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 مصر فى المستخدمة البناء لمواد اإلشعاعى التأثير ضبط

 

 1 رـــــ، ياسيدـــــالس
 

  مقدمة
ك  عثء من جياإلنات شقا إلجا  بشريقة شبيعية ف   إن عالمنا الذى نعيش فيه عالم نشطططش إشطططعاعياا منذ ايث ت جي  إلشعا اتشطططعاعا  ف 

ن إلإلشاعا أ الصخشر شايإلربة المكشنة لكشكبنا شف  البجار شالمجيشا  شيمكن أن إلص  إلينا من اتشعاعا  القاامة من الفضاء المجيش بنات شكذلك يمكن
شح ايرض يخسش إلماماا من النشطططاش اتشطططعاع  الشبيع ت شأيضطططاا قا ف  الماء الذى نشطططربه أش مشاا البناء المكشنة لبيشإلنات شلين كناك من مكان عس   ططط

 .ت شمجشا  إلشليا الكهرباء بالشاقة الذريةت شف  كاشفا  الاخان شالجرارةX-Rays إلجا  اتشعاعا  أنإلعها اتن ان مث  ايشعة ال ينية
البيئة )الهشاء شالماء شالإلراب(ت فه  ُمإلشاعاة أيضططططاا ف  أع ططططامنات بنعإلبار أن أع ططططامنا  شكما أن النظائر الُمشططططعة مإلشاعاة منذ ايث  ف  

  .لي    شى نإلاج لبيئإلنا الإلي نعيش فيها
شعس  كذا فك  أشكا  الجياة عس  ايرض إلعإلما عس  اتشعاعت شلكن بعض أنشاع اتشعاع قا إلكشن خشرة إذا لم يإلم الإلعام  معها بجذر.  
 هنيةت عس   بي  المثا ت إل اعا ايشباء عس  إلجايا ايمراض الافينة شإلشخيصهات شلكنها قا إلؤاي إل  إلامير الخاليا الجيةت مما يؤاي باشرفايشعة ال ي

شمن النباإلا  من النمشت شجرارإله إلافئ ايرضت شلكنه ي بب أيضاا جرق الشمن ش رشان الع ن ضشء ال ا. سإل  إصابإلها بال رشان أش مشإلها. شيمكِّ
الكهربائيةت  ةشإل إلخام أشعة عاما لعالج ايمراض بقإل  الخاليا ال رشانيةت شلكنها قا إل بب أيضاا إلششكا  الشالاة. شإلنإلج مجشا  القارة النششية الشاق

ا نفايا  مشعة قا إلؤاى إل  مش  الكائنا  الجية  .شلكنها إلنإلج أيضا
مسس  ريم ف  ال طططنة  360الشطططخل العااى يإلسق  عرعا  من اتشطططعاع مقااركا  شإلقِار العها  العسمية ف  الشاليا  المإلجاة ايمريكية أن 

 .ايخرى من اتشعاعا  الصناعية %20شالـ  %80شإلعإلبر ن بة الإلعرض لإلشعاعا  الشبيعية 
ي طططبب مإلاعب شمنذ  طططبعينيا  القرن العشطططرين أشطططار  عاة ارا طططا  إل  أن الإلعرض المإلكرر لعرعا  صطططايرة من اتشطططعاع المؤيِّن يمكن أن 

ا م  نصططططجية خشيرةت شنإليعة لذلك يشالب الكثيرشن بحن يجاش إنإلاج شا ططططإلخاام اتشططططعاع ذى الشاقة العالية بضططططشابش صططططارمةت شيعرى العسماء مثياا
شا ططإلخراج  نالارا ططا  لإلجايا إلحثيرا  الم ططإلشيا  المنخفضططة من اتشططعاع عس  النان شالبيئة نإليعة لبعض اينشططشة الصططناعية مث  ا ططإلخالل المعاا

شعاع  تالااث شالبإلرش  شإلنقية المياه شعمسيا  لجام المعاان شالإل  ينإلج عنها كميا  كبيرة من المخسفا  إلجإلشى عس  عناصر مشعة بعضها نشاشها ا
إلج ه المخسفا  إلنمنخفض شبعضططها نشططاشها اتشططعاع  مرإلف ت شف  كال الجالإلين من الضططرشرى أن يإلم جماية البيئة شالصططجة من كذه اتشططعاعا . شكذ

ب شبكميا  كبيرة عااا تأجياناا إل إلخام كمشاا أشلية في صناعا  أخرى مث  ا إلخاام خب  الجايا في صناعة اي من  شبعضها ي إلخام في صناعة ش
  البناء شصناعة ال يراميكت شي إلخام بعضها في رصف الشرق أش الرام جش  أ ا ا  المنشآ .
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