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 األثركاشف  باستخدام العيون الكبريتية بعض نماذج تربقياس تراكيز اليورانيوم في        
 CR-39النووي 

 احمد سلمان عبيد   علي مصطفى محمد  سعد ناجي عبود
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تممم  مما اممحا البسممر كيممال تراكيمم  اليورانيمموم لتممبعة موممر مينممة ترابيممة مو مممة  مما    ممة ميممو  كبريتيممة  
ا كضاء ايت بمسا ظة االنبار م  طريق تتجيل أ ار وظايا باالضا ة الى مناطق اخرى كخلفية اوعامية  

ات السراريممة ممم  الناتجممة ممم  كومم  نمموى اليورانيمموم بالنيوترونمم (CR-39)االنوممطار  مما كاومم  ان ممر النمموو  
تمم تسديمد التراكيم  . (n cm-2 s-1 103× 5)بفمي  نيموترونا سمرار   (241Am-Be)المودر النيوترونا 

 ، وممم  خمم ل النتمماست المتتسومملة وجممدنا ا  تراكيمم القياتممية العينمماتالمقارنممة ممم  بالستممابات المعتمممدى ملممى 
 وللعمي  الكبريتما ال مانا (ppm 2.253 -1.564) اليورانيوم  ا نماحج الترب للعي  الكبريتا االول تتراوح بمي 

(1.797-1.979 ppm)وللعي  ال الر (2.518-1.964 ppm)  ى اما وأما معدل التركي   ا المناطق االخمر
(1.572ppm) .  خلفيمة المم   ما العيمو  الكبريتيمة أملمى نتمبيا  اليورانيموم  م  خم ل النتماستا ا ت تركيم  ويتضح

 .االوعامية للمنطقة

 

 الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة
الجدول ور الكيمياسية الموعة الموجودى  ا اليورانيوم او أسد العنا

ينسمممممل  بام مممما   ،موممممم أبممممي   ضمممما، تممممام،  ،، واممممو معممممد   قيمممملالممممدور 
و بنممممواط  ( yr 10-10x1.5( ب ابممممت انسمممم ل مقمممدار   αجتمميمات الفممما 

)Co25 ( درجة سمرارى ك ا ته مند(، Bq/g 310x12.4مقدار     أوعاما

 ما اليورانيموم  يوجمد  . )Co 1132(درجة انوهار   )3g/cm 19.05(اا 
UUUامممما  مممما    ممممة نظمممماسر الطبيعممممةا  234

92

235

92

238

92  وممممكل  وي   .,,

الطبيعما، بينمما اليورانيموم  ( م  إجممالا99.27%  سوالا-238اليورانيوم
سممموالا -234 اليورانيممموم( و 0.72%  سممموالا-235 اليورانيممموم يم مممل  
نمتت مم  ت باط  انر  أ  ج ء ا كبير ا م  سرارىا  عتقد  وي   ،) 0.0055 %

 .[1]اليورانيوم  ماإلوعاع الوادر 
بكميمماتم مختلفممةم  مما الطبيعممة  مما الوممخور والتربممة اليورانيمموم يوجممد 

ممماك  أخممرى والممماء والهممواء والنباتممات والسيوانممات والجتممم البوممر  و مما أ
ة كي  المواد الموعة  ما التربماتر  بسور لستابا ال العديد م جريت أ   .[2]

 .[6]مواد البناء، و [5]الهواءو  ،[4]الماء، و [3]والنبات 
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كاممما  نوممعةم ممل التسلممل الطيفمما  واتممتخدمت  يهمما تقنيممات مختلفممة
(Gamma Ray Spectrometry)  والفلورى باالوعة التمينية(X Ray 

Fluorescence) امممممميط النيوترونمممممميل بالتنومممممموالتسل (Neutron 

Activation Analysis) وممظايا االنوممطار باتممتخدام  أ ممارمممد  وتقنيممة
 Solid State Nuclear)[7] لسالممة الومملبةلالنمموو   ان ممركواومم  

Track Detectors). 
 أجهمم ىتستمماج الممى  بتمميطة وال ننهمما انخيممرىاتممتخدام التقنيممة  ويفضممل  

 هما القابليمةل مواد وملبة ما لمة كهرباسيما   ، واا مبارى م معقدى وغير مكلفة
تلم   ضمرر(  ما تركيبهما  ملى خ   تأ ير اإلومعامات الميينمة ملمى ومكلا 

طويلممة. إح يمكمم  مومماادى منمماطق التلمم  أممما  لمممدىالممداخلا واالستفمماظ بهمما 
باتممتخدام المجهممر اإللكترونمما مباوممرى أو باتممتخدام المجهممر الضمموسا بعممد 

 . ]8,9[معاملتها ببع  المساليل الكيمياسية القاوطة
 (CR-39)أ بتممت العديممد ممم  الدراتممات ا  الكاومم  العضممو  لقممد 

امممو أك مممر الكواوممم  ستاتمممية ويتمممتطي  ا  يتمممجل ا  مممار الناتجمممة مممم  
ودكممماسق ألفممما  تالنيوترونممماكمممحل  واطسمممة  مهمممما كانمممت طاكتهممماالبروتونمممات 

،  ض   م  ما تمتا  به اح  الكواو  مم  [10]وااليونات ال قيلة وغيراا
النوويممة مليهمما لمممدى طويلممة وممرط مممدم تعرضممها الممى إمكانيممة بقمماء ا  ممار 

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø¬Ø¯Ù�Ù�_Ø§Ù�Ø¯Ù�Ø±Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø¬Ø¯Ù�Ù�_Ø§Ù�Ø¯Ù�Ø±Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø¬Ø¯Ù�Ù�_Ø§Ù�Ø¯Ù�Ø±Ù�
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 مما أ نمماء الخمم  . وكممحل   ينهمما ماليممة  )Co 90(ممم   درجممة سممرارى أك ممر
التجمانل وحات ستاتمية ماليممة لعومعاع  ضم   ممم  ممدم تأ راما بالضمموءا 
 ودرجات السرارى المعتدلة وتهولة اتتخدامها، اح إنهما ال تتطلمب منظوممة

 .[11]الكترونية 
 

 العملي الجانب
 جمع وتحضيرالعينات-1

التمما ممم  منمماطق الدراتممة  2009 احار مما نممماحج التممرب تممم جممم  
خمرى كخلفيمة اومعامية نمماحج المى الضما ة ا   مة ميمو  كبريتيمة بوملت 

م  المناطق المجماورى البعيمد مم  تلم  العيمو   ما كضماء ايمت بمسا ظمة 
 )Co 80(ى تمم تجفيم  العينمات بدرجمة سمرار  .)cm 15-5( بعممقاالنبمار 

انجتممام لمممدى تممامتي  باتممتخدام  ممر  سممرار  وتممم غربلتهمما للممتخل  ممم  
وطسنممت طسنمما  نامممما  ستممى أوممبست ملممى وممكل متممسوق دكيممق  الغريبممة

معينممممة إليجمممماد  بمواوممممفات العينمممماتايممممأت باتممممتخدام طاسونممممة يدويممممة، و 
 اليورانيوم. تراكي 

 عملية التشعيع-2
ّضممممرت ركمممماسق مممممم  كاومممم  ان مممممر النمممموو   بمتممممماسة  (CR-39)س 

)11(تقريبيممة 2cm  مممم  مينمممات مممم  متممسوق التربمممة لمنممماطق الدراتمممة
التربمممة بعمممد خلطهممما بنتمممب متمممسوق تمممم كمممبل  (،(0.5g بمممو   المختلفمممة

 17)وكطمر  (mm 1.5)بتمم   ملمى ومكل كمر  النومامعينة م  مادى 

mm)  ح  كمموى كممبل يوممل الممىباتممتخدام مكممبل (30 bar). توضممع 
 ما ومم  البمارا ي  كممادى  (CR-39) اوم  ان مرو بتممال مم  ك انكرا 
الموممممممدر النيمممممموترونا ممممممم   (5cm)ملممممممى بعممممممد  Moderatorمهدسممممممة 

حو الفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممي   )Be-Am241(بريليممممممممممممممممممممممممممممممممممممموم( - امريوممممممممممممممممممممممممممممممممممممميوم
)105..(النيمممممممممممموترونا 123  scmn  لغممممممممممممر  السوممممممممممممول ملممممممممممممى

 ، وكمما  وجمه العينمة الممح (1  ما الومكل كممما ]12[ النيوترونمات السراريمة
ال يستممو  ملممى الكاومم  أمممام الموممدر النيمموترونا، وممم  خمم ل التفامممل 

),(النممممموو  fnU  تمممممم تتمممممجيل أ مممممار ومممممظايا االنومممممطار النممممموو   ممممما
 :]13[ الكاو  كما  ا المعادلة ا تية

QnFFUnU
A

Z

A

ZThermal  21

*236

92

1235

92
2

2

1

1
)(  

) Fissionتم مممممممممممل ومممممممممممظايا االنومممممممممممطار  2Fو  1Fاح ا  

Fragments)،A  وZ   العممممممدد الكتلمممممما والممممممحر  لكممممممل وممممممظية، يممممممم  

n ،مممدد النيوترونممات المومماسبة لكممل ممليممة انوممطارQ-  الطاكممة
 المتسررى م  االنوطار.

وكانت مدى التوعي  تبعة أيام وبحل  تكو  العينات كد تعرضت المى 
)10024.3.(تيل م  النيوترونمات السراريمة 29  cmn  واما أ ضمل

 .[14]نية للسوول ملى أ ضل النتاستمدى  م
 القشط الكيميائي والمشاهدة المجهرية-3

أ جريممممت ممليممممة القوممممط الكيميمممماسا للكواومممم  بعممممد مرسلممممة التوممممعي  
بعياريمممممة  (NaOH)باتمممممتخدام مسلمممممول ايدروكتممممميد الوممممموديوم المممممماسا 

)N6.25(  ودرجمممة سمممرارى)Co60(   ويعلمممق الكاوممم)39-CR(   ليوضممم
تممت تممامات وبعممد انتهمماء مممدى القوممط ييخممح  داخممل مسلممول القوممط لمممدى

. وممم   ممم يممتم الكومم  ممم  [15]الكاومم  ليغتممل بالممماء المقطممر ويجفمم 
ا  مممار باتمممتخدام مجهمممر ضممموسا وحلممم  باختيمممار التكبيمممر المناتمممب وممممد 

( X(لألنموحج  )aveN( م يقتم معدل مدد ا  ار  ،ا  ار لوسدى المتاسة
)( ا ممة ا  ممارلنسوممل ملممى ك )A(ملممى المتمماسة المستمموبة  x  و ممق

يوضمممح ا مممار ومممظايا االنومممطار  ممما كاوممم   (2)، الومممكل (1المعادلمممة  
 .CR-39اال ر النوو  

)1.....(..............................................................................................................)(
A

N ave

x  

معمممدل ا  مممار  : 2Track/mm(. aveN(: ك ا مممة أ مممار x ا : سيمممر
 .)2mm(المتاسة  : A .)A(الكلية ضم  المتاسة 

 
(: طريقة وض  العينات القياتية والمدروتة  ا وم  البارا ي  1الوكل  

 امام المودر النيوترونا
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-CR)( ا ار وظايا االنوطار النوو   ا كاو  اال ر النوو  2الوكل  

39) 

 

 معايرة الكاشف لتحديد تركيز اليورانيوم.-4
بتوممممعي  مينممممات كياتممممية لتسديممممد تراكيمممم  اليورانيمممموم تمممممت المعممممايرى 

)(تستمممو  ملمممى تراكيممم  معلوممممة مممم  اليورانيممموم  sC  مممم  العينمممات الممممراد
 وبعمممد ممممدى التومممعي  تممممت )Be-Am241(دراتمممتها بالمومممدر النيممموترونا 

مملية القوط الكيميماسا للكواوم  بمالظرو  نفتمها وستمبت ك ا مة ا  مار 
)( s لمجهر الضوسا.باتتعمال ا 

وك ا مممممممة  )sC(رتممممممممت الع كمممممممة البيانيمممممممة بمممممممي  تراكيممممممم  اليورانيممممممموم 
)(ا  ار s  3للعينات القياتية وكانت الع كة خطية كما  ا الوكل.) 

وستممممبت تراكيمممم  اليورانيمممموم  مممما مينممممات التممممرب باتممممتخدام الع كممممة 
 االتية.
 
 

 

 

 
)3...(............................................................/)/( SlopeCC xxssx  

 

 
( يوضح م كة ك ا ة ا  ار م  تراكي  اليورانيوم لعينات الترب 3الوكل 

 القياتية

 
( مخطط يوضح تراكي  اليورانيوم  ا مينات الترب لمناطق الدراتة 4الوكل 

 المختلفة

 

 :واالستنتاجاتالنتائج 
اح تضمممم  مليهممما بمممي  القياتمممات التممما تمممم السومممول ي ادنممما دول الجممم

 تة.ادر اطق المنمناطق ضم  ل م ومعدالتهاك ا ة ا  ار وتراكي  اليورانيو 
ا  االتمتنتاجات التما تممم الوومول اليهما ممم  خم ل الدراتمة الساليممة 
امما ا  تقنيممة مممد أ ممار ومممظايا االنوممطار لستمماب تراكيمم  اليورانيمموم  ممما 

( مممم  التقنيمممات (CR-39 التمممرب باتمممتخدام كاوممم  ان مممر النممموو  نمممماحج
ما اح أنهمما تممهلة االتممتخدام وال الجيممدى والمناتممبة لدراتممة النومماط اإلوممعا

 تستاج الى منظومة الكترونية.
 نممماحجمعممدالت تراكيمم  اليورانيمموم  مما  ممم  خمم ل الدراتممة تبممي  ا 

واما املمى مم   (2.197ppm-1.916)     بمي  للعيمو  الكبريتيمةالترب 
اكمل مم  السمد المتمموح  ولكم  ،(1.572ppm) الخلفية االوعامية البالغة

( يبي  تراكيم  اليورانيموم لمنماطق 4. الوكل  (ppm 2.8)[16]به مالميا  
َظهمممر وجمممود  مممرق ملسممموظ  ممما التركيممم  بمممي  تربمممة العيمممو   الدراتمممة سيمممر

الكبريتيممة والمنمماطق االخممرى واممحا يعممود الممى االخممت    مما تركيبممة التربممه 

(2

) 
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ممم  سيممر و ممرى المعمماد  والخامممات  مما تممرب العيممو  الكبريتيممة، ملممما  بمما  
 كانت ماخوحى م  المناطق التكنية وأطرا  المدينة.الخلفية االوعامية 

 
 القياتات التا تم السوول مليها اح تضم  ك ا ة ا  ار وتراكي ( 1جدول )

 اليورانيوم ومعدالتها لمناطق ضم  مناطق الدراتة.
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Abstract 

A concentration of uranium was measured in this study for seventeen samples of soil distributed in three 

Sulphuric Spring addition other regions as a back ground on the Hit City in AL-Anbar Governorate. The uranium 

concentrations in soil samples measured by using fission tracks registration in (CR-39) track detector that caused by 

the bombardment of Uranium nuclei (U) with thermal neutrons from (241 Am-Be) neutron source that has flux of (5 

×103 n cm-2 s-1). 

The concentrations values were calculated by a comparison with standard samples. The results shows that the 

uranium concentrations in first spring varies from (1.564- 2.253 ppm), second sprin (1.797-1.979 ppm), while in third 

spring are (1.964-2.518 ppm), and the average uranium concentration in other regions (1.572ppm). The 

conclusionshows that the uranium concentration in Sulphuric Spring is relatively higher than back ground. 


