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 الذرة في خدمة اإلنسان
 

 في مجال الدورة التدريبيةعن تقرير 
  "القياسات االشعاعية و جمع العينات وتحليل المواد المشعة في البيئة البحرية والرسوبيات"

 الجمهورية اللبنانية ـــــــبيروت 
 9/80/9809-5الفترة ما بين 

 
دورة تدريبية في مجال  بعقد ،ية الييئة المبنانية لمطاقة الذر بالتعاون مع و الييئة العربية لمطاقة الذرية  قامت

 ـــــــ". في بيروت وتحميل المواد المشعة في البيئة البحرية والرسوبيات جمع العينات القياسات االشعاعية و
 .9/08/9039ـــــــ  5في الفترة ما بين  الجميورية المبنانية

 ،مشارك( 3  مصر ،مشارك( 9ردن  األ : يةاالتمتدربًا من من الدول العربية  39 الدورةشارك في ىذه وقد 
 .(3تونس   ،(3ليبيا   ،مشارك( 5لبنان   ،مشارك( 3ن  يمال ،(3العراق  

 الجلسة االفتتاحية :

 فاخر العكور الدكتور بحضور االفتتاحيةالجمسة  بيروتفي  الذرية مطاقةالمبنانية لييئة الوبالتعاون مع عقدت 
الييئة المبنانية لمطاقة المنسق المحمي من والدكتور عمر الصمد مشرفا و ية ممثاًل عن الييئة العربية لمطاقة الذر 

  .والضيوف المحاضرينمن السادة  عددو  في ىذه الدورة المشاركينو عمى الدورة المذكورة الذرية 
لمطاقة الدكتور فاخر العكور ممثاًل عن الييئة العربية اىا الق التيو  كممة الييئة العربية لمطاقة الذرية تضمنتو 

وتمنياتو لمحضور بالتوفيق  ترحيبا بالحضور ونقل تحيات السيد المدير العام لمييئة العربية لمطاقة الذرية الذرية
أىمية الى  بكممتو االشارة. وتمت الجميورية المبنانيةونجاح دورتيم وان تحقق االىداف المرجوة من عقدىا في 

في تنفيذ اإلستراتيجية العربية لإلستخدامات السممية لمطاقة  اقة الذريةمطل الييئة العربية رودو  التدريبية الدورةىذه 
لمصمحة الدول العربية  تيم المختصين الميدانيينغير اعتيادية طرحيا لمواضيع تدريبية جديدة الذرية وخاصة 

االشعاعية  تمتخصصة بالقياساككل من خالل تييئة الكوادر البشرية القادرة عمى تييئة وتاىيل وتدريب طواقم 
 . خصوصاً  الرصد والمراقبة البيئيةفي عموما والعاممين 

ومراقبة البيئات الطبيعية واىميا البيئة البحرية  البيئيةفي بذل الجيود لحماية الموارد  وفي نفس الوقت االستمرار
تحسين ضمان و  والتجارية النواحي الغذائية والصناعيةالنظم البيئية واىميتيا الفريدة من لما ليا من اىمية بتكامل 

فرص  لزيادةحيث أصبح من الضروري المجوء إلى التكنولوجيا النووية  لمبيئات البحريةالمكانية الجودة البيئية 
دود وبكميات ىائمة دون اعتبار لمح مياً وحماية البيئة البحرية من المموثات التي تنتقل يو وتحسين  تطوير
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بما يتواكب مع التطور  المختمفة لألغراض من البيئة البحرية المتاحة التصنيعضمان امان النقل و و  والحواجز
 .العالمي والحاجة لمتكنولوجيا المتطورة

ي تمقبحيث ياألسس والقواعد المعتمدة عالميًا  من ىذا البرنامج يتضمن مجموعةوركز الدكتور العكور عمى ان 
لبحرية واليات القياس االشعاعي في البيئات البحرية لما البيئة امحدثة حول والكافية المعمومات الكافة المشاركين 

التحميل لممواد المشعة و تيا لمفحوصات ئوكيفية جمع العينات لالغراض المختمفة وتيي , ليا من خصوصية مكانية
المرتبطة بتعرُّضيم الميني، سواًء كان و  وخصوصا في الرسوبيات وكيفية الحماية لممشتغمين بمثل ىذه االعمال

ضًا روتينيًا أو محتماًل أو تعرُّضًا نتيجة حالة طارئة، إضافة الى فن وآليات نقل ىذه الميارات الى بقية تعرُّ 
 .المواضيع المعتمدة عالميا بيذا الموضوعالعاممين في ىذا المجال، وعميو فإن ىذا البرنامج يتضمن أيضًا أىم 

يز اإلشعاعية المؤينة الناتجة من اليورانيوم والثوريوم المستويات الطبيعية لمتراككد الدكتور العكور عمى ان وأ
، من منطقو ألخرى والتي تختمف والبوتاسيوم المشع وغيرىا من النظائر المشعة الموجودة بمستويات طبيعية 

 ، والياتالمختمفة البيئةمعرفة طرق قياس النشاطات اإلشعاعية المؤينة في مكونات لتتزايد  وبالتالي فان الحاجة
د النشاط االشعاعى ال سيما أن بعض المواد المشعة تتمتع بفترة حياة طويمة نسبيا مما يمكنيا من الوصول رص

ذا ما تواجدت مثل ىذه المواد في بيئات بحرية مغمقة كالبحر األحمر فقد يتطمب  الى السمسمة الغذائية. وا 
ب األخير من أي مموث يدخل البيئة عد الجزء الراستالرسوبيات وحيث ان  التخمص من آثارىا زمنا طويال.

دات المشعة في الرسوبيات بقدر أعمى من المستويات الطبيعية يدل و كمييو البحرية فإن أي ارتفاع في تراكيز الن
 .عمى وجود مصدر خارجي

 : الدورةأهداف 

الى معرفة الطرق  والعاممين في القياسات البيئية إلى إتاحة الفرصة أمام الباحثين والخبراء الدورةتيدف ىذه 
واليات  القياسات االشعاعيةمفاىيم واآلليات المتبعة في جمع واخذ العينات من البيئة البحرية والتدريب عمى أخذ 

 وكيفية التعامل معيا وتحضيرىا لمختمف االنواع من التحاليل مثل قياس مصدرات الفا وجاما.  اخذ العينات

 برنامج الدورة التدريبي:
الرصد  حيث يحتاج تموث البيئة البحرية لمعرفةرسوبيات ىي العينات الرئيسية التي يجب مراقبتيا مياه البحر وال

االشعاعى لمبيئة البحرية تقنيات عممية وموثوق بيا لجمع العينات وتحميل المواد المشعة وقياس تركيزىا فى 
رصد المستمر في أماكن مختمفة من اليواء والماء والرسوبيات البحرية. باإلضافة إلى التعريف ببعض أنظمة ال
يتناول البرنامج العممي لمدورة كافة و  العالم والتطرق إلى نمذجة انتشار المواد المشعة في البيئة البحرية والساحمية.
 .الجوانب النظرية والعممية حول كيفية الحماية لمبيئة البحرية من كافة المموثات

 :وفق المحاور التالية 
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  ئة البحريةالتعرف عمى البي 
   طرق أخذ عينات البيئة البحرية مياه، رسوبيات، وكائنات حّية 
   نظائر الثوريوم ونظائر اليورانيوم– 230بولونيوم  طرق الفصل الكيميائي لقياس مصدرات ألفا ،). 
   317ترســـــــيب الســـــــيزيوم ضـــــــافة إلـــــــى إلتحضـــــــير عينـــــــات لقيـــــــاس مصـــــــدرات جامـــــــا، با – 

                            Ammonium Molybdophosphate (AMP.  باســـــــتخدام
  تقنيات مطيافية ألفا ومطيافية جاما وتطبيقاتيما في البيئة البحرية 
  ر نظمــــــــة البيئيــــــــة لمبحــــــــاالا فــــــــي دراســــــــةخداميا النويــــــــدات المشــــــــعة فــــــــي المحيطــــــــات واســــــــت

 .لرسوبياتوا
   .إدارة الجودة في المخابر التحميمية 
  شعاعيالاوالمسح  البحري شعاعي البيئيالالمرصد  البرنامج الوطني. 

ة وزيارة المخابر الخاصة تضمن البرنامج أيضًا دراسات عممية تشمل التعرف عمى طرق أخذ العينات البحريو 
خبراء متخصصين ومتميزين من الجامعات والمراكز  الدورةم بالتدريس في ىذه وقا وقياس العينات. بتحضير

التدريبية كان ىناك العديد من النقاشات  الدورةوخالل البحثية والمعتمدين من قبل الييئة العربية لمطاقة الذرية.
 بالرد عمى معظم التساؤالت. الخبراء والفنيينوقام السادة  ما شاىده المتدربونوالحوارات حول 

 

 ة :ــة الختاميـالجلس

 المبناني المنسق المحميبحضور  09/08/9039بنياية يوم الخميس الموافق  لمدورةتم عقد الجمسة الختامية 
 الدورةلإلشراف عمى  عربيةال فاخر العكور ممثل الييئة الدكتورو ،  العممية المختمفةكز المر ا خبراء منعديد من الو 
والذين  سئمة المشاركين والحضورأ، حيث تمت مناقشة الدورةبعض من السادة المحاضرين في المشاركين و و 

اشادوا بالقيمة العممية التي تمقوىا من ىذه الدورة ومدى التميز الحاصل بنوعية االنشطة الجديدة التي تطرحيا 
التميز ورفع مستوى ىذه الدورة الى مستوى متقدم لتعظيم الفائدة عمى  الييئة العربية متمنين تكرار مثل ىذا

 المتخصصين في مجال الدورة. 

 .توزيع الشيادات عمى المشاركينتمت عممية ثم 

عمى  اإلجماع ،ونتيجة لمنقاش معيمالتي وزعت عمى المشاركين باالستبانة تبين من خالل استعراض آرائيم و 
 اآلتية : المقترحاتات مع األخذ في االعتبار م واإلدارة ونوعية ومستوى المحاضر من حيث التنظي الدورةنجاح 
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 بتدريب المشاركين وتعريفيم باالمكانات المتاحة في الدول العربية. ل ىذه الدورات اليادفة والتي تعنىتكرار مث -

 .الدورة مدةزيادة  -

 

 .التاكيد عمى رفع مستوى ىذه الدورة الى مستوى متقدم -

 .% ضعيف0متوسط، % 0% جيد،  30% جيد جدا،  35% ممتاز   75 ممخص التقييم العام وكان

 .التدريبية الدورةوبذلك انتيت فعاليات 

 
 المدير العام
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