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إلحدى تقدير وتقييم تراكيز غاز الرادون والجرعات اإلشعاعية  تناقش هذه الورقة
بوصف عام حيث استهلت الورقة محطات تنقية المياه في المملكة العربية السعودية، 

شعاعية داخل مستويات غاز الرادون والجرعات اإلللمحطة ومن ثم سرد لنتائج تقدير 
المحطة، تال ذلك مناقشة النتائج من ناحية علمية وٕاحصائية ومن ثم قياس الخلفية 

لذا ومن خالل استقراء  .اإلشعاعية والتلوث السطحي لجميع مراحل المعالجة بالمحطة
ة ملزمة لمشغلي تحصل عليها يستوجب وضع تنظيمات وقائيالبيانات والنتائج الم
  .عدد منها في هذه الورقة  المحطات وقد نوقش

  
Abstract 

This paper discusses the assessment and evaluation of the radon gas 
and radiation doses levels in the vicinity of water purification plant in Saudi 
Arabia, also in general it provides a brief description of the purification and 
treatment techniques used, and then listed the results of radon and radiation 
doses levels. The radiation background and surface contamination were 
measured for all stages of processing plant, followed by a scientific and 
statistical discussion of the results. The extrapolation of the data obtained 
necessitates developing a protective working instructions that insure the 
safety of the operation personal. A number of such instructions are 
discussed in this paper. 

                                                 
ورقة بحثيـة مقبولـة لإللقـاء فـي المـؤتمر العربـي الثـاني عشـر لإلسـتخدامات السـلمية للطاقـة الذريـة  (*)

عربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وعقد في مدينـة الذي نظمته الهيئة ال
ولـم تـدرج الورقـة البحثيـة . 20/5/2015ـــــــ  16شرم الشيخ بجمهوريـة مصـر العربيـة خـالل الفتـرة 

  .في وقائع المؤتمر
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تعتبر المياه الجوفية من أهم مصادر المياه في الوقت الحاضر بالمملكة العربية 
تم عمل الدراسات الالزمة لتنمية هذه ي، حيث إزالة ملوحة البحار مياه السعودية بعد

ة المختلفة وكذلك الموارد بشكل مستمر وٕاجراء الدراسات المتخصصة بالمتكونات المائي
دراسة الجودة النوعية لمياه هذه المتكونات والتي تعتمد بشكل أساسي على نوعية 

ومنها على سبيل المثال المواد المشعة الطبيعية حيث تحدث عملية  ،المواد الذائبة فيها
ذوبانها نتيجة مالمسة هذه المياه لطبقات الصخور التي قد تحتوي على ترسبات 

ليورانيوم مع نواتج تحللها، حيث تزيد هذه العناصر من مشكلة ندرة المياه للثوريوم أو ا
تعقيدًا وخطورة، وكما هو الحال بالنسبة للمياه الجوفية في بعض المناطق القريبة من 
الخامات الطبيعية والتي تعاني من تلوث مياهها بالملوثات المشعة الطبيعية كاليورانيوم 

  .  األخرىمشعة والراديوم وبعض النويدات ال
أن المياه الجوفية في بعض مناطق المملكة تحتوي على  بينت الدراسات السابقة

نسبيًا لبعض النظائر المشعة الطبيعية مثل نظائر الراديوم  ةمرتفع ةمستويات إشعاعي
كبيرًا من هذه النظائر يتم التخلص  اً أن جزء ويالحظنها غاز الرادون، عوالتي يتولد 

بالمحطات، وفي هذه الورقة تم التركيز  التقليدية ل معالجة وتنقية المياهمنه خالل مراح
ى دحإروقة أشعاعية داخل على تقدير وقياس تراكيز غاز الرادون والجرعات اإل

  . ZA-Rرقم  محطات تنقية المياه التابعة لمشروع التشغيل
 

א
في مواقع محطة  تمت دراسة مستويات التلوث اإلشعاعي والجرعات اإلشعاعية

  "Thermo Scientific TM FH40 G"تنقية المياه باستخدام جهاز مسح إشعاعي نوع
لفا أالمتعددة كدراسة التلوث بمشعات  والذي يستخدم في أغراض الحماية من اإلشعاع

اما، حيث تم معايرته في مختبر المعايرة بمدينة الملك غوبيتا وللكشف عن مشعات 
 لتقنية، بينما تم استخدام كواشف غاز الرادون التكاملية نوععبدالعزيز للعلوم وا

"Passive E-prem electret radon monitor"  لقياس مستويات تركيز غاز الرادون في
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) 81(تم عمل القياسات على عدد  .نقاط حول مراحل تنقية المياه المختلفة بالمحطة
اق المحطة لتقدير مستوى نقطة داخل المحطة باإلضافة إلى مجموعة نقاط خارج نط

   .  الخلفية اإلشعاعية
 

א א
ـــُتغــذي المحطــة ثالثــة آبــار ميــاه جوفيــة مــن متكــون المنج جــة ور، حيــث تبلــغ در ــ

  : دات األساسية التاليةـــة المياه من الوحـــة تنقيـــتتكون محط. م38ºرارة المياه حوالي ـــح
خـزان  إلـىدخل ميـاه اآلبـار المغذيـة للمحطـة تـحيـث  :خزان الخلط للمياه الخـام 

 . عمليات المعالجة إلى ضخهاطها ومجانستها قبل لالخلط، لخ
تحتوي المحطة على عدد ثالثة أبـراج تبريـد والتـي يـتم فيهـا تبريـد  :أبراج التبريد 

يترسـب فـي أحـواض األبـراج بعـض  باإلضـافة لـذلكالمياه الداخلة، طرد الغازات الذائبـة 
  . والطمي الحديدية والكلسيةالرواسب 

اإلغــالق،  عبــارة عــن سـتة عشــر مرشــح رملـي محكــموهـي  :المرشــحات الرمليــة 
نيـــز وحجزهمــا وٕازالــة العوالـــق غل أكســدة مــا تبقـــى مــن الحديــد والمنتلعــب دورًا فــي إكمـــا

 . واألجسام الصلبة والطمي وكذلك التخلص من الزيوت
ـــتضــخ المي : ســموزيةالترشــيح باألغشــية األ اه الناتجــة مــن المرشــحات الرمليــة ــ

بشـــكل  األمـــالح الذائبـــة الكليـــةســـموزية، والتـــي يـــتم فيهـــا خفـــض نســـبة إلـــى األغشـــية األ
 .كبير

التخـــزين والخلـــط للميـــاه  اعبـــارة عـــن خزانـــات كبيـــرة يـــتم فيهـــ : خزانـــات التجميـــع
  . المنتجة قبل توزيعها وضخها للمستهلك

  
א א א אא
أدناه نتائج مسح التعرض اإلشعاعي ) 14-(توضح الخرائط الكنتورية باألشكال 

غــاز الــرادون المنبعــث مــن الميــاه والرواســب إلــى الهــواء المحــيط ومســتويات الخــارجي 
 : بينت النتائج بالخرائط الكنتورية .بمراحل معالجة المياه المختلفة في المحطة
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ويات جرعات التعـرض اإلشـعاعي وتركيـز غـاز وجود ارتفاع نسبي في مستــــــ  1
الرادون عن مستويات الخلفية الطبيعيـة فـي منطقـة الدراسـة حـول نطـاق محطـة التنقيـة، 
لكـــن هـــذا االرتفـــاع ال يـــزال ضـــمن الحـــدود المســـموح بهـــا وطنيـــًا ودوليـــًا كمـــا هـــو مبـــين 

 . أدناه) 6(و) 5(بالدراسة اإلحصائية شكل 
ـــ  2 رتفــاع ملحــوظ فــي اقــع بقــرب المرشــحات الرمليــة لــديها معظــم النقــاط التــي تـــــ

  . غاز الرادونومستويات مستويات التعرض اإلشعاعي الخارجي 
معظــم النقــاط التــي بقــرب أبــراج التهويــة لــديها ارتفــاع ملحــوظ فــي مســتويات ــــــــ  3

 . غاز الرادونومستويات التعرض اإلشعاعي الخارجي 
ـــــ  4 ــــاط مــــن ـــــ ــــى  38النق ــــاع أظ 42إل ــــي مســــتوى التعــــرض نســــبي هــــرت ارتف ف

غـــاز الـــرادون وذلـــك لوجـــود الكواشـــف قـــرب بحيـــرات ومســـتويات اإلشـــعاعي الخـــارجي 
 . التجفيف
ظهـــــرت ارتفـــــاع فـــــي مســـــتوى التعـــــرض أ 5إلـــــى رقـــــم  1النقـــــاط مـــــن رقـــــم ـــــــــــ  5

غـــاز الـــرادون وذلـــك لوجودهـــا فـــي منطقـــة المرشـــحات ومســـتويات اإلشـــعاعي الخـــارجي 
 . الرملية

أظهــــــرت ارتفــــــاع فــــــي التعــــــرض اإلشــــــعاعي  37، 35، 31، 27 النقــــــاطـــــــــــ ـ 6
ــــرادون و ومســــتويات الخــــارجي  ــــاه الغســــيل ووجــــود الــــذي غــــاز ال بعــــض يعــــزى إلــــى مي
  .المخلفات
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  )1(شكل 

  )3م/ليبيكر ( المعالجةخريطة كنتورية لمستويات غاز الرادون في مراحل 
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عالجة خريطة كنتورية لمستوى التعرض اإلشعاعي الخارجي في مراحل الم) 3(شكل 
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لمستوى التعرض اإلشعاعي الخارجي في  ثالثية األبعادخريطة كنتورية ) 4(شكل 

  )نانو سيفرت لكل ساعة(مراحل المعالجة 
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  للمستويات اإلشعاعية البيانات اإلحصائية

المعلومـــات اإلحصـــائية لمســـتوى التعـــرض اإلشـــعاعي ) 6(و) 5(تبـــين األشـــكال 
وحــدود المســتويات المســموح بهــا، حيــث  المعالجــةالخــارجي وغــاز الــرادون فــي مراحــل 

  :  يالحظ أن
 .3م/بيكريل 37بالمحطة  )غاز الرادون( الداخلي متوسط التعرض اإلشعاعيــــــ 
 . ساعة/نانو سيفرت 122بالمحطة  الخارجيمتوسط التعرض اإلشعاعي ــــــ 
ــــ   متوســـط التعـــرض اإلشـــعاعي) مـــن النقـــاط 29%تمثـــل (نقطـــة  23تجـــاوزت ـــــ
 .  3م/بيكريل 181 ، حيث بلغت القيمة القصوى)غاز الرادون( الداخلي

ــــ   اإلشـــعاعيمتوســـط التعـــرض ) مـــن النقـــاط 19%تمثـــل (نقطـــة  15تجـــاوزت ـــــ
  .ساعة /نانو سيفرت  1000، حيث بلغت القيمة القصوىالخارجي

  
 ةعالجمالالمعلومات اإلحصائية لمستوى غاز الرادون في مراحل ) 5(شكل 

  

  
  المعلومات اإلحصائية) 6(شكل 

  ةعالجلمستوى التعرض اإلشعاعي الخارجي في مراحل الم
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 الخلفية اإلشعاعية للمحطة

  . يات الخلفية اإلشعاعية الطبيعية للمحطةمستو ) 1(يبين الجدول 
  مستويات الخلفية اإلشعاعية الطبيعية)  1(جدول

  القيمة المتوسطة  نوع القياس
  مالحظاتال  %)99كبر من عند مستوى ثقة أ(

معدل الجرعة
نانو (الفعالة 
 )ساعة/سيفرت

67  
القيم المبينة في هذا الجدول هي 
نتائج قياسات تم إجراؤها في منطقة 

  جاورة خارج نطاق محطة التنقيةم
 

 
 الجرعات اإلشعاعية داخل نطاق المحطة

  . مستويات الجرعات اإلشعاعية داخل نطاق المحطة) 2(يبين الجدول 
  المحطة نطاق المستويات اإلشعاعية للمواقع المختلفة داخل)  2(جدول 

الموقع داخل 
  المحطة

 لقياس القيمة المتوسطة
 الجرعة الفعالة معدل

)nSv/h (   
  مالحظاتال

 120  المرشحات الرملية
 130  أبراج التبريد

المنطقة القريبة من 
 1000  أبراج التبريد 

 هذه المنطقة يوجد بها أكوام من
مخلفات أبراج التبريد ومن المرشحات 

  الرملية المستخدمة
 200   األسموزيةاألغشية 

، 34ط منطقة النقا
ن مخلفـات أبـراج التبريـد وجود كميات مـ 160  74، 71، 61، 60

  والمرشحات الرملية المختلفة
 

א
ـــاع نســـبي فـــي مســـتويات التعـــرض اإلشـــعاعي  خلصـــت الدراســـة إلـــى وجـــود ارتف
الخـارجي ومســتويات غــاز الــرادون فــي بعــض مراحــل المعالجــة بالمحطــة عــن مســتويات 
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ر الســعي إلــى اتخــاذ الخلفيــة الطبيعيــة بالمنطقــة خــارج حــدود المحطــة، لــذا يتطلــب األمــ
إجــراءات وقايــة مــن اإلشــعاع لتنظــيم العمــل حــول الوحــدات المختلفــة لخفــض مســتويات 

ال يفضـل تنظـيم أوقـات جرعات التعـرض اإلشـعاعي وتلـوث العـاملين، فعلـى سـبيل المثـ
حــــول هــــذه ) المشــــغلين، الصــــيانة(ح بفتــــرات زمنيــــة قصــــيرة للعــــاملين مســــالعمــــل بمــــا ي

ل بحــذر عنــد الصــيانة والتنظيــف والــتخلص مــن المخلفــات كمــا يجــب التعامــ. المراحــل
الملوثــة إشــعاعيًا نظــرًا الحتوائهــا علــى تراكيــز مرتفعــة نســبيًا مــن نظــائر الراديــوم وكــذلك 
يتطلــب العمــل معهــا بصــورتها الرطبــة منعــًا لتطــاير الغبــار الملــوث منهــا، كمــا يجــب أن 

يعــة مســتهلكة الســتخدام تكــون مالبــس العــاملين فــي صــيانة وحــدات المعالجــة ذات طب
 .واحد 

  
  الحبيب بن سليمانعبد الّله . د                                              

  الجاسم. خ قصي                                                     
  المسعود. فهد أ                                                      

  الشيتان. خالد م                                                      
  معهد بحوث العلوم النووية                                                  

  مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية                                            
  المملكة العربية السعودية                                                  
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א א
א א א א  )*(א

Abstract 

Nurses caring for a helpless patient following a nominal 800 MBq 
administration of radioiodine were concerned about their radiation dose. 
Using published data, a nurse could receive an estimated 650 microSv per 
shift. A regime to restrict their dose was planned using a 500 microSv dose 
constraint. Thermoluminescent dosimeters indicated a maximum whole-
body effective dose of 250 microSv. Three days post 131I administration the 
patient died (estimated activity in the body 400 MBq). A minimum delay of 
two weeks was advised prior to a post-mortem. Special precautions were 
issued to minimise contamination. Dose rates (microSv h-1), measured one 
day after the patient died, at the level of the thyroid, chest and bladder at 
0.01 m from the corpse were 1800, 290 and 73 respectively. At 1.0 m the 
dose rate was 26 microSv h-1 at all levels. The pathologist was estimated to 
have received a maximum whole-body dose of 400 microSv during the post-
mortem. Contamination measurements (Bq cm-2) made following the post-
mortem were as follows: pathologist's hands 5, clothes 0, towels 1.8, saw 5, 
instruments 0.5, plastic sheet 0.8, scales 0.4 and floors/walls 1.1. These data 
indicate that with appropriate radiation protection guidelines, staff can be 
reassured that their doses in these circumstances are very low. 

                                                 
 Institute of Physics"الصـادر عـن  "Journal of Radiological Protection"مقالـة مترجمـة مـن  (*)

Publishing"  ،للمــؤلفين 392ــــــــ  381، الصــفحات )2001( 21فــي المملكــة المتحــدة ،C. D. 
Greaves & W. B. Tendale سم الفيزياء الطبية في مستشفى نورثيرن العام بمقاطعة شيفلد قب.  
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لقــد شــعرت الممرضــات القائمــات علــى رعايــة المرضــى العــاجزين الــذين يتلقــون 
ـــــجرع ـــــة مــــن اليــ ـــــ ــ ــــالقلق تجــــغــــمي 800ود المشــــع ب ــــي اه معــــدل الجا بيكريــــل ب رعــــة الت

در ـــــ، يمكــن إن تتلقــى الممرضــة جرعــة تقرةات المنشــو ـــــانـــدام البيـــــستخاب .يتعرضــون لهــا
ل ـــام عمـــوضع نظم ـــد تـــلقو . دةــــل واحـــرة عمـــل فتـــلك ميكرو سيفرت   650ـــبـ اً ـــحسابي

لـــوميض ا يشـــير دوزيمتـــر. فقـــطميكـــرو ســـيفرت  500تكـــون بحيـــث لتقيـــد هـــذه الجرعـــة 
ـــ أن إلـــى يالحـــرار  ميكـــرو  250لعمـــوم الجســـم هـــو  ةالحـــد األقصـــى مـــن الجرعـــة الفعال

ــــســـيفرت وبعـــد ثالث تـــم تقـــدير النشـــاط (المـــريض  يتـــوف  131–ة أيـــام مـــن تنـــاول اليـــودـ
ـــ اإلشــعاعي فــي جســم المتــوفى ـــىدنأوهنــاك حــد ). ا بيكريــلغــمي 400 بـــــ مــن التــأخير  ــ

ــــذي يصــــل  ــــل االإال ــــي أســــبوعين قب ـــــتمرار فــــي إجســــل ــــاةــ ـــــهنو . راءات مــــا بعــــد الوف اك ــ
وقـــد كانـــت معـــدالت . ات يـــتم اتخاذهـــا للتقليـــل مـــن مخـــاطر التلـــوث اإلشـــعاعيــــــحتياطا

المــريض علــى مســتوى الغــدة الدرقيــة،  الجرعــة التــي تــم قياســها بعــد يــوم واحــد مــن وفــاة
عة ســـا/ميكـــرو ســـيفرت 800,290,73ســـم مـــن الجثـــة  10، المثانـــة علـــى بعـــد الصـــدر

 سـاعة/ميكرو سيفرت 26 يه متر 1لقد كان معدل الجرعة على مسافة و  يعلى التوال
  .على كل المستويات 

الجسـد  كامـل ولقد قدر أن طبيب الباثولوجى قد تلقى حد أقصى مـن الجرعـة فـي
ولقد كانت قياسات . فاةميكرو سيفرت  أثناء التعامل مع الجثة بعد الو  400إلى  تصل

، )5(أيـــدي طبيـــب البـــاثولوجى  : تلـــت مـــا بعـــد الوفـــاة كالتـــالي يلتـــاي شـــعاعالتلـــوث اإل
، األغطيــــة )0.5(، األدوات الجراحيــــة )5( المنشــــار، )1.8(، المناشــــف )0(المالبــــس 

 )1.1(الجـــــــــدران / رضـــــــــيةاأل، )0.4(، المتعلقـــــــــات الشخصـــــــــية )0.8( البالســـــــــتيكية
  . 2سم/بيكريل

المتعلقـــة بالوقايـــة مـــن  يةادمكانيـــة تـــوفير الخطـــوط اإلرشـــإإلـــى  وتشـــير البيانـــات
هذه الحاالت  أقـل في  ن الجرعات التي يتلقونهاأهيئة العاملين ب التي تطمئنو اإلشعاع 
  . ما يمكن
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ــ مــريض يعــانى مــن  100يعــالج مــا يقــرب مــن  مستشــفيات المملكــة المتحــدة يف
الء مـــن هـــؤ  6%ومـــا يقـــرب مـــن . ســـنوياً المشـــع تســـمم الغـــدة الدرقيـــة باســـتخدام اليـــود 

المرضــى يتلقــون العــالج داخــل المستشــفى والنســبة المتبقيــة مــن هــؤالء المرضــى يتلقــون 
 200( وتعتمــد الجرعــة الموصـوفة للمرضــى مـن اليــود المشــع. العـالج خــارج المستشـفى

يقـــوم هـــؤالء  وعـــادة مـــا .علـــى الحالـــة الصـــحية لهـــؤالء المرضـــى )ا بيكريـــلغـــمي 800ــــــــ 
، الجرعـة العالجيـة بالمستشـفى يتلقـإلـى  هممـن أيحتـاج اوٕاذا  ،ى برعاية أنفسـهمالمرض

قاعة خاصة بها غرفة مخصصـة لرعايـة المرضـى الـذين في  بالعالج لهفيمكن السماح 
  .يتلقون العالج بالمواد المشعة 

إلـى  التعامـل مـع المـريض العـاجز الـذى يحتـاجفي  وفى هذا المقال نسرد خبراتنا
ــ. تلقــى العــالج بــاليود المشــع ا بيكريــل مــن غــمي 800ى المــريض جرعــة تقــدر بلقــد تلق

ــام مــن تنــاول هــذه الجرعــةاليــود المشــع  و تــوفى بعــد مــرور ثال فــي  لقــد نظرنــاو  .ثــة أي
، المرضـى الـذين يتلقـون اليـود المشـعقلق هيئة العاملين بالجناح الخاص بعالج  يدواع

وضــع نظــام  عنــد، وباســتخدام قيــود الجرعــة هــاونتلقيربمــا التــي  وطريقــة تقــدير الجرعــة
الهيئــة القائمــة علــى تتلقاهــا التــي  ، الجرعــات الفعليــةهيئــة العــاملينيــد تعــرض يقتعمــل ل

عة وكيفيـة التوافـق شـها عنـد التعامـل مـع جثـة مهتواجالتي  ، والصعوباترعاية المريض
عبــر هــذا المقــال نســرد تفاصــيل أنظمــة العمــل المتبعــة و ذلــك لتــوفير و  .مــع التشــريعات

  .ممن يتعاملون مع مواقف مشابهة  آلخروننموذج يفيد منه ا
  

א אא
  طــــــالتخطي

يجــــب الحــــد مــــن الجرعــــة اإلشــــعاعية التــــي تتلقاهــــا الهيئــــة القائمــــة علــــى رعايــــة 
ة الرعايـالمريض العاجز بقدر اإلمكان ، بينما يجب أال يؤثر مثل هذا الحد على جـودة 

يجــب مراعــاة الحــاالت الخاصــة عنــد تخطــيط كيفيــة و . التمريضــية التــي يتلقاهــا المــريض
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حـاالت حمـل إحـدى  أفـراد ـــــــ االعتبار على سبيل المثـال في  خذينآه الرعاية توفير هذ
  . الممرضات القائمات على رعاية المريض 

القائمـة علـى رعايـة  هيئـةتقدير الجرعة التـي مـن المحتمـل أن تتلقاهـا الــــــ  1
هنــاك بيانــات منشــورة متاحــة توضــح معــدل الجرعــة الناجمــة عــن المرضــى   :المــريض 

ام ولقـد . يإجراءات التشخيص والعالج بالطب النـوو إلى  الذين  يخضعون   Harding ق

et al.  علـى  131-من اليود  بكريل اغمي  200أعقاب تناولفي  بقياس معدل الجرعة
و لقد تـم قيـاس معـدل . بالتعامد على الجذع األعلى متر)  1.0 & 0.5 & 0.1(بعد 

ـــاول جرعـــة اليـــود المشـــعدقـــائق  10الجرعـــة فـــي غضـــون  ـــم حســـابو . مـــن تن معـــدل  ت
يتم حساب توقيـت ( الجرعة بعد مغادرة المريض للمستشفى باستخدام التحلل  الفيزيائي 

  .) 1(جدول والنتائج موضحة ب) ول مرةغادرة عندما يترك المريض القسم ألالم
 الساعة/ميكروسيفرت )µsv h-1(معدل الجرعة ) : 1(جدول 

  دنىأ  قصىأ  )متر(المسافة 

0.1 105.0 67.0 
0.5 20.0 13.0 
1.0 4.7 3.1 

مجموعـات طبقـًا لمتطلبـاتهم مـن الرعايـة  5ولقد تم تصنيف هـؤالء المرضـى إلـى 
مرضـــى فـــي ويوضـــح الوقـــت المســـتغرق فـــي تمـــريض كـــل مجموعـــة مـــن ال. التمريضـــية

  ) .2(جدول 
وحتى نستطيع تقدير الجرعة التي تتلقاها الممرضة القائمـة علـى رعايـة المـريض 

، فقـد قمنـا 131-ا بيكريـل مـن اليـود غـمي 800بجرعـة  اجز الذي يتلقى اليـود المشـعالع
 باستخدام أسوأ حالة من الحد األقصى لمتوسط زمن معـدل الجرعـة مضـروبًا فـي عامـل

لمتطلبـــة لتمـــريض مـــريض عـــاجز مـــع األزمنـــة اا بيكريـــل غـــمي 800فيســـمح بتنـــاول) 4(
قمنا بحساب هذه الجرعة التي يمكن أن تتلقاها الممرضة خالل فترة العمـل التـي و . كلياً 
  . )2(جدول  ،)سيفرت ميكرو 650(ساعات 8 إلى  تصل
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  المرضى من تمريض المجموعات المتعددةالوقت المستغرق في  : )2(جدول 
  ملأثناء فترة الع

  عند
 متر 1.0

  عند
 متر 0.5

  عند
 متر 0.1

 تصنيف المرضى

30 
56 
32 
31 
8 

128 
91 
56 
7 
5 

67
17 
5 
0 
0 

  عجز كلى
  عجز جزئى

  طريح الفراش/الكرسى طريح
  شبه متنقل
  متنقل كلى

  
ـــ  2 يــتم  : للجرعــات اإلشــعاعيةيــد تعــرض هيئــة التمــريض يوضــع نظــام لتقـــــ

ــــإعط ـــذين يتلقـــون عـــالجاء الممرضـــات العـــامالت بالـــــ  قاعـــة التـــي تســـتقبل المرضـــى ال
ـــــن برعايــــة عولكــــن يقمــــ ،فــــي الوقايــــة اإلشــــعاعية اً تــــدريب 131-اليــــود دد صــــغير مــــن ـــ

وال يـتم رصـد  الممرضـات بصـفة . المرضى الذين يتلقون العـالج بـالمواد المشـعة سـنوياً 
تكــــون  ،مــــريض، مثلهـــا مثـــل المـــوظفين الشـــبابعلـــى الـــرغم مـــن أن هيئـــة التو . دوريـــة
ـــــعرض ـــــة لحـــ ـــــد الجرعــــة للكبــــ ـــــمجموع فــــإن ميكروســــيفرت 20 إلــــى تصــــلالتــــي  ارــــ ة ــــ
تـــنص ) IRP99,1999(شـــعاع المـــؤين بـــرة والممارســـة المتصـــلة بضـــوابط اإلن الخــــــــــقواني

  :على 
تعـرض   للحـد مـنخاصـة  اتتخذ أصحاب العمل باإلشـعاع خطـو ييجب أن أ ــــــ 

 .  ثناء عمله اليوميأفي  شعاع المؤين عادةعرض لإليت ال يأي عامل والذ

ـــ   يحتماليــة تلقــامــن عــدم و الجرعــة فــي  معــايير الــتحكممــن يجــب أن نتأكــد ب ـــــ
جرعـة مكافئـة أو  سـيفرت سـنوياً  يملّـ 1 علـىجرعة مـؤثرة تزيـد  مثل هؤالء المستخدمين

   .د د  للجرعة التي يتلقاها أي فر حمساوية لتلك الجرعة المحددة ك
  :العاملين بما يلي  هيئةوجهنا نصيحة ل وقد
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المراقبـة إلـى  يجـب أن تخضـع الممرضـات القائمـات علـى رعايـة هـذا المـريضــــــ 
ــــالشـــديدة مـــن إح ــــدى  الممرضـــات المـــدربات علـــى رعايـــــ ة المرضـــى المتنـــاولين مـــواد ـــــ

 .مشعة 
ـــ  والمرضــى ( 131–يجــب أن يــتم اســتبعاد المرضــى الــذين يتلقــون عــالج اليــودـــــ

مــن رعايــة هيئــة التمــريض القائمــة علــى رعايــة المــريض ) القــادرين علــى رعايــة أنفســهم
 . تزيد القدرة االستيعابية العاجز بحيث ال

يجــب أن تقــوم كــل ممرضــة برعايــة هــذا المــريض أثنــاء فتــرة عمــل واحــدة فقــط ــــــــ 
 . لها

يــد زمــن فتــرة ة يجــب أن يتقتعقــب تنــاول الجرعــالتــي  وبالنســبة لفتــرات العمــلــــــــ 
شـعاعية تعـود سـاعة علـى تنـاول الجرعـة اإل 48وبعـد مـرور . العمل بست ساعات فقط

يود المشع نتيجـة لتناقص مستويات ال ثمان ساعات وذلك نظراً إلى  فترة العمل الطبيعية
 . واإلفرازات يللتحلل الفيزيائ

 
  قياسات الجرعة/ المراقبة 

وذلك لقيـاس الجرعـة  (TLD) ميض الضوئي الحراريلقد تم توفير دوزيمترات الو 
التي تتلقاها الهيئة التمريضية على مـدار األيـام األربعـة األولـى التـي تبعـت تنـاول اليـود 

ـــدالهيإلـــى  ولقـــد أوضـــحنا. المشـــع ـــه يجـــب علـــى كـــل ممرضـــة أن ترت ـــة أن ـــر  يئ دوزيمت
ضـة ظـرف أن تشـترك مـع ممر  يحراري مختلف وال يجب عليها تحت أوميض ضوئي 

ن كل ممرضة ال تعمـل بالضـرورة ورديـة كاملـة، تـم ارتـداء وأل. رى في دوزيمتر واحدأخ
إلــى  وباإلضــافة. بعــض دوزيمتــرات  لفتــرة أقــل مــن ارتــداء بعــض الــدوزيمترات األخــرى

ذلـــك، أســـاء أربعـــة أعضـــاء مـــن الهيئـــة العاملـــة فهـــم التعليمـــات المعطـــاة وقـــام أعضـــاء 
ولقـد طلبنـا مـن الهيئـة . سـاعة  16لفتـرات تزيـد عـنمختلفـون بارتـداء نفـس دوزيمتـرات  

ة ارتـداء مـد، و  TLD، تـاريخ وزمـن ارتـدائهممـلء اسـتمارة يكتبـون فيهـا أسـماءهمالعاملـة 
TLD .ولـــذلك افترضـــنا زمـــن . بعـــض الحـــاالت لـــم تكـــن هـــذه المعلومـــات كاملـــة يوفـــ

القائمــة علــى تلقاهــا أفــراد الهيئـة يتوجــد معلومـات عــن الجرعــة التـي . تســاعا 6الورديـة 
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 تى الوفـاة، ومـدة تلقـى هـذه الجرعـةالجرعة العالجية وح هالمريض أثناء فترة تناولرعاية 
  . )3(في جدول

  هيرتدي يالذ يزيمتر الوميض الحرار النتائج من دو  : )3(جدول 
  الهيئة القائمة على رعاية المرضى العاجزين أعضاء

  131 –اليود نم ا بيكريلغمي 800أعقاب تناولهم جرعة بمقدار في 

  رقم الدوزيمتر
TLD 

الوقت المنقضى 
من التناول 

  )الساعة(

 الفترة الزمنية مدة
  TLD الرتداء

  )الساعة(

  الجرعة المكافئة
  ميكرو سيفرت

 معدل الجرعة
 ميكرو سيفرت على

  µSv/hساعة 
1  0-3.8 3.8 80  21  
2  4-10 6 >50  8.3  

3  10.25-
14.25 4  >50  >12.5  

4  14-20 6 220  >8.3  
5  21-22 1 100  220  
6  21.5-27.5 6 >50  16.7  
7  28-35 7 200  28.6  
8  38-38.25 3.25 250  >15.4  

9  38.75-
44.75 6    33.3  

10  45-71 22.75 250  11  
11  51-57 6 190  31.7  
12  52.1-62.7 10.7 230  21.5  
  
א
  التخطيط

مـــن المفضـــل تـــوفير :  العـــزللـــة بقاعـــة توجيـــه النصـــيحة للهيئـــة العامـــــــــ  1
لـى وع. خطوط إرشادية يجب إتباعها فـي حالـة وفـاه مـريض يتلقـى عـالج بـاليود المشـع
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أن هـــذا  الوقايـــة اإلشـــعاعية فـــي وقـــت الوفـــاة ذاتـــه، إالّ  الـــرغم مـــن إمكانيـــة تقـــديم مشـــورة
ئـة العـاملين  ولذلك يجب إعداد هي. األحوال ةفي كاف ملموساً  عملياً  األمر ال يعتبر شيئاً 

لهيئــــة العــــاملين   نــــاهي وفر ذالتوجيــــه الــــ ه االحتماليــــة ولقــــد كــــانمســــبقًا للتعامــــل مــــع هــــذ
   : كآالتي المريض ةحالة وفافي  للتحرك

ــــ   ــــيجـــب الســـماح للمقربيأ ــــ ــــن للمريـــــ ــــض بالنظــــ ــــالجثمإلـــى  رـــــ ان، وذلـــك مـــع ــــــ
ــــتجن ــــب االحتكــــــ ــــاك البدنـــــ ــــويجـــب تقييـــد وق ،يـــــ ــــت الزيـــــ ــــارة بحيـــث ال يتعــــ دى ســـاعة ـــــ

  .  واحدة
ـــ  ـــيجب ــــ ـــب وضــع الجثمـــــ للحــد مــن التلــوث، ) بالســتيك(حقيبــة المــوتى فــي  انـــــ

ـــنظ ـــبعــد رؤي(المشــرحة إلــى  ويــتم أخــذ الجثــة) المشــعة(رًا لســوائل الجســم ـــــ ـــقاألة ـــــ ارب ـــــ
  .  )لها

ـــ  ــتم غلــق غرفــة المــريضيجــج ــــ ــتم إجــراء عمليــات التــي  ب أن ي يشــغلها حتــى ي
  .  المراقبة وٕازالة التلوث بالطريقة المالئمة

 ة بمكـانهميـفى حالة الوفـاة، مـن األ : النشاط اإلشعاعي في الجثة تقديرــــــ  2
ــــتقدي ــــهـــذا التقديالمتبقـــى فـــي الجثـــة ألن  يشـــعاعاإل ر النشـــاطـــــ يبـــات ر يـــؤثر علـــى ترتـــــ
ًا أيضــــًا لتقيــــيم المجازفــــة المصــــاحبة ــــــــــر ضروريــــــــــيعتبو  ،ادرة الجثمــــان للمستشــــفىمغــــــــــ
ـــــلفح ــــاة وهامـــــــــ ــــد إعــــداد الج اً وص مــــا بعــــد الوف ــــا بحســــاب النشــــاط . ثمــــانعن ــــد قمن ولق
 يكـــون معـــدل االلتقـــاط فـــإنومـــع  افتـــراض أســـوأ حالـــة  .فـــي الجثـــةي المتبقـــ يشـــعاعاإل
العمـر  نصـف أيـام مـن فتـرة ةسـتأعقبهـا  ،سـاعة 48 خالل فتـرة 131–من اليود 75%

 400الجثـة فـي وقـت الوفـاة بمـا يقـرب مـنفي  المؤثرة، ولقد تم تقدير النشاط اإلشعاعي
 .  ا بيكريلغمي

يجــب أن تعــي  : القــائمين علــى أعمــال الــدفنإلــى  النصــائح الموجهــةــــــــ  3
اطــات الواجــب إتباعهــا عنــد التعامــل مــع الهيئــة القائمــة علــى أعمــال الــدفن كافــة االحتي

هنــاك احتمــال لحــدوث . جثــة مشــعة، والمتطلبــات القانونيــة المرتبطــة بهــذه االحتياطــات
إلـى  أو القيام بحفظ الجثـة، و لـذلك توجـد حاجـة/ تلوث إشعاعي عند التعامل مع الجثة
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جلـــد قـــد تكـــون جرعـــات إصـــابة الو . طـــات المالئمـــة للحـــد مـــن هـــذا التلـــوثاتخـــاذ االحتيا
جرعـــات عاليـــة إذا حـــدث تالمـــس بـــين اليـــد و أنســـجة الجثـــة التـــي توجـــد بهـــا مســـتويات 

 (RPA)اإلشـــعاعية  ول الوقايـــةؤ يجـــب االتصـــال بمســـنشـــاط اإلشـــعاعي و عاليـــة مـــن ال
هــا مــن األصــابع فيمــا يتصــل بقياســات النشــاط اإلشــعاعي التــي نحصــل عليالستشــارته 

القانونيــــة لطــــب األســــنان والطــــب رشــــادية تنصــــح الالئحــــة اإل. وجرعــــات الجســــم كلــــه
عامــة مــن تعــرض أعضــاء الهيئــة العاملــة و حتــى نحــد  بأنــه العالجــي بالمملكــة المتحــدة

، يجــب تقييـــد االتصــال بـــالمريض الــذي يتلقـــى العـــالج اإلشـــعاعيالتعــرض إلـــى  النــاس
جـــب أن بالنســـبة لليـــود المشـــع ي(اإلشـــعاعي فـــي الفتـــرة التـــي تعقـــب تناولـــه لمـــادة مشـــعة 

يـــتم عنـــدها عـــزل ) ا بيكريـــل جرعـــة عالجيـــةغـــمي 30 علـــىرعـــة التـــي تزيـــد تعتبـــر الج
هــذه التعليمــات لعنــد وفــاة المــريض الخاضــع فوفــي كافــة األحــوال . المــريض بالمستشــفى

المخـــتص بتـــوفير ول الوقايـــة اإلشـــعاعية أو خبيـــر الفيزيـــاء الطبيـــة ؤ خطـــار مســـإيجـــب 
ســام المشــرحة بالمستشــفيات يجــب أن تتــوفر إرشــادات مكتوبــة فــي كافــة أقو . المعلومــات

التـــي توجـــد بهـــا وحـــدات للطـــب النـــووي و ذلـــك حتـــى تســـتفيد منهـــا الهيئـــة القائمـــة علـــى 
يـتم القيـام بـالفحوص فـي  عنـدماو . بـالمواد المشـعة تشريح المرضى الذين يتلقـون عالجـاً 

نصــائح عــن االحتياطــات إلــى  ، فيجــب التوصــلوجــود إجــراءات مكتوبــة، دون أبنيــة مــا
قامـــت بإعطـــاء هـــذه  بالنســـبة للوحـــدة التـــي(ول الوقايـــة اإلشـــعاعية ؤ ن مســـة مـــالضـــروري

  . )المادة المشعة
أسباب الوفاة بضرورة تأجيل إعـدادات مـا بعـد في  لقد تم توجيه النصح للمحققو 
 مــا ال يقــل عــن أســبوعين حتــى نقلــل مــن مخــاطر تعــرض طبيــب البــاثولوجيإلــى  الوفــاة
  . التلوث اإلشعاعيإلى 

  جرعة، حسابات الجرعة والتلوث السطحيالقياسات معدل 

، تــم قيــاس فــي الصــباح التــالي لوفــاة المــريض :ة المقاســمعــدالت الجرعــة ــــــــ  1
المثانـة علـى مسـافات ن الجثـة علـى مسـتوى الغـدة الدرقيـة، الصـدر و معدالت الجرعـة مـ

  . ) 4( النتائج موضحة في جدولو . متر 1.0و  0.01
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  من الجثة )ساعة/روسيفرتميك( معدل الجرعة:  )4(جدول 
 متر 1.0و  0.01 ة الدرقية والصدر والمثانة على بعددعلى مستوى الغ

  معدل الجرعة

  ساعة/ميكروسيفرت

 بعد الوفاة حسابياً  عند وقت ما

  معدل الجرعة

  ساعة/ميكروسيفرت

  قياسياً  تول للميبمتابعة اليوم األ 

 

 العضو متر0.01 متر1.0  متر 0.01  متر 1.0

7 535  26   الغدة الدرقية 1800

7 86  26   الصدر 290

7 22  26   المثانة 73

 دقيقـة 45 يلقـد اسـتغرق طبيـب البـاثولوج: ثنـاء فحـوص مـا بعـد الوفـاة أــــــ  2
التحنـــيط  وأقـــام بإعـــداد الجثـــة  يالـــذ ،المشـــرحة يوظـــل فنـــ. فحـــص مـــا بعـــد الوفـــاةفـــي 

، تـم إجـراء فحـص مراقبـة الوفـاة وبعـد. دقيقـة 90بالغرفة لمـدة  متواجداً وتنظيف الغرفة، 
  . على مسافة بعيدة )LB123( يوث باستخدام جهاز العداد التناسبالتل

وعلى الرغم من ارتداء طبيب الباثولوجي لقفازين تلوثـت أيـدي طبيـب البـاثولوجي 
ــم يــنخفض مســتوى وبعــد غســل األ ،2ســم/بيكريــل 5 إلــى ووصــل مســتوى التلــوث يــدي ل

لـــم يرغـــب و . قـــد يـــنخفض إذا قـــام بقـــص أظـــافره لمســـتوى نصـــحناه بـــأن هـــذا او . التلـــوث
رض أي ولـم تتعـ. وقت إضافي في إجـراء إزالـة التلـوث يقضاء أفي  طبيب الباثولوجي

أما األداة الوحيدة ذات مستويات التلوث العاليـة و التـي . أجزاء أخرى من جسده للتلوث
بعـد و . المـخإلـى  لاتخاذ قرار بشأنها هو المشـرط المسـتخدم للوصـو آخر و  شيءتطلب ت

  .  2سم/بيكريل 3قل من أإلى  غسيل المشرط بالماء البارد انخفضت مستويات التلوث
  

א א א
 تنصح الئحة مجموعـة القـوانين الطبيـة و قـوانين طـب األسـنان بالمملكـة المتحـدة

ــائمشــيعي إلــى  تعليمــات للمجازفــة إلرســالهامــات نوعيــة و يضــرورة وجــود تقيإلــى   زالجن
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مـان لتعليمات متطلبات الصحة و األيجب أن تتضمن او . والقائمين على تشريح الجثث
ذلــك إذا المشــرحة بهــا والعــاملين مــع اإلشــعاع و  يلتــي يجــب إخطــار القــائمين بالعمــل فــا

تى نتأكد مـن االلتـزام بالتشـريعات، يجـب حو . ملون مع هذا األمر للمرة األولىكانوا يتعا
يــتم فيــه تنــاول المــادة ول الوقايــة اإلشــعاعية أو القســم الــذي ؤ مــن مســ(تــوفير اإلرشــادات 

لقـد و . الجثمـان معـه وعن الجثة ومـن يتعامـل مشـيع جفراوذلك فيما يتصل باإل) المشعة
  : كانت النصائح التي أصدرناها كالتالي 

 منهم مباشـرةمشيعي الجنازات و إلى  يجب أن تؤخذ الجثة مباشرة من المشرحةــــــ 
 . أو حرق الجثة كان الدفنمإلى 

  . ن ال يتم رؤية الجثة أيجب ــــــ 
  . ن ال يتم تحنيط الجثة أيجب ــــــ 
  .يجب أن ال تقترب أي امرأة حامل من الجثة ــــــ 

 
א

نــه مــع أعلــى  بــالتمريض كافــة أعضــاء الهيئــة العاملــة فــي النهايــة يمكننــا طمأنــة
ن الجرعــة التــي ســتتلقاها الهيئــة القائمــة علــى إفــ ،مالئمــةوجــود استشــارة وقايــة إشــعاعية 

ا بيكريــل ميغـ  800إلـى تصــلالتـي  رعايـة المـريض العــاجز فـي أعقــاب تناولـه الجرعــة
 مـن الضـروري الحصـول علـى استشـارة الوقايـةو . قليلة جرعة  ستكون 131- اليود من

 إلعطـــاءمـــن يمكـــن أن تهـــتم األقســـام بأفضـــل ز و . اإلشـــعاعية فـــي حالـــة وفـــاة المـــريض
  .االستشارة في مثل هذه الحاالت و خارج نطاق ساعات العمل الطبيعية 

  مدحت شعبان السيد منصور. د: ترجمة                                           
  المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا اإلشعاع                                         

  هيئة الطاقة الذرية المصرية                                                
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אא א א א
א א א א

א(  )א

Abstract 
The integrated management of natural resources in accordance with 

the application of a wide range of nuclear technology, enabled the 
agricultural operations to shift towards a high level of productivity in a 
sustainable manner and, at the same time, reduced greenhouse gas 
emissions, which helps in addressing climate change. 
Through this article, we will review what has been provided by nuclear 
techniques in favor of sustainable development of agriculture and food. 
These nuclear techniques have been developed in labs and fields of the 
IAEA and have been tested and applied by many scientists and researchers 
around the world, including what have been accomplished by Iraqi scientists 
at the Iraqi Atomic Energy Commission.   

 

ن توفر البذور واألسمدة ذات الكفاءة يعد من العمليات المهمة جدًا لكنها ال إ
تحل لوحدها معضلة اإلنتاج الزراعي والغذائي المستدام ما لم تعالج مشاكل تدهور 

إن اإلدارة . لخإ...لزراعيةفات اضرار المتزايدة لآلة مياه الري واألاألراضي وشحّ 
المتكاملة للمصادر الطبيعية وبالتوافق مع تطبيق مدى واسع من التقنيات النووية 

ل نحو مستوى عالي من اإلنتاجية وبصورة يمكن العمليات الزراعية الحالية من التحوّ 
اعد في سي مّمافيئة دوفي نفس الوقت باإلمكان خفض انبعاث غازات ال ،مستدامة
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غذية المتاحة خرى البد من التصدي لنوعية األأة من جهو  .التغيرات المناخيةمعالجة 
غذية المالئمة والغنية ذ البد من التأكد من توفر األإطفال والشبان، وبالتحديد لأل

  .  سعار مالئمةأبالمغذيات األساسية والفيتامينات وب
لطرائق ن نستعرض ما قدمته التقنيات واأسنحاول  المقالةومن خالل هذه 

لى التنمية المستدامة للزراعة والغذاء والتي تطورت في مختبرات وحقول إالنووية 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتلك التي اختبرت و طبقت من قبل العديد من العلماء 

رجاء العالم ومنها العراق وما قدمه الباحثون العراقيون خالل أوالباحثين في مختلف 
  . طاقة الذرية العراقيةعملهم في منظمة ال

 

א א א א א  א

نشطة والبرامج الزراعية المستدامة التي تدخل فيها التقنيات والطرائق ن األإ
  : جمالها ضمن المواضيع التاليةإكان من باإلأ الّ إالنووية عديدة ومتنوعة 

  
  نتاج المحاصيلإ خصوبة التربة والري و ــــــ  1

في تتبع  (Stable)والمستقرة Isotopes)   (Radioactiveنظائر المشعةتستخدم ال
كذلك قياس توفر  ،ضافتها للتربةإلها بعد سمدة وتحوّ و تحسس مسار األأو قياس أ

يضًا التقنيات النووية لتحديد رطوبة التربة أواستخدمت . المغذيات في التربة والنباتات
ومن ثم تحسين المسار الطبيعي لتثبيت  في حين تم توظيف النظائر المستقرة لقياس
وبما يسهم في تقليل االعتماد على  ،النتروجين وفق مفهوم اللقاحات البيولوجية

كمية في الدراسات ال (15N)روجين المستقر تيتم استخدام نظير الن .سمدة الكيميائيةاأل
نظمة األ يه ففي البيئة ومسار متبقيات سمدة النتروجينيةلسلوك النتروجين وتحوالت األ

  . البيئية ــــــالزراعية 
التقنيات والطرائق النووية في تحديد  ن تساعدأوفي مجال علوم التربة يمكن 

ضع ومصدر السماد فضًال عن تشخيص اسمدة مثل التوقيتات والمو فضل لألدارة األاإل
كمية نتاجية بنفس اإل هعطائإي أ خذ المغذيات واستخدامها،أالصنف النباتي الكفؤ في 

  . قل من السمادأ
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خرى تستخدم النظائر المشعة والمستقرة في دراسات تثبيت النتروجين أمن جهة 
شجار وخصوصًا تلك التي يمكن االستفادة منها في تحسين نواع األأمن قبل بعض 
  . لخإ...و كأخشابأو غذاء للحيوانات أو كمصدر للوقود أخواص الترب 

  : المستقرة والمشعة أن تلعب دورًا مهمًا فييمكن للتقنيات النووية والنظائر 
رض نتاجية األإ التغلب على تأثيرات التغير المناخي في نوعيه الترب و ــــــ 

  . غراض الزراعة المستدامةأل
كسيد أ انيوزيادة مسك ث) البيت الزجاجي(تقليص انبعاث غازات الدفيئة ــــــ 

 .راضي الزراعية المنتجة والحديةالكربون في األ
رضية والمصادر األ) سمدةمثًال األ(تحسين الحفاظ على المدخالت الخارجية ــــــ 

 . والمائية وبالتالي تحسين الزراعة المستدامة وحماية البيئة وتحسين معيشة الفالحين
  : نشطة في هذا المضماروفي العراق شملت األ

في تقييم مسار نواتج  )60Co, 131 I,  8 Sr,137Cs(استعمال النظائر المشعة مثل ــــــ 
االنشطار والمتساقطات في الترب ضمن منظومات مختبرية معدة لهذا 

  .الغرض
كمقتفيات لتقييم  59Feو  63Cuو  45Mnو  65Zn استعمال النظائر المشعةــــــ 

  .  تحّول كل عنصر وتوزع أشكاله في مختلف الترب العراقية
وتحديد  باألمالح المتأثرة الترب صالحإ طرائق لتقييم 36Clو  Na22استعمال ــــــ 

  . كمية المياه الالزمة إلزالتها
 الترب من واستخالصه وتحوله الفسفور تفاعل معدل لتحديد P32 استعمالــــــ 

  . الجبسية
 والتثبيت النتروجينية األسمدة كفاءة لتقييم 15N مثل المستقرة النظائر استعمالــــــ 

 . للنتروجين البيولوجي
 المشعة النظائر زالةإ في المتعاقبة الزراعة دور لتقييم 137Csو  60Cr استعمالــ ــــ

  . الملوثة الترب من
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دراسة تأثير مخلفات المجاري المعالجة باإلشعاع في إنتاجية الذرة الصفراء ــــــ 
 . وبعض خواص التربة

  
 الكيميائيات الزراعية ومتبقياتهاــــــ  2

المشعة وعلى نطاق واسع في  (Tracers)مقتفيات تستخدم النظائر أو ال  
في معرفة  يسهمت تقنية المقتفألقد  .دراسات مسار الكيميائيات الزراعية ومتبقياتها

في  14Cمصير المبيدات، حيث يفضل عند تنفيذ مثل هكذا تجارب استخدام النظير 
 .في تلك المركباتالمركبات المراد دراستها وبمواقع محددة  (labeling)او تعليم ترقيم 

جل أسمدة والمغذيات ومن ر االستخدام الفعال للمبيدات واألوالهدف من ذلك هو تطوي
كما وتستخدم المركبات . زالة كل التأثيرات الجانبية غير المرغوب فيهاإو أتقليص 

طالقها والتي يمكن أن إاع المبيدات المسيطر على المشعة والمرقومة في تطوير أنو 
ها إلى تقليص كميات المبيدات المستعملة وتحسين درجة األمان يؤدي استخدام

بضمنها (التلوث البيئي للمستخدم وغيره من الكائنات غير المستهدفة وكذلك خفض 
   . فضًال عن الوصول إلى مكافحة آفات فعالة واقتصادية) رضي والماءالتلوث األ
  

  مكافحة اآلفات الحشريةــــــ  3
الطريقة األساسية في مكافحة اآلفات الحشرية وستبقى تعد المبيدات الحشرية 

كذلك في المدى المنظور، لذلك فإن هذه المبيدات ستستمر في إحداث ضرر وتلوث 
ن مثل هذه إ .لمثل هذه المبيداتعن أن الحشرات ستصبح مقاومة  بيئي فضالً 

وكان  لى البحث عن طرائق بديلة لمكافحة اآلفات الحشرية،إ سباب وغيرها قادتاأل
التي تعتمد على تحديد  (Sterile Insect Technique)من بينها تقنية الحشرات العقيمة 

فة آبكونها موجهة نحو نوع تتصف تقنية الحشرات العقيمة . الحشرات المستهدفة نسل
غالبًا ذكور اآلفة (طالق حشرات إ اج و نتإمنة بيئيًا حيث يتم خاللها آمحدد و 
وساطة أشعة غاما أو األشعة السينية، وعند تزاوج هذه عقيمة جنسيًا ب) المستهدفة

ل ال تتمكن البيوض التي الحشرات في الحقل مع اإلناث الطبيعية المتواجدة في الحق
طالقات وبأعداد وعبر تكرار هذه اإل. فراد جديدةناث من الفقس وٕانتاج أتضعها اإل
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ونتيجة كون . ة المستهدفةكافية من الذكور العقيمة يمكن التوصل إلى إبادة سكان اآلف
على المدى البعيد تم تطبيقها في مكافحة أو إبادة ً مثل هذه التقنية آمنة بيئيًا واقتصاديا

عدد من اآلفات الحشرية في مقدمتها الدودة الحلزونية للعالم الجديد التي تصيب 
هة الماشية وذبابة التسي تسي والعديد من أنواع ذباب الفاكهة وخصوصًا ذبابة فاك

البحر األبيض المتوسط وبعض أنواع حرشفية األجنحة مثل دودة ثمار التفاح وحفار 
  .إلخ ... ساق الذرة األوروبي والعثة ذات الظهر الماسي 

وفي العراق تم تنفيذ عدد من البرامج البحثية والريادية الخاصة باستحداث العقم 
اآلفات الحشرية ذات شعاع في بعض أنواع والموروث بوساطة اإلالجنسي الكامل 

األهمية االقتصادية مثل أنواع عث التمر ودودة ثمار الرمان ودودة جوز القطن 
الشوكية وحفار ساق الذرة ودودة درنات البطاطا وذبابة ثمار القرعيات والدودة 
الحلزونية للعالم القديم بهدف تطبيق تقنية الحشرات العقيمة للحد من أضرار هذه 

  .اآلفات المهمة 
  

  تربية وتحسين النباتــــــ  4
إن الهدف العام الستخدام التقنيات النووية وخصوصًا استحداث الطفرات في 

فكل . النباتات هو تحسين مستويات األمن الغذائي من خالل اإلنتاج الزراعي المستدام
الجهود في هذا المجال موجهة نحو تحسين اإلنتاج ونوعيته من خالل زيادة أنواع 

وتكيفها لالستخدامات المحلية فضًال عن التصدير وبالتالي زيادة  المحاصيل
  . المدخوالت وتطوير الحياة االقتصادية واالجتماعية

وخالل السبعين سنة السابقة فإن العديد من برامج التربية والتحسين في العالم قد 
 (Neutron accelerator) ترونيةاستخدمت األشعة السينية وأشعة غاما والمعجالت الن

ألغراض استحداث الطفرات في مختلف أنواع النباتات وخصوصًا محاصيل الحنطة 
وتتمثل أكثر المواصفات أهمية، التي من الممكن . الخ...زوالشعير والذرة واألر 

الحصول عليها بوساطة التطفير باإلشعاع وذات العالقة بالتطوير الزراعي المستدام، 
  :في 

باتات لآلفات مما يقلل من استخدام المبيدات الكيميائية زيادة في مقاومة النــــــ 
  .في عمليات المكافحة وبما يساعد في حماية البيئة من تأثيراتها الجانبية 
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تحسين المواصفات الزراعية للمحاصيل مثل زيادة تحملها لظروف الجفاف ــــــ 
التكيف والتملح والحرارة وظروف الشتاء القاسية وبهذا تمّكن المحاصيل من 

  .لظروف األراضي الحدية
تقصير فترة النمو لتجنب االنجماد واآلفات والسماح بعمليات الدورات ــــــ 

طول أقصر وسيقان (الزراعية لمحاصيل أخرى وتحسين مقاومة االضطجاع 
مّما يعطي المحاصيل فرصة أفضل في ظروف المطر الكثيف ) أكثر صالبة
  .والعواصف

 .ن خالل تحسين عملية تثبيت النتروجين على سبيل المثالتحسين اإلنتاج مــــــ 
 لفسيولوجيافي الدراسات التجريبية  ةاستخدام النظائر المشعة والثابت دىأكما 

النبات إلى تقدم كبير في فهم اآلليات األساسية لعملية البناء الضؤئي 
(Photosynthesis) يضية والمسارات األ(Metabolic Pathways)  األخرى المركزية.  

وفي العراق تم استخدام اإلشعاع المؤين في استحداث الطفرات الوراثية في 
بعض المحاصيل الزراعية المهمة وجرى تنفيذ العديد من برامج التربية والتحسين في 
هذا المضمار أثمرت عن تسجيل واعتماد أكثر من عشرة أصناف من الحنطة الخشنة 

الصويا وصنف من زهرة الشمس وآخر من وصنفين من الباقالء وأخرى من فول 
يزال العديد منها يزرع في  القطن تتصف جميعها بمواصفات زراعية مرغوبة حيث ال

عن استنباط ثالثة أصناف من الحنطة متحملة لمستويات ً حقول المزارعين ، فضال
عالية من الملوحة واستنباط صنفين من األرز متحملة للملوحة والجفاف باستخدام 

كما درس تحسين صفة تحمل زهرة الشمس . نيات النووية والتكنولوجيا اإلحيائيةالتق
شجار التفاح والنخيل والموز للملوحة والجفاف خارج الجسم الحي باستخدام أصول وأ

نتاجية الذرة إلزيادة ) التحفيزية( شعاعية المنخفضةاإل واستخدمت الجرعات. أشعة غاما
  .الصفراء 
  

  اإلنتاج والصحة الحيوانيةــــــ  5
نتاجية حيوانات المزرعة إتحسين استخدمت التقنيات النووية بصورة واسعة ل

وٕايجاد المضافات العلفية المناسبة للعالئق ذات النوعية المنخفضة المستخدمة من قبل 
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كما أن التقنيات النووية تستخدم حاليًا وبصورة واسعة ألغراض . صغار المزارعين
صطناعي للحيوانات وخصوصًا األبقار، كذلك تستخدم من قبل األطباء التلقيح اال

من جهة أخرى استخدمت . البيطريين لتشخيص األمراض ومراقبة برامج مكافحتها
التقنيات النووية في تشخيص مسببات زيادة حموضة المياه وخصوصًا البحار التي 

  . هاتعد إحدى العوامل المسؤولة عن انخفاض المخزون السمكي في
شعاع تخدام الواسع للنظائر المشعة واإلومنذ خمسينيات القرن الماضي بدأ االس

ذ اشتقت معظم إللحيوانات،  (Clinical) والسريرية  (Metabolic)في الدراسات األيضية
  . معلوماتنا عن األيض من الدراسات التي أجريت باستخدام هذه التقنية الفريدة

  : خدامات تقنيات النظائروفيما يلي بعض األمثلة عن است
  .في العالئق  لقياس التأين14C و I125ــــــ 
لقياس الكتلة الميكروبية خارج وداخل الجسم الحي، وبما  32Pو35S و 15Nــــــ 

  . يمّكن من اختيار العالئق على أساس كفاءة إنتاج الميكروبات للبروتين
حيوانات ونوعية مصادر حامض البوليك لتقييم الحالة التغذوية لل 14Cــــــ 

 .العالئق
 . ختبار المناعة اإلشعاعية للبروجيسترون لتحفيز الكفاءة التكاثرية للمجتراتإــــــ 
التعليم المزدوج لجزيئات الماء لتقدير استهالك الطاقة وتركيبة الجسم والحد ــــــ 

 . األدنى لأليض وٕانتاج الحليب في الماشية
الناجحة لإلشعاع المنبعث من مصادر مشعة أو وهناك العديد من التطبيقات 

 (Electromagneticطيسيةشعاع الكهرمغنالمختلفة لمولدات اإل من األنواع

(Generators وفي العراق أجريت . في دراسات صحة الحيوان واإلنتاج الحيواني
تجارب عن إمكانية استخدام كسبة زهرة الشمس والقطن المعاملة باإلشعاع في العالئق 

بأشعة غاما ) السليلوزية(مخلفات الزراعية كما تم اجراء تجارب عن معاملة ال. غذائيةال
، وكذلك استخدام أشعة غاما للتخلص من ًفي العالئق أيضا الغذائيةلتحسين قيمتها 

الستخدامها في عالئق  (Sesbania) في الباقالء والسيسبان الغذائيةبعض المحددات 
  . األسماك
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  لجة األغذيةحفظ ومعاــــــ  6

سنة،  30على الرغم من استمرار البحوث في مجال تشعيع الغذاء ألكثر من 
فإن هذه الطريقة قد دخلت منذ ثمانينيات القرن الماضي حيز التطبيق الفعلي في 

وجاء اهتمام الصناعات الغذائية بطريقة تشعيع الغذاء بعد أن . الصناعات الغذائية
لمكثفة التي أجراها الخبراء وتوصيات منظمة الصحة أصبحت مقبولة نتيجة الدراسات ا

التي أشارت إلى أن عمليات التشعيع وبجرعات تصل إلى حد  (WHO)العالمية 
  .ال ترتبط بأي خطر سّمي  (Pasteurization)البسترة 

  :تشتمل التطبيقات المستعملة لتشعيع الغذاء حاليًا على ما يلي 
للقضاء على الحشرات والحد من  اراتتعقيم التوابل وغيرها من البه) 1( 

كسيد ي تعامل في الوقت الحاضر بمادة أالتتأثيرات السموم البكتيرية والفطرية و 
  . اإلثيلين 
 تخفيض أعداد بكتريا السالمونيال في الغذاء للتقليل من حاالت التسمم) 2(

  . الدواجن واألسماك واللحوم الحمراء الطازجةً وخصوصا
االستوائية وشبه االستوائية إلطالة العمر التسويقي لها  تشعيع الفواكه) 3(

  .  وتأخير نضجها
السيطرة على اإلصابات الحشرية وخصوصًا في ثمار الحمضيات ) 4(

  . واألسماك المجففة والبقوليات والمكسرات
طالة إ لسيطرة على التلف وقتل الحشرات و تشعيع الخضر لمنع التزرع وا) 5(

  . العمر التسويقي لها
 من التمور لحفظ) غاما( ةالمؤين باألشعة المعاملة استخدام تم العراق وفي 
 والفنية العلمية بالجدوى الخاصة الدراسات إنجاز تم حيث بالحشرات اإلصابة

 الوكالة تبنت  لذلكً تبعا باإلشعاع، المخزونة التمور لحفظ والمؤسساتية واالقتصادية
 اإلشعاعية الجرعاتً وخصوصا المشروع هذا عن قةالمنبث النتائج الذرية للطاقة الدولية
 شعاعيةاإل الجرعات تحديد تستهدف التي الدراسات من العديد إجراء تم كما. المناسبة
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 كما. المحاصيل لهذه التخزيني العمر وٕاطالة والثوم والبصل البطاطا في التزرع لمنع
 لألكل قابلة أغشية تصنيع في غاما بأشعة  المعاملة من االستفادة إمكانية درست
 جهة من.  (Corn Zein) الذرة وزين الحنطة (Gluten)غلوتين  من اإلحيائي والتحلل
 كما للقشدة، والفيزيائية الكيميائية الصفات بعض في غاما شعةأ تأثير تقييس تم أخرى

. المحلي البقري النقانق منتوج في النترايت بقايا اختزال في غاما أشعة استخدمت
 من عدد في التغذوية المحددات بعض من التخلص في غاما أشعة واستخدمت
 . )والعدس والحمص الباقالء( البقوليات
  

  ةــــــالتغذيــــــ  6

عديدة وخطرة لذلك  التغذية سوء جراء من واالقتصادية االجتماعية التبعات إن
 تُبذل الجهود الكبيرة ألجل الحد من مخاطر هذه المعضلة الصحية ذات األساس

في تشخيص ً مهماً دوراً وتلعب التقنيات النووية والنظائر المستقرة تحديدا. التغذوي
  .  مشاكل نقص التغذية وزيادة كفاءة التداخالت المستخدمة

حالة شعة في دراسات المقاييس المهمة لوتستخدم التقنيات النووية والنظائر الم
وم في الجسم وكمية الحليب الكلى للطاقة وكتلة اللح الحرقنسان مثل لإل التغذية

ية هذه التقنيات على دراسة تأثير عوامل التغذ كما تساعد. المأخوذ عن طريق الثدي
وغيرها المتسببة في ضعف نمو األجنة وتحديد تأثير التقدم في العمر في أيض 

عن دراسة أيض الكالسيوم في كبار السن وتأثيره في مرض ً الطاقة والمغذيات، فضال
  . (Osteoporosis) وهن العظام

 Isotopeتخفيف النظير(النظائر المستقرة  وفي العراق تم استخدام تقنية

Dilution ( لتقييم الحالة التغذوية لألمهات الحوامل والمرضعات وحساب كميات
شعة غاما في تحسين القيمة التغذوية أواستخدمت . ناولة من قبل األطفالالحليب المت

عن معاملة بعض منتجات األلبان باإلشعاع المؤين لغرض  ًوالحسية للبقوليات، فضال
خفض الحمل الميكروبي بما يسمح باستهالكها من قبل األشخاص الحساسين 

  . والمرضى
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א א א א א
ة نفذت العديد من أوجه التعاون مع ـــرة البحوث الزراعيـــمنذ تأسيس دائ

ة المعنية باالستخدامات السلمية للطاقة الذرية ـــة والدوليـــة واإلقليميـــعربيات الـــالمنظم
اون ـــع التعـــالل مشاريـــن خـــك مـــة وذلـــؤون الطاقـــة شـــر مديريـــذاء عبـــة والغـــفي الزراع

 (Coordinateوبرامج البحوث التنسيقية  (Technichal Cooperation)ي ـــالفن

(Research Program قليميةوالمشاريع اإل(Regional Projects)   والزماالت التدريبية
(Fellowship Training)  والزيارات العلمية(Scientific Visits) واستقدام الخبراء 

(Expert Mission) .  
تبعا لذلك تم تنفيذ العديد من مشاريع التعاون الفني واكتساب المهارات ونقل 

  :ة المفيدة إلى العراق ومنها التقنيات النووي
 .تشعيع األغذية للسيطرة على اآلفات الحشرية وحفظ األغذية ــــــ  1
 .تطبيق تقنية الحشرات العقيمة للسيطرة على اآلفات الحشرية ــــــ  2
ستراتيجية الستحداث الطفرات في المحاصيل اإلإستخدام أشعة غاما ــــــ  3

 .ات مرغوبة والحصول على أصناف ذات مواصف
 .إستخدام النظائر المستقرة في دراسات التربة واألسمدة  ــــــ 4
 .إستخدام المجسات النترونية في دراسات المحتوى المائي وتوفره للنبات ــــــ  5
 .في الترب العراقية   (Trace elements)كيمياء العناصر االستشفافية ــــــ  6
 .المناعة اإلشعاعية  تحاليلفي إستخدام النظائر المشعة ــــــ  7

وهناك خطط موضوعة لزيادة حجم التعاون وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين 
العراقيين لوضع الحلول للمعضالت التي تواجه القطاع الزراعي والغذائي في العراق 

  :ومنها البرامج التالية 
 .مشعة طرائق جديدة لتحديد انجراف الترب باستخدام النظائر الــــــ  1
إستخدام النظائر المستقرة لتحديد كفاءة األسمدة النتروجينية والملقحات ــــــ  2

 .الميكروبية وتطوير طرائق تسميد فعالة 
 . إستخدام التقنيات النووية لتحديد االستهالك المائي للمحاصيل ــــــ  3



  
  
  
  
  
  
  
 
  

  1/2016ـــــــ العدد  28نشرة الذرة والتنمية ـــــــ المجلد 
 

34 
 

 .لمطورة إستخدام النظائر المستقرة لتقييم كفاءة األسمدة العضوية اــــــ  4
إستخدام النظائر المشعة لتطوير برامج زيادة محتوى الكربون العضوي في ــــــ  5

 .الترب وتحديد كفاءة نضوح الترب المتأثرة باألمالح لمكافحة التصحر 
إستخدام التقنيات النووية واألحيائية في تربية وتحسين المحاصيل ــــــ  6

 .الملوحة وخصوصًا استنباط أصناف مقاومة للجفاف و 
 .إستخدام التقنيات النووية في مكافحة اآلفات الحشرية ــــــ  7
 .إستخدام التقنيات النووية في حفظ األغذية ــــــ  8
 .تحسين إنتاجية حيوانات المزرعة عبر تقنية نقل األجنة ــــــ  9

  .إدخال التقنيات الحديثة في مزارع األسماك ــــــ  10
  حسين فاضل الربيعيالدكتور                                                      

  دائرة البحوث الزراعية                                                         
  وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية                                                   
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Abstract 
Irradiation processes are defined as subjection of industrial products to 

ionizing radiation of appropriate energy and for a limited time inside the 
irradiation unit. Products are exposed to radiation in order to make a certain 
change in properties according to a desired application. Effects of irradiation 
can appear in the form of a change in the mechanical properties or a change 
in the physical properties. Irradiation processes are used in food 
preservation and in the sterilization of surgical equipments, including plastic 
tools which can be damaged by heat treatment. 

An accelerator based approach as radiation source is well developed in 

several industrial radiation processing sectors in the world such as; 

biological, polymers industry and environment applications. To enhance 

Iraqi current demands in those fields and for medical and industrial isotopes 

production, an electron accelerator technique was suggested to fulfill the 

feasibility study for this project. 

 
א

تعرف على أنها تعريض المنتجات الصناعية إلى اإلشعاع المؤين بطاقة 
يتم   وعند نهاية عمليات التشعيعمناسبة ولفترة زمنية محددة داخل وحدة التشعيع؛ 

                                                 
نولوجيــــا ــــــــــ جمهوريــــة محاضــــرة عامــــة ألقاهــــا الــــدكتور زاريــــة آزت ســــركيس مــــن وزارة العلــــوم والتك (*)

العراق، في المؤتمر العربي الثاني عشـر لإلسـتخدامات السـلمية للطاقـة الذريـة الـذي نظمتـه الهيئـة 
العربيـــة للطاقـــة الذريـــة بالتعـــاون مـــع هيئـــة الطاقـــة الذريـــة المصـــرية وعقـــد فـــي مدينـــة شـــرم الشـــيخ 

  . 20/5/2015ــــــ  16بجمهورية مصر العربية خالل الفترة 
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 أو رفعها بكل سهولة في حالة المسرعات إغالق المصدر اإلشعاعي من الكهرباء فقط
ريض المنتجات لإلشعاع بهدف إجراء التغيير يتم تع. امافي حالة مصدر أشعة غ

وتشمل األشعة المؤينة الجسيمات الذرية . المطلوب في خواصها وحسب التطبيق
والنووية واألشعة الكهرمغنطيسية؛ حيث تتفاعل هذه األشعة مع المادة بآلياتها المختلفة 

اإلشعاعية في تختلف التأثيرات . على طبيعة اإلشعاع وطاقتها وطبيعة المادة" معتمدة
المواد الصلبة عنها في الموائع ويمكن أن تظهر آثار التشعيع على شكل تغير في 

الساكنة مثل المرونة والقساوة  والديناميكية مثل االحتكاك (الخواص الميكانيكية 
مثل الموصليـة الحراريـة والممانعـة (وتغير في الخواص الفيزيائية ) الداخلي واإلجهاد

إن تعريض الخاليا الحية لإلشعاع األيوني يؤدي إلى تعطيل نشاطها ). الكهربائية
الكيميائي وتدمير الخاليا السرطانية كما يؤدي إلى قتل البكتيريا؛ ومن ثم فإنه يستعمل 

؛ ومنها البالستيكية والتي يمكن أن طعمة وفي تعقيم المعدات الجراحيةفي حفظ األ
لتشعيع بامتصاص الطاقة اإلشعاعية وتنتهي تبدأ عمليات ا. تتلف بالمعالجة الحرارية

عندما تتوازن المادة حراريًا ويحدث بين هاتين العمليتين عدد من العمليات المتعاقبة 
  :كما يلي 
ة في ـــة اإلشعاعيـــة امتصاص الطاقـــة بمرحلـــة والمتمثلـــة الفيزيائيــــالمرحلـ أ ــــــ

  .  ادةـــالم
يائية الكيميائية وهي مرحلة انتقال الطاقة بين النواتج المرحلة الفيز  ب ــــــ

  . الوسطية
؛ وتكون عادة سريعة )مرحلة إعادة التوازن الكيميائي(المرحلة الكيميائية  ج ــــــ

  . وتكوين للجذور الحرة في المواد الصلبة
  

  المختلفة تشعيع الموادأ ــــــ 

ونــات إلــى تــأثيرات مهمــة علــى ال يــؤدي تشــعيع المعــادن بأشــعة غامــا أو باإللكتر 
خـواص المعــدن عــدا حـدوث تغيــرات فــي درجـة حــرارة المعــدن، أمـا التشــعيع بالجســيمات 
. الثقيلة فيؤدي إلى تشوهات وعيوب نتيجـة التصـادم مـع الـذرات التـي تـزاح مـن مواقعهـا
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يصـــبح الفـــوالذ المقـــاوم للصـــدأ هشـــًا نتيجـــة تشـــكل فقاعـــات ميكرويـــة مـــن الهليـــوم عنـــد 
 يعتمــد. ترونــاتشــوائب الناتجــة عــن التفاعــل مــع النبجســيمات ألفــا أو بســبب الالتشــعيع 

وعلــى طاقــة اإلشــعاع  هاباألســاس علــى خواصــعلــى المــواد الســيراميكية تــأثير اإلشــعاع 
التلــف اإلزاحــي  إلــىإلتالفــي فــي المــواد الســيراميكية ايعــزى تــأثير اإلشــعاع . تهــاطبيعو 

معـدل اإلتـالف فـي  ويعتمـد .الـدقيق هـاتركيب علـىالتأين وانتقال الطاقـة  يؤثرويمكن أن 
 ادو ن مـدى حساسـية المـإ .هـالكترونـي علـى مكوناتللشعاع اإل هانتيجة تعرض هذه المواد

ويـــؤدي تشـــعيع . لـــى درجـــة التبلـــورإعتمـــادًا ع نـــوع اإلشـــعاع تكـــون أكبـــرلالســـيراميكية 
هــذا . لــة المعــادنالعــوازل بالجســيمات المشــحونة الثقيلــة إلــى تغيــرات بعديــة مماثلــة لحا

وتــــزداد الجســــيمات الناقلــــة للكهربــــاء فــــي العــــوازل المشــــعة نتيجــــة انتقــــال اإللكترونــــات 
  .  وتتناقص بعد انتهاء التشعيع إلى أن تصل إلى قيمة قريبة من القيمة األصلية

إن تشعيع المـواد العضـوية الصـلبة يتميـز عـن المـواد السـائلة بـأن الكثافـة العاليـة 
عملية االستقرار عن طريق االرتباط مع المكونات المجاورة أكثـر مـن للوسط تؤدي إلى 

ســتخدم وي. التفكــك، كمــا يكــون مســار األشــعة أقصــر ومــن ثــم تكــون كثافــة الشــحنة أكبــر
ـــة اإل اإلشـــعاع والمســـرعات ـــد مـــن التطبيقـــات  فـــي لكتروني ـــوليمرات العدي ؛ الصـــناعيةللب

  . الصناعيةرية البوليمخاصة تحسين األلياف و التنمية  فيتستخدم ف
ن انتشــار نــواتج التشــعيع أســرع بكثيــر فــي الموائــع منــه فــي األجســام الصــلبة، و كــي

يكــــون و . وبالتحديـــد فـــي األوســـاط الغازيـــة، مّمـــا يــــؤدي إلـــى تـــأثير أقـــل لنـــوع اإلشـــعاع
امتصــاص أشــعة غامــا فــي الغــازات منخفضــًا نتيجــة كثافتهــا القليلــة لــذلك يــدرس تشــعيع 

  .ت ألفا أو البروتونات الغازات باستعمال جسيما
  

  تشعيعبعض تطبيقات الب ــــــ 

اقتحمــت تقنيــات التشــعيع مجــاالت عديــدة وتركــزت بشــكل رئيســي علــى اســتعمال 
ــــت ــــر الكوبال ــــدة عــــن  60 -أشــــعة غامــــا الصــــادرة عــــن نظي ــــة المتول والحــــزم اإللكتروني

م المســــرعات اإللكترونيــــة، حيــــث بــــرزت تطبيقاتهــــا فــــي مجــــال تشــــعيع األغذيــــة وتعقــــي
يـــة وعبــوات دوائ ضــماداتالمنتجــات الطبيــة واألدوات الجراحيـــة المختلفــة مثــل اإلبـــر وال
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، ويتسـبب تعـريض هـذه المنتجـات إلـى )والتي يتعذر تعقيمها حراريًا أو كيميائياً (وغيرها 
  .اإلشعاع في قتل الجراثيم والفطريات 

ســــتخدم بعــــض تقنيــــات التشــــعيع فــــي التحضــــير الكيميــــائي، إذ يمكــــن تحضــــير ت
 يثيـــلبـــروم اإلمثـــل تحضـــير (مركبـــات وفـــق تفـــاعالت ال تتحقـــق فـــي الشـــروط العاديـــة 

معالجــــة ميــــاه النفايــــات  وفــــي )وبــــروم الهيــــدروجين غــــاز اإليثيلــــينبتشــــعيع مــــزيج مــــن 
 أكاسـيد النتـروجينعند تشـعيع غـازات حاويـة علـى . الكيميائية وغازات العادم الصناعية

أو حمـض  حمـض اآلزوتتتشـكل جزيئـات  بخـار المـاءبوجـود  ثاني أكسـيد الكبريـتأو 
أمــا الميــاه الحاويــة علــى ملوثــات عضــوية فــيمكن . أســمدةالكبريتيــك والتــي تتحــول إلــى 

تفكيكهــــا بــــالتعريض إلــــى األشــــعة المؤينــــة، إضــــافة إلــــى قتــــل الميكروبــــات والفطريــــات 
  .وتعقيمها 

  
א א א

تتركـــز األنشـــطة العلميـــة الحديثـــة علـــى اســـتثمار األشـــعة المؤينـــة فـــي مجـــاالت 
دراسـات ـد وتعـــ. ةـوث المتقدمــة والبحـة والزراعة والبيئة والصناعيــة الطبيــالتنمية المختلف

مثــــال واضــــح علــــى حجــــم  1995و 1991الجــــدوى االقتصــــادية فــــي أمريكــــا للســــنوات 
ــ إيجــاد ثاالســتثمار فــي المــوارد البشــرية مــن حيــ دة مــن جهــة وٕانتــاج ـل جديـــرص عمـــف

؛ الــذي يمثــل مقارنــة بــين )1(وتصــدير مــن جهــة أخــرى وكمــا هــو موضــح فــي الجــدول
حجــــم االســــتثمار فــــي مجــــالي إنتــــاج الطاقــــة الكهربائيــــة مــــن المفــــاعالت النوويــــة وبــــين 

فــي أمريكــا للعــامين  اإلشــعاع وتطبيقاتهــا الصــناعية المختلفــة مصــادر عمليــات إلنتــاج
تبــــين نتــــائج الجــــدول النســــب العاليــــة لالســــتثمار واإلنتــــاج لمصــــادر . 1995و 1991

بالنســبة إلــى إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن  %79" اإلشــعاع المختلفــة حيــث تبلــغ تقريبــا
بعـــض  بـــينمقارنـــة ) 1(الشـــكل رقـــم  ويمثـــل. %21" الطاقـــة النوويـــة والتـــي تبلـــغ تقريبـــا

، حيــث تــأتي كنــدا فــي المرتبــة األولــى فــي فــي حجــم اإلســتثمار للمصــادر المشــعة الــدول
ج المبينـة فـي إن النتـائ". االستثمار واإلنتاج بينما تبقى أمريكا في المرتبة الرابعـة عالميـا

ضـرورة وأهميـة االسـتثمار واالهتمـام بإنتـاج المصـادر  وضحت) 1( والشكل) 1(الجدول 
  .لمي التطبيقي المشعة في الوطن العربي وذلك لزيادة مواردها وفرص البحث الع
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  )1(جدول رقم 
  1995و  1991تثمار الصناعي لإلشعاع في أمريكا ولعامين يمثل حجم اإلس

  السنوات
1991  1995  

/  المبيعات
  مليار دوالر

الوظائف 
  بالماليين

مليار /المبيعات
  دوالر

الوظائف 
  بالماليين

مصادرعمليات إنتاج
  اإلشعاع

257 3.7 331  4  

ئية منإنتاج الطاقة الكهربا
  الطاقة النووية

73 0.4 90  0.4  

  4.4  421  4.1  330  اإلجمالي

  
  

  )1(شكل رقم 
  مقارنة بين بعض الدول في حجم اإلستثمار للمصادر المشعةيمثل 

 كندا
 اسبانيا
 البرازيل

 تقانات التشعيع
 المكسيك

 كوريا الجنوبية
 لنداهو 

 بلجيكا
 السويد

 األرجنتين

 مليار دوالر
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א א א
 المشعة المتقدمة إلنتاج النظائر تالتقنيا من واحدة اتتقنيات المسرع تعتبر       

توجيه المسرع ب يقوم. العربية الدول بلدان العالم ومنها بعض أغلب فيوالمتوفرة 
تطبيق مجاالت  ة باتجاه الهدف من خالليطاقة حرك وٕاكسابه المشحونة األجسام
باتجاه  ن شعاع ينطلقيلتكو  يتم تحديد مسار هذه الجسيمات. ومغنطيسية كهربائية
لتفادي تشتت  الهواء منًا مفرغ سطوانة المسرعاداخل هذا المسار ويكون ، الهدف

  .  المسرعة جسيماتال
تستخدم النظائر المشعة في الطب إما على شكل سائل يدعى بالمستحضرات 

المشعة من أجل التشخيص والعالج أو كمصادر صلبة مغلقة للعالج فقط  لصيدالنيةا
ا المستحضرات أم. وتستخدم في العالج اإلشعاعي الموضعي لألمراض السرطانية

الصيدالنية المشعة فإنها تستخدم للدراسات والتصوير التشخيصي ومنها نظير 
من الدراسات التشخيصية لتقييم  %80كثر من يستخدم ألف(99mTc)  شيومالتكن

يوضح عمليات وفكرة التفاعل ) 2(والشكل . الوظائف الحيوية ألجهزة الجسم المختلفة
الطبيعي بدنوم يمن ثالثي أكسيد الموليزيائي ير والفصل الكيميائي والفوالتحض

(MoO3) 99حيث سيولد نظير ، الستخدامها في التطبيقات الطبيةmTc  وبنقاوة عالية
  .ومن مواد ال تعتبر نووية 

  :أهم وأبرز المتطلبات التشغيلية للمسرع هي كما يلي و 
  ميغا إلكترون فولط 35 الطاقة الالزمة بحدودــــــ 
  ميكرو أمبير 250 بحدودالتيار ــــــ 

  . زمن التشعيع بحدود مائة ساعةــــــ 
؛ ]5المرجع [تم تهيئته وتحضيره وحسب البحث المنشور  MoO3الهدف من ــــــ 

وقد . كوري؛ وهذا اإلنتاج متوقع له بأنه سيكفي حاجة العراق اليومية 30وذلك إلنتاج 
الفصل الكيميائي  إلنجازالبحثي  تم تهيئة واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنجاح المشروع

ضمن التقنيات المعتمدة في روسيا وأرمينيا وٕانتاج النظائر المشعة باستخدام مسرع 
  . خطي وبقدرة عالية 
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  )2(شكل رقم 

  الطبية يبدنوم ولتطبيقاتهيوضح فكرة التفاعل والتحضير والفصل لثالثي أكسيد المول

 א

 مهم ةالعربيبلداننا ي لإلشعاع والمصادر المشعة في والتطبيق الصناع اإلنتاج
أشارت دراسات الجدوى ؛ حيث التطبيقية نجاز البحوثوإ عمل الفرص  وذلك لزيادة
تكنولوجيات التشعيع تتميز و . لها في العالم حجم االستثمار الكبير إلىاالقتصادية 

قتل و نشاط الكيميائي العلى تعطيل  هاإشعاع قدرةب )ومنها الطبية( الصناعيةللمنتجات 
رفع درجة حرارة النموذج المعرض في تسبب تدون أن ة البكتيرية و الخاليا الميكروبي

هي الفريدة والوحيدة المستخدمة لتعقيم  ت، وبالتالي تصبح هذه التكنولوجياةلألشع
يعتبر إنتاج النظائر المشعة و . تتأثر بالحرارة يالتو  البوليمريةالمواد واألدوات 

ر النووية من أبرز وأهم الطبية التشخيصية والعالجية ومن المواد األولية غي لألغراض
حواِر إجراء ويعد . ، والتي تتميز بالكلفة المناسبة وٕاجراءات السالمة واألمانالمنتجات

 ةالمختلفالتشعيع الستثمار تقنيات  ةالمتقدم العالميةمع معاهد ومراكز البحوث  فّعال
  ن مع دول العالم وضمن ورش عمل مشتركة وزماالت دراسيةوفتح آفاق جديدة للتعاو 

  .لتعريف بهذه التقنية وتطبيقاتها المختلفة أمرًا ضروريًا ل
  الدكتور زاريه آزات سركيس                                                      
 كنولوجيا العراقيةوزارة العلوم والت                                                   
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     ∗  
للمناخ، وتأييده استخدام الطاقة النووية لألغراض  بعد انعقاد مؤتمر باريس

السلمية، وتحرك الصين بجدية لبناء محطة نووية كل شهر، ظهرت الحاجة إلى 
 . اليورانيوم وتزايدت أهمية الحصول عليه

منذ حادثي  وهو وقود المفاعالت النووية ــــــ ، تفاوتت أسعار اليورانيوم ــــــريخياً تا
% 60، فقد هوت األسعار بنسبة 2011تسونامي توهوكو ومفاعل فوكوشيما في عام 

وفي أواخر . 2014دوالر للباوند الواحد في منتصف عام  30لتصل إلى ما يقارب 
كما أغلقت دول أخرى  .ووية إغالقًا تاماً ، أغلقت جميع منشآت اليابان الن2013عام 

وعلى أي حال، فإن االعتماد على . من ضمنها ألمانيا وسويسرا، محطاتها النووية
الفحم البني والرياح واألنظمة الشمسية على نطاق واسع، لم يلبِّ احتياجات ألمانيا، 

تفع مجددًا، لكن األسعار ستر . ولم يوفر الكهرباء بكلفة معقولة وثابتة في اليابان
  : ألسباب عدة، منها اليورانيوموالتوقعات متفائلة بشأن 

قبل شهور ) سينداي(أعادت اليابان تشغيل المفاعالت النووية في محطة ــــــ 
  . محطة لديها 54محطة نووية من مجموع  40قليلة، وستعيد غالبًا تشغيل 

جيدًا للطلب المستقبلي إن إنشاء الصين محطات الطاقة النووية يعد مؤشرًا ــــــ 
. مفاعًال آخر قيد البناء 25مفاعًال نوويًا، و 26ويعمل في الصين . على اليورانيوم

  . 2030محطة أخرى ُيخطط بناؤها بحلول عام  100باإلضافة إلى نحو 
الكهربائية  وتبلغ السعة. الهند في طور توسع مهم إلنتاج الطاقة النوويةــــــ 

 األربعةخالل األعوام  غيغا واط 10ع إلى ، لكنها سترتفيغا واطغ 5.7الحالية للبالد 
  . المقبلة، مما سيفرض ضغوطًا على الطلب العالمي لليورانيوم

                                                 
  . 11/1/2016بتاريخ  "فوربس الشرق األوسط"موقع  *
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من المفاعالت القائمة  %90أما في أميركا، فسيعاد قريبًا ترخيص نحو ــــــ 
األعوام  للطاقة النووية خالل عامًا، لتبقى أكبر منتجألربعين عامًا وأخرى لعشرين 
 100المقبلة على األقل، إلى حين استكمال الصين بناء وحداتها الجديدة، وهي  العشرة
  . محطة

وعلى أي حال، فإن تعطيل مفاعالت اليابان لبضعة أعوام، أدى إلى تراكم نحو 
عليها الوفاء بعقود التزويد  كان مليون باوند من اليورانيوم، في الوقت الذي 120
  . ٍف إلمداد محطاتها المعاد تشغيلها طوال عقد كاملوهذا كا. القائمة

وبالرغم من أن أسعار النفط هبطت مؤخرًا، إال أن أسعار اليورانيوم ثابتة 
وتتأثر باإلنتاج الذي يتأثر بالطلب، أو بالمخزون من حيث فائض اليورانيوم . عموماً 

دين كاملين منذ باإلضافة إلى أنه خالل عق .من مخزونات األسلحة المستخدمة كوقود
، استخدمت المخزونات الوفيرة من اليورانيوم في االتحاد السوفييتي وأميركا 1980عام 

وقودًا للمفاعالت النووية، كجزء من االتفاقات الهادفة إلى تخفيض عدد األسلحة 
لكن عندما  .النووية، مما حافظ على انخفاض أسعار اليورانيوم وٕانتاج المناجم

وأدت كارثة فوكوشيما إلى هبوط . زونات غدت األسعار أكثر تقلباً استنفدت تلك المخ
آخر لألسعار بسبب انخفاض الطلب، حيث كانت اليابان ثالث أكبر منتج للطاقة 

  . النووية آنذاك، بعد أميركا وفرنسا
وبالتالي، فإن ألسعار اليورانيوم أثرًا ضئيًال على الطاقة النووية، ألن الوقود جزء 

. لفة الكلية، وتتحدد كلفة الوقود بتكاليف التصنيع، وليس بكلفة اليورانيومبسيط من الك
كما ال تتوقف قرارات بناء المحطات النووية على إمدادات اليورانيوم، بينما تتوافر 

  . مخزونات كافية منه في العالم إلنتاج الطاقة النووية على أي مستوى وآلالف السنين
ة العالمية الذي تقوده الصين، من المفترض أن إن تزايد إنتاج الطاقة النووي

دوالر للباوند الواحد خالل العقد  60 - 40يؤدي إلى استقرار أسعار اليورانيوم بين 
وهذا ينسجم مع التوسع في إنتاج الطاقة النووية، ودورها في معالجة االحتباس . المقبل
  . الحراري
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   :       ∗  
، وكشفت صحيفة ى المفاعالت النوويةتسعى عدة دول أفريقية للحصول عل

الفرنسية عن أن عدة دول أفريقية تمتلك برامج تحاكي برامج الطاقة " سليت أفريك"
النووية مما جعلها أكثر رخاء وتمتلك تكنولوجيا حديثة للغاية مما يجعلها في مقدمة 

 . الدول النامية

على أفريقيا، حيث  جديداً  الصحيفة أن الطاقة النووية ال تعد أمراً وأوضحت 
خمسينيات القرن الماضي عندما امتلكت جمهورية الكونغو الديمقراطية أول  يظهرت ف

 .ةير برامج ذات صلة بالطاقة النوويمفاعل نووي، وتعتزم عدة دول أفريقية تطو 
 خاصاً  نووياً  مفاعالً  12ب من ولفتت الصحيفة إلى أن القارة السمراء تضم ما يقر 

أن جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة التي تمتلك  دول أفريقية، إالّ  8باألبحاث داخل 
 مفاعالت القدرةإلى امتالك  لكن قائمة الدول التي تسعى لتوليد الكهرباء مفاعالً 

  .ة النووية طويل
دأ من الفحم ، تبى الطاقةوتتاح أمام عدة دول خيارات على صعيد الحصول عل

إلى الطاقة الطبيعية المتجددة، لكن بعض  بالغاز الطبيعي ووصوالً  المثير للجدل مروراً 
 .ة نووية ال غنى عنها من أجل التنميالدول ترى أن الطاقة ال

مثل كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا تسلك طريق  وأكدت الصحيفة أن دوالً 
طويلة األمد من أجل  وضعت خططاً  النووية بخطى ثابتة حيث القدرةالحصول على 

الوصول إلى االستقرار االقتصادي بل واالستقرار األمني فيما يتعلق بالطاقة مثل 
قام فريق من الوكالة  وقد .طتأثر اقتصادها بتغيير أسعار النفما ي نيجيريا التي دائماً 

عام الماضي الدولية للطاقة النووية بعدة زيارات إلى كينيا والمغرب ونيجيريا منذ ال
يتسنى لها العمل  لتحديد المشاكل وطرح الحلول والتوصيات المناسبة لكل دولة كي

 . ةبالطاقة النووي

وي ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن أول خطوة من أجل تشغيل المفاعل النو 
من اإلنتاج العالمي  %20، وتساهم القارة األفريقية بنسبة هي الحصول على اليورانيوم

                                                 
  . 27/1/2016بتاريخ " البوابة نيوز"موقع  *
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دولة أفريقية مناجم إلنتاج اليورانيوم على رأسها جنوب  34يوم حيث تمتلك لليوران
  . أفريقيا وماالوي وناميبيا والنيجر

ا دفعها للبحث في الخارج عن ن الخبرة األفريقية في القطاع النووي محدودة ممّ إ
الخبرة التي تمكنها من تحقيق حلمها النووي، حيث تعاونت مع عدة قوى غربية مثل 

ا والواليات المتحدة لكن الصين وروسيا كان لهما نصيب األسد من التعاون فرنس
اع أن التعاون األفريقي الروسي في القط حيثاألفريقي في مجال الطاقة النووية، 

ر بوتين يساعد جنوب ييبدو أن الرئيس الروسي فالديمو النووي يعود إلى عدة أعوام 
مؤخرا اتفاقية مع " روزاتوم"وقعت شركة  أفريقيا في تطوير مفاعالتها النووية، كما

  . 2025نيجيريا من أجل إنشاء مفاعل نووي من المقرر أن يعمل بحلول عام 
وفيما يتعلق بالصين، فإنها تغزو السوق األفريقية في جميع المجاالت السيما 

، حيث قامت بتوقيع ما دفعها إلى اختراق قطاع الطاقةخالل العشرة أعوام الماضية م
 تظلو  .2025بالبالد سيتم تشغيله بحلول مع كينيا حول بناء أول مفاعل نووي عقد 

ستراتيجية ع أفريقيا للحفاظ على قوتيهما اإلمصلحة الصين وروسيا وراء هذا التعاون م
، وهكذا للحصول على مصدر دائم لليورانيومواالقتصادية فضال عن محاوالتهما 

يما يتعلق بسباق أمن الطاقة العالمي، تصبح بكين وموسكو في الخطوط األمامية ف
  .ء اسية والتجارية مع القارة السمراتهما السياباإلضافة إلى تعزيز عالق

 
   "CABRI"    ∗  

كابري الحرجية مرة أخرى بعد عدة سنوات من  الفرنسي حقق مفاعل األبحاث
لبرنامج الدولي لمفاعل ا يمكن اآلن البدء باإلعداد لتشغيلو . ديلأعمال الترميم والتع

دولة  12من  اً شريك 18وينطوي البرنامج على . لدراسة حوادث التفاعل (CIP)كابري 
وتحت إشراف وكالة  (IRSN) الفرنسي معهد الحماية اإلشعاعية واألمان النووي ةبقياد

  . (OECD)التابعة لمنظمة  (NEA)الطاقة النووية 
                                                 

  . 2016 يرالصادر في ينا 38العدد " IRSN UPDATES" مترجم من *
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ادث خالل ح. تحديد حوادث عادية لتقييم سلوك المفاعل في حاالت الحوادثتم 
الوقود التي تشكل قلب المفاعل خاضعة  مصفوفات، يمكن أن تكون بعض التفاعلية

من الثانية، مّما يعّرض عناصر الوقود ألحمال  ةألجزاء قليل القدرةلزيادة كبيرة في 
لذا فمن الضروري التحقق تجريبيًا من آثار و . كبيرة للغاية يمكن أن تتسبب في تدميرها

السالمة والتكيف مع معايير هذه األحمال على عناصر الوقود من أجل فهم هوامش 
هذا هو الهدف من اختبارات الوقود التي أجريت لمفاعل كابري . السالمة عند الضرورة

  .في العالم  ىخر أ منشأةذي الخصائص البارزة التي تجعله متفردًا عن أي 
اختبارات على أنواع مختلفة من  10يتكون البرنامج الدولي لمفاعل كابري من 

عند ) (MOX)مزيج من أكاسيد اليورانيوم أو  (UO2)ثاني أكسيد اليورانيوم (الوقود 
وسيوفر البرنامج . مختلفة (Cladding)درجات احتراق مختلفة، باستخدام مواد تغليف 

ة التي لوحظت في قضبان الوقود والتي يمكن كيكانيفهمًا أوسع للعمليات الحرارية والمي
وقد وصل . الحادث باألخص خالل مرحلة متقدمة من وقوعأن تنال من سالمتها، و 

، مّما يشير إلى بدء المرحلة التقنية األخيرة 2015المفاعل إلى الحرجية في أكتوبر 
  .قبل بدء التشغيل العملي لهذا البرنامج الدولي الختبار الوقود 

  
         ""∗  

الوكالة الدولية للطاقة الذرية السعي ضمن المحاوالت الدولية الحثيثة  تعتزم
لتطويق انتشار فيروس زيكا عن طريق تعريض ذكور البعوض الناقل للمرض 

  .إلشعاعات قد تحد من تكاثر البعوض الناقل للفيروس
أو  السينية ألشعةلأن ثمة إمكانية لتعريض ذكر البعوض  الوكالة وأوضحت

 . والقضاء على مادته الحيوية التي تسمُح له بالتوالد والتكاثر أشعة غاما
األشعة في المختبرات ثم  وتقوم الخطة على تعريض ذكور البعوض لتلك

إطالقها إلى الخارج، لتصبح إناث البعوض غير قادرة على تلقيح بويضاتها بعد ذلك، 
  . يةئايمواد كيم ةاألمر الذي يخفض عدد البعوض دون استخدام أي

                                                 
  . 3/2/2016بتاريخ " Sky News عربية" موقع *
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وترى المنظمة أن تقنية إصابة البعوض بالعقم، قد تساعد العالم على تخطي 
للعدوى،  عالمية، جراء االستفحال الشرسالصحة ال حالة الطوارئ المعلنة من منظمة

 . وفق ما ذكرت رويترز
ويرتقب أن يعقد مسؤولون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقاء مع مسؤولين 

  . من فبراير الجاري، لبحث خطة األشعة السادس عشربرازيليين، في 
 والسلفادور طلباً  إلى جانب البرازيل قدمت بلدان أخرى مثل المكسيك وغواتيماال

 . لدى الوكالة الدولية لالستفادة من تقنية محاربة البعوض باألشعة
تقلص عدد البعوض بشكل يويتوقع باحثون أن تستغرق الخطة أشهًرا حتى 

الفت، في الوقت الذي تنبه المختبرات الطبية في دول غربية إلى أن تطوير لقاح 
    . فعال ضد المرض لن يتم في ظرف وجيز

  
       ∗  
عدة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا عن خططها لتبّني الطاقة  أعلنت بلدان
لمتحدة في اإلمارات العربية ا وُتعد. تنويع الطاقة في المستقبلالنووية كجزٍء من 

عربية، لتصبح الدولة جهة بناء أولى محطات الطاقة النووية الكالطليعة بين قريناتها 
وفيما تسعى هذه البلدان . األولى منذ سبعة وعشرين عامًا التي تبني أول مفاعل نووي

إلى تلبية حاجاتها المتزايدة من الطاقة، فهي مضطّرة ألن تزن بين فوائد الطاقة النووية 
رير للسالم الدولي في تق" كارنيغي"وتكاليفها المتناَزع حولها، بحسب ما قالت مؤسسة 

 . نشرته أخيراً 
قد تصبح محطات نووية جديدة قيد العمل في مختلف أنحاء منطقة الشرق 

في  بركةالوسيحظى مشروع موقع . لعقد المقبلاألوسط وشمال إفريقيا على مدى ا
غيغاواط، كما ُيتوّقع أن تبدأ  5.6اإلمارات العربية المتحدة بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 

، وأن تصبح الوحدة النهائية قيد العمل 2017يد الكهرباء في العام الوحدة األولى بتول
  .، ليؤّمن مجموع الوحدات ربَع حاجة البالد تقريبًا من الكهرباء2020في العام 

                                                 
  . 9/2/2016موقع صحيفة الوسط البحرينية، بتاريخ  *
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وستحذو المملكة العربية السعودية حذوها بخّطة نووية هي أكثر طموحًا، تشتمل 
، تفوق طاقتها اإلنتاجية 2032على بناء ستة عشر مفاعًال نووّيًا بحلول العام 

ئة من حاجة البالد من افي الم 15ُيتوّقع أن تؤّمن (ميغاواط  17اإلجمالية الـ
 . 2022ومن الُمتوّقع أن يصبح المفاعل األول قيد العمل في العام ). الكهرباء

وسية الحكومية للطاقة إضافًة إلى ذلك، وّقع األردن اتفاقًا مع المؤسسة الر 
، إلنشاء أول محطة للطاقة النووية في األردن، بطاقة إنتاجية تبلغ )وماتز رو (الذرية 
وّقعت مصر  بدورها،. 2023ميغاواط، وُيرّجح أن يبدأ تشغيلها في العام  2000

عشرة  يمفاعالت على مدى السنوات االثنت لبناء أربعة" اتومز رو "أيضًا اتفاقًا مع 
 . ميغاواط 1200المقبلة، تبلغ الطاقة اإلنتاجية لكلٍّ منها 

وتدرس الجزائر، التي ُتدير مفاعَلين بحثيَّين منذ أوائل التسعينّيات في مدينَتي 
أما الكويت وُعمان وقطر، فقد ألغت . الدرارية وعين وسارة، خياراتها في هذا الصدد

اقة النووية في اليابان خططها النووية في أعقاب حادث محطة فوكوشيما دايتشي للط
 . 2011في العام

فعلى الصعيد العالمي، تجهد . لم ُيحسم بعد الجدل الدائر بشأن الطاقة النووية
وعلى رغم التقّدم . نمّوها منذ أكثر من خمسين عاماً  الطاقة النووية للحفاظ على وتيرة

تزال التحّديات قائمة منذ أول استخداٍم للطاقة النووية ألغراٍض سلمية  التكنولوجي، ال
، يكسبه تارًة مرات عديدةر النقاش بشأن المسألة النووية في يدو  .في الخمسينيات

 امّ ممؤّيدو الطاقة النووية، ويخسرونه طورًا لصالح معارضي الطاقة النووية، وهكذا 
   .يعيق إسهام الطاقة النووية في إجمالي الطاقة العالمية

 
"  "        ∗  

أعلنت مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية عن إنتهائها من اختبار التوازن المائي 
بالمنطقة الغربية ألبوظبي  البركةالبارد بنجاح في المحطة النووية األولى في موقع 

 . والذي يمثل خطوة مهمة تجاه االستعداد للعمليات التشغيلية
                                                 

  . 16/2/2016موقع صحيفة البيان اإلماراتية بتاريخ  *
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ناصر نظام التبريد وأنظمة الضغط وتمثلت مهمة االختبار في التحقق من أن ع
العالي في المفاعل تلبي معايير السالمة والجودة التي وضعتها الهيئة االتحادية للرقابة 

وفي االختبار استخدمت المياه المعالجة لملء الدائرة الرئيسية بعدها عملت . النووية
آمنة ومناسبة مضخات التبريد بالمفاعل على ضخ هذه المياه للحفاظ على درجة حرارة 

 .  أثناء العمليات داخل المفاعل
وأشارت مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية إلى أن هذا اإلنجاز يأتي في إطار 
النجاحات التي حققتها خالل مسيرتها في تطوير محطات الطاقة النووية السلمية في 

 ة نقلدولة اإلمارات على نحو آمن ووفق أعلى معايير الجودة مثل تشغيل محط
ت والمحطة الثانية وربطها بشبكة الكهرباء في دولة اإلمارا الطاقة من المحطة األولى

ختبار التوازن المائي البارد إضافة إلى إنهاء مبنى احيث ساهم هذا اإلنجاز في نجاح 
 .  الخدمات اإلضافية للمحطة األولى

محطة نقل ختبار التوازن المائي البارد في المحطة األولى وتشغيل امع إنهاء و 
حتياجات اا لتوفير ربع همن تحقيق هدف دولة اإلمارات العربية المتحدة قتربتالطاقة 

دولة اإلمارات من الكهرباء الضرورية باستخدام الطاقة النووية المستدامة التي تنعدم 
 .ًا ات الكربونية تقريبفيها االنبعاث

الكهرباء المتولدة الجدير بالذكر أن محطة نقل الطاقة تتمثل مهمتها في نقل 
" ترانسكو"ظبي للنقل والتحكم  من محطة براكة إلى خطوط التوزيع التابعة لشركة أبو

التي بدورها تتصل بخطوط هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي 
ستساهم  ،وعلى الصعيد المحلي. مستقبالً الحتمالية نقل الطاقة إلى دول الخليج 

ى المنازل نقل الطاقة الكهربائية التي تولدها المحطة إل محطة نقل الطاقة في
فيما ستتمكن محطة براكة من استخدام الكهرباء من الشبكة  ،والمؤسسات في الدولة

 .  لدعم عمليات بدء التشغيل واالختبارات
ويعتبر تحقيق هذا اإلنجاز خطوة إضافية ستفتح الطريق لتحقيق المزيد من 

على سير عمليات  وتركز المؤسسة حالياً . المرحلة المقبلة النجاحات في المشروع في
وقد . زام بأعلى معايير الجودة واألماناإلنشاء في محطة براكة للطاقة النووية مع االلت



  
  
  
  
  
  
  
 
  

  عالميةو  عربية أخبارتقارير و   
 

51 
 

فيما  %64والثانية إلى  %84وصلت نسبة إنجاز المحطة األولى إلى أكثر من 
 . %58وصلت نسبة إنجاز المشروع الكامل إلى 

ل المحطات النووية األربع ستبلغ القدرة اإلنتاجية الكلية للمحطات وبعد استكما
ميغاواط من الطاقة النووية اآلمنة والفعالة والموثوقة والصديقة للبيئة  5600نحو 

  . وذلك حسب الموافقات الرقابية والتنظيمية
  

         ∗  
سيا والجزائر في جلسة مشتركة خطة عمل لالنتقال إلى مستوى ممثلو رو ناقش 

 . جديد من التعاون في مجال االستخدام السلمي للطاقة الذرية
الروسية للطاقة النووية، أن البلدين " آتوم زرو "أفادت الدائرة الصحفية لشركة و 

 وذكرت .وضعا خطة لتعزيز التعاون في مجال االستخدام السلمي للطاقة الذرية
التفاقية بين الحكومتين الروسية والجزائرية حول التعاون  الشركة في بيان لها، أنه وفقاً 

في آذار الجاري /مارس 2في مجال االستخدامات السلمية للطاقة الذرية، تم في 
جزائري، للجنة التنسيق المشتركة، من أجل بحث  ــــــ الجزائر، عقد أول اجتماع روسي

 . الذرية ألغراض سلميةمشروع استخدام الطاقة 
 وترأس الوفد الجزائري محمد دردور رئيس لجنة الطاقة الذرية الجزائرية

"COMENA" ، إدارة األعمال الدولية ومن الجانب الروسي نيكوالي دروزدوف مدير
 . "آتوم زرو "لشركة 

اتفاقية  2014أيلول عام / وفي وقت سابق، وقعت روسيا والجزائر في سبتمبر
ركة حول التعاون في مجال االستخدام السلمي للطاقة الذرية، ومن بين حكومية مشت

المجاالت الرئيسية للتعاون بموجب االتفاقية، بناء محطات الطاقة الذرية ومفاعالت 
وٕازالة البحوث النووية في الجزائر، واستخدام المفاعالت النووية إلنتاج الطاقة الحرارية 

ولوجي المشترك واالستكشاف واستغالل رواسب مياه البحر، والتنقيب الجي ملوحة
                                                 

  . 4/3/2016، بتاريخ "RT Arabic"روسيا اليوم بالعربية موقع  *
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اليورانيوم، ودورة الوقود النووي، وٕادارة معالجة الوقود النووي والنفايات المشعة وٕاعادة 
  .التدوير

إمكانية استخدام التكنولوجيا النووية في الزراعة  وذكرت االتفاقية أيضاً 
الطب، بما في ذلك إنتاج النظائر والبيولوجيا وعلوم التربة والموارد المائية والصناعة و 

  . المشعة
  نهلة نصر. م:  ترجمة وٕاعداد                                                     
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1         )     :

27  29/1/2016(  

المدير العام للهيئة في أعمال  وة اإلتحاد العربي للكهرباء شاركبناء على دع
ء الذي عقد في مدينة مراكش ــــــ المملكة المؤتمر العام الخامس لإلتحاد العربي للكهربا

ن عن وقد شارك في المؤتمر المسؤولو  .29/1/2016ــــــ  27خالل الفترة المغربية 
ثلون عن العديد من الشركات المهتمة بقطاع مإنتاج الكهرباء في الدول العربية وم

  .إنتاج الكهرباء في الدول العربية والدولية 
مستقبل الطاقة النووية في الدول "ة ورقة علمية حول قدم المدير العام للهيئ

وقد صدرت عن المؤتمر  .أس إحدى الجلسات العلمية للمؤتمركما تر " العربية
  :التوصيات التالية 

  ــــــ البيانات والمعلومات 1
إستمرار اإلتحاد العربي للكهرباء في إصدار اإلحصائيات والبيانات السنوية ــــــ 

قة الكهربائية في الدول العربية، باإلضافة إلى دليل محطات الكهرباء المتعلقة بالطا
  . ، وذلك بالتعاون مع الجهات العربية المعنيةوخرائط الربط الكهربائي

  ــــــ األطر التشريعية 2
ــــــ العمل على تطوير األطر التشريعية لقطاع الكهرباء في الدول العربية، بما 

  . ، طبقًا لظروف وٕامكانات كل دولةي مشتركيضمن وجود سوق كهرباء عرب
ــــــ تعظيم دور القطاع الخاص في العمل على المشاركة في أسواق الطاقة 

  .الكهربائية في الدول العربية من خالل آليات عمل ُتزيد من تنافسية السوق 
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ــــــ تطوير تشريعات أسواق الطاقة الكهربائية في الدول العربية بحيث تستوعب 
  . صادر المختلفة إلنتاج الكهرباء كالطاقة النووية، والطاقة المتجددة، والفحمالم

فاءة ــــــ إعتماد برنامج متكامل لتطوير آليات وضع وتقييم ومتابعة إجراءات ك
تبّني تشريعات وأنظمة للحد من ظاهرة التعدي على و  ،الطاقة في المنطقة العربية

  .شبكات الكهرباء والعبث بالعدادات 
  ــــــ المشروعات 3

ــــــ السعي الستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي وتقويته، واإلستفادة من 
  .قطاعات في ساعات الحمل القصوى وتقليل اإلنالتفاوت 

  . ــــــ العمل على تحقيق الربط الكهربائي بين الدول العربية وأوروبا
ونقل وتوزيع  تحسين كفاءة إنتاج ــــــ تشجيع الدول العربية على تنفيذ مشروعات

  .العمل على إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء ، و واستهالك الطاقة الكهربائية
  . ــــــ العمل على توسيع االعتماد على الغاز الطبيعي إلنتاج الكهرباء

  . ــــــ إنشاء محطات كهربائية جديدة لمواجهة األحمال الكهربائية المستقبلية
  . وسع في استعمال الشبكات والعدادات الذكية لدى شركات الكهرباءــــــ الت

  ــــــ مصادر التمويل 4

ــــــ تشجيع مؤسسات الطاقة الكهربائية في الدول العربية على تعظيم استفادتها 
  . من برامج التمويل التي تتيحها البنود وصناديق التمويل العربية والدولية

  . طر اإلستثمار في مشروعات إنتاج الكهرباءــــــ دراسة آليات خفض مخا
ــــــ التسعير السليم بحيث تعكس التعريفات الكهربائية كلفة الكهرباء الفعلية في 

  . تشجيع القطاع الخاص على اإلستثمار في مشاريع الطاقةو  ،اإلقتصاد الوطني
  ــــــ التوعية وبناء القدرات وتبادل الخبرات 5

تحاد العربي للكهرباء في تقديم برامج تدريبية في المجاالت ــــــ مساعدة ودعم اال
  .المختلفة إلنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء 
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والمؤسسات العربية والدولية ــــــ التعاون والتنسيق بين اإلتحاد العربي للكهرباء 
  . صصة بالتدريب ونقل الخبرات، مع إيالء برامج كفاءة الطاقة أولوية خاصةالمتخ

زيادة التنسيق بين منتجي الكهرباء من مصادر الطاقة غير التقليدية ومشغلي ــــــ 
  . الشبكات الكهربائية لتعظيم اإلستفادة من الطاقة المنتجة من هذه المشروعات

  . األجنبيةو الدول العربية  ــــــ تبادل الخبرات واإلستفادة من تجارب
  

2             
      )  :28  

29/2/2016(  

 29/2/2016و 28عقدت األمانة العامة لجامعة الدول العربية في مقرها يومي 
المؤتمر المشترك الثاني بالتعاون مع المجلس المصري للشؤون الخارجية، بصفته 

االنعكاسات األمنية اإلقليمية "حول  2016الرئيس المنسق للمنتدى العربي النووي لعام 
، تحت رعاية معالي األمين العام لجامعة "1+5لالتفاق اإليراني مع مجموعة دول 

  . نبيل العربي الذي افتتح أعمال المؤتمر . الدول العربية د
طاقة الذرية كبار المسؤولين شارك في المؤتمر باإلضافة إلى الهيئة العربية لل

في الدول العربية، ورؤساء وأعضاء مراكز الدراسات اإلستراتيجية العربية، ورؤساء 
المؤسسات الفكرية والثقافية، ومنظمات المجتمع المدني العربية  المعنية، باإلضافة 

ومثل الهيئة السيد ضو مصباح . إلى عدد من الخبراء السياسيين والعسكريين العرب
اإلستراتيجية العربية لإلستخدامات السلمية "دير الشئون العلمية الذي قدم ورقة بعنوان م

  . "2020للطاقة الذرية حتى عام 
وتعرضت فعاليات المؤتمر لمناقشة التحديات األمنية التي تواجهها األمة 

  : العربية، وكيفية مواجهتها، وذلك من خالل المحاور اآلتية
  .القومي العربي تحديات األمن :  ألولا

  . 1+5االتفاق النووي اإليراني مع مجموعة دول :  الثاني
  . االنعكاسات األمنية لالتفاق النووي اإليراني:  الثالث
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  . االتفاق النووي اإليراني واالستخدامات السلمية للطاقة النووية:  الرابع
نووي نظرة مستقبلية حتى مؤتمر مراجعة معاهدة حظر االنتشار ال:  الخامس

 .  2020عام 
 : خلصت فعاليات المؤتمر إلى التوصيات اآلتيةوقد 

 . العمل على إرساء استراتيجية شاملة لألمن القومي العربي ــــــ 1

 علي تقوم ةالنووياألسلحة  نتشاراعدم  معاهدة مصداقية أن علي التأكيد ــــــ 2
 النووي نتشاراال وعدم نوويال السالح نزعالمتمثلة في  الثالث، ركائزها بين التوازن

 . النووية للطاقة السلمية ستخداماتاالو 

 المنطقة بإنشاء الخاص األوسط الشرق قرار إعادة النظر فيالتأكيد على  ــــــ 3
 .  عدم انتشار األسلحة النووية معاهدة وتمديد مراجعة مؤتمر عن الصادر الخالية

معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ضرورة انضمام إسرائيل بدون تأجيل ل ــــــ 4
 . وٕاخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 .تفاق النووي في تنفيذ اال 1+5التأكد من جدية إيران ومجموعة الدول  ــــــ 5

مراوغة التي وال مماطلةسعي الدول العربية لبذل الجهود الالزمة إلنهاء ال ــــــ 6
 . األوسط الشرق فياألسلحة النووية  من الخالية المنطقةتحول دون إنشاء 

التأكيد على أن فرص نجاح مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار األسلحة  ــــــ 7
 . ومستقبله تتوقف على مدى االلتزام بقرارات األمم المتحدة 2020النووية لعام 

 ستشارياال الرأي تنفيذ النووية الدول بعض عاقةإمن  القلقاإلعراب عن  ــــــ 8
 . 1996 عام الصادر الدولية العدل لمحكمة

 تحملل النوويةالنووية الخمس الحائزة على األسلحة  الدولدعوة  ــــــ 9
 . المنصوص عليها في المعاهدة  ولياتهاؤ مس

بالدور اإليجابي  بما يؤمن لها القيام" الهيئة العربية للطاقة الذرية"دعم  ــــــ 10
رية في الدول العربية، وتفعيل والفّعال في مجال االستخدامات السلمية للطاقة الذ

 . 2009ستراتيجية العربية النووية التي تم اعتمادها خالل قمة الدوحة عام اإل
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ستراتيجية العربية النووية في تنمية عادة التأكيد على أهمية تنفيذ اإلإ ــــــ 11
 . السلمية للطاقة النووية، وعلى أهمية وجود برامج نووية عربية سلميةاالستخدامات 

الجانب القانوني المترتب على  في النظردعوة المراكز البحثية العربية ب ــــــ 12
  . لمعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الالنهائي المد قرار

حيازة األسلحة  الستمرار اإلعراب عن القلق من اآلثار اإلنسانية الكارثية ــــــ 13
 .وخاصة إسرائيل  األطراف وغير األطراف في المعاهدة، النووية في الدول

تنسيق المواقف العربية خالل المحافل الدولية التأكيد على أهمية مواصلة  ــــــ 14
  . وأهمية الحفاظ على هذا التماسك في المواقف العربية في المؤتمرات القادمة

  
3      )    :13  17/3/2016(  

 الذرية بناًء على التنسيق بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة
قطاع دورة الوقود النووي وتقنية النفايات، قام سعادة  ــــــ وبدعوة من قسم الطاقة النووية
المحجوب المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية  األستاذ الدكتور عبد المجيد

بحضور المؤتمر األوروبي السنوي لمفاعالت األبحاث الذي عقد في مدينة برلين 
  . 17/3/2016ــــــ  13:  خالل الفترة

  : جتماع إلى مناقشة المحاور اآلتيةهدف هذا اال
 . دورة الوقود النووي لمفاعالت األبحاث ــــــ
 . الحرجة وتحت الحرجة: فاعالت األبحاث منخفضة القدرةم ــــــ
 . إستخدامات مفاعالت األبحاث ــــــ
 . الطرق المبتكرة في فيزياء المفاعالت والديناميكا الحرارية ــــــ
 . مشاريع مفاعالت األبحاث الجديدة ــــــ
 . تشغيل وصيانة وتفكيك مفاعالت البحوث ــــــ
 . الت األبحاثأمان وأمن مفاع ــــــ

حضر المؤتمر باإلضافة إلى سعادة المدير العام العديد من الباحثين و صناع 
  .القرار والشركات ذات العالقة بمفاعالت األبحاث وتقنياتها وأمانها وتصنيعها 
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مساهمة الهيئة العربية للطاقة الذرية تجاه "قدم المدير العام ورقة علمية بعنوان 
  " .عالت األبحاث في الدول العربيةاالستخدام األمثل لمفا

كما كان هذا االجتماع فرصة للمدير العام للتشاور مع ذوي االختصاص في 
هذا المؤتمر بغية زيادة التعاون والتنسيق من أجل تنفيذ أنشطة مشتركة تخدم الدول 

   .العربية في هذا الميدان 
 

4           ) :29  
31/3/2016(  

ممثلًة بكلية العلوم  ،)الرياض(نظمت جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 
خالل " أمن الطاقة وتأثيره على األمن الشامل" حول الملتقى العلمي ،اإلستراتيجية
 ويهدف، بالمملكة العربية السعودية الرياضفي مدينة  31/03/2016 - 29الفترة من 

 بعادألاالتعرف على  و تشخيص واقع أمن الطاقة في الوطن العربيالملتقى إلى  هذا
استكشاف أمن الطاقة والمتغيرات الجيوستراتيجية  وكذلك األمنية ألمن الطاقة وتحدياتها

 المختلفة ألمن الطاقة باالطالع على التجار  كما يهدف أيضًا إلى  وتأثيراتها اآلمنة
وره الحيوي في قة عالميًا وعربيًا في الوطن العربي وداستشراف مستقبل أمن الطاو 

  .ل تعزيز األمن الشام
وفي إطار التعاون الوثيق بين الهيئة العربية للطاقة الذرية وجامعة نايف العربية 

سعادة المدير للعلوم األمنية دعيت الهيئة للمشاركة في هذا الملتقى العلمي ومثلها 
 اللجنة العلمية للملتقىالذي شارك في  جيد المحجوبالعام األستاذ الدكتور عبد الم

في  الطاقة أمن تحقيق دور الهيئة العربية للطاقة الذرية في "وقدم ورقة علمية بعنوان 
  . "الوطن العربي
  : اآلتية المحاوربالتفصيل  الملتقىتناول 

  واقع أمن الطاقة عالميًا وعربياً : المحور األول 

  .د مفاهيم واألبعاأمن الطاقة وال ــــــ أ 
 .ة الستراتيجيات العربية ألمن الطاقا ــــــ ب 
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  تحديات أمن الطاقة: المحور الثاني 

  .والمتجددة الطاقة الجديدة  ــــــ أ 
 .ي ووية وأمن الطاقة في الوطن العربالطاقة الن ــــــ ب 

 أمن الطاقة والمتغيرات الجيوستراتيجية: المحور الثالث 
  .ة األمني رهاثآراع على مصادر الطاقة و الص ــــــ أ 
 .ة التنافس والشراكات الجديد ــــــ ب 

  مستقبل أمن الطاقة ودوره في تعزيز األمن الشامل: المحور الرابع 

  .ة الطاقة التقليدي ــــــ أ 
 .ة الطاقة النووي ــــــ ب 
  . ياً مستقبل أمن الطاقة عالم ــــــ ج 
  .اقة عربياً مستقبل أمن الط ــــــ د 

متخصصًا ومتخصصة من العاملين في وزارات  130شارك في أعمال الملتقى 
والجهات  الداخلية، الطاقة، البترول، الكهرباء، والمياه، والمراكز البحثية المتخصصة

األردن، اإلمارات، البحرين، السعودية، : عربية هي ذات العالقة من عشر دول
استعرض عميد كلية العلوم . غربصر، المالسودان، قطر، الكويت، لبنان، م

. أحمد الصياد أهمية الملتقى وأهدافه ومحاوره العاطي عبد. ستراتيجية بالجامعة داإل
جمعان بن رقوش، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار جهود الجامعة . فيما أوضح د

تياجات لمعالجة القضايا المطروحة على الساحة العربية والدولية التي تالمس اح
طاقة الذي يحظى باالهتمام واهتمامات المجتمعات العربية، ومنها موضوع أمن ال

ورقة علمية من نخبة من الخبراء العرب واألجانب والوكالة  14وتم تقديم . يالعالم
  . الدولية للطاقة الذرية في هذه المواضيع

العام و معالي والجدير بالذكر أنه تم على هامش هذا الملتقى اللقاء بين المدير 
رئيس الجامعة الدكتور جمعان رشيد بن رقوش وتم توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة 

هذا وقد فوض المؤتمر العام والمجلس التنفيذي للهيئة المدير العام بالتوقيع . والجامعة 
  . عليها بعد أن تم مراجعتها من قبلهم
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א א
  
1           

  ) :16/2/2016(  

بناء على الدعوة الموجهة إلى الهيئة العربية للطاقة الذرية من األمانة العامة 
لمشاركة في االجتماع ل) إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة(لجامعة الدول العربية 

، "البوابة اإللكترونية للشبكة العربية للمعلومات"الثاني للجنة التسيير المعنية بمشروع 
فقد شاركت المهندسة نهلة عبد الحميد نصر، رئيس قسم التوثيق العلمي بالهيئة، في 
 فعاليات االجتماع ممثلة للهيئة لطرح مواضيع النقاش على منتديات البوابة مع باقي

الشركاء في البوابة اإللكترونية للشبكة العربية للمعلومات، وذلك بمقر األمانة العامة 
  . 16/2/2016لجامعة الدول العربية بتاريخ 

وكان االجتماع األول للجنة تسيير مشروع البوابة اإللكترونية للشبكة العربية 
ممثلين عن بحضور  19/11/2015للمعلومات قد انعقد بمقر األمانة للجامعة في 

دد من المنظمات العربية إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة بالجامعة العربية وع
فرق عمل فنية  3، وانبثقت عنه مجموعة من التوصيات تضمنت تكوين المتخصصة

  :والبدء في الخطوات العملية إلطالق البوابة اإللكترونية وهذه الفرق هي 
  علومات العمليختص بتحليل جودة م: الفريق األول 
  يختص بالدعم الفني: الفريق الثاني 
  .يختص بالنشر والتسويق اإللكتروني : الفريق الثالث 

بحيث يضع كل فريق عمل فني منهجية وخطة العمل والتوقيتات الزمنية التي 
سيعمل على أساسها ويقدم تقارير دورية للجنة التسيير بخصوص المرحلة األولى 

قد أول اجتماع لفرق العمل بمقر األمانة العامة في للمشروع، على أن يتم ع
الستعراض الخطوات التي ستتخذ في العمل الفني لكل فريق عمل،  9/12/2015

  .وٕاقرار النماذج الخاصة بشعار البوابة اإللكترونية للشبكة العربية للمعلومات 
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إدارة المعلومات (طلبت األمانة العامة للجامعة  2015في منتصف ديسمبر 
من المنظمات العربية المتخصصة الشريكة تزويدها بالمعلومات ) والتوثيق والترجمة

الخاصة بعدد من  (URL)الرسمية المتاحة لديها على هيئة روابط للصفحات 
وقد وافتها الهيئة العربية . المجاالت الموضوعية على المواقع الخاصة بالمنظمات

مبينًا عليها المواضيع ذات االختصاص للطاقة الذرية بقائمة المجاالت الموضوعية 
بعمل الهيئة، والتي يمكن لمتصفحي موقع الهيئة أن يتعرفوا من خاللها على األنشطة 
التي تنظمها الهيئة ومشاريع اإلستراتيجية العربية لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية 

  . 2020حتى العام 
وقد قامت فرق العمل المنبثقة عن لجنة تسيير المشروع بإعداد قوائم التقييم 

وأثناء االجتماع الثاني . والمعايير الفنية وجرى مراجعة الروابط وفقًا لهذه المعايير
قام ممثلو فرق العمل بعرض نتائج أعمال فرق العمل  16/2/2016للجنة التسيير يوم 

  . ع التطرق إلى المعوقات التي قابلتهم عند التطبيقالمنبثقة عن اللجنة باستفاضة م
  :وفي ختام االجتماع أوصى المجتمعون بالتوصيات التالية 

ــــــ تقوم فرقتا العمل الخاصة بتحليل جودة معلومات العمل والدعم الفني  1
بإعداد نموذج تفصيلي يتضمن كافة المتطلبات الفنية والمعايير المطلوبة للروابط 

للمنظمات العربية المتخصصة الشريكة في البوابة على أن تتطابق مع قائمة  الرسمية
  .المجاالت الموضوعية المتفق عليها 

ــــــ تقوم فرق العمل بإعداد الجدول الزمني للزيارات الميدانية واإلجراءات  2
التنسيقية بين أعضاء فرق العمل والمنظمات العربية المتخصصة الشريكة في البوابة 

  . دف عقد جلسات عمل مع خبراء الدعم الفني في كل منظمة على حدةبه
 في البوابة ــــــ تحديد موعد لقيام المنظمات العربية المتخصصة الشريكة 3

بموافاة األمانة العامة لجامعة الدول العربية بروابط صفحات المجاالت الموضوعية في 
  .ألولى خالل شهر مارس المقبلحلة ا، تمهيدًا إلطالق المر 25/2/2016موعد أقصاه 

ــــــ االتفاق على إطالق المرحلة األولى من البوابة اإللكترونية للشبكة العربية  4
بعقد اجتماع موسع بحضور  2016مارس  20ـ  15للمعلومات خالل الفترة من 

 .رؤساء المنظمات ومسؤولي األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
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2            )  :28  
30/3/2016(  

دعت الهيئة العربية للطاقة الذرية جميع الدول العربية للمشاركة في اجتماع 
لبحث تقديم مشاريع إنتاج وتسويق النظائر المشعة ضمن إطار التعاون مع "خبراء 

بمقر  30/3/2016-28الفترة من  في" Horizon- 2020بي برنامج و االتحاد األور 
رئيس قسم صالح الدين التكريتي  .د. أ بحضوربتونس الهيئة العربية للطاقة الذرية 

 في الهيئة الشؤون العلميةضو سعد مصباح مدير إدارة . د. أ و التقنيات النووية
 . خبراء من الدول العربية 10وبمشاركة 
  :وهي أهداف اجتماع الخبراء م عرض ت
  Horizon- 2020التعريف بالبرنامج  ــــــ

  ــــــ االطالع على مشاريع التعاون مع االتحاد األوروبي في هذا المجال
 .عليها  لضمان الموافقة Horizon- 2020لية تقديم برنامج ــــــ شرح آ

التونسية للتعاون هيكل جالصي المنسق الوطني للحكومة الدكتور ثم عرض 
بي وخاصة و حة عن مشاريع التعاون مع االتحاد األور بية لمو ور مع المجموعة األ

، وكيفية الرد على األسئلة المطروحة في استمارة المشروع Horizon- 2020مشروع 
  .بية و لضمان قبوله من قبل اللجنة الفنية للمجموعة األور 

 99mTcيوم ربية محاضرة عن إنتاج مولد التكنشقدم ممثل جمهورية مصر الع
خرى الخاصة بالتطبيقات الطبية من المفاعل والتقنيات المرافقة وكذلك النظائر األ

وبين أهمية الدور العربي في التسويق بعد أن تمت . لتحضير المركبات الصيدالنية
الموافقة على النظائر الطبية والمركبات الصيدالنية المشعة في الوسط الطبي المصري 

  .على المنتج المصري  من المشافي العامة والخاصة في مصر %70واعتماد 
ثم عرضت ممثلة تونس البرنامج التونسي إلنتاج النظائر المشعة حيث عرفت 
بالمشروع الجديد إلحداث مخبر إلنتاج النظائر المشعة في المركز الوطني للعلوم 
والتكنولوجيا النووية أو تحت إشرافه يحتوي على سيكلوترون متوسط الطاقة ومخابر 

في هذا ) ماجستير(لمحة عن البرنامج العلمي للدراسات العليا  مرافقة باإلضافة إلى
  .الموضوع وذلك لحاجة الدول العربية لمثل هذا االختصاص 
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وقدم ممثل المملكة األردنية الهاشمية البرنامج األردني إلنتاج النظائر المشعة 
 ير حالياً بالمفاعل البحثي الجديد الذي سيوضع باالستخدام في هذا العام وكيفية التحض

  .للبرامج التدريبية والفنية والتعاون مع الشركات العالمية 
عرضًا يتضمن واقع الحال في الجمهورية الجزائرية  ثم قدم ممثل الجزائر

ثم بين أوجه التعاون مع . وتطوير البرامج النووية وخاصة فيما يتعلق بالنظائر المشعة
ر مشروع الحصول على سيكلوترون الوكالة الدولية والمجموعة األوروبية في تطوي

  . Horizon- 2020متوسط الطاقة لغرض اإلنتاج وكذلك الرؤى لهذا المشروع 
 المشعة  شركة المواد الصيدالنيةوعرضت السيدة يسر مهري رئيس مجلس إدارة 

برنامج الشركة والمراحل التي قطعتها وآليات التنفيذ خاصة بعد وصول  "سيزورا"
البلجيكية ودعت الخبراء لزيارة الشركة لالطالع  IBAمن شركة  "سيكلوترون"المسرع 

على مراحل العمل كما بينت بعرض موجز أهم المشاكل والتي تأمل من خالل هذا 
المشروع التعاوني أن تجد الدعم في تدريب الكوادر على عمليات تحضير المواد 

  . الصيدالنية المرقومة بالنظائر المشعة 
ورة ريم الكافي من معهد باستور في تونس عرض مفصل وأخيرًا قدمت الدكت

على الصعيد التطبيقي وقدمت المساعدة الكاملة  Horizon- 2020عن برامج مشاريع 
عليها، وعرضت على  لضمان الموافقة Horizon- 2020لية تقديم برنامج في شرح آ

اضيع المشتركة الخبراء أن يتم عرض المشاكل الرئيسية ليتم بعد ذلك إجراء تقاطع المو 
وتمت زيارة  .وتقديمها في االستمارة مع التفصيل لكل مرحلة من مراحل المشروع

في المنطقة الصناعية بتونس حيث تم  "سيزورا" شركة المواد الصيدالنية المشعة
االطالع على البناء ومشاهدة السيكلوترون والمشفى المخصص للمرضى مع شرح 

  . كافي عن مراحل المشروع 
مت زيارة المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية في القطب كما ت

 (D-D)التكنولوجي ــــــ سيدي ثابت بتونس حيث تم االطالع على مولد النيترونات 
الذي يمكن استخدامه للتدريب على تفاعل النترونات مع النظائر الثابتة لتحضير 

 .  النظائر المشعة وكذلك المخابر التحليلية المرافقة 
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א
  
1         :  )  :12  

15/1/2016(  
نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

النمسا  فيينا ــــــ ــــــ وهيئة الرقابة النووية األمريكية في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية
المفاعالت الصغيرة "ورشة عمل حول  15/1/2016 – 12: خالل المدة 

  . "األمان والترخيص: والمتوسطة
هدفت هذه الورشة إلى تقديم المعلومات األساسية حول تصاميم المفاعالت 

كما . الصغيرة والمتوسطة المجدولة للترخيص لدى هيئة الرقابة النووية األمريكية
عطت نظرة عامة على تقنيات المفاعالت الصغيرة والمتوسطة والخصائص المعززة أ

وقدمت الورشة أيضًا مدخًال إلى عمليات الترخيص التي تقود إلى . لألمان واألمن
إجازة التصميم واإلجراءات التي تنتهجها هيئة الرقابة النووية األمريكية في منح  

لمتحدة األمريكية أو في أي دولة أخرى يجري تراخيص التصميم سواء داخل الواليات ا
  .  بناؤها

ستفادة من تجارب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار االوتقع هذه الورشة 
والهيئة األمريكية للرقابة النووية في تصميم المفاعالت الصغيرة والمتوسطة والترخيص 

غيرة والمتوسطة وأمانها وتتضمن الورشة حلقات نقاش حول جدوى المفاعالت الص. لها
  . ستكشاف إمكانية إنشائها في الدول العربيةالرقابة عليها وٕادارة مشاريعها واو 

والهيئة العربية للطاقة الذرية وضمن خطتها لتنفيذ اإلستراتيجية العربية 
تسعى لتعزيز البنى التحتية العربية من أجل  2020لالستخدامات السلمية حتى العام 

  . قوى نووية لتوليد الكهرباء وٕازالة ملوحة مياه البحربناء مفاعالت 
تمحورت الورشة حول تقديم المعلومات والمعرفة عن التصاميم األمريكية الحالية 
للمفاعالت الصغيرة والمتوسطة والمبنية على التحسينات التي أجريت على تصاميم 

ت الفنية على وناقشت الورشة أيضًا التعزيزا. مفاعالت الماء الخفيف المرخصة
تصميم هذا النوع من مفاعالت القوى والتي من شأنها تحسين أمانها وأمنها والمرونة 
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كما تطرقت الورشة أيضًا إلى اإلعتبارات المالية والتي . في اختيار موقعها وتطبيقاتها
  . تؤثر في سوق الطاقة العالمي

لتي تنتهجها وتم  في الورشة عرض المعلومات المتعلقة بعمليات الترخيص ا 
والمعنونة  52الجزء  (CFR) 10هيئة الرقابة النووية األمريكية في وثيقتها رقم 

والتي تتضمن مقاربة " التراخيص والتصريحات واإلعتمادات لمحطات القوى النووية"
وقدمت الورشة نظرة مجملة عن مراجعات . (COL)الترخيص الموحد للبناء والتشغيل 

إلعطاء تصاريح التصميم للمفاعالت الصغيرة والمتوسطة  البيئة واألمان الضرورية
حسب معايير الهيئة األمريكية للرقابة النووية لمراجعة طلبات الترخيص وبناًء على 

  . وثائقها المعتمدة
كما ركزت الورشة على كون انتشار المفاعالت الصغيرة والمتوسطة يعتبر 

ه أن يستفيد من التعاون الدولي في عامًال إيجابيًا في سوق الطاقة العالمي وكيف ل
ودار النقاش حول ماذا يمكن للتعاون . توفير إطار للترخيص ومراجعات رقابية فعالة

العالمي أن يقدمه لمساعدة الهيئات الرقابية المستقلة األخرى للترخيص لهذه 
  . المفاعالت في بلدانها

عام والسيد جريج عبد المجيد المحجوب المدير ال .د. أفتتح الورشة كل من ا
  رزينتكاوسكي مدير قطاع أمان المنشآت النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

السيد ستيوارت ماجرودر ممثل هيئة الرقابة النووية األمريكية في الوكالة الدولية 
وألقى كل منهم كلمات ترحيبية بالمشاركين منوهين بأهمية هذه الورشة . للطاقة الذرية

  .ريف بتقنيات المفاعالت الصغيرة والمتوسطة في التع
ضو مصباح . د. ولقد قام باإلشراف العلمي والتنسيق اإلداري على هذه الدورة أ

تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات ناقشوا فيها . من الهيئة العربية للطاقة الذرية
إلى مالبسات إنشاء مفاعالت صغيرة ومتوسطة في المنطقة العربية وتم التطرق 

وتم تقديم عروض وطنية تبين استراتيجيات الدول المشاركة في . المميزات والعيوب
  . الورشة للتزود بالطاقة الكهربية والمياه

كما تم تقييم الورشة بشكل عام وأجمع الحضور على نجاحها الفائق وأشاد 
جات الجميع بها وموضوعها وتوقيتها ومستواها حيث أتت ملبية إلى حٍد بعيد الحتيا

  . الدول العربية في مجاالت الورشة
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1           

    )  :31/1  4/2/2016(  
 دعوة مدير مركز الشرق األوسط اإلقليمي للنظائر المشعة للدولبناء على 

العربية، شارك المدير العام في اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية للمركز 
  . 4/2/2016 ــــــ 31/1دت في القاهرة خالل الفترة التي عق

  .باإلضافة إلى الهيئة ن عن خمس دول عربية شارك في اإلجتماعين ممثلو 
  : اتخذ المجتمعون العديد من القرارات نذكر منها وقد 

ــ التجديد للسيد األستاذ الدكتور مصطفى عبد السالم في وظيفة مدير ــــ 1
  .المركز لمدة عامين قادمين على أن يقوم بتقديم خطة عمل لتطوير المركز 

  .ــــــ اعتماد تقرير إنجازات المركز  2
  .ــــــ اإلطالع على نشاط مدير المركز  3
  . 2015ــــــ اعتماد الحساب الختامي للمركز العام  4
  . 2016ــــــ اعتماد برنامج الدورات وورش العمل ومنح الزمالة  5
  .ــــــ تأجيل مناقشة التعديالت المقترحة على إتفاقية إنشاء المركز  6
ــــــ الموافقة على حضور ممثل من األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي  7

  .اجتماعات المركز كمراقب 
ذكرة التفاهم الموقعة بين األمانة العامة لمجلس التعاون ــــــ الموافقة على م 8

  .الخليجي والمركز 
  

2         97 )  :
18/2/2016(  

للمجلس  97شاركت الهيئة العربية للطاقة الذرية في أعمال الدورة العادية 
في القاهرة بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية جتماعي المنعقدة االقتصادي واال
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، وذلك بوفد ترأسه األستاذ الدكتور عبد المجيد المحجوب المدير 18/2/2016بتاريخ 
العام للهيئة ويضم كل من السيدين هشام العيادي مدير الشؤون اإلدارية والمالية 

تماع ممثلون عن الدول جارك في االوقد ش. ويوسف مكي المراقب الداخلي في الهيئة
والمنظمات العربية المتخصصة  العربية األعضاء والمؤسسات المالية والعربية

  .تحادات العربية واألمانة العامة للجامعة واال
للمجلس على المستوى الوزاري اجتماع اللجنة  97وقد سبق انعقاد الدورة 

، 16/2/2016و 15ي واجتماع اللجنة االقتصادية يوم 14/2/2016اإلجتماعية يوم 
، الذي رفع توصية 17/2/2016واجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين يوم 

للمجلس اإلقتصادي واإلجتماعي  97بمشاريع القرارات المعروضة على الدورة العادية 
  .على المستوى الوزاري 

  :استعرض المجلس بنود مشروع جدول أعماله، وأقره على النحو التالي 
  تقرير األمين العام ــــــ 1
  .للمجلس االقتصادي واالجتماعي  96متابعة تنفيذ قرارات الدورة  ــــــ
  .97و 96عي فيما بين دورتي المجلس نشاط القطاعين االقتصادي واالجتما ــــــ

الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى  ــــــ 2
  . 2016نيسان /أبريل: المغربية المملكة  ــــــ) 27( القمة في دورته العادية

: اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة واإلعداد للقمم العربية التنموية  ــــــ 3
  .اإلقتصادية واإلجتماعية في دورتها الرابعة 

ة واإلعداد للقمعربية اإلفريقية الثالثة متابعة تنفيذ إعالن وقرارات القمة ال ــــــ 4
  ) .2016نوفمبر : غينيا االستوائية (في دورتها الرابعة 

متابعة تنفيذ إعالن الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول  ــــــ 5
  ) .11/11/2015 ــــــ 10: الرياض (أمريكا الجنوبية 

  .التعاون بين منظومتي الجامعة العربية واألمم المتحدة  ــــــ 6
  .طقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات اإلتحاد الجمركي العربي من ــــــ 7
  .اإلستثمار في الدول العربية  ــــــ 8
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منتدى تطوير السياسات "مقترح المملكة األردنية الهاشمية بشأن  ــــــ 9
  " .االقتصادية العربية

  .إنشاء لجنة فنية للملكية الفكرية  ــــــ 10
  .محافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته ميثاق ال ــــــ 11
  .مذكرة تفاهم إلنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء  ــــــ 12
  .موضوعات المنظمات العربية المتخصصة  ــــــ 13
مشروع النطاقات العلوية العربية العامة التابع لمجلس الوزراء العرب  ــــــ 14

  . لإلتصاالت والمعلومات
مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية العراق بشأن مقترحات وزارة الموارد  ــــــ 15

  .المائية بخصوص مشكلة شحة المياه بجمهورية العراق 
  .البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي  ــــــ 16
عربية لمخيمات الالجئين ورقة سياسات من واقع زيارة وفد منظمة المرأة ال ــــــ 17

  . من لبنان واألردن والعراق ومصرفي كل 
  .مشروع دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية  ــــــ 18
  .ي المجاالت االجتماعية والتنمويةالتعاون العربي الدولي ف ــــــ 19
  تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان ــــــ 20
جتماعي للمجلس االقتصادي واال 98د ومكان عقد الدورة تأكيد موع ــــــ 21

  . للمجلس 99وتحديد موعد ومكان عقد الدورة 
  نهلة نصر. م: إعداد 
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א א א
عدد  عنوان الكتابالرقم

لغة  إسم المؤلفالصفحات
 الكتابة

تاريخ 
  الصدور

السعر بالدوالر 
 األمريكي

 ــــــ 1993 عربية  الهيئة العربية 264 الهيئة في أربعة أعوام 1
وقائع المؤتمر العربي األول لإلستخدامات السلمية 2

 ذريةللطاقة ال
عربية  مجموعة مؤلفين 780

 وٕانجليزية
1993 20 

إستخدام االشعاع والنظائر المشعة في الزراعة وعلوم 3
 األحياء

 20 1993 عربية مجموعة مؤلفين 531

 20 1993 إنجليزية مجموعة مؤلفين 728 فيزياء وتقانة المفاعالت 4
 10 1993 عربية نمجموعة مؤلفي 197 إستخدام الحاسوب في الفيزياء النظرية 5
عربية  مجموعة مؤلفين مجلدان تداول ومعالجة النفايات المشعة 6

 وٕانجليزية
1993 20  

عربية  مجموعة مؤلفين 289 الطب النووي تشخيصًا وعالجًا 7
 وٕانجليزية

1994 15 

طرق إعداد تقريري األمان األولي والنهائي لمفاعالت 8
 البحوث

 20 1994 إنجليزية مجموعة مؤلفين مجلدان

 15 1994 إنجليزية مجموعة مؤلفين 420 إستخدام التقنيات النووية في تحليل المواد 9
الواقع:مصادر الطاقة في الوطن العربي والعالم10

 واآلفاق المستقبلية
 نـفــد 1994 عربية نواف الرومي.د 180

عربية  مجموعة مؤلفين 218 الرادون والتلوث البيئي اإلشعاعي11
 نجليزيةوإ 

1994 15 

عربية  مجموعة مؤلفين 618 إعداد برامج الرقابة البيئية12
 وٕانجليزية

1995 20 

عربية  مجموعة مؤلفين 652 اإلستعداد الطبي للحوادث اإلشعاعية والنووية13
 وٕانجليزية

1995 20 

 10 1995 عربية مجموعة مؤلفين 237 تعقيم وحفظ المواد الغذائية باإلشعاع14
 20 1995 إنجليزية مجموعة مؤلفين 828 نتاج النظائر المشعة واستخداماتها الطبيةإ15
إستخدام أجهزة الكشف عن اإلشعاعات المؤينة16

 ومعايرتها
عربية  مجموعة مؤلفين 435

 وٕانجليزية
 نـفــد 1995

عربية  مجموعة مؤلفين 387 إستخدام المصادر المشعة في الصناعة17
 وٕانجليزية

1995 15 

 20 1995 عربية مجموعة مؤلفين 469 أجهزة القياس واإللكترونيات النووية18
 20 1995 عربية مجموعة مؤلفين 687 إستخدام التقنيات النووية في تحسين اإلنتاج النباتي19
وقائع المؤتمر العربي الثاني لإلستخدامات السلمية20

 للطاقة الذرية
عربية  مجموعة مؤلفينأجزاء3

 يزيةوٕانجل
1995 30 

 15 1996 عربية مجموعة مؤلفين 374 النقل اآلمن للمواد ذات النشاط اإلشعاعي21
 20 1996 عربيةمحمود شرباش.د 599 تكنولوجيا اإلشعاع في األغذية والزراعة22
معايير األمان األساسية الدولية للوقاية من اإلشعاعات 23

  المؤينة
 

  15  1996  عربية الوكالة الدولية 349
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عدد  عنوان الكتابالرقم
لغة  إسم المؤلفالصفحات

 الكتابة
تاريخ 
  الصدور

السعر بالدوالر 
 األمريكي

 ـــــ 1997 عربية الهيئة العربية مجلدان 1996ـ93الهيئة في أربعة أعوام24
 20 1997 عربية مجموعة مؤلفين 635 النووي من الخام حتى الركاز األصفر  دورة الوقود25
 15 1997 عربية مجموعة مؤلفين 386 الخامات الذرية في الوطن العربي26
 15 1998 عربية مجموعة مؤلفين 328 ظ النفايات المشعةتصميم وٕانشاء مرافق حف27
محمد سعيد .د.أ 143 اإلشعاعات المؤينة وحفظ الغذاء من الحشرات28

 هاشم
 10 1998 عربية

وقائع المؤتمر العربي الثالث لإلستخدامات السلمية29
 للطاقة الذرية

عربية  مجموعة مؤلفينأجزاء3
 وٕانجليزية

1998 30 

لضمانات الدولي وأسلوب تطبيقه علىنظام ا30
 المستويين القطري واإلقليمي

 15 1998 عربية مجموعة مؤلفين 392

البرنامج النظري والعملي للتدريب في عمليات31
 )المستوى األول(التصوير الشعاعي

 20 1999 عربية مجموعة مؤلفين 243

 15 2000 عربية محفوظ البشير.د 130 الحفاظ على الحبوب ومشتقاتها باإلشعاعات المؤينة32
 15 2000 عربية علي راضي.د.أ 148 األسس العامة لتكنولوجيا معالجة األغذية باإلشعاع33
وقائع المؤتمر العربي الرابع لإلستخدامات السلمية 34

 للطاقة الذرية
عربية  مجموعة مؤلفينأجزاء5

 وٕانجليزية
2000  40 

اآلفاق واآلليات"دولينظام الضمانات النووية ال 35
 "والمشاكل

عربية  مجموعة مؤلفين 419
 وٕانجليزية

2000  20  

  ـــــ  2000  عربية الهيئة العربية مجلدان 2000ـ97الهيئة في أربعة أعوام 36
البرنامج النظري والعملي للتدريب في اإلختبارات 37

 )المستوى األول(باألمواج فوق الصوتية
  20  2001  عربية  مجموعة مؤلفين 278

البرنامج النظري والعملي للتدريب في اإلختبارات 38
المستوى(بالسوائل النافذة والجسيمات المغنطيسية 

  )األول

  20  2001  عربية  مجموعة مؤلفين 214

أحمد عصام .د 330 التقنيات النووية وتقدير الهرمونات 39
  فكري

  20  2002  عربية

لإلستخدامات السلميةوقائع المؤتمر العربي الخامس 40
  للطاقة الذرية

عربية   مجموعة مؤلفين أجزاء5
 وٕانجليزية

  نـفــد  2002

وقائع المؤتمرالعربي السادس لإلستخدامات السلمية 41
  للطاقة الذرية

عربية   مجموعة مؤلفين أجزاء4
 وٕانجليزية

  نـفــد  2003

وقائع المؤتمر العربي السابع لإلستخدامات السلمية 42
  ة الذريةللطاق

عربية   مجموعة مؤلفين أجزاء3
 وٕانجليزية

  نـفــد  2004

ضو مصباح .د.أ 56 مستقبل توليد الكهرباء بالطاقة النووية 43
نصر الدين.م.د.أ

  10  2006  عربية

وقائع المؤتمر العربي الثامن لإلستخدامات السلمية 44
  للطاقة الذرية

قرص مدمج 
(CD) 

عربية   مجموعة مؤلفين
 ليزيةوٕانج

2007  10  

النشاط اإلشعاعي البيئي من المصادر الطبيعية 45
  والصناعية والعسكرية

  
  

  )مترجم( 816
بهاء الدين . د. أ

  معروف

  50  2007  عربية
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عدد  عنوان الكتابالرقم
لغة  إسم المؤلفالصفحات

 الكتابة
تاريخ 
  الصدور

السعر بالدوالر 
 األمريكي

46 Research Reactors Types & Utilization 88 إبراهيم داخلي.د.أ
 عبد الرازق

  10  2008  إنجليزية

  )مترجم( 88 واستخداماتهاأنواعها:المفاعالت البحثية 47
  نهلة نصر.م

  10  2008  عربية

إستخدام التقنيات النووية والذرية في التحليل العناصري 48
  والنظائري

  20  2008  عربية  مجموعة مؤلفين 176

ـ2001الهيئة العربية للطاقة الذرية في ثماني سنوات 49
2008  

  ـــــ  2008  عربية  الهيئة العربية 174

  20  2008  عربيةنصر الدين.م.د.أ 190 السينية وبعض تطبيقاتها األشعة 50
اإلستراتيجية العربية لإلستخدامات السلمية للطاقة 51

 2020الذرية حتى العام
  20  2008  عربية  الهيئة العربية 160

وقائع المؤتمر العربي التاسع لإلستخدامات السلمية 52
  للطاقة الذرية

قرص مدمج 
(CD) 

عربية   ؤلفينمجموعة م
 وٕانجليزية

2009  10  

-ICRPتوصيات اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع 53
 "الوقاية من اإلشعاع في الطب" 105

مجموعة )مترجم( 69
  خبراء

  10  2011  عربية

محمود أحمد .د.أ 352 الفحص البصري للملحومات ـ المستوى الثاني 54
  شافعي

  25  2011  عربية

مجموعة )مترجم( 60 طبيعتها والوقاية من مخاطرها:نةشعة غير المؤياأل 55
  خبراء

  10  2011  عربية

وقائع المؤتمر العربي العاشر لإلستخدامات السلمية 56
  للطاقة الذرية

قرص مدمج 
(CD) 

عربية   مجموعة مؤلفين
 وٕانجليزية

2011  10  

أسئلة امتحان التأهيل لإلختبارات الّالإتالفية وعلم 57
  توى األولالمواد ـ المس

حسن إبراهيم .د.أ  178
  شعبان

جمال محمد . د. أ
  عاشور الدرويش

  20  2013  عربية

البرنامج النظري والعملي في اإلختبارات الّالإتالفية 58
  بالتيارات الدوامية ــــــ المستوى األول

حسن إبراهيم .د.أ 248
  شعبان

جمال محمد . د. أ
  عاشور الدرويش

  20  2014  عربية

ئع المؤتمر العربي الحادي عشر لإلستخداماتوقا 59
 السلمية للطاقة الذرية

قرص مدمج 
(CD) 

عربية   مجموعة مؤلفين
 وٕانجليزية

2015  10  

وقائع المؤتمر العربي الثاني عشر لإلستخدامات 60
 السلمية للطاقة الذرية

قرص مدمج 
(CD) 

عربية   مجموعة مؤلفين
 وٕانجليزية

2015  10  

اق شيك ات المذكورة يرجى مخاطبة الهيئة العربية للطاقة الذرية على العنوان أدناه وٕارفللحصول على المطبوع
أو إرسال تحويل . حسب الوزن ة البريد الجوي عن كل نسخةـة بالمبلغ المطلوب يضاف إليه قيمباسم الهيئ

م إخطار تونس على أن يت 100-90-3/4173-840رقم : حساب الهيئة لدى الشركة التونسية للبنك إلى 
، نهج المؤازرة، حي 7، الهيئة العربية للطاقة الذرية: عنوان المراسلة . دات التحويلالهيئة بصورة من مستن

البريد ــــــ  71.808.450: فاكس  ــــــ 71.808.400: هاتف  ـــــالجمهورية التونسية ـ ، تونس،1003الخضراء 
  . aaea_org@yahoo.comو  aaea@aaea.org.tn: اإللكتروني 
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ندعوكم للمساهمة في تحرير نشرة الذرة والتنمية وذلك بتقديم مقاالت علمية مبّسطة 
مؤلفة أو مترجمة في مجاالت االستخدامات السلمية للطاقة الذرية حسب القواعد 

  :التالية 
ريف أبناء الوطن العربي تقدم المقاالت المؤلفة بحيث تكون موجهة لزيادة تع ــــــ 1

بأساسيات العلوم والتقنيات النووية واستخداماتها في مختلف المجاالت التطبيقية 
  .وأهميتها في التقدم االقتصادي واالجتماعي 

يكتب ملخص باللغة اإلنجليزية في بداية المقالة على أّال يتجاوز عدد كلماته  ــــــ 2
 5اية المقالة على أّال تزيد على وتضاف قائمة بالمراجع في نهكلمة  200

  .مراجع 
يجب أن تكون المقاالت مطبوعة باللغة العربية الفصحى وتكون المصطلحات  ــــــ 3

العلمية المتضمنة مطابقة لما ورد في المعاجم الموحدة لمصطلحات الفيزياء 
العامة والنووية والكيمياء والبيولوجيا الصادرة عن مكتب تنسيق التعريب 

  .نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالم
ية الدقيقة التي مللرياضية المعقدة أو التفاصيل العاجات امراعاة تجّنب اإلستنت ــــــ 4

تفوق مستوى القارىء غير المتخصص باعتباره القارىء المفضل لنشرة الذرة 
  .والتنمية 

يجب أن تكون الموضوعات المطروحة مالئمة ألغراض النشرة ومتوافقة مع  ــــــ 5
  .سياسة النشر بها ولم تسبق معالجتها بشكل مشابه في األعداد السابقة 

يشترط في المقاالت المترجمة أن تكون مرفقة باألصل الذي ترجمت منه في  ــــــ 6
المترجمة في نشرتنا يشار  مجاالت العلوم النووية، علمًا بأنه عند نشر المقاالت

إلى إسم صاحب المؤلف األصلي باإلضافة إلى ذكر اسم المجلة المنشور فيها 
  .سابقًا مع تحديد العدد وتاريخ النشر 

يمكن للسادة المؤلفين إرسال استفساراتهم بشأن الموضوعات التي يرغبون في  ــــــ 7
. حرير قبل إرسالها للنشرتقديمها للنشرة وعناصرها للحصول على رأي لجنة الت

ير أساسية أما بالنسبة للمقاالت المترجمة فإن الموافقة المبدئية من لجنة التحر 
  .قبل الشروع في الترجمة 

72 


