع املهيمن يف الفضاء الخارجي .بينام الغالف الجوي واملجال املغنطييس لألرض يُخفضان
إىل حد كبري من اإلشعاع الكوين ،بعض أجزاء من العامل هي أكرث عرضة من غريها .ومبا أن األشعة
الكونية تنحرف بواسطة املجال املغنطييس إىل القطبني الشاميل والجنويب ،فإنهم يتلقون أكرث من
املناطق اإلستوائية.

اﳉﺮﻋﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻜﻮﻧﻲ *
ﻃﺎﺋﺮة اﳉﺎﻣﺒﻮ

ﺟﺒﻞ إﻓﺮﺳﺖ

~  ۱۰ﻛﻠﻢ

ﻣﺒﲎ إﻣﺒﺎﻳﺮ ﺳﺘﻴﺖ
ﺳﻄﺢ
اﻟﺒﺤﺮ
ﺻﻔﺮ م

 ٤٥٠م

ﻣﻜﺴﻴﻜﻮ
ﺳﻴﱵ
 ۲,۳ﻛﻠﻢ

 ١ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت

 ۸,۸ﻛﻠﻢ

ﻻﺳﺎ ،اﻟﺘﺒﺖ
 ٣,٧ﻛﻠﻢ

 ١۸ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت

 ١,٨ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت

 ٠,٥ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت

 ٠,٣٦ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت

* ﻋﻠﻰ اﻓﱰاض اﻟﺘﻌﺮض اﳌﺴــﺘﻤﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻊ ﳌﺪة ﺳــﻨﺔ.
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ﻣﻜﻮك اﻟﻔﻀﺎء

ﺟﺒﻞ ﻣﻮن ﺑﻼن
 ٤,۸ﻛﻠﻢ

 ٣ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت

 ٢٠ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت

~  ٣٥٠ﻛﻠﻢ

٣٠٠
ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت

عالوة عىل ذلك ،مستوى التع ُّرض يزيد مع اإلرتفاع ،أل َّن هناك هواء أقل ليكون مبثابة الدرع.
وهكذا ،الناس الذين يعيشون عىل مستوى سطح البحر يحصلون يف املتوسط عىل جرعة فعالة حوايل
 ٠,٣ملليسيفرت سنوياً من املصادر الكونية لإلشعاع ،أو ما يقرب من  ١٥–١٠يف املئة من مجموع
الجرعة من املصادر الطبيعية .أما اولئك الذين يعيشون فوق إرتفاع  ٢٠٠٠مرت ،يتلقون عدة مرات
قدر هذه الجرعة .كام ميكن لركاب الطائرة أن يتعرضوا لجرعات أعىل ،وذلك أل َّن التع ُّرض اإلشعاعي
من املصادر الكونية ال يتوقف فقط عىل اإلرتفاع ،ولكن أيضاً عىل طول الرحالت الجوية .فعىل سبيل
املثال ،يف ارتفاعات الطريان املستخدمة  ،يبلغ معدل الجرعة الفعالة حوايل  ٠,٠٨ – ٠,٠٣ملليسيفرت
لرحلة مدتها  ١٠ساعات .وبعبارة أخرى ،إن رحلة نيويورك – باريس ذهاباً وإياباً ،ت ُع ّرض الشخص إىل
حوايل  ٠,٠٥ملليسيفرت ،هذا يساوي تقريباً الجرعة الفعالة التي ميكن أن يحصل عليها املريض من
فحص الصدر الروتيني باألشعة السينية .وعىل الرغم من أن الجرعات الفعالة التي يتلقاها الراكب
الواحد خالل الرحلة هي منخفضة ،فالجرعات الجامعية قد تكون عالية جدا ً نظرا ً لوجود عدد كبري
من الركاب والرحالت الجوية يف جميع أنحاء العامل.

التع ُّرض يف أماكن العمل
الجرعة من املصادر الكونية ذات أهمية خاصة بالنسبة لألشخاص الذين يسافرون كثريا ً مثل الطيارين
وطاقم الطائرة ،حيث يحصلون يف املتوسط عىل حوايل  ٣–٢ملليسيفرت سنوياً .وقد ت َّم قياس الجرعات لعدد
من البعثات الفضائية ،وكانت الجرعات املبلّغ عنها لبعثات الفضاء القصرية منخفضة–إعتامدا ً عىل النشاط
الشميس–يف حدود  ٢٧–٢ملليسيفرت .ومع ذلك ،يتلقى رائد فضاء يف مهمة ملدة أربعة أشهر عىل منت محطة
الفضاء الدولية التي تدور حول األرض عىل بعد  ٣٥٠كيلومرتا جرعة فعالة بحوايل  ١٠٠ملليسيفرت.

املصادر األرضية
الرتبة
كل يشء يف األرض وعليها يحتوي عىل النويدات البدائية املشعة .وهذه النويدات املشعة هي
طويلة األمد للغايةُ ،وجدت يف األرض – مثل البوتاسيوم ،٤٠-اليورانيوم ٢٣٨-والثوريوم –٢٣٢-مع
النويدات املشعة التي تضمحل – مثل الراديوم ٢٢٦-وغاز الرادون – ٢٢٢-حيث تنبعث منها
إشعاعات منذ ما قبل أن تأخذ األرض شكلها الحايل .وتحسب اللجنة العلمية ( )UNSCEARأن كل
شخص يف جميع أنحاء العامل يتلقى يف املتوسط جرعة فعالة بحوايل  ٠,٤٨ملليسيفرت سنوياً كتعرض
خارجي من املصادر األرضية.

ما هي مصادر اإلشعاع؟
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التع ُّرض الخارجي يختلف إىل ٍ
حد كبري من موقع إىل آخر .وتُشري دراسات يف فرنسا وأملانيا
وإيطاليا واليابان والواليات املتحدة ،عىل سبيل املثال ،إىل أن نحو  ٩٥يف املئة من سكانهم يعيشون
يف مناطق ترتاوح فيها معدل الجرعة السنوية يف الهواء الطلق ما بني  ٠,٦ -٠,٣ملليسيفرت .ومع
ذلك ،ميكن للناس ببعض األماكن يف هذه البلدان أن يتلقوا جرعات أعىل من  ١ملليسيفرت سنوياً.
كام يوجد أماكن أخرى يف العامل حيث التع ُّرض لإلشعاع من مصادر أرضية أعىل من ذلك ،عىل
سبيل املثال ،الساحل الجنويب الغريب من والية كرياال يف الهند ،وهو ذات كثافة سكانية عالية -٥٥
كيلومرتا رشيط طويل من األرض يحتوي عىل رمال غنية بالثوريوم ،حيث يتلقى الناس يف املتوسط
 ٣,٨ملليسيفرت سنوياً .ومن املعروف ،ايضاً أن هناك مناطق أخرى ذات مستويات عالية لإلشعاع
من املصادر األرضية الطبيعية موجودة يف الربازيل والصني وجمهورية إيران اإلسالمية ومدغشقر
ونيجرييا.

غاز الرادون
الرادون ٢٢٢-هو نويدات ُمشعة يف شكل غاز ،تنبعث عادة من الرتبة .ويتم إنتاجه من إضمحالل
سلسلة اليورانيوم ٢٣٨-املوجودة يف صخور وتربة األرض .عند إستنشاقه ،بعض منتجات اضمحالل
الرادون القصرية األمد – بشكل رئييس البولونيوم ٢١٨-و – ٢١٤-تبقى يف الرئتني ،وتشعع الخاليا يف
الجهاز التنفيس بجسيامت ألفا .لذا ،الرادون هو السبب الرئييس لرسطان الرئة عند كل من املدخنني
وغري املدخنني .ولكن املدخنني هم أكرث عرضة بكثري لإلصابة به ،بسبب التفاعل القوي بني التدخني
والتع ُّرض لغاز الرادون.
يوجد الرادون يف كل مكان يف الغالف الجوي ،وميكن أن يترسب مبارشة إىل املباين من خالل
األقبية والطوابق ،حيث يتزايد تركيزه – كمية النشاط من حيث االضمحالل مع الوقت يف حجم
معني من الهواء – يف األساس ،عندما يتم تدفئة املنازل ،يرتفع الهواء الدافئ اىل الجزء العلوي من
املنزل ،ويترسب من خالل النوافذ أو الترسبات ،مام يخلق الضغط املنخفض يف الطابق األريض
والسفيل ،وهذا بدوره يؤدي اىل شفط الرادون من باطن األرض من خالل الشقوق والترسبات (عىل
سبيل املثال حول إدخاالت أنابيب الخدمة) يف الجزء السفيل من املنزل.
عىل الصعيد العاملي ،معدل تركيز الرادون يف األماكن املغلقة هو حوايل  ٥٠بكريل/م .٣ويخفي
هذا املعدل التباين الكبري من مكان إىل آخر .بشكلٍ عام ،معدل الرتكيزات الوطنية تختلف عىل
نطاق واسع ،وترتاوح بني أقل من  ١٠بكريل/م ٣يف قربص ومرص وكوبا ،وأكرث من  ١٠٠بكريل/م٣
يف جمهورية التشيك وفنلندا ولوكسمبورغ .أما يف بعض البلدان ،مثل كندا والسويد وسويرسا هناك
منازل ترتاوح فيها تركيزات غاز الرادون ما بني ١٠٠٠و ١٠٠٠٠بكريل/م .٣ومع ذلك ،إن نسبة البيوت
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التي يوجد فيها تركيزات عالية املستوى نادرة .فبعض العوامل التي تسبب هذا اإلختالف هي
الجيولوجيا املحلية الكامنة ونفاذية الرتبة ومواد البناء وتهوئة املباين.

ﻛﻴﻔﻴﺔ دﺧﻮل اﻟﺮادون إﱃ اﳌﺒﺎﱐ
ﺿﻐﻂ
اﳍﻮاء

اﻟﺮادون
ﰲ اﻟﱰﺑﺔ

ﺷﺒﻜﺔ اﳌﻮاﺳﲑ
واﻟﱰﻛﻴﺒﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎم اﻷرض
اﻟﻔﺠﻮات واﻟﻔﺮاﻏﺎت

اﻟﻔﺠﻮات
اﻷرﺿﻴﺔ

التهوئة التي تعتمد عىل املناخ بشكل خاص هي عامل رئييس .وإذا كانت التهوئة يف املباين
جيدة ،كام هو الحال يف املناخ اإلستوايئ ،فرتاكم غاز الرادون من غري املر ّجح أن يكون كبريا ً .ومع ذلك،
يف املناخات املعتدلة أو الباردة ،حيث تكون األماكن أقل تهوئة ،ميكن أن ترتاكم تركيزات غاز الرادون
بشكل كبري .وهكذا ،تأثري التهوئة املحدودة هي عامل مهم عند تصميم املباين املوفِّرة للطاقة .وقد
ت َّم تنظيم برامج قياس واسعة يف العديد من البلدان ،والتي شكلت األساس لتنفيذ تدابري للحد من
تركيزات غاز الرادون يف األماكن املغلقة.
مستوى غاز الرادون يف املياه عادة ما يكون منخفض جدا ً ،ولكن بعض اإلمدادات – عىل سبيل
املثال اآلبار العميقة يف هلسنيك ،فنلندا ،والينابيع الساخنة يف أركنساس ،الواليات املتحدة األمريكية –
لديها تركيزات عالية جدا ً .والرادون يف املياه ميكن أن يساهم يف زيادة تركيزه يف الهواء ،والسيام يف
الحامم عند اإلستحامم .وقد خلصت اللجنة العلمية ( )UNSCEARاىل أن مساهمة الجرعة من إبتالع
الرادون يف مياه الرشب صغرية باملقارنة مع إستنشاقه .وتق ِّدر اللجنة العلمية أن معدل الجرعة الفعالة
السنوية الناتجة من غاز الرادون بحوايل  ١,٣ملليسيفرت ،أي ما ميثل حوايل نصف ما يتلقاه الجمهور
من جميع املصادر الطبيعية.

ما هي مصادر اإلشعاع؟
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التع ُّرض يف أماكن العمل
بالنسبة لبعض أماكن العمل ،إستنشاق غاز الرادون يهيمن عىل التع ُّرض اإلشعاعي للعاملني .الرادون هو
املصدر الرئييس للتعرض اإلشعاعي لكل أنواع املناجم تحت األرض .فمعدل الجرعة الفعالة السنوية لعامل
يف منجم فحم بحوايل  ٢,٤ملليسيفرت ،ولعامل يف مناجم أخرى حوايل  ٣ملليسيفرت .ويف الصناعة النووية،
معدل الجرعة الفعالة السنوية للعامل حوايل  ١ملليسيفرت ،ومعظمها من التعرض لغاز الرادون يف تعدين
اليورانيوم.

املصادر من الطعام والرشاب
قد يحتوي الطعام والرشاب عىل النويدات البدائية املشعة وبعض النويدات األخرى ،بشكل
رئييس من املصادر الطبيعية .ميكن نقل النويدات املشعة إىل النباتات ،ثم اىل الحيوانات من الصخور
واملعادن املوجودة يف الرتبة واملياه .وهكذا ،تختلف الجرعات تبعاً لرتكيز النويدات املشعة يف
األغذية واملياه ،وتبعاً لعادات النظام الغذايئ املحيل.
عىل سبيل املثال ،األسامك واملأكوالت البحرية لديهم مستويات عالية نسبياً من الرصاص٢١٠-
والبولونيوم ،٢١٠-فاألشخاص الذين يتناولون كميات كبرية من املأكوالت البحرية ،قد يتلقون جرعات
أعىل إىل حد ما من عموم السكان .والناس يف املناطق القطبية الذين يستهلكون كميات كبرية من
لحوم الرنة ،يتلقون نسبياً جرعات أعىل .والرنة يف منطقة القطب الشاميل تحتوي عىل تركيزات نسبياً
عالية من البولونيوم ،٢١٠-الذي تراكم من نبات الحزاز التي تتغذى عليه .وتق ِّدر اللجنة العلمية
( )UNSCEARمعدل الجرعة الفعالة من املصادر الطبيعية يف الطعام والرشاب بحوايل ٠,٣ملليسيفرت،
ويرجع ذلك أساساً إىل البوتاسيوم ٤٠-واليورانيوم ٢٣٨-وسلسلة الثوريوم ٢٣٢-املشعة.
النويدات املشعة من املصادر اإلصطناعية باإلضافة إىل العنارص املشعة من املصادر الطبيعية
ميكن أن تكون موجودة يف املواد الغذائية .ومع ذلك ،إن مساهمة جرعة من الترصيفات املأذون بها
من هذه النويدات املشعة إىل البيئة هي عادة ما تكون صغرية جدا ً.

 ‐٢املصادر اإلصطناعية
كرثت إستخدامات اإلشعاع بشكل كبري خالل العقود املاضية ،حيث أصبح العلامء عىل معرفة
بإستخدام الطاقة من الذرة ملجموعة واسعة من األغراض ،من اإلستخدامات العسكرية إىل التطبيقات
الطبية (مثل عالج الرسطان) ،ومن إنتاج الكهرباء إىل التطبيقات املنزلية (مثل أجهزة الكشف عن
الدخان) .هذه املصادر اإلصطناعية وغريها ،أُضيفت إىل الجرعة اإلشعاعية من املصادر الطبيعية
لألفراد وسكان العامل.
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والجرعات الفردية من املصادر اإلصطناعية لإلشعاع تختلف إختالفا كبريا ً .معظم الناس يحصلون
عىل جرعة صغرية نسبياً من هذه املصادر ،لكن قلة قليلة تتلقى عدة مرات أكرث من املتوسط.
عموماً ،املصادر اإلصطناعية لإلشعاع يتم السيطرة عليها بشكل جيد عن طريق إتخاذ تدابري الحامية
من اإلشعاع.

التطبيقات الطبية
إستخدام اإلشعاع يف الطب للتشخيص وعالج أمراض معينة يلعب دورا ً مهامً ،والذي هو حالياً
اىل حد بعيد املصدر اإلصطناعي الرئييس للتعرض لإلشعاع يف العامل .يف املتوسط ،ميثّل  ٩٨يف املئة
من التع ُّرض اإلشعاعي من جميع املصادر اإلصطناعية ،كام يُ َعد ثاين أكرب مساهم يف تع ُّرض السكان
يف جميع أنحاء العامل بعد املصادر الطبيعية ،وميثّل حوايل  ٢٠يف املئة من املجموع .إن معظم هذا
التع ُّرض يحدث يف البلدان الصناعية ،حيث يتوفر املزيد من املوارد للحصول عىل الرعاية الطبية،
باإلضافة اىل إستخدام معدات األشعة عىل نطاق واسع .مام أدى ذلك يف بعض البلدان اىل مامثلة
متوسط الجرعة الفعالة السنوية من اإلستخدام الطبي لتلك من املصادر الطبيعية.

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺠﺮﻋﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة )(٢۰۰٧

اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻠﻴﺔ

 ٠,٤٠ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت

اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ

 ٠,٣٠ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت

اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻮوي

 ٠,٨٠ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت

اﻟ ﺘ ﻌ ﺮ ض اﻟ ﻄ ﱯ

ﲨﺎﱄ

 ٣ﻣ ﻠﻠ

 ٣,۱ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت

ﻔﺮت
ﻴﺴﻴ

اﳌﺼﺎدر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

ﲨﻴﻊ اﳌﺼﺎدر اﻷﺧﺮى

 ٠,١٤ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت

اﻹ

اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﳌﻘﻄﻌﻲ ﺑﺎﳊﺎﺳﻮب

 ١,٥ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت

وهناك إختالفات جوهرية واضحة بني التع ُّرض الطبي ومعظم األنواع األخرى .عاد ًة ما ينطوي
التع ُّرض الطبي عىل جزء من الجسم فقط ،يف حني األنواع األخرى يف كثري من األحيان تنطوي عىل
كامل الجسم .باإلضافة إىل ذلك ،أن توزيع أعامر املرىض يغطي عادة الفئة العمرية األكرب سناً من ذلك
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لعموم السكان .وفوق ذلك ،يجب مقارنة الجرعات الناتجة من التع ُّرض الطبي مع تلك الناتجة من
املصادر األخرى بعناية كبرية ،نظرا ً ألن املرىض يحصلون عىل فائدة مبارشة من تعرضهم.
التحضُّ  ،جنباً إىل جنب مع التحسن التدريجي يف مستويات املعيشة ،يعني حتامً أن املزيد من
الناس ميكنهم الحصول عىل الرعاية الصحية .ونتيجة لذلك ،ال تزال جرعة السكان بسبب التع ُّرض
الطبي يف زيادة يف جميع أنحاء العامل .وتقوم اللجنة العلمية ( )UNSCEARبجمع املعلومات بصورة
منتظمة عن اإلجراءات التشخيصية والعالجية .ووفقاً إلستطالع للفرتة املمتدة ما بني عامي –١٩٩٧
 ،٢٠٠٧ت َّم إنجاز حوايل  ٣,٦مليار من إجراءات األشعة الطبية سنوياً يف جميع أنحاء العامل مقارنة مع
 ٢,٥مليار يف الفرتة السابقة للمسح التي غطت األعوام  ١٩٩٦–١٩٩١أي بزيادة ما يقرب  ٥٠يف املئة.
أما يف مجال املامرسة الطبية ،الفئات الرئيسية العامة التي تنطوي عىل اإلشعاع هي التشخيص
باألشعة (مبا يف ذلك اإلجراءات التداخلية) والطب النووي والعالج اإلشعاعي .وتشمل اإلستخدامات
األخرى غري املشمولة يف تقييامت منظمة اللجنة العلمية ( )UNSCEARبرامج الفحص الصحي
واملشاركة الطوعية يف برامج األبحاث الطبية والحيوية الطبية وبرامج األبحاث التشخيصية أو العالجية.
األشعة التشخيصية هي تحليل الصور التي ت َّم الحصول عليها بإستخدام األشعة السينية ،كام هو
الحال يف التصوير الشعاعي العادي (مثال تصوير الصدر أو األسنان) والتنظري (عىل سبيل املثال ،مع
وجبة الباريوم أو حقنة رشجية) والتصوير املقطعي بالحاسوب .إن طرق التصوير التي تستخدم
اإلشعاع غري املؤيِّن مثل املوجات فوق الصوتية أو التصوير املقطعي بالرنني املغناطييس ،مل يتم
تناولها من قبل اللجنة العلمية ( .)UNSCEARاألشعة التداخلية تستخدم تقنية توجيه العمليات
بواسطة الصور ،بغرض تشخيص وعالج األمراض بأقل رضر للمرىض (مثل توجيه القسطرة يف أحد
األوعية الدموية).
وبسبب التوسع يف إستخدام التصوير املقطعي والجرعة الكبرية يف الفحص الناتجة عنه ،تضاعف
عاملياً معدل الجرعة الفعالة من اإلجراءات اإلشعاعية التشخيصية تقريباً من  ٠,٣٥ملليسيفرت يف
عام  ١٩٨٨اىل  ٠,٦٢ملليسيفرت يف عام  .٢٠٠٧ووفقاً ألحدث دراسة إستقصائية للجنة العلمية
( )UNSCEARالتي خلصت اىل أن الفحص باألشعة املقطعية ميثل اآلن  ٤٣يف املئة من مجموع
الجرعة الجامعية نتيجة األشعة التشخيصية .هذه األرقام تختلف من منطقة إىل أخرى .فنحو ثلثي
جميع اإلجراءات اإلشعاعية التشخيصية يتلقاها  ٢٥يف املئة من سكان العامل الذين يعيشون يف البلدان
الصناعية .ولبقية  ٧٥يف املئة من سكان العامل  ،بقي الرتدد السنوي لإلجراءات ثابت إىل حد ما ،حتى
بالنسبة للفحوصات البسيطة كفحص األسنان باألشعة السينية.
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اﻟﺘﻌ ﱡﺮض اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻋﻠﻢ اﻷﺷﻌﺔ )(٢۰۰۸-۱۹۸۸
٥۰۰۰

٤۰۰۰

۱٦۰۰

۱٨۰۰

۱٩٩٣

۱٩٨٨

٢۰۰۰
۱۰۰۰

٢۰۰٨

٢۰۰۰

إﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )(UNSCEAR

اﳉﺮﻋﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ

٢٣۰۰

٣۰۰۰

) ۱۰۰۰ﺷﺨﺺ ﺳﻴﻔﺮت(

٤۰۰۰

۰

الطب النووي هو إدخال املواد املشعة غري املختومة (أي القابلة للذوبان وليست مغلَّفة)
يف الجسم ،وعىل األغلب من أجل الحصول عىل الصور التي تقدم معلومات عن هيكل أو وظيفة
العضو ،وإستخدامه ليس شائعاً كثريا ً لعالج بعض األمراض ،مثل فرط نشاط الغدة الدرقية ورسطان
الغدة الدرقية .عموماً ،يتم تعديل النويدات املشعة لتشكيل مواد صيدالنية ُمشعة ،التي عادة ما
ت ُعطى عن طريق الوريد أو عن طريق الفم ،ومن ثم تتناثر يف الجسم وفقاً للخصائص الفيزيائية أو

اﻟﺘﻌ ﱡﺮض اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻮوي )(٢۰۰۸-۱۹۸۸
۲٥۰

٢۰٢

٧٤

٢۰۰٨

إﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )(UNSCEAR

۱٩٨٨

۱۰۰
٥۰

اﳉﺮﻋﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ

٢۰۰۰

۱٩٩٣

۱٥۰

) ۱۰۰۰ﺷﺨﺺ ﺳﻴﻔﺮت(

١٥۰

۱٦۰

٢۰۰

۰
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الكيميائية ،مام يجعل الفحص ممكناً .وبالتايل ،يتم تحليل اإلشعاع املنبعث من النويدات املشعة
داخل الجسم إلنتاج الصور التشخيصية أو يستخدم لعالج األمراض.
إرتفع عدد إجراءات الطب النووي التشخيصية يف جميع أنحاء العامل من حوايل  ٢٤مليون يف عام
 ١٩٨٨إىل حوايل  ٣٣مليون يف عام  .٢٠٠٧مام أدى ذلك إىل زيادة كبرية يف الجرعة الفعالة الجامعية
السنوية من  ٧٤٠٠٠اىل  ٢٠٢٠٠٠شخص-سيفرت .والتطبيقات العالجية يف الطب النووي الحديث
تتزايد أيضاً لتصل إىل نحو  ٠,٩مليون مريض سنوياً يف جميع أنحاء العامل .مرة أخرى ،إستخدام الطب
النووي غري متكافئ للغاية ،ألنَّ ٩٠يف املئة من الفحوصات تجري يف البلدان الصناعية.
العالج اإلشعاعي يستخدم اإلشعاع لعالج األمراض املختلفة ،عادة الرسطان ،ولكن أيضاً األورام
الحميدة .العالج اإلشعاعي الخارجي يُشري اىل عالج املريض بإستخدام مصدر إشعاع يكون خارج
جسمه ،ويسمى ُمعالجة بعادية .ويُستخدم يف ذلك جهاز يحتوي عىل مصدر ُمشع للغاية (عادة
الكوبالت )٦٠-أو آلة ذات الجهد العايل التي تنتج اإلشعاع (مثل معجل خطي) .كام ميكن أيضاً
العالج بوضع قطعة معدنية أو مصادر ُمشعة مغلَّفة سواء بشكل مؤقت أو بشكل دائم داخل
املريض ،وهذا ما يسمى بالعالج اإلشعاعي املوضعي.
عاملياً ،ت َّم عالج حوايل  ٥,١مليون مريض سنوياً بإستخدام العالج اإلشعاعي خالل الفرتة املمتدة
ما بني عامي  ،٢٠٠٧–١٩٩٧مرتفعاً عن عام ١٩٨٨بنحو  ٤,٣مليون .كام ت َّم معالجة حوايل  ٤,٧مليون
شخص معالجة بعادية ،و ٠,٤مليون باملعالجة املوضعية .حيث إن  ٢٥يف املئة من السكان الذين
يعيشون يف البلدان الصناعية ،تلقوا ٧٠يف املئة من العالج اإلشعاعي يف جميع أنحاء العامل و ٤٠يف
املئة من جميع إجراءات العالج املوضعي.

التع ّرُض يف أماكن العمل
نظرا ً إلرتفاع إجاميل عدد اإلجراءات الطبية اإلشعاعية بشكل كبري يف العقود املاضية ،بالتايل ،عدد
العاملني املعنيني يف املجال الصحي يتعدى  ٧مليون ،مبعدل جرعة فعالة سنوية حوايل  ٠,٥ملليسيفرت
للعامل .ويف األشعة التداخلية والطب النووي قد يتلقى الطاقم الطبي أعىل من متوسط الجرعة.

الحوادث يف اإلستخدامات الطبية
بعض التطبيقات الطبية لإلشعاع (مثل العالج اإلشعاعي واألشعة التداخلية والطب النووي)
تنطوي عىل تقديم جرعات عالية للمرىض .فعندما تطبق بشكل غري صحيح ،ميكن أن تُسبب رضرا ً
خطريا ً أو حتى املوت ،وهذا ال يقترص فقط عىل املرىض فحسب ،بل أيضاً األطباء وغريهم من
العاملني يف مجال الطب اإلشعاعي .ويُعترب الخطأ البرشي السبب األكرث شيوعاً لهذه الحوادث .ومن
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األمثلة عىل ذلك ،إعطاء جرعة خاطئة بسبب أخطاء تخطيط العالج وعدم إستخدام املعدات بشكل
صحيح وتعريض العضو الخطأ أو يف بعض األحيان حتى املريض الخطأ.
يف حني أن حوادث العالج اإلشعاعي الخطرية نادرة ،لكن أكرث من  ١٠٠ت َّم فهرستها .وإستعرضت
اللجنة العلمية ( ٢٩ )UNSCEARحادثاً من الحوادث امل ُبلَّغ عنها منذ عام  ،١٩٦٧والتي تسببت يف
 ٤٥حالة وفاة و  ٦١٣إصابة .ومن املر ّجح أن بعض الوفيات والعديد من اإلصابات مل يتم اإلبالغ عنها.
ال تقترص العواقب الخطرية عىل التع ُّرض املفرط فقط ،بل نقصه أيضاً ،وذلك عندما يتلقى املرىض
جرعة من اإلشعاع غري كافية لعالج مرض مهدد للحياة .لذا ،أن برامج ضامن الجودة ،تساعد يف
الحفاظ عىل معايري عالية وثابتة من املامرسة ،من أجل تقليل مخاطر مثل هذه الحوادث.

األسلحة النووية
يف عام  ،١٩٤٥وخالل املرحلة األخرية من الحرب العاملية الثانية ،ت َّم إسقاط قنبلتني نوويتني عىل
املدن اليابانية  -هريوشيام يف  ٦اغسطس وناكازايك يف  ٩اغسطس .إنفجارات هاتني القنبلتني نتج عنها
وفاة ما يقرب من  ١٣٠٠٠٠شخص .وبقيت هذه األحداث الوحيدة التي ت َّم فيها إستخدام األسلحة
النووية يف تاريخ الحروب .وبعد عام  ،١٩٤٥جرى إختبار العديد من األسلحة النووية يف الغالف
الجوي ،ومعظمها يف نصف الكرة الشاميل .كانت فرتة اإلختبار األكرث نشاطاً بني عامي  ١٩٥٢و،١٩٦٢
التي أُجريت خاللها أكرث من  ٥٠٠اختبار الذي يعادل ما يزيد عن إجاميل  ٤٣٠ميغا–طن من ثالث
نرتات التولوين (يت ان يت) ،وأخر تلك اإلختبارات كان يف عام  ،١٩٨٠حيث تَ َع َرض الناس حول العامل
لإلشعاع نتيجة الغبار املشع املتساقط من هذه التجارب .وردا ً عىل املخاوف بشأن تعرض البرش
والبيئة لإلشعاع ،تأسست اللجنة العلمية ( )UNSCEARيف عام .١٩٥٥
كان معدل الجرعة الفعالة التقديرية السنوية بسبب تداعيات تجارب األسلحة النووية يف
الغالف الجوي يف أعىل مقاييسها يف عام  ،١٩٦٣حيث بلغت  ٠,١١ملليسيفرت ،وإنخفض بعد ذلك
اىل مستواه الحايل البالغ حوايل  ٠,٠٠٥ملليسيفرت .هذا وسوف يتواصل هذا التع ُّرض يف اإلنخفاض
مستقبالً ،ولكن ببطء شديد ،ألن معظم ما هو عليه اآلن بسبب النويدة املشعة للكربون١٤-
الطويلة األمد.
إن ما يصل إىل  ٥٠يف املئة من إجاميل الغبار املشع املتساقط من اإلختبارات السطحية ،يُودع
محلياً ضمن حوايل  ١٠٠كيلومرتا ً من موقع اإلختبار .وهكذا ،الناس الذين يعيشون بالقرب من مواقع
اإلختبار ،يتعرضون بصورة رئيسة لهذا الغبار امل ُشع املتساقط .مع ذلك ،وبسبب إجراء اإلختبارات
يف املناطق النائية نسبياً ،كانت نسبة تعرض السكان املحليني قليلة ،حيث مل يساهم هذا التع ُّرض
ما هي مصادر اإلشعاع؟
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إسهاماً كبريا ً يف الجرعة الجامعية العاملية .بالرغم من ذلك ،تلقى الناس الذين يعيشون مع إتجاه
الريح من مواقع التجارب جرعات أعىل بكثري من املتوسط.

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﻐﺒﺎر اﻟﻤﺸﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻮوﻳﺔ
٠,١٢
٠,٠٨
٠,٠٦
٠,٠٢
٢۰۰٥

۱٩٩٥

۱٩٨٥

۱٩٧٥

اﻟﺴﻨﺔ

۱٩٦٥

۱٩٥٥

۱٩٤٥

)ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت(

٠,٠٤

اﳉﺮﻋﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ

٠,١

٠

أرىس التقرير األول للجنة العلمية ( )UNSCEARيف عام  ١٩٥٨األسس العلمية ،والتي استُند
اليها يف التفاوض عىل معاهدة حظر تجارب األسلحة النووية يف الجو ويف الفضاء الخارجي
وتحت سطح املاء .وبعد التوقيع عىل معاهدة الحظر الجزيئ يف عام  ،١٩٦٣ت َّم إجراء حوايل ٥٠
إختبارا ً تحت األرض سنوياً ولغاية التسعينيات؛ كام إجريت بعد ذلك بعض اإلختبارات .ومعظم
هذه اإلختبارات كانت ذات عائد نووي أقل بكثري من اإلختبارات يف الغالف الجوي ،وكان أي حطام
ُمشع من تجارب باطن األرض يتم إحتواءه ،وال يخرج لسطح األرض ما مل تترسب او تنفث بعض
الغازات إىل الغالف الجوي .وبالرغم من أن اإلختبارات تنتج كمية كبرية جدا ً من املخلفات املشعة،
لكن ليس متوقعاً أن يتعرض الجمهور لها ،ألنها تقع يف أعامق األرض ،وتنصهر بشكل أسايس مع
الصخور املضيفة.
هناك قلق بشأن إعادة إستخدام مناطق التجارب النووية ،ألن بعضها أُعيد إشغالها (عىل سبيل
املثال رعي الحيوانات أو الزراعة) .فالجرعات من املخلفات املشعة يف بعض املواقع ،عىل ما هو
الحال يف مناطق محددة يف موقع التجارب يف سيميباالتينسك يف كازاخستان ،قد تكون كبرية ،بينام
يف حاالت أخرى ،كام يف الجزر املرجانية موروروا وفنغاتوفا يف بولينيزيا الفرنسية ،فال تساهم بأكرث
من جزء بسيط من التع ُّرض الطبيعي غري املبارش للسكان املقيمني يف املوقع .بالنسبة لبعض املواقع
التي ال تزال فيها آثار ،مثال جزر مارشال ومارالينجا ،التي أجرت فيهام الواليات املتحدة واململكة
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املتحدة عىل التوايل بعض اإلختبارات ،فتع ُّرض السكان الذين يعيشون فيها يعتمد عىل النظام
الغذايئ وأسلوب الحياة.

املفاعالت النووية
عندما يتم رضب نظائر معينة من اليورانيوم أو البلوتونيوم بالنيوترونات ،تنقسم النواة إىل نواتني
أصغر من خالل عملية تسمى اإلنشطار النووي ،حيث يتم اإلفراج عن الطاقة ونيوترونني أو أكرث.
وميكن للنيوترونات املتحررة أيضاً ،أن ترضب نويدات أُخرى من اليورانيوم أو البلوتونيوم وتسبب
تقسيمها ،واإلفراج عن املزيد من النيوترونات ،ميكن بدورها تقسيم املزيد من النوى ،وهذا ما يسمى
بردود الفعل املتسلسلة .عادةً ،ت ُستخدم هذه النظائر كوقود يف املفاعالت النووية ،حيث يتم التحكم
يف سلسلة ردود الفعل لوقفها من أن تسري برسعة كبرية خارجة عن التحكم.
الطاقة املنطلقة من اإلنشطار يف املفاعالت النووية ،ميكن إستخدامها إلنتاج الكهرباء يف محطات
الطاقة النووية .وهناك أيضاً مفاعالت األبحاث التي تُستخدم إلختبار الوقود النووي وأنواع مختلفة
من املواد ،وإلجراء تحقيقات يف الفيزياء النووية وعلم األحياء ،وإلنتاج النظائر املشعة إلستخدامها يف
الطب والصناعة .وعىل الرغم من وجود خالفات بني هذين النوعني من املفاعالت ،فكالهام يتطلب
عمليات صناعية ،كتعدين اليورانيوم والتخلص من النفايات املشعة التي ميكن أن تؤدي إىل التع ُّرض
املهني والعام.

محطات الطاقة النووية
كالدرهول هي أول محطة تجارية للطاقة النووية عىل نطاق صناعي يف العامل ،بُنيت يف عام
 ١٩٥٦يف اململكة املتحدة .ومنذ ذلك الحني ،نَ َا إىل حد كبري توليد الطاقة الكهربائية عن طريق
الطاقة النووية .وعىل الرغم من الزيادة يف إخراج املفاعالت القدمية من الخدمة  ،فال يزال إنتاج
الطاقة الكهربائية من مصادر نووية يف النمو .وبحلول نهاية عام  ،٢٠١٠كان يوجد حوايل ٤٤٠
مفاعالً للطاقة النووية يف  ٢٩بلدا ً ،حيث توفر الطاقة النووية نحو  ١٠يف املئة من توليد الكهرباء يف
العامل .وتنترش مفاعالت األبحاث عىل نطاق واسع يف جميع أنحاء العامل ،ويبلغ عددها ٢٤٠مفاعالً يف
 ٥٦دولة.
وعىل الرغم من أن إنتاج الكهرباء بإستخدام الطاقة النووية هو محل جدل يف كثري من األحيان،
فإن محطات الطاقة النووية تساهم بنسبة قليلة جدا ً من التع ُّرض العاملي لإلشعاع .عالوة عىل ذلك،
مستويات التع ُّرض لإلشعاع تختلف عىل نطاق واسع من نوع منشأة إىل أخرى ،وبني مواقع مختلفة
وعىل مر الزمن.
ما هي مصادر اإلشعاع؟
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ﻛﻮرﻳﺎ

اﻟﻴﺎﺑﺎن٥٤-
ﲨﻬﻮرﻳﺔ ٢۱-

اﻟﺼﲔ۱٩-

اﳍﻨﺪ۱٩-
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن٢-

اﻻﲢﺎد اﻟﺮوﺳﻲ٣٢-
روﻣﺎﻧﻴﺎ٢-

أوﻛﺮاﻧﻴﺎ۱٥-

ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ٢-

ﻓﻨﻠﻨﺪا٤-

ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ٢-

أرﻣﻴﻨﻴﺎ۱-

ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ٤-

اﻟﱪازﻳﻞ٢-

اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة۱٩-
ﻫﻮﻟﻨﺪا۱-
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ٧-
أﳌﺎﻧﻴﺎ١٧-
ﻓﺮﻧﺴﺎ٥٨-
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ٨-
ﺳﻮﻳﺴﺮا٥-
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ۱-

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ٦-

ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ٤-

اﻟﺴﻮﻳﺪ۱۰-

اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )(٢٠١٠

اﻷرﺟﻨﺘﲔ٢-

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة۱۰٤-

ﻛﻨﺪا۱٨-

اﳌﻜﺴﻴﻚ٢-
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ومتيل مستويات التع ُّرض الشاملة بسبب الترصيف الطبيعي من املفاعالت لتكون أقل ،بالرغم
من اإلنتاج الكهربايئ املتزايد من هذة املفاعالت .ويرجع ذلك ،من ناحية إىل التحسينات يف
التكنولوجيا ،ومن ناحية أخرى اىل تدابري الحامية من اإلشعاع ،حيث باتت أكرث رصامة .بشكلٍ عام،
أن اإلشعاعات املرصفة من املنشآت النووية منخفضة جدا ً .وتق َّدر الجرعة الجامعية السنوية للسكان
حول محطات الطاقة النووية بأن تكون  ٧٥شخص-سيفرت .وهكذا ،من يعيش يف املناطق القريبة
من محطة توليد الطاقة ،يتعرض يف املتوسط إىل جرعة فعالة سنوية حوايل  ٠,٠٠٠١ملليسيفرت.
التعدين هو املك ّون املهيمن يف التع ُّرض لإلشعاع من عمليات الطاقة النووية .فتعدين اليورانيوم
وطحنه ينتج كميات كبرية من املخلفات يف شكل نفايات ،التي تحتوي عىل مستويات عالية من
النويدات املشعة الطبيعية .وبحلول عام  ،٢٠٠٣كان إجاميل اإلنتاج العاملي من اليورانيوم قد بلغ نحو
مليوين طن ،يف حني أن مجموع النفايات الناتجة بلغت أكرث من مليار طن .وتتم املحافظة عىل أكوام
املخلفات الحالية بشكل جيد ،لكن يوجد العديد من املواقع املهجورة والقدمية حيث خضع فقط عدد
قليل منها لإلصالح .تق ِّدر اللجنة العلمية ( )UNSCEARالجرعة الجامعية السنوية الحالية للجامعات
السكانية حول املناجم ومواقع الطحن وأكوام املخلفات بنحو  ٦٠– ٥٠شخص-سيفرت.
والوقود املستهلك من املفاعالت ميكن إعادة معالجته إلستعادة اليورانيوم والبلوتونيوم من أجل
إستخدامه مرة أخرى .ومعظم الوقود يتم اإلحتفاظ به يف تخزين مؤقت ،لكن حوايل ثلثه ت َّم إعادة
معالجته حتى اآلن .وتق َّدر الجرعة الجامعية السنوية يف حدود  ٣٠–٢٠شخص-سيفرت والناتجة عن
إعادة املعالجة.
ويتم التخلص حالياً من النفايات ذات املستوى املنخفض واملتوسط يف مرافق قريبة من سطح
األرض  ،عىل الرغم من أنه يف املايض ت َّم دفنها يف بعض األحيان يف البحر .فكل من النفايات العالية
املستوى والناتجة من إعادة املعالجة والوقود املستهلك (إن مل يكن قد إعيد معالجته) يتم تخزينها،
ولكن يف نهاية املطاف سوف تحتاج إىل أن يتم التخلص منها .والتخلص السليم من هذه النفايات،
ال ينبغي أن يؤدي اىل تع ُّرض الناس حتى يف املستقبل البعيد.

التع ّرُض يف أماكن العمل
يف الصناعة النووية ،اإلفراج عن غاز الرادون يف مناجم اليورانيوم تحت األرض يجعل مساهمته جوهرية
يف التعرض املهني .إن إستخراج ومعالجة الخامات املشعة التي قد تحتوي عىل مستويات عالية من النويدات
املشعة هو نشاط واسع النطاق .ومنذ عام  ،١٩٧٠إنخفض تدريجياً معدل الجرعة الفعالة السنوية لكل عامل
يف الصناعة النووية من  ٤,٤ملليسيفرت إىل  ١ملليسيفرت يف الوقت الحارض .ويعود السبب الرئييس يف ذلك
اىل اإلنخفاض الكبري يف إستخراج اليورانيوم ،إىل جانب التهوئة وتقنيات التعدين األكرث تقدماً.
ما هي مصادر اإلشعاع؟
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ﻋﻤﻖ ﻗﻠﻴﻞ
وﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻜﺎن ﲣﺰﻳﻦ ﺳﻄﺤﻲ

ﳚﺮي اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻨﺸﺎط واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺪﻓﻨﻬﺎ ﰲ
ﻣﻮاﻗﻊ أرﺿﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻌﻤﻖ.

اﳌﻔﺎﻋﻼت ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﰲ اﻟﻄﺐ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

ُﳝﻜﻦ ﻓﺼﻞ اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ
اﳌﺸﻌﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ

ﺗﺆدي اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﳌﺸﻌﺔ إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
اﻟﻮﻗﻮد .ﺑﻌﺪ  ١٢إﱃ ٢٤
ﻳﺴﺤﺐ اﻟﻮﻗﻮد
ﺷﻬﺮا ً ُ
اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻋﻞ.

ﺣﻴﺚ ﺗُﺸﻖ ﻧﻮى ذرات اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم )ﺗُﺸﻄﺮ (
ُوﺗﻄﻠﻖ ﻃﺎﻗﺔ ﺗُﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﺴﺨﲔ اﳌﻴﺎﻩ

ﺗﺴﻤﺢ إﻋﺎدة اﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﻔﺼﻞ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم
واﻟﺒﻠﻮﺗﻮﻧﻴﻮم ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ وإﻋﺎدة
ﺗﺪوﻳﺮﳘﺎ ﻛﻮﻗﻮد ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺨﺼﻴﺐ.

ﻣﺴﺘﻮدع
ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻋﻤﻴﻖ

اﳌﻌﺎﳉﺔ ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم
ﻣﻦ اﳋﺎم .ﲢﺘﻮي اﳌﺨﻠﻔﺎت
اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻳﺪات ﻣﺸﻌﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮ ﺑﱰﻛﻴﺰات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
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ﳚﻬﺰون اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﻹﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
ﻛﻮﻗﻮد .

اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺨﺼﻴﺐ و اﻟﺘﻨﻘﻴﺔ

ﻳُﺴــﺘﺨﺮج اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺸــﻜﻞ رﺋﺴــﻲ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺣﻔــﺮة ﻣﻔﺘﻮﺣــﺔ او اﻟﺘﻌﺪﻳــﻦ اﻷرﺿﻲ.

ﺗﻨﺘﺞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﻗﻀﺒﺎن وﻗﻮد ،وﻫﻲ
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻳﻮراﻧﻴﻮم ﰲ أﻗﺮاص ﻣﻦ
اﳋــﺰف اﳌﻌﺒــﺄة ﰲ أﻧﺎﺑﻴــﺐ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ .

ُﳛﺘﻔﻆ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﻨﺸﺎط،
ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﻮد اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ
ﲣﺰﻳﻦ ﻣﺆﻗﺘﺔ رﻳﺜﻤﺎ ﳚﺮي اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ
ﻧﮭﺎﺋﻴﺎ ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ.

ﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﺒﺤﻮث و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء،

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
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الحوادث يف املنشآت النووية
رغم إ َّن مستويات التع ُّرض أثناء التشغيل العادي للمرافق املدنية للصناعة النووية منخفضة جدا ً،
ومع ذلك كانت هناك بعض الحوادث الخطرية التي حظيت بإهتامم واسع النطاق من الجمهور ،وت َّم
مراجعة عواقبها من قبل اللجنة العلمية ( .)UNSCEARومن األمثلة عىل ذلك ،مرفق فينكا للبحث
يف يوغوسالفيا السابقة يف عام  ،١٩٥٨ومحطة ثري مايل آيالند للطاقة النووية يف الواليات املتحدة يف
عام  ،١٩٧٩ومنشأة تحويل الوقود يف توكاميورا يف اليابان يف عام .١٩٩٩
وما بني عامي  ١٩٤٥و ،٢٠٠٧وقع  ٣٥حادثاً إشعاعياً حادا ً يف املنشآت النووية ،وأسفر عن وفيات
وإصابات خطرية للموظفني ،وسبعة حوادث خارج املوقع تسببت يف إنبعاث مواد ُمشعة ،وت َ َع َرض
السكان لنسبة قليلة من اإلشعاع .كام كانت هناك عدة حوادث يف املرافق ذات الصلة بربامج
األسلحة النووية .ما عدا حادثتي تشرينوبيل يف عام  ،١٩٨٦وفوكوشيام-دايتيش يف عام  ٢٠١١والتي
تناقش فيام بعد ،سجل  ٣٢حالة وفاة و ٦١إصابة متعلقة باإلشعاع تطلبت رعاية طبية.
كان الحادث األكرث خطورة يف منشأة مدنية قبل حادث تشرينوبيل يف محطة الطاقة النووية يف
ثري مايل آيالند يوم  ٢٨مارس من عام  .١٩٧٩حيث سلسلة من األحداث أدت إىل إنهيار جزيئ لقلب
املفاعل ،فقد صدر عن هذا الحادث كميات كبرية من نواتج اإلنشطار والنويدات املشعة يف داخل
مبنى املفاعل ،مام نتج عنه تع ُّرض منخفض جدا ً للجمهور والقليل نسبياً اىل البيئة.

حادث محطة تشرينوبيل للطاقة النووية
مل يكن الحادث الذي وقع يف محطة تشرينوبيل للطاقة النووية يف  ٢٦أبريل من عام  ١٩٨٦األكرث
حدة فقط يف تاريخ الطاقة النووية املدنية ،إمنا كان أيضاً األكرث خطورة من حيث التع ُّرض لإلشعاع
لعموم السكان ،وكانت الجرعة الجامعية من الحادث أكرب بعدة مرات من الجرعة الجامعية جنباً
إىل جنب من بني كل الحوادث اإلشعاعية األخرى.
مبارشة بعد الحادث ،تويف عامالن من الصدمة و ١٣٤عانوا من متالزمة اإلشعاع الحادة التي
كانت مميتة لثامنية وعرشون منهم ،وكانت إصابات الجلد وإعتام عدسة العني املرتبطة باإلشعاع
من بني املشاكل الرئيسية للناجني .واىل جانب عامل الطوارئ ،شارك مئات اآلالف من األشخاص يف
وقت الحق يف عمليات االصالح .وبرصف النظر عن الزيادة الواضحة لظهور رسطان الدم وإعتام
عدسة العني بني أولئك الذين تلقوا جرعات عالية يف عامي ١٩٨٦و ،١٩٨٧إذ إنه ليس هناك أي دليل
ثابت حتى اآلن عن اآلثار الصحية األخرى املرتبطة بإستخدام األشعة يف هذه املجموعة.
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تسبب هذا الحادث يف أكرب ترسب إشعاعي غري متحكم به يف البيئة سجل عىل االطالق ألية
عملية مدنية؛ حيث ت َّم اإلفراج عن كميات كبرية من املواد املشعة يف الجو ملدة  ١٠أيام .فالسحابة
املشعة التي أنشأها هذا الحادث ،إنترشت يف نصف الكرة الشاميل بأكمله ،وأودعت كميات كبرية
من املواد املشعة يف مناطق واسعة من اإلتحاد السوفييتي السابق وأجزاء أخرى من أوروبا ،وأدت
اىل تلوث األرض واملياه خاصة يف روسيا البيضاء واإلتحاد الرويس وأوكرانيا ،كام أسفر هذا الحادث
عن خلل إجتامعي وإقتصادي خطري لرشائح واسعة من السكان.
وتَلَ َوثَ الحليب الطازج بالنويدة املشعة القصرية األجل اليود( ١٣١-مع نصف عمر  ٨أيام) ،وأدى
عدم وجود تدابري مضادة رسيعة إىل جرعات عالية جدا ً للغدة الدرقية ،خصوصاً عند األطفال يف
أجزاء من االتحاد السوفيايت السابق .ومنذ أوائل التسعينيات ،إرتفع حدوث رسطان الغدة الدرقية
عند األشخاص الذين تعرضوا يف عام  ١٩٨٦كاألطفال أو املراهقني يف روسيا البيضاء وأوكرانيا وأربعة
من املناطق األكرث ترضرا ً يف االتحاد الرويس ،حيث ت َّم اإلبالغ عن أكرث من ٦٠٠٠حالة يف الفرتة املمتدة
بني عامي  ١٩٩١و ،٢٠٠٥ث ُبت منهم  ١٥حالة أنها مميتة.
وعىل املدى الطويل ،ت َ َع َرض عموم السكان لإلشعاع خارجياً من الودائع املشعة ،وداخلياً من
إستهالك املواد الغذائية امللوثة ،والتي معظمها من السيزيوم( ١٣٧-مع نصف عمر  ٣٠سنة) .وأدى
ذلك إىل جرعات إشعاعية منخفضة نسبياً عىل املدى الطويل ،حيث كان معدل الجرعة الفعالة
الفردية خالل فرتة  ٢٠٠٥–١٩٨٦يف املناطق امللوثة من روسيا البيضاء واالتحاد الرويس وأوكرانيا
 ٩ملليسيفرت .إذ ليس من املر ّجح أن يؤدي ذلك إىل آثار صحية كبرية لعموم السكان .حتى اآلن،
فقد أدى اإلضطراب الشديد الناجم عن الحادث اىل أثر إجتامعي وإقتصادي رئييس ،ومحنة كبرية
للسكان املترضرين.
درست اللجنة العلمية ( )UNSCEARالعواقب اإلشعاعية للحادث بالتفصيل يف عدة تقارير.
وبذل املجتمع الدويل جهودا ً غري مسبوقة لتقييم حجم وخصائص هذه العواقب اإلشعاعية وفهمها
عند وقوع الحادث.
وتشري بعض الدراسات التي أجريت بعد عام ١٩٨٦بصورة أساسية إىل أن األشخاص الذين
تعرضوا إىل اليود ١٣١-كاألطفال ،والذين تلقوا جرعات عالية من اإلشعاع كعامل الطوارئ واإلصالح،
أنهم معرضني لخطر متزايد من اآلثار الناجمة عن اإلشعاع .والجدير بالذكر ،أن معظم املناطق
املأهولة قد تعرضت ملستويات منخفضة من اإلشعاع مامثلة أو أعىل بعدة مرات من املستويات
السنوية لإلشعاع من الخلفية الطبيعية.
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حادث محطة فوكوشيام-دايتيش للطاقة النووية
بعد زلزال رشق اليابان الكبري بقياس  ٩,٠والتسونامي عىل الساحل الرشقي لشامل اليابان يوم
 ١١مارس  ،٢٠١١تعرضت محطة الطاقة النووية فوكوشيام–دايتيش ألرضار بالغة ،حيث أطلقت
املواد املشعة إىل البيئة .وت ّم إجالء ما يقرب من  ٨٥٠٠٠من السكان داخل منطقة -٢٠كيلومرتا ً حول
موقع محطة الطاقة النووية وبعض املناطق املجاورة كإجراء وقايئ بني  ١١و ١٥مارس ،يف حني أَ َوى
السكان الذين يعيشون  ٣٠–٢٠كلم من املحطة يف منازلهم .ويف وقت الحق ،يف نيسان  ،٢٠١١إويص
بإجال  ١٠٠٠٠شخص إضايف يعيشون أبعد إىل الشامل الغريب من املحطة بسبب إرتفاع مستويات
النويدات املشعة عىل األرض .إن هذا اإلجالء قلّص إىل حد كبري من مستويات التع ُّرض التي كان
من املمكن أن يتلقاها املترضرين ،وقد ت َّم تقييد اإلستهالك من املواد الغذائية واملاء مؤقتاً للحد من
تع ُّرض الجمهور لإلشعاع .كام تعرض بعض موظفي التشغيل وموظفي اإلستجابة للطوارئ لإلشعاع
خالل عمليات إدارة حالة الطوارئ يف محطة الطاقة النووية.
أجرت اللجنة العلمية ( )UNSCEARتقييامً لجرعات اإلشعاع واآلثار املرتبطة بها عىل الصحة
والبيئة .فقد شارك حوايل  ٢٥٠٠٠عامل يف عمليات التخفيف وغريها من األنشطة يف موقع محطة
الطاقة النووية فوكوشيام-دايتيش خالل السنة األوىل والنصف بعد وقوع الحادث .كان معدل الجرعة
الفعالة لهؤالء العامل يف ذلك الوقت حوايل  ١٢ملليسيفرت .ومع ذلك ،تلقى  ٦عامل مجموع
جرعات تراكمية أكرث من  ٢٥٠ملليسيفرت؛ وكانت الجرعة اإلجاملية ألعىل املعدالت املسجلة
 ٦٨٠ملليسيفرت لعامل واحد تلقاها بصورة أساسية من التع ُّرض الداخيل (حوايل  ٩٠يف املئة) .قُ ِّدرت
الجرعات للغدة الدرقية إلثني عرش من العامل بحدود  ١٢–٢غراي ،ومل يُالحظ أي حالة وفاة جراء
اإلشعاع أو األمراض الحادة بني العامل الذين تعرضوا لإلشعاع من الحادث.
وتراوح معدل الجرعات الفعالة للبالغني يف املناطق التي ت َّم إخالؤها من والية فوكوشيام من
 ١ملليسيفرت اىل حوايل  ١٠ملليسيفرت يف السنة األوىل بعد وقوع الحادث .وقُ ِّدرت الجرعات
الفعالة للرضع بعمر سنة واحدة بحوايل ضعفني أعىل ،أما الجرعات يف مناطق والية فوكوشيام التي
مل يتم إخالؤها واملحافظات املجاورة كانت أقل.
وتراوحت تقديرات معدل الجرعات للغدة الدرقية بشكل أسايس من اليود ١٣١-من بني
األشخاص األكرث تعرضاً لتصل إىل  ٣٥ملليغراي للكبار و ٨٠ملليغراي للرضع بعمر سنة واحدة.
وعادة ما تكون الجرعة السنوية للغدة الدرقية والتي هي بصورة رئيسية من مصادر اإلشعاع
الطبيعية الخارجية يف حدود  ١ملليغراي .وخلصت اللجنة العلمية ( )UNSCEARإلحتامل نظري،

46 ٤٦

ﻣﻨﺎﻃﻖ مل ﺗﻘ ﱠﻴﻢ ﻋﲆ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪاوﺋﺮ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗُ ﱢﻴﻤﺖ ﻋﲆ
ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻔﺼﻞ

 ٧۰-٥۰ﻣﻠﻠﻴﻐﺮاي
 ٥۰-٣۰ﻣﻠﻠﻴﻐﺮاي
 ٣۰-۱٠ﻣﻠﻠﻴﻐﺮاي
> ۱٠ﻣﻠﻠﻴﻐﺮاي
ﻣﺤﻄﺔ ﻓﻮﻛﻮﺷﻴام-داﻳﺘﴚ
ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻣﻴﺎﺟﻲ

إﻳﺒﺎراﻛﻲ

ﻓﻮﻛﻮﺷﻴﻤﺎ

ﻳﺎﻣﺎﻏﺎﺗﺎ

ﺗﻮﺗﺸﻴﻐﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺮﻋﺎت اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺿﻊ ﺑﻌﺪ ﺣﺎدث ﳏﻄﺔ ﻓﻮﻛﻮﺷﻴﻤﺎ-داﻳﺘﺸﻲ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻏﻮﳕﺎ

ﻧﻴﻐﺎﺗﺎ

٤٧ 47

ما هي مصادر اإلشعاع؟

من أن خطر اإلصابة برسطان الغدة الدرقية بني مجموعة من األطفال األكرث تعرضاً لإلشعاع ،ميكن
أن يرتفع .ومع ذلك ،رسطان الغدة الدرقية هو مرض نادر بني األطفال الصغار ،بحيث يتوقع
إحصائياً عدم مالحظة أي آثار يف هذه املجموعة.
وعند إجراء املقارنة مع كارثة تشرينوبيل ،كان الحادث النووي فوكوشيام-دايتيش مختلف
بالتأكيد ،من حيث نوع املفاعل وطريقة وقوع الحادث وخصائص إنتشار النويدات املشعة
وتوزيعها واإلجراءات الوقائية التي أُتخذت .ويف كلتا الحالتني ،ترسبت كميات كبرية من اليود١٣١-
والسيزيوم – ١٣٧-اللذين هام أهم النويدات املشعة من منظور التع ُّرض بعد الحوادث النووية –
عىل البيئة .وكانت اإلصدارات من اليود ١٣١-والسيزيوم١٣٧-من حادث فوكوشيام‐دايتيش مقارنة
مع حادث تشرينوبيل حوايل  ١٠و ٢٠يف املئة عىل التوايل.

التطبيقات الصناعية وغريها
ت ُستخدم مصادر اإلشعاع يف مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية ،تشمل التشعع الصناعي
املستخدم لتعقيم املنتجات الطبية والصيدالنية والحفاظ عىل املواد الغذائية أو القضاء عىل الحرشات
الضارة؛ التصوير اإلشعاعي الصناعي يُستخدم لفحص العيوب يف التوصيالت املعدنية امللحومة؛
إشعاعات ألفا أو بيتا ت ُستخدم يف إضاءة العدسات يف فوهة البندقية ،وكمصادر للضوء عىل مستوى
منخفض لالفتات الخروج والخرائط املضيئة؛ املصادر املشعة أو أجهزة األشعة السينية املصغرة
ُتستخدم يف سرب األبار لقياس الخصائص الجيولوجية يف التنقيب عن املعادن والتنقيب عن النفط أو
الغاز؛ واملصادر الُمشعة ت ُستخدم يف األجهزة لقياس السامكة والرطوبة والكثافة ومستويات املواد؛
وبعض املصادر املشعة املغلّفة تستخدم يف البحوث.
وعىل الرغم من اإلنتشار يف إنتاج النظائر املشعة إلستخدامها يف املامرسات الطبية والصناعية،
فإن مستويات التع ُّرض للجمهور الناجمة عنها منخفضة جدا ً .ولكن ،يف حال وقوع حوادث ،من
املمكن أن تتلوث بعض املناطق ،وتؤدي إىل مستويات عالية من التع ُّرض.

التع ُّرض يف مكان العمل
كان عدد العامل املشاركني يف اإلستخدامات الصناعية لإلشعاع حوايل املليون يف سنة ،٢٠٠٠مبعدل جرعة
فعالة سنوية  ٠,٣ملليسيفرت للعامل الواحد.
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املواد املشعة طبيعية املنشأ
يوجد عدة أنواع من املرافق يف جميع أنحاء العامل ال عالقة لها بإستخدام الطاقة النووية،
ومن املمكن ،أن ت ُعرض الجمهور لإلشعاع بسبب زيادة تركيز املواد املشعة املوجودة طبيعياً يف
منتجاتها الصناعية ويف النفايات .أهم هذه املرافق تشمل التعدين وعمليات التنقيب.
األنشطة املتصلة بإستخراج ومعالجة الخام ،ميكن أن تؤدي أيضاً إىل زيادة مستويات املواد
املشعة املوجودة يف البيئة .وتشمل هذه األنشطة تعدين وصهر املعادن؛ إنتاج الفوسفات؛ تعدين
الفحم وتوليد الطاقة من حرق الفحم؛ حفريات النفط والغاز؛ صناعات املصادر األرضية النادرة
وأكسيد التيتانيوم؛ الزركونيوم وصناعة السرياميك؛ والتطبيقات التي تستخدم النويدات املشعة
طبيعياً (عادة نظائر من الراديوم والثوريوم).
الفحم ،عىل سبيل املثال ،يحتوي عىل آثار من النويدات املشعة البدائية ،عند حرقه يُطلق هذه
النويدات املشعة يف البيئة ،مام ميكن أن يؤدي إىل تع ُّرض الناس .وهذا يعني ،أن لكل جيجاواط–سنة
من الطاقة الكهربائية التي تنتجها محطات الطاقة التي تعمل عىل الفحم يف العامل ،إنه من املتوقع
أن ترتفع الجرعة الجامعية لسكان العامل بنسبة حوايل  ٢٠شخص-سيفرت سنوياً .باإلضافة إىل ذلك،
ت َّم إستخدام الرماد املتطاير (بقايا متولدة من اإلحرتاق) يف مكب النفايات وبناء الطرق ،فإستخدامه
يف تشيد املباين يؤدي للتع ُّرض لإلشعاع من كل التشعع املبارش وإستنشاق غاز الرادون .عالوة عىل
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ذلك ،إن إلقاء الرماد املتطاير قد يزيد من مستويات التع ُّرض لإلشعاع حول موقع تفريغ النفايات.
توليد الطاقة الحرارية األرضية هي مصدر آخر من التع ُّرض اإلشعاعي للجمهور .فالخزانات
الجوفية من البخار واملاء الساخن تضخ لتوليد الكهرباء أو لتدفئة املباين .وتشري تقديرات اإلنبعاثات
الناجمة عن إستخدام هذه التكنولوجيا يف إيطاليا والواليات املتحدة ،اىل أنها تنتج نحو  ١٠يف املئة
من الجرعة الجامعية لكل جيجاواط–سنة من الكهرباء التي تنتجها محطات الطاقة التي تعمل
عىل الفحم .حالياً ،الطاقة الحرارية األرضية تساهم بنسبة قليلة يف إنتاج الطاقة يف العامل ،وبالتايل
للتع ُّرض اإلشعاعي.

ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ

ﳏﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻣﻴﺎﻩ ﺑﺎردة
ﲞﺎر وﻣﻴﺎﻩ
ﺳﺎﺧﻨﺔ

وهناك مامرسات برشية أخرى ،ميكن أن تع ُّرض الناس إىل مواد مشعة موجودة يف البيئة ،مثل
الحأمة الناتجة عن معالجة املياه املستخدمة يف الزراعة ،لكن مستويات التع ُّرض للجمهور الناتجة
عنها منخفضة للغاية ،أقل من بضعة أجزاء من األلف من امليلليسيفرت سنوياً.
اليورانيم املنضَ ب هو ناتج ثانوي من عملية تخصيب اليورانيوم ،وهو أقل إشعاعاً من اليورانيوم
الطبيعي .إستخدم اليورانيوم املنضَ ب لألغراض املدنية والعسكرية لسنوات عديدة ،وبسبب كثافته
العالية ،يتم إستخدامه يف الحامية من اإلشعاع أو كثقل موازن يف الطائرات .إن اإلستخدام العسكري
لليورانيوم املنضَ ب خاصة يف الذخرية الخارقة للدروع ،أثار القلق حول التلوث من البقايا .فالتع ُّرض
لإلشعاع من اليورانيوم املنضَ ب منخفض للغاية ،بإستثناء عدد قليل من السيناريوهات املحددة ،مثل
كيفية التعامل معه عىل املدى الطويل .يف الواقع ،س ّمية املادة الكيميائية هي امليزة األكرث خطورة
لليورانيوم املنضَ ب.
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املنتجات اإلستهالكية
هناك عدد من املنتجات التي يتم رشاؤها لإلستعامل اليومي تحتوي عىل مستويات منخفضة من
النويدات املشعة ،مضافة عمدا ً من أجل اإلستفادة من خصائصها الكميائية أو اإلشعاعية .تاريخياً،
كانت النويدة املشعة األكرث أهمية لإلستخدام يف املنتجات اإلستهالكية املضيئة هي الراديوم.٢٢٦-
إنتهى إستخدام الراديوم منذ عدة عقود ،وحلت محلها الربوميزيم ١٤٧-والهيدروجني( ٣-الرتيتيوم)
اللذين هام أقل س ّمية إشعاعية .مثال الساعات التي تحتوي عىل مركبات الرتيتيوم ،ميكن أن يحدث
فيها بعض الترسب منه ،ألنها متحركة جدا ً ،وألن الرتيتيوم ينبعث منه جسيامت ضعيفة جدا ً من بيتا
التي ال ميكن أن تخرتق الجلد ،لذلك يتعرض الناس فقط إذا دخل الرتيتيوم الجسم.
تتكون بعض األجهزة الحديثة للكشف عن الدخان عىل غرف مؤينة مع رقائق صغرية من
االمرييشيوم ،٢٤١-والتي هي مسؤولة عن إنبعاث جسيامت ألفا وإنتاج تيار آيوين مستمر .فالهواء
املحيط بأجهزة الكشف يسمح بالدخول اليها بحرية ،وإذا دخل دخان اىل الكاشف فإنه يعيق التيار
مام يؤدي إىل إطالق جهاز اإلنذار.

ﻛﺎﺷﻒ دﺧﺎن ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﻹﺷﻌﺎع
ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺄﻳﲔ
ﺣﺎﺋﻞ

+
+

–

α

–

α

ﺑﻄﺎرﻳﺔ

ﻟﻮح ﻣﻌﺪﱐ
ﺟﺴﻴﻤﺎت اﻟﺪﺧﺎن
ﻟﻮح ﻣﻌﺪﱐ

α

ﺟﺴﻴﻢ أﻟﻔﺎ
ﻣﺼﺪر ُﻣﺸﻊ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻵﻣﺮﻳﺴﻴﻮم(

والنشاط اإلشعاعي من مصدر االمرييشيوم يف جهاز كشف الدخان منخفض جدا ً ،يتحلل ببط ٍء
شديد بعمر نصف حوايل  ٤٣٢سنة .وهذا يعني أن الكاشف – يف نهاية  ١٠أعوام من اإلستخدام–
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يحافظ عىل النشاط األصيل .وطاملا بقى مصدر االمرييشيوم يف الكاشف سيكون التع ُّرض ضئيالً.
وعىل الرغم من إمكانية كشفها باألجهزة الحساسة لإلشعاع ،فإن مستويات التع ُّرض الواردة من هذه
املنتجات منخفضة للغاية .وت ُق َّدر الجرعة لشخص يقف عىل مسافة مرتين من كاشف ملدة مثاين
ساعات يومياً بأقل من  ٠,٠٠٠١ملليسيفرت يف السنة.

الحوادث الصناعية
الحوادث التي تنطوي عىل املصادر املشعة الصناعية هي أكرث حدوثاً من تلك التي تحدث يف
محطات الطاقة النووية .ومع ذلك ،فإنها ال تلقى عادة نفس القدر من اإلهتامم ،عىل الرغم من أنها
ميكن أن تسبب تعرض إشعاعي واسع النطاق لكل من العاملني وافراد الجمهور.
بني عامي  ١٩٤٥و ،٢٠٠٧ت َّم اإلبالغ عن  ٨٠حادثاً يف املرافق الصناعية التي تستخدم مصادر
اإلشعاع واملعجالت وأجهزة األشعة السينية .كام إبلغ عن وقوع تسع وفيات نتيجة هذه الحوادث
وإصابة ١٢٠عامالً .وتطورت متالزمة اإلشعاع الحادة عند بعض العامل املصابني ،حيث كانت إصابة
األيدي شائعة ،مام لزم البرت يف كثري من األحيان .وتعترب اللجنة العلمية ( ،)UNSCEARمن املحتمل
أنه مل يتم اإلبالغ عن بعض الحوادث يف املنشآت الصناعية التي نتح عنها وفيات وإصابات.
أسباب وآثار هذه الحوادث كثرية ومتنوعة ،سوف نستشهد بإثنني من األمثلة فقط .يف عام
 ،١٩٧٨يف والية لويزيانا ،الواليات املتحدة األمريكية ،تقني يف األشعة الصناعية ،كان يعمل عىل
بارجة ،تعرض إلصابة إشعاعية يف اليد اليرسى من  ٣,٧تريابكريل مصدر االيريديوم  ،١٩٢-حدث ذلك
عىل األرجح بسبب عطل يف جهاز قياس الجرعات .وبعد حوايل ثالثة أسابيع ،أصبحت يده حمراء
ومتورمة وظهر بثور بالجلد ،كان شفائه يف غضون  ٨–٥أسابيع ،لكن ،بعد مرور ستة أشهر كان ال بد
من برت جزء من السبابة .ويف عام  ،١٩٩٠يف شنغهاي ،الصني ،تعرض سبعة عامل لإلشعاع من مصدر
كوبالت ٦٠-يف منشأة صناعية ،وذلك بسبب إجراءات السالمة غري املناسبة ،حيث أدى اىل وفاة أحد
العاملني بعد  ٢٥يوماً من التع ُّرض نتيجة جرعة تق َّدر بحوايل  ١٢غراي ،والعامل الثاين تويف بعد ٩٠
يوماً من التع ُّرض بجرعة قُ ِّدرت بحوايل  ١١غراي .أما بقية العامل الخمسة كانوا قد تلقوا جرعة تق َّدر
بحوايل  ٥–٢غراي ،لكنهم تعافوا بعد العالج الطبي.

املصادر اليتيمة
بني عامي  ١٩٦٦و ،٢٠٠٧نُسب وقوع  ٣١حادثاً اىل املصادر املشعة املفقودة أو املرسوقة
أو املهجورة ،واملعروفة أيضاً بإسم املصادر اليتيمة .ومن املعروف أن هذه الحوادث قد أسفرت
عن وفاة  ٤٢فردا ً من الجمهور ،مبا يف ذلك األطفال .باإلضافة إىل ذلك ،إستدعت متالزمة اإلشعاع
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الحادة واإلصابات املوضعية الخطرية والتلوث الداخيل أو املشاكل النفسية الرعاية الطبية ملئات من
األشخاص .وإرتبطت ستة حوادث بوحدات املعالجة الطبية املهجورة.
من غري املعروف تحديدا ً كم من املصادر اليتيمة موجودة يف العامل ،ولكن يُعتقد أن األرقام
باآلالف .وتشري تقارير هيئة الرقابة النووية يف الواليات املتحدة اىل أن الرشكات داخل الواليات
املتحدة فقدت متابعة ما يقرب من ١٥٠٠من املصادر املشعة بني عامي  ١٩٩٦و ،٢٠٠٨أكرث من
نصفهم مل يت ّم إستعادتهم .قَ َّدرت دراسة أجراها اإلتحاد األورويب أن ما يصل إىل  ٧٠مصدرا ً يُفقد
سنوياً من الرقابة التنظيمية داخل حدوده .وعىل الرغم من أن غالبية هذه املصادر ال تشكل خطرا ً
إشعاعياً كبريا ً ،اال أ َّن حوادث املصادر اليتيمة تبقى مصدر قلق كبري.

التقديرات العاملية للحوادث اإلشعاعية الخطرية *
نوع الحادث

۱۹–١٤٥

۱۹٨–۱۹

٢٧–۱

حوادث يف املرافق النووية

٩

٢

٤

حوادث صناعية

٢

٥٠



حوادث املصادر اليتيمة

٣

١٥

٦

حوادث األوساط األكادميية/البحوث

٢

١٦



حوادث يف الطب

غري معروف





* هذه التقديرات تستند إىل الحوادث التي أُبلغ عنها رسميا أو نُرشت .ومن املتوقع أ َّن عدد
الحوادث غري املبلغ عنها ،وخاصة الطبية أكرب من ذلك بكثري.

ملصادر املختومة أو عبواتها ميكن أن تكون جذابة للناس الذين يبحثون عن تجارة الخردة
املعدنية ،ألنها تبدو مصنوعة من املعدن الثمني ،وقد ال يتم عرض عالمة التحذير اإلشعاعي عليها.
وأدت حاالت العبث باملصادر من بعض العامل اآلمنني أو من أفراد الجمهور اىل إصابات خطرية ،ويف
بعض الحاالت اىل الوفاة ،كام كانت الحال يف غويانيا ،الربازيل يف عام  ،١٩٨٧حيث ت َّم رسقة وكرس
وفتح كبسولة جهاز معالجة مهجور ُمشع بنشاط إشعاعي عايل للغاية ( ٥٠،٩تريابكريل) من مصدر
السيزيوم .١٣٧ -وعىل مدى األسبوعني التاليني ،إنترش مسحوق كلوريد السيزيوم القابل للذوبان يف
الخردة واملنازل املحيطة ،مام أدى اىل إصابة عدد كبري من الناس بأمراض وآفات الجلد ،ووجب أن
يتم رصد التلوث اإلشعاعي لحوايل  ١١٠٠٠٠شخص ،العديد منهم تلوثوا داخلياً من السيزيوم.١٣٧-
كام أسفر هذا الحادث عن وفاة أربعة أشخاص من ضمنهم طفل واحد.
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 ‐ ٣متوسط تع ُّرض الجمهور والعاملني لإلشعاع

عموماً ،التع ُّرض لإلشعاع من املصادر الطبيعية يسيطر عىل التع ُّرض الكيل .ق َّدرت اللجنة
العلمية ( )UNSCEARمعدل الجرعة الفعالة السنوية للفرد بنحو  ٣ملليسيفرت .يف املتوسط،
الجرعة الفعالة السنوية من املصادر الطبيعية هي  ٢,٤ملليسيفرت ،ثلثي هذه القيمة تأيت من املواد
املشعة يف الهواء الذي نتنفسه ،والطعام الذي نأكله ،واملاء الذي نرشبه .فاملصدر الرئييس للتعرض
من املصادر اإلصطناعية هو اإلشعاع امل ُستخدم يف الطب ،مبعدل جرعة فعالة سنوية للفرد
 ٠,٦٢ملليسيفرت .التع ُّرض الطبي اإلشعاعي يختلف حسب املنطقة والبلد ونظام الرعاية الصحية.
حيث ق َّدرت اللجنة العلمية معدل الجرعة الفعالة السنوية من التطبيقات الطبية لإلشعاع يف الدول
الصناعية بحوايل  ١,٩ملليسيفرت ،ويف البلدان غري الصناعية بحوايل  ٠,٣٢ملليسيفرت .ومع ذلك،
قد تختلف هذه القيم إىل حد كبري (عىل سبيل املثال يف الواليات املتحدة  ٣ملليسيفرت أو يف كينيا
 ٠,٠٥ملليسيفرت فقط).
ولغاية التسعينيات ،تركَّز اإلهتامم بشأن تع ُّرض العامل عىل املصادر اإلصطناعية لإلشعاع .ومع
ذلك ،يف الوقت الحارض ،ت َّم إدراك أن عددا ً كبريا ً جدا ً من العامل يتعرضون لإلشعاع من املصادر
الطبيعية وبصورة رئيسة يف صناعة التعدين .فإستنشاق غاز الرادون يف بعض املهن يف قطاع التعدين
يهيمن عىل التع ُّرض لإلشعاع يف العمل ،يف حني إنطالق الرادون يف مناجم اليورانيوم تحت األرض يسهم
مساهمة كبرية للتع ُّرض املهني من جانب الصناعة النووية .معدل الجرعة الفعالة السنوية للعامل يف
الصناعة النووية إنخفض عموماً من  ٤,٤ملليسيفرت يف السبعينيات إىل حوايل ١ملليسيفرت حالياً.

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻌ ﱡﺮض اﻟﻌﺎم ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎدر اﻹﺷﻌﺎع*
۰,٦٥ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت | اﳌﺼﺎدر اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
 ۰,۰۰۰٢ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت
 ۰,۰۰٢ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت
 ۰,۰۰٥ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت
 ۰,۰٣ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت
 ۰,٦٢ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت

اﶈﻄﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ
ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺣﺎدث
ﺗﺸﲑﻧﻮﺑﻴﻞ
اﻟﻐﺒﺎر اﳌﺸﻊ
اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ
اﻷﺳﻠﺤﺔ
اﻟﻄﺐ
اﻟﻨﻮوي
اﻷﺷﻌﺔ
اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ

٢,٤ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت | اﳌﺼﺎدر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
 ۰,٢٩ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت

اﻷﻏﺬﻳﺔ

 ۰,٣٩ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت

اﳌﺼﺎدر
اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ

 ۰,٤٨ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت

اﻟﱰﺑﺔ

 ۱,٣ﻣﻠﻠﻴﺴﻴﻔﺮت

* ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﺮﻋﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﳌﺘﻠﻘﺎة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ )اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ(.
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اﻟﺮادون

ومع ذلك ،ال يزال معدل الجرعة الفعالة السنوية لعامل منجم الفحم حوايل  ٢,٤ملليسيفرت ،ولعامل
املناجم األخرى حوايل  ٣ملليسيفرت.
التقدير الحايل إلجاميل عدد العامل الخاضعني للرصد حوايل  ٢٣مليوناً يف مختلف أنحاء العامل،
وما يقرب من  ١٠ماليني منهم يتعرضون ملصادر إصطناعية .ثالثة من أربعة ممن يتعرضون لإلشعاع
من مصادر إصطناعية يعملون يف القطاع الطبي ،ويتلقى كل عامل منهم جرعة فعالة سنوية مبعدل
 ٠,٥ملليسيفرت .كام إن تقييم إتجاهات معدل الجرعة الفعالة السنوية لكل عامل ،يظهر زيادة يف
التع ُّرض من املصادر الطبيعية بسبب التعدين ،وإنخفاض يف التع ُّرض من املصادر اإلصطناعية نتيجة نجاح
تنفيذ تدابري الحامية من اإلشعاع.

اتجاهات تع ّرُض العاملني لإلشعاع عىل الصعيد العاملي (ملليسيفرت)*
العقود

~ ١٩٠

~ ١٩٠

~ ١٩٩٠

~ ٢٠٠٠

اﳌﺼﺎدر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
أﻃﻘﻢ اﻟﻄﺎﺋﺮات

—

٣,

٣,

٣,

اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻔﺤﻢ

—

٠,٩

٠,٧

٢,

أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻷﺧﺮى

—

١,٠

٢,

٣,

أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

—

,

,٨

٤,٨

اﻟﻣﺟﻣوع

—

١,

١,

٢,٩

اﳌﺼﺎدر اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ

٠,

٠,

٠,٣

٠,٥

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ

٤,٤

٣,

١,

١,٠

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى

١,

١,٤

٠,٥

٠,٣

أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

١,١

٠,

٠,٢

٠,١

اﻟﻣﺟﻣوع

١,

١,

٠,

٠,٥

* تقديرات ملتوسط الجرعة الفعالة التي يتلقاها عامل يف السنة.
** استخراج اليورانيوم مشمول يف الصناعة النووية.
ما هي مصادر اإلشعاع؟
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منشورات اللجنة العلمية )(UNSCEAR
أصدرت اللجنة العلمية لألمم املتحدة املعنية بآثار اإلشعاع الذ ِّري ( )UNSCEARمنذ نشأتها أكرث
من  ٢٥تقريرا ً رئيسياً ،وأكرث من  ١٠٠من املرفقات العلمية التي هي عىل درجة عالية من الثقة
ويتم إعتامدها كمصدر رئييس لتقييامت إختبار التع ُّرض لإلشعاع من التجارب عىل األسلحة النووية،
وإنتاج الطاقة النووية ،واإلستخدامات الطبية لإلشعاع ومصادر اإلشعاع املهنية واملصادر الطبيعية.
كام تقيِّم الدراسات التفصيلية حول الرسطان الناجم عن اإلشعاع واألمراض الوراثية ،وتق ّدر العواقب
الناجمة عن الحوادث اإلشعاعية عىل الصحة والبيئة .تقارير اللجنة العلمية و ُمرفقاتها العلمية
ت ُنرش كمبيعات لألمم املتحدة ( )unep.un.orgوكتنزيل إلكرتوين مجاين ( )unscear.orgلنرش النتائج
لصالح الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،واملجتمع العلمي والجمهور.
ردود الفعل والتعليقات عىل هذا املنشور هي موضع تقدير للغاية إىل:
UNSCEAR secretariat
Vienna International Centre
P.O. Box 500
1400 Vienna, Austria
E-mail: unscear@unscear.org

