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المقــــــــدمة -:
تم إناطممم اممما اقاةاواممم ياقتالممل ياقىمملطةئ اممع اقالفممم ارام ا لم م اق ممةا قاةكـممـز
اقيوالـــم ان ارا ــــاع ان خالل اقايانلن ياقتاةل ات اقصادةئ ياتأللد ان اقيكاقمم اقديقلمم
قاطاوم اقذةلــــــــــــــــم .
ان اقخطممم اقىممنيلم ق مما  6106اممن خممالل اقاةنممااو اق(كمميا ا ارطمماة اقاي(ممد قاةكممز
اقيوالممم اممن ارا م اع تيم م اممما اقاةكممز م اتاا ممم ياةاواممم (ةكممم اقاصممادة اقاا م م
امع امي اىما(م اق مةا يكمذق
يارناطم اقات اام اما ياةاوام اقتايث اقالفم ارام ا
اةاواممم اقت ممةل ياقتامميث قا ممااالن ي اممي اقنممال ياقالفممم قالا م اع ي امما قاممميااط اقااممةئ
ياقا تادئ ةىالا ياقت تتاااع اع ميااط اقيكاقم اقديقلم قاطاوم اقذةلم هذا اقاجال .

المسوحات المٌدانٌة ألجهـزة ومصادر االشعـاع فً مواقع العمل -:
اجةاء اقكاي ات اقايو لم ياقاىي(ات ارا ا له األيقلم ياقديةلم قااؤىىات اقااقكم
ياقاىتخدام قااصادة اقاا م ياألجمزئ ارا ا له اطالم  ،ا(ثلم  ،صنا لم  ،اناط
ات ةمم قااصف قايويف اع تي لة اىتازاات اقيوالم ان ارا اع يتي لة يىافل اقخزن
األالنم قاصادة األا اع يتالل اقاياوع يتأثلة اصادة األا اع يت(دلد (ديد اقتايث أي
اقت ةل يا طاء اقتيصلات ااقا اقجم ي اقت الاات ياقا اللة اقديقلم اقاطايام
اقىالام األا ا لم كاالاـــــ -:

المإسسـات الصحٌـة والعٌـادات الخاصـة -:
اوآل – اجراء الكشف الموقعً لمواقع نصب مصادر ومولدات االشعاع
فً مواقع العمل-:
 -0اىتافع اريةا اقت الا  /ادلنم اقطب  -ااب اقا ظ ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
 -6كالم ارىةاء اقجاا م  -ىا(م اقياف ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
-3اىتافع اق اي اق صالم ي(دئ اقجةا(م ارا ا لم ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
 -4اةكز ص( اقاكةلم  -اا غةلب ات تيجله تيصلات اا ال اةكز نا ند تاغلل اقجماز
 -5اةكز ص( اقصالخ اقثان ا ت تيجله تيصلات اتادلل اقزجاجم ااخةى اكا عء قاةصاص
 -6اةكز ص( اقليىفلم ات تيجله تيصلات اتغالف ااب غة م ارا م اطاام ان اقةصاص
ياىا  2mmي تادلل اقزجاجم ااخةى اكا عء قاةصاص
 -7اىتافع ارال اقيطن  -ىا(م ارندقل جماز ا جل خط ات تيجله تيصلات اا ال اةكز نا
ند تاغلل اقجماز
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 - 8اىتافع ارال اقيطن  -ىا(م ارندقل جماز اقكااا نالف ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
المإسساتالصناعٌة -:
 -0يزاةئ اقنفط  /اةكم اقاااةلع اقنفطلم  /اقديةئ ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
المإسسات البحثٌة -:
 -0اادئ كالم اقطب  /جاا م اغداد ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ

ثانٌآ  -اجراء المسح االشعاعً االولً لمصادر االشعاع فً مواقع العمل
فً بغداد
 -0اىتافع اغداد ارها ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
 -6اةكز ص( اقزهةاء اقنايذج  /ي(دئ اراةال اقصدةلم ياقتنفىلم ات تيجله تيصلات اتغالف
ااب غة م ارا م اطاام ان اقةصاص ياىا 2mm
 -3اةكز ص( اقكةخ /اةكز اراةال اقصدةلم ياقتنفىلمااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
 -4اةكز ص( امداء اق طلفلم اقثانلم ا ت تيجله تيصلات ايمع كاالةا اةاوام غة م ارا م
 -5اىتافع غازي اق(ةلةي  /ااب اقا ظ ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
 -6اةكز ص( اقثاقث  /وطاع اقصدة ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
-7اىتافع اان ىلنا اقتدةلا ات تيجله تيصلات اا ال اةكز نا ند تاغلل اقجماز
- 8اقاةكز اقص( اقتخصص قطب ارىنان  /اق(ىلنلم ات ا طاء تيصلات امةيةئ تي ة (اجز
ةصاص
 -9اىتافع اراا ا اع  /ادلنم اقصدة ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
 -01اقاىتافع ارقاان ا411ىةلة  /اقنجف ات تيجله تيصلات اا ال اةكز نا ند تاغلل
اقجماز

ثالثـــا  -اجراء المسح االشعاعً الدوري لمصادر االشعاع فً مواقع
العمل فً بغداد المدرجة ادنـــــــــــاه-:
 -0اىتافع اراا اقصاد اع  411ىةلة  /ااال ا ت تيجله تيصلات اتثالت ازةاة اقطياةىء
يةاط اقااب ايتيااتلكلا اع اقىلطةئ
 -6اةكز ص( اقج اةئ  /اقادافن ات تيجله تيصلات اا ال اةكز نا ند تاغلل اقجماز
 -3اةكز ص( اقدهاقل  /ىاع ااكاة ات تيجله تيصلات اتغالف ااب غة م ارا م اطاام ان
اقةصاص ياىا 2mm
-4اةكز ص( اقىندااد اقنايذج  /اقز فةانلم ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ

رابعــا -اجراء قٌاسات ضمان الجودة والسٌطرة النوعٌة على اجهزة
االشعة السٌنٌة المستخدمة فً المجال الطبً
 -0اةكز ص( اقةالد جماز اا م اي اقجى  111رليجد (ليد
 -6اةكز ص( اقةالد جماز اا م اىنان  111رليجد (ليد
-3اةكز ص( اقزيلم جماز اا م اىنان 111رليجد (ليد
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خامســا  -متابعة تنفٌذ توصٌات
 - 0اةكز ص( اقانصية  /اقدايدي ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
 -6اىتافع اقافاء  ( /اقجاا م ات تيجله تيصلات اتغالف ااب غة م ارا م اطاام ان اقةصاص
ياىا 2mm
-3اةكز ص( اقةلال اقنيذج  /جىة دلاقع ات تيجله تيصلات اتد ل ااب غة م ارا م اطاام
ان اقةصاص ياىا 2mm
 /ادلنم اقصدة ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ
 -4اةكز ص( اقاملد (ىلن اقىيلد
 -5اىتافع اقفةات اريىط قاليةا  /اقنجف ااةيط اقيوالم ان ارا اع اتي ةئ

سادسـآ  -التقٌٌم البٌئً االشعاعً للمواقع واالبنٌة (الحكومٌة واالهلٌة)
المشكوك بتلوثها
قجاا م ارنااة ياقاجاع اق(كيا ياىتافع اقةاادي اق ا ياىتافع اقةاادي
 -0اى اا ا
اقت الا قانىافلم يارطفال  /ا(ا ظم ارنااة ارليجد اؤاة قيجيد تايث اا ا
 -6ىكةاب تااع قاةكم ايقتكل ديكا  /كةاج اقنممم ارليجد اؤاة قيجيد تايث اا ا
 -3جالت اتمةةئ تاا م قيزاةئ اقداخالم  /ادلةلم اةطم اقا ب  /اةكز اةطم ( ىياة ارليجد
اؤاة قيجيد تايث اا ا
 -4جالت اتمةةئ تاا م قيزاةئ اقداخالم  /ادلةلم اةطم اقا ب  /اةكز اةطم اقا ب ارليجد
اؤاة قيجيد تايث اا ا
 -5جالت اتمةةئ تاا م قيزاةئ اقداخالم  /ادلةلم اةطم اقا ب  /اةكز اةطم اقادل ارليجد
اؤاة قيجيد تايث اا ا
 -6جالت اتمةةئ تاا م قيزاةئ اقداخالم  /ادلةلم اةطم اقصدة  /6اةكز اةطم اقانتظة ارليجد
اؤاة قيجيد تايث اا ا
 -7جالت اتمةةئ تاا م قيزاةئ اقداخالم  /ادلةلم اةطم اقصدة  /6اةكز اةطم اق(الالم ارليجد
اؤاة قيجيد تايث اا ا
 - 8يزاةئ اقنفط  /اةكم ت افم اقغاز  /اق الدي ارليجد اؤاة قيجيد تايث اا ا
 -9ىكةاب تااع قاةكم ايقتكل ديكا  /اقتاج ارليجد اؤاة قيجيد تايث اا ا
 -01ا(ا ظم ياىط  /وماء اقصيلةئ  /اى اا ا ق جلنم تاية تاا م قااياطن ناةال جااة ا(اد
ارليجد اؤاة قيجيد تايث اا ا
 -00يزاةئ اقكمةااء  /ا(طم كمةااء اقتاج ارليجد اؤاة قيجيد تايث اا ا
 -06اى اا ا قىلاةئ نيع اةزيزيت وااةئ اقاىتيةدئ ان اقلااان اقتاا م قاةكم اان اقااد ارليجد
اؤاة قيجيد تايث اا ا
 -03ىكةاب تااع قا(ا ظم اغداد ارليجد اؤاة قيجيد تايث اا ا
 -04جالت اتمةةئ تاا م قيزاةئ اقداخالم  /ادلةلم اةطم اقخمةاء  /اةكز اةطم اقغزاقلم
ارليجد اؤاة قيجيد تايث اا ا
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ق جام ا(تةوم تاا م قاكتب يزلة يزاةئ اقداخالم ارليجد اؤاة قيجيد تايث

 -05اى اا ا
اا ا
 -06جالت اتمةةئ تاا م قيزاةئ اقداخالم  /ادلةلم اةطم اقالاع  /اةكز اةطم اقالاع ارليجد
اؤاة قيجيد تايث اا ا

سابعــآ  -منح شهادة سالمة من التلوث االشعاعً لمخلفات الحدٌد
(السكراب) الخالً من التلوث االشعاعً .
 -2اةكم اقاااةلع اقنفطلم  /اصفع اقديةئ  /هلأئ اااةلع اغدادا ةو ارجازئ 6337
 -6يزاةئ اقداخالم  /ادلةلم اةطم اقا ب ا6563
 -3اةكم ايقتكل ديغا  /ايوع اقنممم ا6446
 -4اةكم ايقتكل ديغا  /ايوع اقتاج ا 6546

ثامنــآ  -التقٌٌم البٌئً االشعاعً للمنشؤت النفطٌة فً العراق
ر تيجد طااات

تاسعـا -ان تةاخلص اجمزئ ارا م ياقاصادة اقاا م
اقص(لم ياقصنا لم ياقا(ثلم ااق(كيالم يارهالـــــم

اقاؤىىات

 -0اىتافع اق(ىلن اع قالطفال  /اجازئ تاا ياىتخدا ا ةو ارجازئ  6366اقاادىلم
. -6ص.ارىكان اقادل  /اجازئ تاا ياىتخدا ا  6363اقاادىلم
. -3ص اقصاد  /اجازئ تاا ياىتخدا ا  6364اقاادىلم
. -4ص اراا اق(ىن اقاجتاعاع  /اجازئ تاا ياىتخدا ا  6365اقنجف
 -5اىتافع اقكفلل اقتخصص  /اجازئ تاا ياىتخدا ا  6437كةاالء
 -6اىتافع اقكفلل اقتخصص  /اجازئ تاا ياىتخدا ا  6436كةاالء
 -7اةكز اقة الم اقص(لم األيقلم امداءاإلاا ا اع  /اجازئ تاا ياىتخدا ا 6438
كةاالء
 -8اىتافع اقكفلل اقتخصص  /اجازئ تاا ياىتخدا ا  6461كةاالء
. -9ص اقنفط اقنايذج  /اجازئ تاا ياىتخدا ا  6406اغداد
. -01ص ارىاتذئ اقنايذج  /اجازئ تاا ياىتخدا ا  6419ااال
 -00اقاةكز ارىتااةي قكالم اقطب  /اجازئ تاا ياىتخدا ا  6418اقاصةئ
 -06اىتافع اق(كل اق ا  /اجازئ تاا ياىتخدا ا  6400اقنجف
 -03اىتافع اقصدة اقت الا  /اجازئ تاا ياىتخدا ا  6401اقاصةئ
 -04اىتافع اق(ىلن اقت الا  /اجازئ تاا ياىتخدا ا  6435اقاثنع
 -05اةكز تاج اقدلن اقنايذج  /اجازئ تاا ياىتخدا ا  6434ياىط
. -06ص اقانصية اقنايذج  /اجازئ تاا ياىتخدا ا  6585اغداد
 -07لادئ اقة(ام قالا م د .الخم (لذية خةايت  /اجازئ ال ا  6366ياىط
 -08لادئ ارال قالا م ياقىيناة د.ازهاة جماد ىااان  /اجازئ ال ا  6504اغداد
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 -09لادئ اقاتيل قالا م د.ةنا نيةي ااكية  /اجازئ ال ا  6591ياىط
 -61لادئ اقمندلم قالا م د .ى لد ة(ل ايان  /اجازئ ال ا  6589كةاالء
 -60اىتافع اغداد ارها د .ىالة ا ا(اد (ىن  /اجازئ ال ا  6588اغداد
 -66لادئ اقاىلب قالا م د .كياكب يزي اد  /اجازئ ال ا  6706ااال
 -63لادئ اقاال قالا م د .ا اد اق(ىلن كاة  /اجازئ ال ا  6703اقاادىلم
 -64اةكم اقخالو قاف(يصات اقمندىلم ( /ال اقةالام اقاااقلم  /اجازئ تاا ياىتخدا اجمزئ ارا م
اقىلنلم اقاىتخدام اقتطالاات اقا(ثلم ياقصنا لم ا  6547اغداد
 -65اةكم اقااةي ات اقاتةيقلم يارىتااةات اقفنلم ااتةيجت  /ايا ام تصدلة ا  6551اقاصةئ
 -66اةكم اقااةي ات اقاتةيقلم يارىتااةات اقفنلم ااتةيجت  /ايا ام تصدلة ا  6546اقاصةئ

عاشــرآ  -تراخٌص البدء بتنفٌذ خطط االزالة والمعالجة بعد المصادقة
من الجهة الرقابٌة
 اةاج م تاةلة (اقم اراان اقا د ان وال يزاةئ اق اي ياقتكنيقيجلا  /ادلةلم ا ااام ياداةئ اقنفالاتاقاا م ياقخاص ااتطااات اقتةخلص قااخزن اقجدلد ياقذي ىلىتخد قخزن اقنفالات اقاا م
ايوع اقتيلثم اقنييي يان اقتاةلة (اقلا ً ولد اقدةاىم يىلت تادل اقتيصلات ااأنه ي اا ً قا اللة
ياتطااات اراان ذات اقصام ياتطااات خزن اقنفالات اقاا م ارخةى .

احدى عشــر  -اطال اياوع ا د ازاقم اقتايث يتي ة اةيط اقىالام
ارا ا لم
ا رليجــــد

اثنى عشـــر  -متابعة خطط الطوارئ للمإسسات المالكة لمصادر االشعاع
 -0يزاةئ اقصنا م ياقا ادن  /اقاةكم اق اام قاتايغ ياقىكافة ا ال اغداد
 -6يزاةئ اقصنا م ياقا ادن  /اقا مد اقتخصص قاصنا ات اقمندىلم
 -3يزاةئ اقصنا م ياقا ادن  /اةكم اقانصية رنتاج اراالح

ثالثة عشـــر  -قٌاس غاز الرادون فً داخل االبنٌة وخارجها
 -0انزل اقىلد ا(اد (ازئ (ىن  /اقكةادئ
 -6انزل اقىلد امدي لصل ىااان  /اقكةادئ
 -3اةكم اصا اقيىط  /اصفع اقديةئ  /ي(دئ اقمدةجم
 -4اةكم اصا اقيىط  /اصفع اقديةئ  /غة م اقىلطةئ قمدةجم اقدهين
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 -5ا دادلم اقىلدلم اقامنلم قاانات  /اقىلدلم
القراءات كلها ضمن الحدود الطبٌعٌة

اربعة عشــر  -اعداد دراسة بحثٌة بخصوص تراكٌز غاز الرادون فً
العناصر البٌئٌة
ا 0دةاىم  /تاد

امة كانين اريل 6106

خمسة عشر  -تحدٌث قاعدة البٌانات واعداد الخارطة االشعاعٌة باألجهزة
المحمولة
 -0كالم ارىةاء اقجاا م  /ىا(م اقياف
 -6جاا م ارنااة ياقاجاع اق(كيا ياىتافع اقةاادي اق ا ياىتافع اقةاادي اقت الا قانىافلم
يارطفال  /ا(ا ظم ارنااة
 -3اةكم ايقتكل ديكا  /كةاج اقنممم
 -4اةكم ايقتكل ديكا  /اقتاج
 -5يزاةئ اقداخالم  /ادلةلم اةطم اقا ب  /اةكز اةطم ( ىياة
 -6يزاةئ اقداخالم  /ادلةلم اةطم اقا ب  /اةكز اةطم اقا ب
 -7يزاةئ اقداخالم  /ادلةلم اةطم اقا ب  /اةكز اةطم اقادل
 -8يزاةئ اقداخالم  /ادلةلم اةطم اقصدة  /6اةكز اةطم اقانتظة
 -9يزاةئ اقداخالم  /ادلةلم اةطم اقصدة  /6اةكز اةطم اق(الالم
 -01يزاةئ اقنفط  /اةكم ت افم اقغاز  /اق الدي
 -00ا(ا ظم ياىط  /وماء اقصيلةئ
 -06ا(ا ظم اغداد
 -03يزاةئ اقداخالم  /ادلةلم اةطم اقخمةاء  /اةكز اةطم اقغزاقلم
 -04يزاةئ اقداخالم  /ادلةلم اةطم اقالاع  /اةكز اةطم اقالاع
 -05اىتافع اقفةات اريىط قاليةا  /اقنجف
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ستة عشر  -المســــح البٌئــً االشعاعـــً
ان اقاما اقةفلىلم قاةكز اقيوالم ان ارا اع ه اةاوام اقالفم ان اقنا(لم ارا ا لم م
ممم ناصمممة اقالفمممم ارىاىممملم
اقظمممةيف اقطال لمممم ياقطاةفمممم امممن خمممالل ولمممال اقناممماط اراممم ا
اتةام  ،الاه  ،هياء قدية هذه اق ناصة انتاال اقنظافة اقاا م اقع ارنىان اة اقىاىام اقغذافلم .
اع ميء ذق لت تنفلذ خطم اقاى ارا ا اقالف اقىنيلم ياقت تمدف اقع اناء وا مدئ الانمات الفلمم
هذه اق ناصة ياةاوام اقاتغلةات اق(اصمام لمما يت(المل
ياقخاصم ادةاىم اىتيى اقنااط ارا ا
اقنتافو اغداد ياقا(ا ظات .
م اقمممياء لممت اممن خممالل اىممتخدا اقتانلممات
أامما اخصمميص اةاواممم اقةصممد اقالفم ياقتا ميث ارا م ا
اق(دلثممم ينصممب انظياممات ارنممذاة اقااكممة م اغممداد ياقا(ا ظممات يامممانما اواممل كيةدىممتان يخاصممم
اقاناط اق(ديدلم .
يانمماءاً اممع اقممدية اقةومماا قااةكممز لممت (ممص اقاممياد اقغذافلممم اقاىممتيةدئ ياقا(الممم ياممن امممادات
اصال(لتما قالىتمال اقااةي ان اقنا(لم ارا ا لم اط .
ت
.2

نوع النشاط
قٌاس نماذج بٌئٌة
(تربة  ,ماء)

.1

قٌاس جرع الخلفٌة
االشعاعٌة فً الجو

.3

قٌاس نماذج غذائٌة

00

قٌاس نماذج متفرقة

المالحظات
المنجز
 اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة فً جمٌع21
النماذج الى عدم وجود تلوث اشعاعً
 أشارت قٌاسات جرع الخلفٌة االشعاعٌة 00الى انها ضمن الحدود الطبٌعٌة وهً
. 0.08 – 0.14 µSv/h
 اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة الى 211صالحٌة النماذج الغذائٌة لالستهالك
واالستخدام البشري من الناحٌة االشعاعٌة
فقط .
 اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة فً جمٌع10
النماذج الى عدم وجود تلوث اشعاعً.
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 .0قٌاس نماذج مٌاه شرب
قٌاس نماذج مٌاه آبار
.6
قٌاس نماذج المٌاه
 .1المتخلفة عن مستشفٌات
الطب النووي

3

 لٌست ضمن خطة شهر اٌار . -لٌست ضمن خطة شهر اٌار .

-

 -لٌست ضمن خطة شهر اٌار .

.1

قٌاس نماذج حلٌب
ومشتقاته

20

.9

قٌاس نماذج الهباب الذري

-

 اشارت نتائج التحالٌل المختبرٌة فً جمٌعالنماذج الى عدم وجود تلوث اشعاعً.
 -لٌست ضمن خطة شهر اٌار .

المســــح االشعاعـــً:
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سبعة عشر  -جمـع النمـاذج البٌئٌـة فً بغداد والمحافظـات والتً ٌتم
قٌاسهـا فً مركزنــــا
ت

اقا(ا ظم

0

اقاصةئ

6

ذي واة

3

اقنجف

اقاخطط
 6تةام
 5ااء
 5تةام
 5ااء
 3تةام
 6ااء

نىام ارنجاز

اقانفذ
 7تةام
6ااء
 تةام ااء 3تةام
 6ااء

اقاال(ظات

%008
صفة%

ىتت افات(تم

%011

ثمانٌة عشــر  -قٌـاس جرع الخلفٌـة االشعاعٌـة فً الجـو -:
ت اقا(ا ظم اقاخطط

اقانفذ

ا دل اقخافلم
ارا ا لم اي(دئ
µSv/h

51

0.09
0.085
0.184

اغداد

51

.2

اقاصةئ

51

00

.3

اقاادىلم

51

.4

نلنيى

51

00
ق تةد اىاب اقظةيف
ارانلم ي(ىب كتاب دافةئ
(االم يت(ىلن اقالفم /
اقانطام اقاااقلم ذي اق دد
د ف 6758 /
6104/9/66

.0

11

-

اقاال(ظات

ان ا دل اقخافلم
ارا ا لم لاع مان
اق(ديد اقطال لم
ارا ا لم يه
0.08 – 0.14 µSv/h

Ministry of Environment
Radiation Protection Center

التقرٌر الشهري لمحطات و منظومات الرصد البٌئً و االنذار المبكر لشهر اٌار 1026
معدل قراءات محطات الرصد البٌئً
ت

المحافظة

2
1
3
0

دٌالى
بصرة
نٌنوى
االنبار

تراكٌز جسٌمات الفا
concetration
( )Bq/m3

تركٌز نظٌر
تركٌز نظٌر
تركٌز جسٌمات
الثورون
الرادون
بٌتا
concetration concetration concetration
( )Bq/m3
( )Bq/m3
( )Bq/m3

معدل الخلفٌة االشعاعٌة
( كاما )dose rate
) )µsv/h

0.02
8.07
2.99
0
0
1.45
اتيوفم اىاب اقظةيف األانلم

0.138
0.15

0.27
0
اقاصةئ

Weather
station

دلاقع

Temp.: 35 C
Real humidity: 27 %
Atm pressure: 1001 mBar
Wind speed: 0.3 m/s
Wind direction: 130
Rain: 0 mm

Temp.:32 C
Real humidity: 24%
Atm pressure: 998 mBar
Wind speed: 1.1 m/s
Wind direction: 171
Rain: 0 mm

تحلٌل ودراسة النتائج:
ااقاصةئ  ،دلاقع لتالن ان وةاءات اقا(طم مان اق(ديد اقطال لم قاخافلم ارا ا لم
تةاكلز التا ناتجم ن نياتو ياد اقايقدات ياقغااة اقجيي
معدل قراءات منظومات االنذار المبكر
ت

المحافظة

معدل الخلفٌةاالشعاعٌة (كاما)
))µsv/h) ( dose rate

2
1
3
0
0
6
1
1
9

بغداد
دٌالى
بابل
ذي قار
البصرة
شط العرب
سفوان
واسط
مٌسان

0.139
0.138
0.122
0.138
0.15
0.167
0.160
0.147
0.173

اق ةا يتيجد زلادئ

مالحظات

مان اق(ديد اقطال لم قاخافلم ارا ا لم
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تسعة عشــر  -قراءات منظومـة (االنـذار المبكـر) وتتضمن المنظومات
الفرعٌة فً محافظات العراق
اقا(ا ظم

اقاخطط

دد اقاةاءات

ت
0

اقاةكز

(ىب االةد

115

6

دلاقع

(ىب االةد

36

3

ااال

(ىب االةد

12

4

ذي واة

(ىب االةد

24

5

اقاصةئ

(ىب االةد

102

6
7
8

اط اق ةب
ىفيان
ياىط

(ىب االةد
(ىب االةد
(ىب االةد

6
30

9

الىان

(ىب االةد

4

01

اقنجف

(ىب االةد

54

00

كةاالء

(ىب االةد

45

06

اقاثنع

(ىب االةد

54

03
04
05

اقاادىلم
ىالاانلم
دهي

(ىب االةد
(ىب االةد
(ىب االةد

15
12

06

اةالل

(ىب االةد

-

07

كةكي

(ىب االةد

-

08

نلنيى

(ىب االةد

-

09

ارنااة

(ىب االةد

-

61

اقااف

(ىب االةد

-

60

صالح اقدلن

(ىب االةد

-

اقاال(ظات

ق
ق
ق
ق
ق

تةد اىاب اقظةيف
ارانلم
تةد اىاب اقظةيف
ارانلم
تةد اىاب اقظةيف
ارانلم
تةد اىاب اقظةيف
ارانلم
تةد اىاب اقظةيف
ارانلم

معدل جمٌـع القراءات اعاله تقع ضمن الحدود الطبٌعٌـة للخلفٌـة االشعاعٌة.
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عشرون  -مراقبــة التعرض الشخصــً للعاملٌــن -:
اىتناداً اقع وانين اقيوالم ان ارا اع ةو  99قىنم  0981اقذي ل ةف اق اال (ال ارا اع اكل
ان لت اال ااصادة ارا اع اي لت ةل قما اصيةئ اىتاةئ ي ا(ك ااه لاي وى اةاوام اقت ةل
اقاؤىىات اقص(لم ياقا(ثلم
(ال ارا اع
اق اخص ااةاوام ياتاا م ت ةل جالع اق ااالن
اي اقاالد ان خالل .
ياقصنا لم
(ال ارا اع ياتاا م اىتاةاةلتم ااق ال ان خالل (يصاتم
 -0ان تةاخلص اق ال قا ااالن
اقطالم اقديةلم .
(ال ارا اع ان خالل تزيلده افا ااج ولال اىتيى
( -6ىاب اقجةع اقاخصلم قا ااالن
ارا اع ي(ىاب اقجةع ارا ا لم ياقتأكد ان انما تاع مان اق(ديد اقيطنلم اقاىايح اما
يااقتاق تت (االم جالع اق ااالن ان اخطاة اقت ةل قالا ا ات اقاؤلنم ياق(فاظ اع (ايوم
اقاىتااالم .

التعرض الشـخصـً
 -1تزيلد ا( 65ااام ي ا 33ا ولال اىتيى ارا اع قا ااالن اقجدد يادل تاقف قا ااالن
اقاىتاةلن ااقخدام (ال ارا اع.
اقاؤىىات اقص(لم
(ال ارا اع
 -6اةىال ا 667نتلجم (ص طا ديةي قا ااالن
ياقصنا لم ياقا(ثلم يتات اقتيصلم اإ ادئ (ص ا( 56اقم ا د تةئ زانلم اع صال(لتم قا ال
(ال ارا اع.
 -3ان ا 56اجازئ ال قا ااالن اقجدد (ال ارا اع
ا06
(يصات اقد اق ااالن (ال ارا اع قاتاكد ان ىالاتم
 -4اتاا م ا( 66اقم تغلة
(يصات اقد
اؤىىم ص(لم يصنا لم يا(ثلم ر ادئ اقف(يصات .ااا ان (صيل اقتغلةات
(يصات
ه (اقم اام ت(دث ق اي اقنال نتلجم ق(ارت اةملم ا لنم .ااا (ديث اقتغلةات
اقد قا ااالن (ال ارا اع ياقت ود لكين ارا اع ا(د اىاااما اثل – Anemia-Neutropenia
 ... Lymphopeniaاقخ اذ تت اتاا م تا اقتغلةات اا ادئ اقف(ص اقطا ا د تةئ ا لنم قاتاكد ان
اةكزنا قا النتما
د تكةاة اقتغلةات ي (اقم تكةاةها ت ةل اع طالب اقد ارختصاص
يااداء اقتيصلات اقاالفام ااانما قا(د اي اقتاالل انما ااا لمان ىالام اق ااالن ير طافم صال(لم
قالىتاةاة اق ال (ال ارا اع اقاؤلن اىتنادا اقع (يصاتم اقطالم.
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احدى وعشرون  -مختبـر التاثٌـر الباٌولوجــً
اختاة اةكز اقيوالم ان ارا اع ق دد ان اق ااالن (ال ارا اع
تــ (ص ا 37نايذج د
يكانت اقنتافو مان اق(ديد اقطال لم ماعـــدا الحاالت المدرجة ادناه اذ اظهرت تغٌرات فً فحوصات
الدم وكما ٌلً -:
 -0ا( 4اقم High ESR
 -6ا ( 0اقم polycythemia
هذا اقامة ت(الل ا 3111ا رجةاء اقالاىات ي اقف(يصات اقالزام قت(دلد ااداة ئجةع
ت
ت ةمما قالا اع اقاؤلن.

اثنى وعشــرون  -الشعبة القانونٌة
 .0ت تصدل ت مدات خطلم دد ا. 6
 .6ت الااف غةااات دد ا 6رزاقم اقاخاقفم يتيجله انذاة دد ا 4ق لادات ارام م م
اغداد ق د تجدلد اجازئ تاا ياىتخدا جماز ارا م .
 .3ت م ااممداء اقممةأي ياقاامميةئ اقاانينلممم مم امميد تنفلممذ اقاامماةلع ارىممتثااةلم اقخاصممم
ااةكزنمما اممع اقجمممات اقا نلممم م اقمميزاةئ يارجااممم اممع ارىتفىمماةات اقتم تممةد اقممع
اقاةكز ياالم اروىا ياقجمات ذات اق الوم ياياوع دد ا. 69
 .4ت انجاز قجنم ت(الالم دد ا. 0

ثالثة وعشــرون  -نشاط خارج الخطة
.0
.6
.3
.4

تممم ت(مممدلث اقالانمممات اقخاصمممم اجمممدايل اقاممممافع يا قلمممات ياقامممياد اقاىمممتيةدئ امممن اقلاامممان
ممممم اقانا مممممذ اق(ديدلمممممم ممممم ا(ا ظمممممم اقاصمممممةئ يالمممممان ارجمممممةاءات اقاتخمممممذئ اصمممممددها
ياقخاصم اامة نلىان . 6106
(مية اجتااع يزاةئ اقنال  /ارىكيا قاناوام ااةيع اقنا ذئ اقيا(دئ.
تممم ارلفممماد ممممان ةلممم نممم اامممتة امممع وىممم اقةواامممم اراممم ا لم اقمممع ا(ا ظمممم ارناممماة
رجمممممةاء االمممممم اقف(مممممص اقالمممممدان يتممممم جامممممب ناممممماذج قغمممممةل ولاىمممممماان اقنا(لمممممم
ارا ا لم.
اممممن خممممالل ارجتامممماع اريل ياقخمممماص انظمممما اداةئ اقجمممميدئ تمممم ت(دلممممد يت(الممممل اقفجمممميات
اقاطاممميب ا اقجتمممما ،يامممن خمممالل ذقممم تممم ا مممداد ياكامممال جالمممع اقاتطاامممات امممن اصمممادوم
14

Ministry of Environment
Radiation Protection Center

امممع اي مممد اقتمممدول اقمممداخا  ،ا تاممماد صممملغم ت ممممد اقىممماي اقممميظلف  ،اصمممداة اياامممة
اداةلم قتخيلل اق ااالن مان نظا اداةئ اقجيدئ كل ُ (ىب امااه.
 .5تممم اقت(مممملة اقكلالمممايي اطةلامممم اقتاطلمممة قناممماذج ا  6اممماء نممممة قانممماط ااقاصمممةئ /
اط اق ةب – اقنجف  /يولاىما اع جماز اق داد اقيالم اقىافل .LSC
 .6اقاااةكم ديةئ اقيوالم ان ارا اع اقت اولات اقاةكز قا ااالن اقجدد.
 .7تدةلب اقاالكات اقجدلدئ اع اختاةات اقاى ي اةنااو تدةلب اق ااالن.
 .8اجممممةاء جيقممممم اممممع اختاممممةات اقاىمممم اممممن واممممل طممممالب اقامممميةد  /كالممممم اقطممممب ياة اممممم
اقدكتيةئ ىااع.
 .9ارىمممممتاةاة اتيثلممممم نتمممممافو اقالاىمممممات اقاختاةلمممممم ي ممممم اةنمممممااو ال  Excelيارةامممممفم
ارقكتةينلم .
(ال ارا اع قغةل ت(المما يوةاءئ جةع
 -01اىتال ا 056ا اىت ال ان وال اق ااالن
ت ةمما.
 -00تزيلد ا 5اىتااةئ (ص طا ايق ق ااالن جدد (ال ارا اع.
 -06تامممت اجاامممم طامممب مممدد ا 48اامممل ممم اقاؤىىمممات اقصممم(لم ياقصمممنا لم ياقا(ثلمممم
تأللمممد امممن(م اجمممازئ امممل ممم (امممل اراممم اع ياىمممتاةاةنا اتزيلمممده ا مممال ولمممال اىمممتيى
ارا اع قغةل اايقم ااخصصات اقيوالم ان ارا اع .
 -03تمم ا(تىممماب اقخدامممم اقاممما م قاتاا مممد ق مممدد ا 6اممن اق مممااالن ممم اقاجممال اقصممم( قاايا امممم
اع اما م ا %31ان خداتم اقف الم (ال ارا اع اقع اقخدام اقتاا دلم.
RPC-PM-1 -04ا امممما اىممممتااةئ اقف(ممممص اقطامممم اريقمممم اقا(دثممممم ذات اقتةالممممز
يمممميااط اامممم ارىمممتااةئ يامممةيط اقامممن اقتممم اصممما ااراكمممان اق(صممميل المممما مممن طةلممم
اقايوممممع ارقكتةينمممم  /اىممممتااةات اروىمممما  /اةاواممممم اقت ممممةل اقاخصمممم – اىممممتااةئ اقف(ممممص
  RPC- PM- 0اقاتكينمممممم امممممن  3صمممممف(ات – ت الامممممات اامممممم اىمممممتااةئاقطاممممم اريقممممم
اقف(ص اقطا اريق .
 -05تمم (جممب ا ممال ولممال اىممتيى ارامم اع ممن اق ممااالن مم وىمم ا(مميث اقنمماني تكنيقمميج مم
اقجاا ممممم اقتكنايجلممممم قت ممممااام اممممع جممممماز (لمممميد ارامممم م اقىمممملنلم اقتمممم ت تاممممة اممممن ارجمممممزئ
اقا(الم ذاتلا.
 -06تممم افات(مممم يزاةئ اقنامممل  /دافمممةئ اقتخطممملط ياقاتاا مممه  /وىممم اقالفمممم ممم ا تاممماة اق مممااالن ممم
ايومممع اقاممم(ن اقجممميي اق افمممدئ اقمممع اقامممةكم اق اامممم قاخطممميط اقجيلمممم اق ةاولمممم مممااالن غلمممة
المممممل ن ممممم (امممممل اراممممم اع اقامممممؤلن كمممممين اقاصمممممادة اقااممممم م اقايممممممي م ممممم اخازنمممممما
ا(فيظممممم داخممممل (ايلممممات ادة ممممم ياةصصممممم يغلممممة اىممممةام قالامممم اع يجالممممع اقاصممممادة
ا(الممممم يا(فيظممممم ي امممما قىمممملاوات دخيقممممما اقممممع اقمممماالد كامممما يان خزنممممما لكممممين ااممممكل اؤوممممت
يغلة اىتاة ق(لن (ظية اقجمم اقاىتفلدئ رىتالاما .
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