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املكــــــــدَ-: ١

مت إ ْاطَٗ ١اّ املساقبـٚ ١ايتكٝـٚ ِٝايطـٝطسً ٠ـ ٢ايب٦ٝـ ١االشـعا  ١ٝا ايعـسام ملسنـــص
ايٛقاٜـــ َٔ ١االشعــــاع َٔ خالٍ ايكٛاْني ٚايتصـسٜعات ايصـارزٚ ٠بتأٜٝـد َـٔ ايٛنايـ١
ايدٚي ١ٝيًطاق ١ايرزٜــــــــــــــــ. ١
إ اخلط ١ايطٓ ١ٜٛيعاّ  َٔ 2016خالٍ ايربْاَر احله ( َٞٛاالطاز املٛسد ) ملسنص ايٛقاٜـ١
َٔ االشعاع تٛضح َٗاّ املسنـص ا َتابعـَٚ ١ساقبـ ١سسنـ ١املصـارز املصـعٚ ١االْصـط١
املتعًك ١بٗا َٚساقب ١ايتًٛخ ايب ٞ٦ٝاالشعا َ ُّٛ ٢ً ٞطاس ١ايعسام ٚنـريو َساقبـ١
ايتعسض ٚايتًٛخ يًعاًَني  ُّٛ ٚايٓاس ٚايب ١٦ٝيالشعاع ٚفكا يًطٛابط املكسٚ ٠املعتُـد٠
زمسٝا ٚاييت تتُاشَ ٢ع ضٛابط ايٛناي ١ايدٚي ١ٝيًطاق ١ايرز ١ٜا ٖرا اجملاٍ .

املطٛسات املٝداْ ١ٝألدٗـصَٚ ٠صارز االشعـاع ا َٛاقع ايعٌُ -:

ادسا ٤ايهصٛفات املٛقعٚ ١ٝاملطٛسات االشعا  ٘ٝاألٚيٚ ١ٝايدٚز ١ٜيًُؤضطات املايه١
ٚاملطتددَ ١يًُصارز املصعٚ ١األدٗص ٠االشعا ( ٘ٝطب ، ١ٝعج ، ١ٝصٓا َٓ ، ١ٝاطل
َتعسض ١يًكصف) يًٛقٛف ً ٢تٛفري َطتًصَات ايٛقا َٔ ١ٜاالشعاع ٚتٛفري ٚضا ٌ٥اخلصٕ
األَ ١ٓٝملصارز األشعاع ٚتك ِٝٝاملٛاقع ٚتأثري َصارز األشعاع ٚؼدٜد سدٚر ايتًٛخ أٚ
ايتعسض ٚا طا ٤ايتٛصٝات باملعاجلٚ ١فل ايتعًُٝات ٚاملعاٜري ايدٚي ١ٝاملطًٛب ١ا ايطالَ١
األشعا  ١ٝنُاًٜـــــ-:ٞ

املؤضطـات ايصشٝـٚ ١ايعٝـارات اخلاصـ-: ١
اٚآل – ادسا ٤ايهصف املٛقع ٞملٛاقع ْصب َصارز َٛٚيدات االشعاع ا
َٛاقع ايعٌُ-:

َ -1سنص صش ٞايطابع َ /د ١ٜٓايصدز (شسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالشعاع َتٛفس)٠
َ -2طتصف ٢ايهساَ ١ايتعً / ُٞٝضاس ١املتشف (شسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالشعاع َتٛفس)٠
 -3نً ١ٝطب االضٓإ  /بػدار (مت تٛد ٘ٝتٛصٝات بتػًٝف باب غسف ١االشع ١بطبك َٔ ١ايسصاص
ٚبطُو ) 2mm
َ -4طتصف ٢ذلُد باقس احله / ِٝايصعً( ١مت تٛد ٘ٝتٛصٝات بتػًٝف باب غسف ١االشع ١بطبكَٔ ١
ايسصاص ٚبطُو ) 2mm
املؤضطات ايصٓا -: ١ٝ
ٚ -1شاز ٠ايٓفط  /شسن ١املصازٜع ايٓفطَ / ١ٝصف ٢ايدٚز( ٠شسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالشعاع َتٛفس)٠
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ثاْٝا -:ادسا ٤املطح االشعا  ٞاالٚيــــــ ٞملصارز االشعاع ا َٛاقع ايعٌُ
املدزد ١ارْا-:ٙ
َ -1سنص صش ٞاملٓصٛز (شسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالشعاع َتٛفس)٠
َ -2طتصف ٢ايهٓد / ٟايٓٗط( ١شسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالشعاع َتٛفس)٠
ٝ -3ار ٠ايٓذا ٠يالشع / ١شازع ايطعد( ٕٚشسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالشعاع َتٛفس)٠
ٝ -4ارْ ٠ار ٜٔايكٝط ٞيطب االضٓإ  /احلازث( ١ٝمت تٛد ٘ٝتٛصٝات بٛضع ناَريا َساقب ١ا غسف١
دٗاش االشع) ١
َ--5سنص صش ٞضًُإ ذلُد / ٟاملدا( ٔ٥مت تٛد ٘ٝتٛصٝات باسهاّ اغالم باب غسف ١االشع) ١

ثايجـــا  -ادسا ٤املطح االشعا  ٞايدٚز ٟملصارز االشعاع ا َٛاقع ايعٌُ ا
بػدار املدزد ١ارْـــــــــــا-:ٙ
ٝ -1ار ٠ايٛزنا ٤يالشعٚ ١ايطْٛاز  /احلازث( ١ٝمت تٛد ٘ٝتٛصٝات باسهاّ اغالم باب غسف ١االشع١
ٚٚضع ايصداد ١املهاف ٤٢يًسصاص )
ٝ -2ار ٠ايسشٝد يالشعٚ ١ايطْٛاز (شسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالشعاع َتٛفس)٠
ٝ -3ار ٠ايٓبأ  /س ٞاملٛاصالت (شسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالشعاع َتٛفس)٠

زابعــا -ادسا ٤قٝاضات ضُإ اجلٛرٚ ٠ايطٝطس ٠ايٓ ٢ً ١ٝ ٛادٗص٠
االشع ١ايط ١ٝٓٝاملطتددَ ١ا اجملاٍ ايطيب
َ -1سنص صش ٞايهسار ٠دٗاش ُ ّٛاجلطِ (الٜٛدد سٛٝر باجلٗاش)
َ-2سنص صش ٞايطباط  /شازع فًططني دٗاش ُ ّٛاجلطِ (الٜٛدد سٛٝر باجلٗاش)
َ -3سنص صش ٞايطباط  /شازع فًططني دٗاش اشع ١اضٓإ (الٜٛدد سٛٝر باجلٗاش)

خاَطًــا َ -تابع ١تٓفٝر تٛصٝات

ٝ - 1ار ٠ايبٝاع يالشع( ١شسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالشعاع َتٛفس)٠
ٝ -2ار ٠ايطالّ يالشع / ١شازع ضًُإ فا٥ل (شسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالشعاع َتٛفس)٠
َ -3طتصف ٢ايهٓد / ٟايٓٗط( ١مت تٛد ٘ٝتٛصٝات با الّ َسنص ْا ٓد تصػ ٌٝاجلٗاش)

ضارضـآ  -ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالشعا  ٞيًُٛاقع ٚاالبٓ( ١ٝاحله١َٝٛ
ٚاالًٖ )١ٝاملصهٛى بتًٛثٗا

َ -1دزض ١االسطا ٤االبتداَ ١ٝ٥كاطع ١صسَٓ ٠اصري َٓطك ١ايصداي / ١ٝاب ٛغسٜب (الٜٛدد َؤشس
يٛدٛر تًٛخ اشعا )ٞ
 -2رلاشٕ متٛز اب ٛايفطٌ (ع)  /نسبال ٤املكدض( ١الٜٛدد َؤشس يٛدٛر تًٛخ اشعا )ٞ
-3دلُ ١ ٛرلاشٕ ايطف (متٛز)  /نسبال ٤املكدض( ١الٜٛدد َؤشس يٛدٛر تًٛخ اشعا )ٞ
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 -4ضهساب ضٝازات تابع ١هل ١٦ٝايٓصاٖ/ ١ايدا٥س ٠االرازٚ ١ٜاملاي / ١ٝنُب ضاز( ٠الٜٛدد َؤشس يٛدٛر
تًٛخ اشعا )ٞ
 -5ذالت تابع ١يٛشاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜشسط ١ايبٝاع َ /سنص شسط ١ايطٝد( ١ٜالٜٛدد َؤشس
يٛدٛر تًٛخ اشعا )ٞ

ضابعــآ َٓ -ح شٗار ٠ضالَ َٔ ١ايتًٛخ االشعا  ٞملدًفات احلدٜد
(ايطهساب) اخلاي َٔ ٞايتًٛخ االشعا 0 ٞ
 -1ضهساب ضٝازات تابع ١هل ١٦ٝايٓصاٖ/ ١ايدا٥س ٠االرازٚ ١ٜاملاي / ١ٝنُب ضاز.٠

ثآَــآ  -ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالشعا  ٞيًُٓصأت ايٓفط ١ٝا ايعسام
ال تٛدد طًبات

تاضعـآًَ -ح تساخٝص ادٗص ٠االشعٚ ١املصارز املصع ١ا املؤضطات
ايصشٚ ١ٝايصٓا ٚ ١ٝايبشج( ١ٝاحلهٚ ١َٝٛاالًٖٝـــــ)١

َ -1سنص صش ٞايهسٜعات ايجاْ /ٞاداش ٠متًو ٚاضتدداّ  -بػدار (زقِ االداش. )884 ٠
َ -2طتصف ٢احلط ١ٝٓٝايعاّ /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  -نسبال. ) 883( ٤
َ -3طتصف ٢ذ ٟايهفٌ ايعاّ  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  -بابٌ ( . )882
َ -4طتصف ٢اب ٞغسٜب  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  -بػدار ( . )949
َ -5سنص شٗدا ٤االْتفاض / ١اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  -ايبصس. ) 981 ( ٠
َ -6طتصف ٢اّ قصس ايعاّ  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  -ايبصس. ) 983( ٠
َ -7سنص صش ٞايطابع  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  -بػدار (. ) 1065
َ -8سنص صش ٞاملٓصٛز ايُٓٛذد ٞيصش ١االضس / ٠اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  -بػدار ( . ) 1096
ٝ -9ار ٠ايصفا ٤يالشع / ١ر .اْعاّ صٜص خً / ٌٝاداش - ٌُ ٠بػدار ( . ) 880
ٝ -10ار ٠ر .ال ٤بد اهلار ٟاب ٛغصاي /١اداش - ٌُ ٠ايبصس. ) 950( ٠
ٝ -11ار ٠االَري االًٖ ١ٝيالشع / ١ر .سٝدز محٝد شانس ً / ٞاداش - ٌُ ٠املجٓ. )939 ( ٢
ٝ -12ار ٠ايصفا ٤االًٖ ١ٝيالشع / ١ر .خايد بد ايهس ِٜمحٛر / ٟاداش - ٌُ ٠رٜاىل (. ) 940
ٝ -13ار ٠ايٛضٔ يالشع / ١رْٛ .ز اَري بصاز / ٠اداش - ٌُ ٠بػدار ( . ) 993
ٝ -14ار ٠ايصفا ٤يالشع / ١رْٛ .ز ُار شسٜف  /اداشٚ - ٌُ ٠اضط (. ) 992
ٝ -15ار ٠ساشّ يالشع / ١رْٛ .زس قشطإ دلٝد  /اداشٚ - ٌُ ٠اضط (. ) 991
ٝ -16ار ٠ايٓبأ 2يالشع /١ر .ال ٤ضعٛر ضامل  /اداش - ٌُ ٠بػدار ( . )1044
ٝ -17ار ٠ايسشٝد يالشع / ١راٚٚر داضِ صشٔ  /اداش - ٌُ ٠بػدار ( . )1036
ٝ -18ار ٠ايبٝاع يالشع / ١ر .ضؤٚر ٖار ٟناظِ  /اداش - ٌُ ٠بػدار (. )1029
ٝ -19ار ٠االشعٚ ١ايطْٛاز /رْ .د ٣زضا ً ٞاحلازس  /اداش - ٌُ ٠ايٓذف االشسف ( . ) 1062
ٝ -20ار ٠االخالص يالشع / ١ر .فٝصٌ غاش ٟسطني  /اداشَٝ - ٌُ ٠طإ ( . ) 1590
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-21
-22
-23
-24

ٝار ٠اجلٛار ٜٔيالشع / ١ر .امحد نسٖ ِٜعٌ  /اداشٚ - ٌُ ٠اضط (. ) 1591
ٝار ٠ايٛزنا ٤يالشع / ١ر .ظافس دلٝد دٛر / ٠اداش - ٌُ ٠بػدار( . ) 1592
ٝار ٠ايطالّ يالشع / ١ر .امحد شانس تسن / ٞاداش - ٌُ ٠بػدار ( . ) 1593
ٝار ٠احلٝا ٠يالشع / ١ر .صفآَ ٤عجس طالب  /اداش - ٌُ ٠ذ ٟقاز ( . ) 1589

اشــسآ  -تساخٝص ايبد ٤بتٓفٝر خطط االشايٚ ١املعاجل ١بعد املصارقَٔ ١
اجلٗ ١ايسقاب١ٝ

( ال ٜـٛدـد)

اسد ٣صــس  -اطالم َٛاقع بعد اشاي ١ايتًٛخ ٚتٛفس شسٚط ايطالَ١
االشعا ١ٝ

 -1مت اطالم َٛقع ػُع ايطهساب اطالم غري َكٝد مبٛدب زخص ١االطالم زقِ (ٚ )2016/9ايتابع
يطٝطس ٠ايٓصس بعد إ مت َعاجل ١ايتًٛخ االشعا  ٞيًكطع املعدْ ١ٝاملًٛثٚ ١املتٛادد ٠ا املٛقع َٔ قبٌ
ٚشاز ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا َ /دٜس ١ٜارازَٚ ٠عاًَ ١ايٓفاٜات املصعٚ ١بأشساف َدٜس ١ٜب ١٦ٝذ ٟقاز /
ٚسد ٠ايطٝطس ٢ً ٠املصارز بعد اضتهُاٍ املتطًبات ايٛقاٚ ١ٝ٥فل اخلط ١املعدَ ٠طبكآ ٚاملٛض١ ٛ
َٔ قبٌ َسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالشعاع .

اثٓ ٢صـــس َ -تابع ١خطط ايطٛازئ يًُؤضطات املايه ١ملصارز االشعاع

ٚ -1شاز ٠ايٓفط  /شسنَ ١صاا ايٛضط
ٚ -2شاز ٠ايٓفط  /شسن ١خطٛط االْابٝب
ٚ -3شاز ٠ايٓفط /شسن ١املصازٜع ايٓفط ١ٝا ايدٚز٠

ثالث ١صـــس  -قٝاس غاش ايسار ٕٚا راخٌ االبٓٚ ١ٝخازدٗا
ادسٜت ايكٝاضات ا ذلافع ١بػدار ٚنايتاي-: ٞ

َ -1دزض ١اجلً ٌٝاالبتدا ١ٝ٥املدتًط / ١ايبتا ٜٔٚايجاْ١ٝ
َ -2تٛضط ١بػدار يًبٓات  /ايهسار٠
ٖٛ -3ا ٤خازد ٞقسب َدٜس ١ٜشٗار ٠اجلٓط / ١ٝايهسار٠
َ -4دزضَ ١سدع ٕٛٝاالبتدا ١ٝ٥املدتًط / ١ايهسار٠
َ -5دزض ١اهلد ٣يًبٓات  /ايهسار٠
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ازبع ١صــس  -ا دار رزاض ١عج ١ٝغصٛص تسانٝص غاش ايسار ٕٚا
ايعٓاصس ايب١ٝ٦ٝ

( 1رزاض / ١تكدّ ا شٗس ناْ ٕٛاال)2016 ٍٚ

مخط ١صس  -ؼدٜح قا د ٠ايبٝاْات ٚا دار اخلازط ١االشعا ١ٝ
باألدٗص ٠احملُٛي١

َ -1دزض ١االسطا ٤االبتداَ ١ٝ٥كاطع ١صسَٓ ٠اصري َٓطك ١ايصداي / ١ٝاب ٛغسٜب
 -2رلاشٕ متٛز اب ٛايفطٌ (ع)  /نسبال ٤املكدض١
-3دلُ ١ ٛرلاشٕ ايطف (متٛز)  /نسبال ٤املكدض١
 ١٦ٖٝ -4ايٓصاٖ/ ١ايدا٥س ٠االرازٚ ١ٜاملاي / ١ٝنُب ضاز٠
َ -5سنص صش ٞضًُإ ذلُد / ٟاملدأ٥
ٚ -6شاز ٠ايداخًَ / ١ٝسنص شسط ١ايطٝد١ٜ
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ضت ١صس  -املطــــح ايب٦ٝــ ٞاالشعا ـــٞ

َٔ املٗاّ ايسٝ٥ط ١ٝملسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالشـعاع ٖـَ ٞساقبـ ١ايب٦ٝـَ ١ـٔ ايٓاسٝـ ١االشـعا  ١ٝا
ايعــسٚف ايطبٝعٝــٚ ١ايطاز٥ــَ ١ــٔ خــالٍ قٝــاس ايٓصــاط االشــعا  ٞا ٓاصــس ايب٦ٝــ ١االضاضــ١ٝ
(تسبَٝ ، ١اٖٛ ، ٙا ) ٤يدٚز ٖر ٙايعٓاصس ا اْتكاٍ ايٓعا٥س املصع ١اىل االْطإ رب ايطًطً ١ايػرا. ١ٝ٥
ً ٢ض ٤ٛذيو ٜتِ تٓفٝر خط ١املطح االشعا  ٞايب ٞ٦ٝايطٓٚ ١ٜٛاييت تٗـدف اىل بٓـا ٤قا ـد ٠بٝاْـات
بٚ ١ٝ٦ٝاخلاص ١بدزاضَ ١طت ٣ٛايٓصاط االشعا  ٞا ٖر ٙايعٓاصس َٚساقب ١املـتػريات احلاصـً ١فٗٝـا
ٚؼً ٌٝايٓتا٥ر ا بػدار ٚاحملافعات .
أَا غصٛص َساقب ١ايسصد ايب٦ٝـٚ ٞايتًـٛخ االشـعا  ٞا اهلـٛاٜ ٤ـتِ َـٔ خـالٍ اضـتدداّ ايتكٓٝـات
احلدٜجْٚ ١صب َٓعَٛات االْراز املبهس ا بػدار ٚاحملافعات ٚبطُٓٗا اقًـ ِٝنٛزرضـتإ ٚخاصـ١
املٓاطل احلدٚر. ١ٜ
ٚبٓا٤اً ً ٢ايدٚز ايسقـاب ٞيًُسنـص فٝـتِ فشـص املـٛار ايػراٝ٥ـ ١املطـتٛزرٚ ٠احملًٝـَٚ ١ـٓح شـٗارات
بصالسٝتٗا يالضتٗالى ايبصس َٔ ٟايٓاس ١ٝاالشعا  ١ٝفكط .
املالسعات
املٓذص
ْٛع ايٓصاط
ت
 مل تسر مناذز ذلافعَٝ ١طإ ٚبٛاقع ( 4تسب١َ 4 ،اٚ )٤متت َفاؼتِٗ
قٝاس مناذز ب١ٝ٦ٝ
.1
 بطبب ايعسٚف االَٓ ١ٝمل تسر مناذز ذلافع١(تسبَ ، ١ا)٤
االْباز ٚبٛاقع ( 9تسبَ 8 ،١ا)٤
 أشازت قٝاضات دسع اخلًف ١ٝاالشعا  ١ٝاىلقٝاس دسع اخلًف١ٝ
 50اْٗا ضُٔ احلدٚر ايطبٝعٖٞٚ ١ٝ
.2
االشعا  ١ٝا اجلٛ
. 0.08 – 0.14 µSv/h
 اشازت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدترب ١ٜاىل 179صالس ١ٝايُٓاذز ايػرا ١ٝ٥يالضتٗالى
قٝاس مناذز غرا١ٝ٥
.3
ٚاالضتدداّ ايبصس َٔ ٟايٓاس ١ٝاالشعا ١ٝ
فكط .
 اشازت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدترب ١ٜا مجٝع39
قٝاس مناذز َتفسق١
04
ايُٓاذز اىل دّ ٚدٛر تًٛخ اشعا .ٞ
يٝطت ضُٔ خط ١شٗس آذاز .
 .5قٝاس مناذز َٝا ٙشسب
يٝطت ضُٔ خط ١شٗس آذاز .
قٝاس مناذز َٝا ٙآباز
.6
قٝاس مناذز املٝا ٙاملتدًف١
اشازت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدترب ١ٜا مجٝع
10
ٔ َطتصفٝات ايطب
.7
ايُٓاذز اىل دّ ٚدٛر تًٛخ اشعا .ٞ
ايٟٓٚٛ
7

Ministry of Environment
Radiation Protection Center

.8

قٝاس مناذز سًٝب
َٚصتكات٘

-

.9

قٝاس مناذز اهلباب ايرزٟ

15

يٝطت ضُٔ خط ١شٗس آذاز .
اشازت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدترب ١ٜاىل دّ
ٚدٛر تًٛخ اشعا .ٞ

املطــــح االشعا ـــ:ٞ
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ضبع ١صس  -مجـع ايُٓـاذز ايبٝ٦ٝـ ١ا بػدار ٚاحملافعـات ٚاييت ٜتِ
قٝاضٗـا ا َسنصْــــا
ت

احملافع١

1

االْباز

2

َٝطإ

املدطط
 9تسب١
َ 8ا٤
 4تسب١
َ 4ا٤

ْطب ١االزلاش

املٓفر
 تسب١ َا٤ تسب١َ -ا٤

املالسعات

صفس%

مل تسر بطبب ايعسٚف االَٓ١ٝ

صفس%

متت َفاؼتِٗ

مثاْ ١ٝصــس  -قٝـاس دسع اخلًفٝـ ١االشعا ٝـ ١ا اجلـ-: ٛ
ت احملافع ١املدطط

املٓفر

َعدٍ اخلًف١ٝ
االشعا  ١ٝبٛسد٠
µSv/h

50

0.1
0.09
0.1

بػدار

50

.2

ايبصس٠

50

50

.3

ايكارض١ٝ

50

.4

ْ٣ٛٓٝ

50

50
مل تسر بطبب ايعسٚف
االَٓٚ ١ٝسطب نتاب
را٥س ٠محاٚ ١ٜؼطني
ايب / ١٦ٝاملٓطك ١ايصُاي١ٝ
ذ ٟايعدر ر ف  2758 /ا
2014/9/22

.1

-

9

املالسعات

إ َعدٍ اخلًف١ٝ
االشعا ٜ ١ٝكع ضُٔ
احلدٚر ايطبٝع١ٝ
االشعا ٖٞٚ ١ٝ
0.08 – 0.14 µSv/h
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ايتكسٜس ايصٗس ٟحملطات َٓ ٚعَٛات ايسصد ايب ٚ ٞ٦ٝاالْراز املبهس يصٗس اذاز 2016
َعدٍ قسا٤ات ذلطات ايسصد ايبٞ٦ٝ
ت

احملافع١

1
2
3
4

رٜاىل
بصس٠
ْ٣ٛٓٝ
االْباز

Weather
station

تسانٝص دطُٝات ايفا
concetration
( )Bq/m3

تسنٝص ْعري
تسنٝص ْعري
تسنٝص
ايجٛزٕٚ
ايسارٕٚ
دطُٝات بٝتا
concetration concetration concetration
( )Bq/m3
( )Bq/m3
( )Bq/m3

0.032
10332
26.37
0.097
3379
4398
َتٛقف ١بطبب ايطسٚف األَٓ١ٝ

0.27
0.25
ايبصس٠

َعدٍ اخلًف١ٝ
االشعا ١ٝ
( ناَا )dose rate
) )µsv/h

-

رٜاىل

Temp.: 18 C
Real humidity: 51 %
Atm pressure: 1013 mBar
Wind speed: 0.3 m/s
Wind direction: 48
Rain: 0 mm

Temp.:17 C
Real humidity: 43%
Atm pressure: 1005 mBar
Wind speed: 1.6 m/s
Wind direction: 76
Rain: 0 mm

ؼًٚ ٌٝرزاض ١ايٓتا٥ر:
(ايبصس ، ٠رٜاىل) ٜتبني إ قسا٤ات احملط ١ضُٔ احلدٚر ايطبٝع ١ٝيًدًف ١ٝاالشعا  ١ٝا ايعسام ٚتٛدد شٜار ٠ا
تسانٝص بٝتا ْاػْٛ ٔ ١اتر ٛارّ املٛيدات ٚايػباز اجلٟٛ
َعدٍ قسا٤ات َٓعَٛات االْراز املبهس
ت

احملافع١

1
2
3
4
5
6
7
8
9

بػدار
رٜاىل
بابٌ
ذ ٟقاز
ايبصس٠
شط ايعسب
ضفٛإ
ٚاضط
َٝطإ

َعدٍ اخلًف١ٝاالشعا ١ٝ
(ناَا)
))µsv/h) ( dose rate

03140
0.140
03120
03130
03150
03150
03170
03150
03160

َالسعات

ضُٔ احلدٚر ايطبٝع ١ٝيًدًف ١ٝاالشعا  ١ٝا ايعسام
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تطع ١صــس  -قسا٤ات َٓعَٛـ( ١االْـراز املبهـس) ٚتتطُٔ املٓعَٛات
ايفس  ١ٝا ذلافعات ايعسام
ت

احملافع١
املسنص

املدطط
سطب َاٜسر

140

2

ايبصس٠

سطب َاٜسر

144

3

شط ايعسب

سطب َاٜسر

102

4

ضفٛإ

سطب َاٜسر

96

5

َٝطإ

سطب َاٜسر

84

6

ذ ٟقاز

سطب َاٜسر

54

7

املجٓ٢

سطب َاٜسر

30

8

ايكارض١ٝ

سطب َاٜسر

33

9

ٚاضط

سطب َاٜسر

126

10

االْباز

سطب َاٜسر

-

11

ايكاِ٥

سطب َاٜسر

-

12

ْ٣ٛٓٝ

سطب َاٜسر

-

13

نسبال٤

سطب َاٜسر

48

14

ايٓذف

سطب َاٜسر

69

15

بابٌ

سطب َاٜسر

108

16

رٜاىل

سطب َاٜسر

120

17

صالح ايدٜٔ

سطب َاٜسر

-

18

نسنٛى

سطب َاٜسر

33

19

ازبٌٝ

سطب َاٜسر

-

20

رٖٛى

سطب َاٜسر

-

21

ضًُٝاْ١ٝ

سطب َاٜسر

-

1

در ايكسا٤ات

املالسعات

مل تسر بطبب ايعسٚف
االَٓ١ٝ
مل تسر بطبب ايعسٚف
االَٓ١ٝ
مل تسر بطبب ايعسٚف
االَٓ١ٝ

مل تسر بطبب ايعسٚف
االَٓ١ٝ
مل تسر بطبب طٌ
املٓع١َٛ
مل تسر بطبب اضساب
املٛظفني ٔ ايدٚاّ

معدل مجيـع القراءات اعاله تقع ضنن احلدود الطبيعيـة للخلفيـة االشعاعية.
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صسَ - ٕٚساقبــ ١ايتعسض ايصدصــ ٞيًعاًَٝــٔ -:
اضتٓاراً اىل قاْ ٕٛايٛقا َٔ ١ٜاالشعاع زقِ  99يطٓ 1980 ١ايرٜ ٟعسف ايعاٌَ ا سكٌ االشعاع (نٌ
َٔ ٜتعاٌَ مبصارز االشعاع اٜ ٚتعسض هلا بصٛزَ ٠طتُس ٚ ٠عهِ ًُ٘ ) ٜك ّٛقطِ َساقب١
ايتعسض اي صدص ٞمبساقبَٚ ١تابع ١تعسض مجٝع ايعاًَني ا سكٌ االشعاع ا املؤضطات ايصش١ٝ
ٚايبشجٚ ١ٝايصٓا  ١ٝا ُ ّٛايبالر َٔ خالٍ .
َٓ -1ح تساخٝص ايعٌُ يًعاًَني ا سكٌ االشعاع َٚتابع ١اضتُسازٜتِٗ بايعٌُ َٔ خالٍ فشٛصاتِٗ
ايطب ١ٝايدٚز. ١ٜ
 -2سطاب اجلسع ايصدص ١ٝيًعاًَني ا سكٌ االشعاع َٔ خالٍ تصٜٚدِٖ بفًِ باز قٝاس َطت٣ٛ
االشعاع ٚسطاب اجلسع االشعا ٚ ١ٝايتأند َٔ اْٗا تكع ضُٔ احلدٚر ايٛطٓ ١ٝاملطُٛح بٗا
ٚبايتاي ٞتتِ محا ١ٜمجٝع ايعاًَني َٔ اخطاز ايتعسض يالشعا ات املؤٚ ١ٜٓاحلفاظ ً٢
سكٛقِٗ املطتكبً. ١ٝ

ايتعسض ايصـدصـٞ

 -1تصٜٚد ( )56ساًَ )95( ٚ ١فًِ قٝاس َطت ٣ٛاالشعاع يًعاًَني اجلدر ٚبدٍ تايف يًعاًَني
املطتُس ٜٔباخلدَ ١ا سكٌ االشعاع.
 -2ازضاٍ (ْ )581تٝذ ١فشص طيب رٚز ٟيًعاًَني ا سكٌ االشعاع ا املؤضطات ايصشٚ ١ٝايصٓا ١ٝ
ٚايبشجٚ ١ٝمتت ايتٛص ١ٝبإ ار ٠فشص ( )127ساي ١بعد فرت ٠شََٓ ١ٝع صالسٝتِٗ يًعٌُ ا سكٌ
االشعاع.
َٓ -3ح ( )75اداش ٌُ ٠يًعاًَني اجلدر ا سكٌ االشعاع ٚمتت ايتٛص ١ٝبأ ار ٙفشص ( )7ساالت
تػريات ا فشٛصات ايدّ بعد  6اشٗس.
َ -4تابع )42( ١ساي ١تػري ا فشٛصات ايدّ ايعاًَني ا سكٌ االشعاع يًتاند َٔ ضالَتِٗ ا ()22
َؤضط ١صشٚ ١ٝصٓا ٚ ١ٝعج ١ٝال ار ٠ايفشٛصاتًُ .ا إ سص ٍٛايتػريات ا فشٛصات ايدّ
ٖ ٞساي ١اَ ١ؼدخ يعُ ّٛايٓاس ْتٝذ ١حلاالت َسضَ ١ٝع .١ٓٝاَا سدٚخ ايتػريات ا فشٛصات
ايدّ يًعاًَني ا سكٌ االشعاع ٚاييت قد ٜه ٕٛاالشعاع اسد اضبابٗا َجٌAnemia-

 ...Neutropenia – Lymphopeniaاخل اذ تتِ َتابع ١تًو ايتػريات با ار ٠ايفشص ايطيب بعد
فرتَ ٠ع ١ٓٝيًتاند َٔ دّ تهساز ايتػريات ٚا ساي ١تهسازٖا تعسض ً ٢طبٝب ايدّ
االختصاص ا َسنصْا ملعآٜتٗا ٚابدا ٤ايتٛصٝات املال ١ُ٥بصاْٗا يًشد ا ٚايتكًَٗٓ ٌٝا مبا ٜطُٔ
ضالَ ١ايعاًَني ٚال طا ِٗ٥صالس ١ٝيالضتُساز ا ايعٌُ ا سكٌ االشعاع املؤ ٜٔاضتٓارا اىل
فشٛصاتِٗ ايطب.١ٝ
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اسد ٚ ٣صس - ٕٚرلتبـس ايتاثٝـس ايباٜٛيٛدــٞ

تــِ فشص ( )22منٛذز رّ ا رلترب َسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالشعاع يعدر َٔ ايعاًَني ا سكٌ االشعاع
ٚناْت ايٓتا٥ر ضُٔ احلدٚر ايطبٝعَ ١ٝا ـــدا احلاالت املدزد ١ارْا ٙاذ اظٗست تػريات ا فشٛصات
ايدّ ٚنُا -: ًٜٞ
 1( -1سايAnemia (١
 11( -2سايHESR )١

 2( -3سايPolycythemia ) ١
 4( -4سايNeutrophilia )١

 2( -5سايThrombocytopenia )١
 2( -6سايLymphocytosis )١
 2( -7سايLymphopenia )١

 5 ( -8سايMonocytosis ) ١

اثٓ ٚ ٢صــس - ٕٚايصعب ١ايكاْ١ْٝٛ

َ -1سادع ١احملانِ املدتص ١ملتابع ١ايد  ٠ٛاملكاَ ١ضد دْإ فدس ٖٞٚ ٟقٝد االزلاش
 -2مت اٜكاف اٚاَس غًل در (ٚ )3ايصارز ٠عل االْصط ١املدايف ١اشعا ٝآ ( ٝارات اًٖ ) ١ٝبعد اشاي١
املدايفات ٚسصٛهلا ً ٢اداش ٠متًو ٚاضتدداّ جلٗاش االشعٚ ١نريو َتابع ١ايػساَات ٚاضتٝفا٤
املبايؼ املرتتب ٢ً ١ايٓصاطات املدايف ( ١احله)١َٝٛ
 -3مت ابدا ٤ايساٚ ٟاملصٛز ٠بعكٛر املصازٜع االضتجُاز ١ٜايتابع ١يًُسنص ٚنريو االداب٢ً ١
اضتفطازات ايٛازر َٔ ٠دٗات خازد ١ٝس ٍٛقاْ ٕٛايٛقا َٔ ١ٜاالشعاع زقِ  99يطٓٚ 1980 ١بٛقع 18
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ثالث ٚ ١صــسْ - ٕٚصاط خازز اخلط١

 .1مت ؼــدٜح ايبٝاْــات اخلاصــ ١ظــدا ٍٚايبطــا٥ع ٚااليٝــات ٚاملــٛار املطــتٛزرَ ٠ــٔ ايٝابــإ ا
املٓافــر احلدٚرٜــ ١ا ذلافعــ ١ايبصــسٚ ٠بٝــإ االدــسا٤ات املتدــر ٠بصــدرٖا ٚاخلاصــ ١بصــٗس
شباط . 2016
 .2سطٛز ادتُاع ا ٚشاز ٠ايٓكٌ  /االضهٛا ملٓاقصَ ١صسٚع ايٓافر ٠ايٛاسد. ٠
 .3مت ادــسا ٤املطــح االشــعا ً ٞــ ٢رلــاشٕ ايتُــٛز ا ذلافعــ ١بػــدار  /ابــ ٛغسٜــب ٚنــريو
ذلافعــ ١نــسبالْ / ٤اسٝــ ١احلطــٚ ١ٝٓٝدًــب منــاذز ( متــٛز  ،ذٓٝــ ١متــٛز ) يػــسض
فشصٗا رلتربٜاً
 .4مت ايتشطــري ايهُٝٝــا ٟٚبطسٜكــ ١ايــتكطري يُٓــاذز (َ 1ــا ٤شــسب  /بػــدار ) ٚقٝاضــ٘
ً ٢دٗاش ايعدار ايَٝٛط ٞايطا.LSC ٌ٥
 .5مت ؼطــري منــاذز (  2تسبــٚ ) ١ايــٛازرَ ٠ــٔ َٛقــع ايتٜٛجــ ١يػــسض تكٝــَٛ ِٝقــع ايتٜٛجــ١
ايٓ / ٟٚٛاملفا ٌ ايسٚض َٔ ٞايٓاس ١ٝاالشعا ٚ ١ٝقٝاضٗا ًَٓ ٢ع ١َٛايفا .
 .6مت ؼطــري منــاذز ( َ 2ــاٚ ) ٤ايــٛازرَ ٠ــٔ ذلافعــ ١رٜــاىل  /بعكٛبــٚ ١مت قٝاضــٗا ا َٓعَٛــ١
 LBيًكٝاس .
 .7االطالع ً ٢ايبشٛخ ٚاملصارز ايعًُ ١ٝغصٛص ايكٝاضات ايػرا ١ٝ٥االشعا . ١ٝ
 .8االضـــتُساز بتٛثٝـــل ْتـــا٥ر ايكٝاضـــات املدتربٜـــٚ ١فـــل بسْـــاَر اٍ ٚ Excelاالزشـــف١
االيهرت. ١ْٝٚ
 .9اضــتالّ ( )800فًــِ َطــتعٌُ َــٔ قبــٌ ايعــاًَني ا سكــٌ االشــعاع يػــسض ؼُٝطــٗا
ٚقسا ٠٤دسع تعسضٗا .
 .10تصٜٚد ( )18اضتُاز ٠فشص طيب اٚي ٞيعاًَني ددر ا سكٌ االشعاع .
 .11متــت ادابــ ١طًــب ( )69شــدص َــٔ ايعــاًَني ا املؤضطــات ايصــشٚ ١ٝايصــٓا  ١ٝا تأٜٝــد
َـــٓشِٗ ادـــاشُ ٠ـــٌ ا سكـــٌ االشـــعاع ٚاضـــتُسازْا بتصٜٚـــدِٖ افـــالّ قٝـــاس َطـــت٣ٛ
االشعاع يػسض مشٛهلِ مبدصصات ايٛقا َٔ ١ٜاالشعاع .
 .12اٜكــاف تٛشٜــع افــالّ ٚســاَالت قٝــاس َطــت ٣ٛاالشــعاع ــٔ ايعــاًَني ا سكــٌ االشــعاع ا
املسنــص ايــٛطم يًُدتــربات االْصــا / ١ٝ٥رلتــرب بػــدار املسنــص ٟنــٜ ِْٗٛعًُــً ٕٛــ٢
ادٗــص ٠االشــع ١ايطــ ١ٝٓٝاحملُٝــ ١ذات ٝـاً ٚاملعفــاَ ٠ــٔ ايسقابــ ١االشــعا  ١ٝاضــتٓاراً اىل قــإْٛ
ايٛقا َٔ ١ٜاالشعاع املؤٚ ٜٔايبٝاْات ايصارز ٠مبٛدب٘ .
 .13مل ٜؤٜــد مشــ ٍٛــدر (َ )3ــٔ املُسضــني مبدصصــات ايٛقاٜــَ ١ــٔ االشــعاع ا َطتصــف٢
ايريَــٛى ايتعًُٝــ ٞيعــدّ َــصاٚيتِٗ ايعُــٌ ايفعًــ ٞا دلــاٍ االشــعاع املــؤ ٜٔنُــا مل
ٜؤٜــد مشــ ٍٛايعــاًَني ا اهل٦ٝــ ١ايعاَــ ١يًهُــازى بتًــو املدصصــات نــ ٕٛاالدٗــص٠
ايعاًَني ًٗٝا ذلُ ١ٝذاتٝاً .
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 .14قٝـــاّ فسٜـــل ُـــٌ شـــعب ١ايتـــأثري ٚاملتابعـــ ١بصٜـــازَٝ ٠داْٝـــ ١اىل َطتصـــف ٢اجلًُـــ١
ايعصــب ١ٝيطــشب رّ َــٔ ( )18اَــٌ ا سكــٌ االشــعاع ٚا طــاْ ٤تٝذــ ١ػدٜــد َــٓح ادــاش٠
ايعٌُ  ٚدّ املُاْع ١ا االضتُساز بايعٌُ ا ٖرا اجملاٍ .
 .15ادابــ ١طًــب َدٜسٜــ ١ب٦ٝــ ١بابــٌ ا تصٜٚــدٖا بطــٛابط ُــٌ ايعــاًَني ا سكــٌ االشــعاع
ٚايــيت ٜــتِ مبٛدبٗــا َــٓح ايعــاًَني ادــاشُ ٠ــٌ ا سكــٌ االشــعاع ٚتصٜٚــدِٖ بفًــِ قٝــاس
َطت ٣ٛاالشعاع ٚاحلاًَ. ١
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