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باستخدام كاشف لمناطق مختلفة من محافظة االنبارفي التربة تراكیز غاز الرادون قیاس

(CR-39)األثر النووي 

حسنمازن حامد

العلومكلیة–جامعة االنبار

٣/٦/٢٠١٠تاریخ القبول:١١/١٢/٢٠٠٩تاریخ االستالم

في التربة باستخدام تقنیة عد آثار جسیمات آلفا المنبعثة من غاز الرادون في كاشف 86Rnتراكیز الرادون في هذا البحث تم تحدید:الخالصة

(الكرمة ، عامریة الفلوجة، الصقالویة ، السجر ، ) مناطق هي٦نماذج التربة من (أخذتوقد لمناطق من محافظة االنبار(CR-39)األثر

أعلىإنعلیها یز بالحسابات المعتمدة على المقارنة مع النماذج القیاسیة، وقد أوضحت النتائج التي حصلناتم تحدید التراك.الحبانیة، الفلوجة)

356.4الفلوجةالرادون كان في منطقةتركیز لغازمعدل Bq/m3)(السجرمنطقةلیهات)(275 Bq/m3عامریة الفلوجة ومن ثم منطقة

(269.6 Bq/m3)198.2)الحبانیةومن ثم منطقة Bq/m3) 146.6)الصقالویةومن ثم منطقة Bq/m3) 102.8)الكرمةومن ثم منطقة

Bq/m3)من بقیة المناطق.أكثر الرادون بغاز الفلوجةمنطقةویتضح تلوث

(CR-39)كاشف األثر النووي ،التربة ، االنبارالرادون كلمات مفتاحیة:  

 

المقدمة

جــدول الــدوري وهــو غــاز نبیــل الــرادون هــو أحــد عناصــر ال

) ویوجــد فــي الطبیعــة بصــورة غازیــة إذ 86(ومشــع یبلــغ عــدده الــذري

الغـازات المعروفــة فـي الطبیعــة اكتشـف هــذا الغـاز عــام أثقــلیعـد مـن 

]،غــــاز 1) فـــي أمـــالح الرادیـــوم [Dorn) مـــن قبـــل الباحـــث (1900(

ة ســطاالــرادون عــدیم اللــون والرائحــة وینتشــر مــن التربــة إلــى الجــو بو 

-الجزیئات ویتكون من ثالثة نظائر هي:انتشار

) وینتمـــي إلـــى سلســـلة222Rn(وهـــو نظیـــرRnالـــرادون -١

)238Uویعد هذا النظیر األطول عمرًا من بین نظـائر الـرادون (

م وهذا العمر یمنحـه القابلیـة علـى یو )3.825إذ یبلغ عمره النصفي (

لجسیمات ألفـا بطاقـة باعثاالنتشار لمسافات محدودة في الجو وهو

)MeV5.4.(

) وینتمـي إلـى سلسـلة 220Rn(وهـو نظیـرThالثـورون-٢

)232Th) باعــث) ثانیــة تقریبــًا وهــو55) یبلــغ عمــره النصــفي

).MeV6.2(لجسیمة ألفا بطاقة

) وینتمــي إلــى سلســلة 219Rnوهــو نظیــر(Acاالكتنیــون-٣

)235Ac د بصـورة قلیلـة جــدًا ویوجــ,ثـوانأربــع) یبلـغ عمـره النصـفي

) وكـــــذلك بســـــبب عمـــــره النصـــــفي 235U(وذلـــــك بســـــبب قلـــــة تـــــوفر

].2القصیر[

الــرادون لــه القابلیــة علــى االنتقــال فــي الهــواء مــن مكــان أن

وإلشـعاعهالتعـرض لـه احتمالیـةإلى آخر دون أي إعاقة، مما یجعـل 

حیــــث أوضــــحت الدراســــات انــــه عنــــد عالیــــة لعــــدد كبیــــر مــــن النــــاس 

حبیبــات التربــة متقاربــة إلــى بعضــها فعنــدما نخفضــة تكــونمســامیة م

حبیبـةتنبعث ذرة الرادون من الحبیبة فان طاقة ارتدادها تطمرها فـي

أخــرى وبهــذا ال تســتطیع اإلفــالت بســهولة وعنــدما تكــون المســافة بــین 

ــــف ــــة توق ــــرة تكــــون احتمالی ــــات كبی ــــي ذراتالحبیب ــــدة ف ــــرادون المرت ال

المتحـدةیؤكد تقریر األمـم،لسطح بسهولةالمسام كبیرة وتنتشر إلى ا

)UNSCEAR,1983 غـــاز إن) حــول مصـــادر اإلشــعاع الطبیعـــي

یتعــرض لــه اإلنســان مــن أجمــالي مــا50مــن %أكثــرالــرادون یمثــل 

].3من جرعة إشعاعیة ناتجة من اإلشعاع الطبیعي للرادون [

أن التعـــــرض لغـــــاز الـــــرادون یعـــــد مـــــن المشـــــاكل الصـــــحیة 

ألفــا جسـیماتد أثبتـت العالقـة بــین التعـرض لباعثـات الخطیـرة وقـ

مــع وقــوع حــاالت اإلصــابة بمــرض ســرطان الرئــة، إذ انــه عنــد عملیــة 

إلى رئـة اإلنسـان فـأن نسـبة الشهیق ودخول الهواء المشبع بهذا الغاز

كبیـــرة منـــه تترســـب علـــى الجـــدران والغشـــاء المـــبطن للجهـــاز التنفســـي 

أنطة القصـبات الهوائیــة،اسـه بو امتصـاص جـرع منــوهـذا یـؤدي إلــى

ـــي أجریـــت بهـــذا الصـــدد وجـــدت  ـــدیرات الت كـــلإناإلحصـــائیات والتق



 

) نســمة مــن الســكان 105) حالــة وفــاة تحــدث فــي الســنة لكــل (200(

ــهللــرادونعنــد التعــرض فقــط للقــراءة الخلفیــة قابلیــة ، إن]4[وولیدات

منـــذ معروفـــة لإلشـــعاعبالســـرطان نتیجـــة تعرضـــها لإلصـــابةالـــرئتین 

ــة لــدى عمــال المنــاجم الحاویــة  زمــن طویــل حیــث لوحظــت هــذه الحال

غـــاز الــــرادون ) التـــي ینبعـــث منهـــا (Ra226علـــى خامـــات الرادیـــوم 

غــاز الــرادون مســبب لســرطان إنمــن التأكــدأمكــنلقــد ،و ]5[المشــع

علــى الفئــران حیــث عرضــت یومیــًا أجریــتالرئــة مــن خــالل تجــارب 

ciبتركیــزهــواء یحتــوي علــى غــاز الــرادونإلــى /mm3)μ10-3(

.]6[على هذه الفئران ةالرئلوحظ بعد مدة ظهور مرض سرطان و 

الجانب العملي

لكـل عینـة مـن نمـاذج مـن التربـة والتربـة القیاسـیة تم تهیئـة -١

30)التربــة بــوزن g) قطــر القاعــدة العلیــا (بالســتیكیةأقــداح فــي

8cm6)) و قطر القاعدة السفلى cm)) وبارتفاعcm14.(

وتـم تسـجیل القـدح في غطـاء (CR-39)كاشف تم لصق-2

غـاز الـرادون كمـا فـي الشـكل لانحـالآثار جسـیمات ألفـا الناتجـة مـن 

حیـــث یمثــــل القـــدح المســــتخدم للتشــــعیع للحصـــول علــــى تراكیــــز (1)

الرادون حیث تكون إبعاد القدح مثالیة، حیث یكون الفصـل بـین غـاز 

عمر النصف حیث یكون للـرادون الرادون وغاز الثورون على أساس 

) ثانیــــة واالنبعـــاث مـــن عینــــة التربـــة إلــــى 55) یـــوم وللثـــورون (3.8(

الكاشف یستغرق وقت اكبر من عمر نصف الثورون، لـذا یفضـل إن 

14)یكون اقل طول للقدح(  cm.

وأجریـت لهـا عملیـة القشـط شـهر بعد التشعیع لمدة رفعت الكواشف3-

قشـطوبظـروف(NaOH)القاشـطالكیمیـائي باسـتخدام المحلـول 

60(ودرجــة حــرارة (6.25)مناســبة بعیاریــة  Co( خمــسولمــدة

تمت المعایرة وذلك بتعـریض الكاشـف لنمـاذج مـن التربـة ساعات،

القیاسیة تحتوي على تراكیـز معلومـة مـن الیورانیـوم معتمـدة عالمیـا 

ـــة كمـــا فـــي (IAEA)الدولیـــة للطاقـــة الذریـــة ومصـــنعة فـــي الوكال

ـــرادون للنمـــاذج حیـــث)1ول (الجـــد ـــار وتراكیـــز ال ـــة اآلث یبـــین كثاف

(Ts)والتربـة القیاسـیة(Tx)حسـبت كثافـة األثـر للتربـة،القیاسـیة

سطة المجهـر الضـوئي ورسـمت العالقـة االمتكونة على الكاشف بو 

ــــین التراكیــــز المعلومــــة للنمــــاذج القیاســــیة ــــة ب ــــة (Es)البیانی وكثاف

(2)الشـكلالعالقـة خطیـة كمـا فـيوكانـت (Ts)اآلثـار القیاسـیة

0.21)حیــث كــان المیــل یســاوي  track .m3 /Bq.mm2).

[7]مـن العالقـة(Ex)حسبت تراكیـز الـرادون للنمـاذج المجهولـة 

:-

 
slop

Tx
Tx

Ts

Es
Ex 

والمناقشةالنتائج 

لمنـــاطق مختلفـــة مـــن تراكیـــز غـــاز الـــرادون المشـــع قیـــاستـــم 

الكرمة ، عامریة الفلوجة، الصـقالویة ، السـجر ، (وهي ة االنبار محافظ

لكـل منطقـة واخـذ ذج مـن التربـةانمـةخمسـاخـذ حیث الحبانیة، الفلوجة) 

معـــدل أعلــىإنحیــث تبـــین،)7-2معــدل التراكیــز كمـــا فــي الجـــداول (

ة             ـالفلوجـــشع كـــان فـــي منطقـــة ـلتراكیـــز غـــاز الـــرادون المـــ

(356.4 Bq/m3 واقل معـدل لتراكیـز غـاز الـرادون المشـع فـي منطقـة (

102.8)الكرمــة Bq/m3) ــائج مــع حــدود تعــرض وعنــد مقارنــة النت

حیــــث حـــــدد (ICRP)الــــرادون للوكالـــــة الدولیــــة للوقایـــــة مــــن اإلشـــــعاع

200)مســـتوى التعـــرض للســـكان Bq/m3)[8]ـــاطق ـــوث من نجـــد تل

ونالحـــــظ المشـــــعبغـــــاز الـــــرادونالفلوجـــــة، الســـــجر)(عامریـــــة الفلوجـــــة، 

تفاوتــًا فــي قــیم التراكیــز للمنطقــة الواحــدة ویعــود ذلــك الــى نوعیــة ایضــًا◌ً 

ــــوث فضــــالً  ــــع التل ــــة وبعــــدها عــــن موق ــــك ظــــروف مناخیــــة الترب عــــن ذل

غـاز الـرادون ال یكمـن فـي كونـه عنصـر أن مخـاطر، والریاحكاإلمطار

ــــه غــــاز یســــتطیع  ــــل لكون ینتشــــر لمســــاحات واســــعة إنمشــــع فحســــب ب

عنصـــــر إلـــــىیـــــوم (3.83)تحـــــول الـــــرادون بعـــــد فتـــــرةلـــــىإباإلضـــــافة 

البولونیوم الباعـث لجسـیمات آلفـا فیترسـب البولونیـوم علـى النباتـات وفـي 

تعرض الكاشف للرادون باستخدام عملیة(1)شكل 

تقنیة القدح 

اآلثار وتراكیز الرادون العالقة بین كثافة (2)شكل

للنماذج القیاسیة



 

نسـتنتجهـذه المنـاطقفـي كانالسـالبیوت ممـا یشـكل خطـورة كبیـرة علـى

بغـاز الـرادون (عامریة الفلوجة، الفلوجة، السـجر) مناطقمما تقدم تلوث 

، لـــذا المشـــع ممـــا یشـــكل خطـــورة كبیـــرة علـــى الســـكان فـــي هـــذه المنـــاطق

ینصــح بــإجراء فحوصــات طبیــة دوریــة لألشــخاص المتواجــدین فــي تلــك 

المنـــاطق والمعرضـــین للتراكیـــز األعلـــى وخاصـــة للمصـــابین بااللتهابـــات 

وعنـد مقارنـة نتائجنـا مـع بحـوث أخـرى فـي هــذا الرئـة والقصـبات الهوائیة.

ال لقیـاس تراكیـز الــرادون فـي التربـة تبـین بأنــة أعلـى معـدل لتراكیــز المجـ

)Bq/m3143.2غـاز الــرادون فــي جنــوب شـرق بغــداد ال تتجــاوز(

وبالمقارنة مع نتائجنا لوحظ بأنها ملوثة وبنسب متفاوتة .[9]

تبـــین إن أعلــــى معـــدل لتراكیــــز الــــرادون فـــي منطقــــة الفلوجــــة -١

356.4)حیــث بلغــت  Bq/m3 صــة فــي المنــاطق الملوثــة جــراء وخا(

العملیات العسكریة 

تبـین إن اقــل معــدل لتراكیــز الــرادون فــي منطقــة الكرمــة حیــث -٢

102.8)بلغت  Bq/m3)

إجــراء دراســات میدانیــة مكثفــة علــى منطقــة الفلوجــة  وبمواقــع -١

مختلفة ومقارنة نتائجها لتحدید المواقع األكثر تلوثا

نطقـــة الفلوجــة علـــى تلــوث المیـــاه إجــراء دراســة میدانیـــة فــي م-٢

بغاز الرادون

استخدام كواشف أخرى أكثر دقة لتحدید درجة التلوث-٣

) یمثـــل كثافـــة اآلثـــار وتراكیـــز الـــرادون فـــي منطقـــة عامریـــة 2الجـــدول (

)الفلوجــة حیــث كانــت تراكیــز الــرادون فــي نمــاذج التربــة تتــراوح بــین  

354-191 Bq/m3) 269.6ومعــدل التراكیــز Bq/m3)( الجــدول

حیـث كانـت ) یمثل كثافـة اآلثـار وتراكیـز الـرادون فـي منطقـة الفلوجـة3(

290-414)نماذج التربة تتـراوح بـین      فيتراكیز الرادون  Bq/m3)

356.4ومعدل التراكیز  Bq/m3)(

) یمثـــــل كثافـــــة اآلثـــــار وتراكیــــز الـــــرادون فـــــي منطقـــــة 4الجــــدول (

فـــي نمـــاذج التربـــة تتـــراوح بـــین الصـــقالویة حیـــث كانـــت تراكیـــز الـــرادون

(191-69 Bq/m3)ومعـدل التراكیـزBq/m3).( فـي نمـاذج 146.6

التربة

) یمثل كثافة اآلثار وتراكیز الرادون في منطقـة الكرمـة 5الجدول (

51-169)حیــث كانــت تراكیــز الــرادون فــي نمــاذج التربــة تتــراوح بــین  

Bq/m3)ومعدل التراكیزBq/m3).( 102.8

) یمثـــــل كثافـــــة اآلثـــــار وتراكیــــز الـــــرادون فـــــي منطقـــــة 6(الجــــدول 

-391)السجر حیث كانت تراكیز الرادون في نماذج التربة تتـراوح بـین  

188 Bq/m3) ومعدل التراكیزBq/m3).( 275

) یمثـــــل كثافـــــة اآلثـــــار وتراكیــــز الـــــرادون فـــــي منطقـــــة 7الجــــدول (

ــــة تتــــر  ــــرادون فــــي نمــــاذج الترب ــــین      الحبانیــــة حیــــث كانــــت تراكیــــز ال اوح ب

(290-166 Bq/m3) ومعدل التراكیزBq/m3).( 42.46

للنماذج القیاسیة) كثافة اآلثار وتراكیز الرادون 1جدول(

اآلثاركثافةالنموذج

(track/mm2)

(Bq/m3)التراكیز

131463
228259
322246
419841
516437

عامریة الفلوجةكیز الرادون لمنطقة) كثافة اآلثار وترا2جدول(

كثافة اآلثارالنموذجرقم 

(track/mm2)

(Bq/m3)التراكیز

174.34354
265.34311
359.1281
444.31211
540.11191

56.89269.6المعدل



 

ة الفلوجةفة اآلثار وتراكیز الرادون لمنطق) كثا3جدول(

افة اآلثاركثالنموذجرقم 

(track/mm2)

(Bq/m3)التراكیز

168.94414
283.58398
376.86366
465.94314
560.9290

74.84356.4المعدل

الصقالویة) كثافة اآلثار وتراكیز الرادون لمنطقة4(جدول

كثافة اآلثارالنموذجرقم 

(track/mm2)

(Bq/m3)التراكیز

140.11191
238.22182
335.49169
425.62122
514.4969

30.78146.6المعدل

الكرمة) كثافة اآلثار وتراكیز الرادون لمنطقة 5(جدول

كثافة اآلثارالنموذجرقم 

(track/mm2)

(Bq/m3)التراكیز

135.49169
226.88128
320.5898
414.2868
510.7151

21.58102.8المعدل

السجر) كثافة اآلثار وتراكیز الرادون لمنطقة 6(جدول

كثافة اآلثارالنموذجرقم 

(track/mm2)

(Bq/m3)التراكیز

182.11391
265.94314
360.48288
440.74194
539.48188

57.75275المعدل

الحبانیةیز الرادون لمنطقة) كثافة اآلثار وتراك7(جدول

كثافة اآلثارالنموذجرقم 

(track/mm2)

(Bq/m3)التراكیز

150.4240
244.1210
340.95195
437.8180
534.88166

42.46198.2المعدل
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MEASUREMENT OF RADON 86RN CONCENTRATION IN SOIL TAKEN FROM
AREA SITUATED IN ANBAR GOVERNORATE BY USING THE NUCLEAR TRACK

DETECTOR(CR-39)

MAZIN .H. HASSAN
E.mail: Mazin1_alQasy@yahoo.com

ABSTRACT: This research was conducted at radon 86Rn concentration in soil by using alpha-emitters registration
emitted form Radon gas in (CR-39) detector from an area situated in Anbar governorate. Conducted concentrations in
soil samples were measured in (6) regions (Garma, Amertiat Al-Falluja, Saqlawia, Sacher, Habania, Falluja). The
concentration values were calculated by a comparison with standard samples. The results obtained show that the
higher concentrations at Radon gas in Falluja region was (356.4 Bq/m3) followed Sacher region (275 Bq/m3) and in
Amertiat Al-Falluja region (269.6Bq/m3) than Habania region (198.2 Bq/m3) than Saqlawia region (146.6 Bq/m3)
finally Al-Garma region (102.8 Bq/m3). We have showing that the Radon gas concentration in Falluja region is
higher than the other regions.


