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خ الااماظ أبخااذم من ااا أربعااة   ااا    مااظ الت بااة   في هذا البحث تم إختيار أربعة منااا م محاامن  مااظ محاف ااة ناُا
هااذا ال نااا م كااميا ى  يااام ىلاار  ة خاُا  كاا   فااي  . و بواقاان   ااو   واكاام لقاا  من  ااة (20cm)م الواقعااة ى اا  ى اا 

 -, وهاااذا ال ناااا م التاااي دااا  ت ا المرا اااة هاااي  و ماااا هعااامه ا  2003-1991العااا اع مااان قاااوام التحاااالن خااُا  العاااام ظ 
او و  اكيااة الضاا و ية و قضاااا ب اام,  قضاااا تق  ااا و كااي ك ااان   ، )قضاااا الجي ااي و  موقاان الجمالااة من  ااة نربو ااة القاان

كان ال مف مظ البحث هااو تحمااام ت اغ ااا رااان الاا انون فااي  ، قضاا  ام اا و كي ال ان ية(   ، ن الجمالةد ا  اللرنيو موق
كت نية لإل تشااعار والتحلاار بت اغ ااا رااان الاا انون فااي الن ااا   ال ااذكور .  CR-39وقم تم ا تخمام القادن  ، ت ك الن ا  
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  المقدمـــة
أن القشاان ىااظ واااون الاا انون ناخاا  الت بااة وبنلااب أى اا  ماااظ 
الحااام ال جيعاااي ل ااام  ى ااا  ت ماااام واةاااا ل ج ياااة العاماااة وماااا تحتو ااا  ماااظ 

 .ىناناا  ال ااامو  الااامور  ماااظ  الااا انون يعاام   .إ لااان أو  باااام أو ك اااوان
 ونراااة إ   ااانا( - C.861)ونرااااة ر يا ااا  3Kg/m 9.7تج اااغ كفافتااا  

(C71.0-)   وهاااااو راااااان مشااااان  ىاااااميم ال اااااون وال اةحاااااة وهاااااذا الخاااااوا
 تي اااة ل تح ااا   222Rnاتولااام راااان الااا انون  .ت اااعب ى  ياااة القشااان ىنااا 

إن وااااون  .226Rnلعن ااا  ال انااااوم  Spontaneous Decay الت  اااةي
. 238U[1]ال ورا  ااوم ال اناوم في من  ة ما في ال جيعة يعت م ى اا  واااون 

لااذا فااان ى  يااة القشاان ىناا  و يااا    مشااعاً هرو   رانًا    ال انون ات  ا ران  
والت باااة وال يااااا، الااات(  اااوف تلاااتنم ه اااور   غاااال واات اغ ااااا فاااي ال اااوان )

  النوو ة وهذا القوادن ى    وى ظ رةيلية إل  ا تخمام القوادن
داان ال تحتااا    وهااي كواPassive Detectors الكواشف السلبية - 1

فااي تشااا   ا الاا  ال اامر  الق  باةيااة مفاا  كواداان الياا  النااوو  ال اا بة 
(SSNTD’s) ول ا ال اب ية ى اا  تلاا     يااار الااي ام ألجااا النات ااة ،

ماااظ ا حااُا  الااا انون ه اااور  مبادااا   نون أ  فعااا  ماااظ ال لاااتخمم أو 
 .[2]تمخ  مظ الا ا 
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  وهاااي ىرااار ال ااانن Active Detectors الكواشـــف اللعالـــة - 2

أينااااا ى   اااا وتنت اااي الو  إ  أ  اااا ال تلاااتاني ىاااظ ال ااامر  الق  باةياااة 
الااي ام  . ىناامما ت اا مم[3]غوادن أدباا ال ونُم ال  هذا النوع

ماان  رام الخُيااا ال رو ااة ل لاا ة وأىضاااا  ألجااا ال نبعفااة مااظ الاا انون 
ًُ ىاااااظ التاااااتي  ام  ،تاااااتي  ام  ااااا جية كج ااااا   فإ  اااااا تحااااام  ال لااااام فضااااا

القي ياةيااااااة ى اااااا  ال لااااااتوت ال ا يااااااي. و  اااااامر متو اااااا   ااااااو  ملااااااار 
وماااظ هناااا تاااتتي  ، m40ألجاااا فاااي ال لاا ة ال خاااو  هحااامون الااي ام

يلااتجان ماااظ القشااان  .و اااوات  تح  ااا  222Rnمخااا   التعااا ا ل اا انون 
  ىظ رار ال انون في ىم  م االم هي

  إن ال ااا  الع  ااي الااذ  تجناا  ى ياا  هااذا التنقيــع عــن اليورا يــوم - 1
 (Parent Nucleus)ا  أالم ال    ااااة هااااو أن ال ورا  ااااوم ي فاااا  النااااو 

ال ةيلة التااي انحاامر ىن ااا رااان الاا انون، ف ااو اتولاام مااظ تح اا  ال اناااوم 
الااذ  هااو هال ااا  مااظ  ااوات  تح اا    لاا ة ال ورا  ااوم. لااذا فااان رناام 

اااون خااام الاا انون بت اغ ااا ىاليااة قاا    اا ا الرا هااو نل اا  ى اا  و 
 .[3]ال ورا  وم ىنم ى م مع ظ

  إن  يا  ت اغ ا ىاليااة لاااان الاا انون ط والغازفي التنقيع عن النل  -  2
قاااا    اااا ا الرا هااااو نل اااا  ى اااا  واااااون خامااااام هاامروكاربو يااااة 

إ  أن الاااانام التااي تتلاا   ىااظ  ،إةااافة الاا  واااون خامااام ال ورا  ااوم
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الخامام الجت ول اة تتح ك  حااو الى اا  محمياااة باااذلك ا  ا اااًا ت اااىميًا 
(Up flow)  الاا انون، وهرااذا فاااان  قاا    اا ا الرا ك ااث ي ااا

 يااا  ت اغ ااا رااان الاا انون قاا    اا ا الرا قاام ااام  وب ااور  ر اا  
مباداا   ى اا  واااون خامااام الاانج  والاااان ىناام ى اام معاا ظ فااي هااا ظ 

 .[2]الرا
  إن كمو  الاالن  والج اغ ظ يرااون في التنبؤ عن الزالزل والبراكين  -  3

 اا ا الرا. م ااا ىان  م حوبًا با ان  ف اةية لت اغ ا الاا انون قاا   
ًُ م  ااًا فااي ى  يااة التنجاال ب ااذا القاريااة الخ  اا    ي ع  مظ ال انون ىام
 تي ااة لحاامو  إ ضاااا ام وتو ااعام وفا ااانام فااي ال شاا   الرةااية 
والتااي باامورها تاالي  ى اا  منا اا ب ا  ااان ال واةاان فااي ملااامام ال شاا   
 الرةااية، م اااا اااالن  إلاا  ن اااان  ت اغ اااا رااان الااا انون ىاااظ ملاااتو ات ا

 [.4]اللاه ة ه ور  م حوظة 
  في تحديد تراكيـز بعـا المـواد المشـعة التـي تبعـث رـاز الـرادون   -  4

ًُ ي رظ تحمام ت اغ ا ال ااوان ال شااعة فااي ال لاااغظ والجنايااام وهااواا  ف ف
الا ف كجاظًا ى   ال حة العامة ل لران، وكااذلك فااي ال ااوان الاذاةيااة 

شااااا  وملاااااك م التن ياااا  مفااا  التجاااااو  وال ،ك اااث تعااااام الغفاااا  أه  اااااة
 CR-39قادااااااااااان ال هإمراااااااااااان نإ .[5,8,7,6ال ااااااااااانان ]ومعااااااااااااا ظ 

الج وتو ااام والااي ام  ال ااانر مااظ اإلدااعاىيىظ الت ااو    اال تشعار
ألجاااااا ودااااا ايا اال شااااا ار، ك اااااا ل اااااذا القادااااان ال اب ياااااة ى ااااا  كشااااان 
الن ت و اااام ماااظ خااُا   ياااا  ادياااار التاااي تحااامي ا الج وتو اااام ال  تااام  

لااذا يعاام هااذا القاداان مااظ  ، ت و ااام ى اا  ت ااك القواداانىااظ  اا ون الن 
 .  [9]  من ا في م ا  اإل تشعار ىظ هعمالت نيام التي ي رظ اإل تجان

م اااااالم ا ااااتخمام كواداااان الياااا  النااااوو  ال اااا بة  إننانم ل اااام
أ  اااا ال تحتاااا  الااا  م اااانر  من اااا   ااااامم اااا ت ت قااا  ماااظ هشااار  كج ااا  ل

غ ااا  ،[11] خمام اا اات  فااي لاا ولة  الأةااافة إلاا  ،[10ل  اقااة الق  باةيااة ]
تت  ااااااا بمقااااااة النتاااااااة  والحلا ااااااية العاليااااااة لُدااااااعاع ) ك لااااااي ام ألجااااااا 

 [12] % 100والج وتو اااام والن ت و اااام( و ام كجااااا  قاااام ت ااا  إلااا  
 و  ااة مااظ الااامظ  جتاا  ى اا  االكتجاااآل هاديااار ىناام خا  ااا ل قاب  ت ااا أيضاااً و 
هااذا  إن [.13]  راااة كاا ار  الا فااةىنم المراام الح ار ة االىتيانية أو نو 

إلاا  ا ااتخمام ا  ال وانجام التي ت  ام ب ا هذا القوادن ألجتا ال تباا 
مخت جااة ت نيااة الباااكف ظ وفااي م اااالم  ال خت اا ظ و مااظ قجاا  العمااام مااظ

وم ااا  ف ا ااااا الج ااك وى ااام  ،من ااا ا اااتخمام ا فااي م اااا  الج ا اااا النوو اااة
انماااة ماااظ أى ااااع الجضااااا إلااا  ااااو الجضااااا ونرا اااة الداااعة القو ياااة ال 

في رنم الاالن  والبحث ىظ اإلدارام التحذا  ة مااظ ال اااام و    ،الرا

بتحمااام ت اغ ااا الاا انون فااي ف  م مظ الباكف ظ قاام   مف .[4 ،14]الرةية 
فااااااي اللااااااو م  Bedrocksالبنيااااااة الماخ يااااااة والت بااااااة ونااااااخور النياااااام 

وقااام أظ ااا م ,CR-39)  (LR-115هإ اااتخمام كوادااان اليااا  الناااوو  
النتااااة  إن الت ك اااا يعت ااام ى ااا  الخ اااوبة واإلرتجااااع ىاااظ ملاااتوت  ااا ا 
 الرا وات اااااااااا الااااااااا  ا وال اااااااااوان ال وااااااااااون  فاااااااااي الع ناااااااااام ال مرو اااااااااة

هإي ان ت اغ ااا ال ورا  ااوم   ف  م  خ  مظ الباكف ظ  ك ا قام  .[  15,16,17]
 ماااظ خااُا  إي اااان ت اغ اااا الااا انون فاااي ال اااخور ال لاااتخممة فاااي ت ااانين

اللاا نا الع اقااي فااي محاف ااة   نااوت وال ااتخو   مااظ م ااالن  اان ار وك ااام 
وقم وااام أن ت ك ااا ال ورا  ااوم   CR-39الع    وبانوش هإ تخمام القادن  

أن معااام  ت ك اااا راااان  واااام وايضااااً  .ppm1.25  [18]ل   ااان  ااان ار 
3 ال انون ناخ  ال لاغظ في هعاض منا م الرنن يلاو  

mBq /5.33  
  .CR-39[19] ها تخامام كادن 

 هااااااااذا اتقااااااااون  .[20]  1978ىااااااااام  CR-39ظ اااااااا  القاداااااااان 
 .(Columbia Resin)مااان  بولي   ااة وهااو مخت اا  مااظ مااظ  القاداان

 يحض  هذا القادن مظ ى  ية الج     لقاربو ااام الل اا  نايرااو  ال تعاامن

Ploy Allydiglycal Carbonate   ي ااااااة لااااا  وال ياااااااة ال ا 
)n7O18H12(C   3وكفافتcmgm /1.32   [21].  

إ تشااعار واااون رااان الاا انون و هااو  هااذا المرا ااة ال مف مظ  إن
التاااا   ال ااااتخو   أربعااااة منااااا م محاااامن  مااااظ   فااااي   ااااا   اغ ااااا تحمااااام ت ا

خ الااماظ , من ااا يُيااة منااا م كااميا 20cmوى اا  ى اام  محاف ااة ناُا
 2003  ك   الع اع من قااوام التحااالن ىااام ف  ا ى  يام ىلر  ة خُ

ف  ااااا كاااااالم مااااظ الجشاااا  الق ااااو  وال وكي يااااا وال ن  ااااة الخ اااا   إ تشاااا م 
فااي هااذا  تاام 1991والل  ان ال ةو  والع م هعم ك   الخ ااي  الفا يااة ىااام 

 ت اغ اااااوالقشااان ىاااظ  أل تشاااعارل( CR-39قادااان )الالبحاااث ا اااتخمام 
 .  أىُاران ال انون في   ا   الت   ال ذكور 

 
   لجزء النظري ا

 طرائق حساب تراكيز الرادون  _1
تن لااام   اةااام كلاااا  ت اغ اااا الااا انون الااا   ااا   ت ظ أ ا ااا ت ظ 
أواله ا     ة القيا  ق     المم إ  اتم كلا  ت اغ ا الاا انون   يااا مااظ 
خااُا  م ا باااة التا ااا ام فاااي ملاااتوت ا بعاااا  الااا انون ل  واقااان ال  ولواياااة 

ن  والجاااا اغ ظ و لااااتخمم فااااي هااااذا ال    ااااة العاااامان وفااااي التنجاااال ىااااظ الاااااال
التنا ااجي أو العاامان الوميضااي وك اا ام التااتاظ لقيااا  الااي ام ألجااا أمااا 
الفا ياااة ف اااي     اااة القياااا   و  اااة المااام و لاااتخمم ف  اااا كوادااان اليااا  
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، وتعم هذا ال    ة اغف  كجاا  في القيا  (SSNTD’s)النوو  ال  بة  
فااي  يااا  ت اغ ااا الاا انون وول ماتاا .  ppb  إ  ت اا  المقااة ف  ااا كتاا  إلاا 

-LRو  CR-39ومااظ القواداان ال لتخمماااة فاااي هااذا ال    ااة، كاداان 

115 type II   وال اااغ  وفااوPM-355 ي اا   ت ج اام هااذا ال    ااة .
بت ن تااا ظأل الولااا  تقاااون ف  اااا القوادااان مرشاااوفة ىنااام التشااا ين ك اااث ااااتم 

ال نبعفااة مااظ الاا انون  تع  ض القادن ل  واا وبااذلك تاات رظ الااي ام ألجااا
وماااااظ ا يااااان العنانااااا  ال شاااااعة ال وااااااون  فاااااي ال اااااواا ماااااظ االنااااا مام 
هالقاداان تاركااة آياا   يااارًا ى اا  داار  منااا م تالجااة. وتلااتخمم هااذا الت نيااة 
في كلا  ت اغ ا الاا انون ناخاا  البنيااة وهااواا الااا ف والماااغظ ال ا  ااة. 

ك اا ام ا تشااار ما  ااة الفا  اااة ف تااام وةااان القوادااان فااي أمااا فاااي الت نيااة 
(Sealed Diffusion Chamber)   ام دااار  ا ااا وا  اااي أو داااب 

مخ و ي، إ  توةن القوادن ه ور  مواا ة ل ع نااة ال اا ان  يااا  ت ك ااا 
ال انون ف  ا وتا م هإكرام ل نن تل   أو تبان  ال واا من ال حي . وبعم 

ك ااو  ا تشااار رااان الاا انون ناخاا  الح اا   انحاا  هاىفااًا الااي ام ألجااا و 
كالااة تااوانن ب ناا  وباا ظ ول ماتاا  اااتم اللاا اخ ل قاداان هااالتع ا ل ع نااة وان 
 لاااابة ت  ااااب ول اااامام الاااا انون ى اااا  ااااامران الح اااا   تعت اااام ى اااا  أهعااااان 

 .)  ن ال    وارتجاع(
ل اام وااام أن اقاا   لاابة لول اامام الاا انون هااي ىناامما  ت ااك الحالااة

وان افضاا  أهعااان  cm1.4يرااون   اان ق اا  الح اا   ال اا وا ية هحاامون
ل ن ومااة التشاا ين هااي ىناامما تقااون ال لااافة باا ظ  اا ا الع نااة والقاداان 

ومااظ ال ااما  هالااذك  إن  لاابة اديااار النات ااة ىااظ  cm7 [22]اغجاا  مااظ 
آي ا تشر   لاابة اديااار النات ااة ىااظ   %(60-55)  الفورون تشر  هحمون  

لااذا مااظ الضاا ور  ىناام  يااا  الاا انون  ،%(45 - 40) الاا انون هحاامون
الع   ى   منن ونو  الفورون إلاا  القاداان. إن الاا انون والفااورون ه ااا 
    ان ل عن    جل  )ولقن  ااا يعااونان إلاا    لاا تي ا حاُا  مخت جتاا ظ(، 
فاااان ف ااا   ا ىاااظ هعضااا  ا ي راااظ أن ااااتم ف ااا  ى ااا  أ اااا  االخاااتُف 

ه ااا  واااون الفااورون ىااظ القج   فااي معاامالم التح اا  لقاا  من  ااا و  رااظ إ 
   اام إىاقااة ا تشااارا مااظ خاُا  ا ااتخمام رشاااا بااولي    أو  ب ااة ر ي ااة 
مااظ ال ماا  أو ى اا  أ ااا  ال لااافة باا ظ القاداان والع نااة. وكااذلك ي رااظ 
الت   اااااا بااااا ظ الااااا انون والفاااااورون ىاااااظ    ااااام ادياااااار ال تقو اااااة بو اااااا ة 

نون تقااون اغجاا  الااي ام ألجااا ال نبعفااة من  ااا إ  أن الق ااار العاةاام  ل اا ا
 .مظ اديار العاةم  ل فورون 

 
 

   -: اآلثار على سطح الكاشف _ آلية حدوث2
تولاام ىاامنًا  فااي ال ااوان ال اا بة العانلااةإن ال لااي ام ال شحااااو ة 

مُك تاااا   ي رااااظهااااذا مااااا و  ،م ورهااااا فااااي ت ااااك ال ااااوان خاااُا  ياااااراد مااااظ
ي ياةياااة الضاااوةي هعااام معام ت ااا ه اااان  ك أو ال   ااا  اإللقت و ااي هإ ااتخمام

  م الت اانا ااوع وداار  مناا  إن .إظ ار منااا م الت اان ال تقو ااة  تع   ى  
 اا   ااوع ال ااان  ى و ى اا  كت ااة و اقااة ودااحنة ال لااي ام اللاااق ةتعت اام 

 Ion    ااااااة وخااااااا  اال ج ااااااار االاااااااو ي  إن .[23]القادااااااجة ال اااااا بة 

Explosion Spike  هي الن   ة التي مظ ال  رظ أن تجل  ادلية التااي
اا ياااام كج ااا   متقااا ر   ال تقو اااة ماااظجاااي الجاااولي  ام و ف .ي واالغيفيااة  شااا 

 تب  ماان هعضاا ا فااي الخ اا   تاا  و ،وم تب ة ماان هعضاا ا تاامى  ال و ااوم  
مع اام ال ااماةظ ه ناا   تلاااه ية تا ااب ى   ااا  ناا   ه اامروا ظ   كاااربون 

(H-C)،   وهاااذا ادنااا    ااا  ة القلااا  ىنااام تع ةااا ا لإلداااعاع م اااا انااات
نااا     ام   ايااام فعالااة متتانااة تلاا   ال ااذور  ىن ااا  ُ اا  بولي   ااة

 ماان الااذرام الخاا ت التجاىاا  آي ااا ب ن ااا أو  اب يااة ى اا الحاا   والتااي ل ااا ال 
التااتي   ال ةيلااي لألدااعة ى اا  الجااولي  ام هااو ا حُل ااا وى ياا  فااإن  ،[24]

Degradation  أو تشاااااااهك اا يات اااااااCross-Linking  هعضاااااا ا ماااااان
 .ن التا  اا ام ال ةيلااية فااي خااوا  الجااولي  وهااذان التااتي  ان ي اافُ ،هعااض

إن  اا ون اإلدااعاع ى اا  هااذا الجااولي  ام ااالن  إلاا  ت ااي  هااذا ال ا يااام 
 Damageوفكااما  ت اان   ،ب ن ااا Bondsوتتان ااا وبالتااالي ق اان الاا واه  

هااذا اليااا   و عاا ف ،فااي مااان  الجااولي   وال ااااو  فااي ال اا وف االىت اااانية
   .Latent Track [25]ال خاون هاليا  القاماظ  

إن ال نااا م التالجاااة بتاااتي   اإلداااعاع ال اال ظ ت  ااا  قاب ياااة أغجااا  
 NaOHى اا  التجاىاا  ماان ال حال اا  ال  و ااة مفاا  ه مروكلاا م ال ااوناوم 

م ار ة هال نا م الل ي ة و لك هلجب امتُك ال نااا م التالجااة  اقااة أغجاا  
 نااااا م لااااذا فااااإن ال ح ااااو  القي ياااااةي يختاااا ع ال ،مااااظ ال نااااا م اللاااا ي ة

ال شععة هل ىة محميًا أي ًا اانان ى    و تلن ق  ا من ن ان  نمظ ال شاا  
و  رااااظ مشاااااهم  الياااا  القااااامظ)ال خاون( لإلدااااعاع ال اااال ظ هعاااام إظ ااااارا 

 .[9] تحا ال     الضوةي
   -: _ حساب ثابت اال تشار 2 

تحماااااام ياباااااا  يلاااااتنم ى ااااا  ك اااااا الااااا انون إن  ياااااا  ملاااااتوت ت  
ال لتخممة فااي  لح    اال تشار  ا تحمام ال  رظمظ  والذ  . Kاال تشار

  .[26]العُقام التالية  هذا المرا ة مظ
  KCT=               …………....(1) 

 ك ث 
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    كفافة اديار بوكمCmTr.2-. 
 .يابا اال تشار Kو

C    3ت ك ا ال انون في الح ا ال واةي بوكم. −cmBq . 
T هالفا ية  نمظ التش ين . 

بوكم     فت ف D  أما  اديار  كفافة  ..12معم   −− hCmTr   كلب و
   ال عانلة

CK
T

D .==  ………….…..(2) 

ى    الهعان   إىت انًا  K اال تشار إي ان  يابا  ال  رظ  مظ  أ    غ ا 
  [ 20] وك ا في العُقة ال نم ية لح    اال تشار

)/2(
4

1
 RrCosrK c −=

 
…….(3) 

 ك ث  
r  ي ت   ن ق   ال جوبة ال لتخممة  و   Cm1.19. 
c  39 قادنلالااو ة الح اة -CR وم مارهاo35 . 

R  ال واا في  ألجا  الي ام  مظ  ممت    Rn 222ال نبعفة 
   [ 23] ال عانلة  وك ا في Cm4.15  ي ت و 

2/3
)285.0005.0(  EER +=  ……..(4) 

 ك ااث
E ابوكاام  ي فاا   اقااة الااي ام ألاانMeV .  ة أن  ي اا

]K[   كلااا عناام ولااذا ف التشع ااان ت م ى   الهعان ال نم  اة لح   عتK 
 ال اااو  تلاااااو  اال تشاااار بوكااامام  ي اااة ياباااا فاااان   (3)ال عانلاااةماااظ 
cmK  0.402= . 

 -:  حساب تركيز الرادون في الحيز الهوائي_   3
 انون فااي الح ااا ال ااواةي ل ح ااا   ت ك ااا الاا  مااظ ال  رااظ كلااا 

ال ح اااااور  ب ااااااظ   ااااااا الع ناااااة و ااااا ا القادااااان فاااااي ك ااااا   التشااااا ين 
.3بوكمام −mBq[ 27]العُقة  مظ  

)/2(
4

222  RrCosr
C

D cRn
−=

 
………..(5) 

   -حساب تركيز الرادون في العينات : -4 
العُقة  آي رظ إي انا مظ ت ك ا ال انون في الع نام أما ىظ

    [28]ادتية 

LhtCC aRns /= …………..(6)        
 ك ث 

sC   3ت ك ا ال انون ناخ  الع نام بوكم. −mBq. 

aC    3ت ك ا ال انون في الح اا ال واةي بوكم. −mBq.   

Rn   0.1814يابا ا حُ  ال انون و لاو day . 
h   ارتجاع الح ا ال واةي و لاوCm9.5. 
L مر هحوالي  ك الع نة و  Cm1.5  ًت   با. 
t  اوم 60 و ي مر هاليام و ي ت نمظ التش ين . 

 
 الجزء العملي 

 _ مرحلة جمع النماذج و تهيأتها : 1
خ الااماظ  في هذا البحث كبمنم أربعة منا م مااظ محاف ااة ناُا
كااميا ف  ااا مواا ااام ىلاار  ة خاُا   كاا   العاا اع ماان قااوام التحااالن 

و هعااامها وهاااي   قضااااا الجي اااي ) موقااان ناةااا     2003 - 1991ىاااامي 
كية ال ان ااية و كااي ك ااان  داا ا  و قضاا تق  او  ا  ،الجمالة الحالية (

و  اكياااااة ال ان اااااية و قضااااااا  ،اللااااارني ) موقااااان ناةااااا   الجمالاااااة الحالياااااة (
التااي  شااجا ف  اااا هعاام الخ اااي  و  اكيااة الضااا و ية و قضاااا ب ااام  ، ااام اا

كاالم مظ الجش  الق و  وال وكي يا والل  ان ال ةو     1991الفا ية ىام  
وبواقاان  ى نااة  20cm   اا  ى اامتاام إختيااار ى نااام مااظ الت بااة ى .والع اام

ا يااام تااام  حاااظ ت اااك  ،واكااام  ماااظ كااا  من  اااة ماااظ ال واقااان ال اااذكور  أىااُا
الع نااااام لنح اااا  ى اااا  ى نااااام مااااظ ملااااحوع لت بااااة مت ا لااااة و اى ااااة  
لضاا ان تون اان متنا اام مااظ ال ااان  ال شااعة فااي كاا  ى نااة آيرااون ملااتعمًا  

  .ل جحص والتح   

 -: _ مرحلة القياس و إعداد مواد البحث 2
كت نيااااااااة   CR-39فااااااااي هااااااااذا المرا ااااااااة ا ااااااااتخمم  القاداااااااان  

وقااام أبخت ااا م ت نياااة القياااا  ال و  اااة ل إل تشااعار ىاااظ الت اااو  اإلداااعاىي 
المم هغية الح ااو  ى اا   يااار ل لااي ام ألجااا ال نبعفااة مااظ رااان الاا انون 

ال لااتخمم  و   CR-39 كااان القاداان .ال ااانر مااظ الع نااام ق اام المرا ااة
، هعاامها تاام   2cm(1x1)أهعااانا متلاااو ة هحاامون    m275 اا ك 

ر امااام  5تعاا  ض الع نااام ال لااتخممة أمااام القاداان ال ااذكور و بواقاان 
يم كبمنم الق ية ال  ان نرا اات ا ه  اااان  و كلا ااية ت اا    ،مظ ك  ى نة

التشاا ين اال اا وا ية وةعا الع نام في ك  ام  .gm 2-0.5x10إل  
 2.38الشر  والتي ي  م ى   ا ك اا ام اال تشااار وكا ااا الخ اا   ه  اا  

cm،  ع الح اااا ام ال ااااذكور  هلاااامان م ااااا ي ماااان إه اااااا ياااام أبكراااام إراااُا
ال لافااااة بااا ظ  ااا ا الع ناااة و  ااااا اللااامان اللج ااااي الحااااو  ى ااا  ق عاااة 

اومااا  22وبعاامها تتاا ك كاا  ى نااة فتاا    .cm9.5 [27] القاداان ه  اامار
 Secular  لاااا  الح اااو  ىااا  كالاااة التاااوانن ال فاااالي )ال   اااي( 
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equilibrium  باا ظ ال اناااوم وول ماتاا  مااظ   اااة     %98  ت اا  إلاا
 .ال انون 

ول ح  ولااااة نون كاااامو  كالااااة تلاااا   لاااااان الاااا انون إلاااا  خااااار  
و إ تجمال  و هل ىة للمان ك  ام اإل تشار ف م تم رفن اللمان ال  ا ي 

يم إرُع هااذا   CR- 39]القادن[ظ  خ  يحو  في أ ج   ى   ق عة م
اللمان هشاا    الناام وبشاار  محراام ماان ال حاف ااة ى اا  يبااام البعاام باا ظ 

ناخاا  ك اا ام  ه  ااا القواداان .القاداان و وااا  الع نااة قجاا  رفاان اللاامان
يتت ااا لع  ياااة هعااامها  تاام رفاان كااا  القواداان و ت  .اوماااً  60التشاا ين فتاا   

ال شاااااا  القي ياااااااو  هإ ااااااتخمام مح ااااااو  ه مروكلاااااا م ال ااااااوناوم ال اااااااةي 
NaOH     ك اااث  ااات    هاااذا الع  ياااة  ، %98و بن ااااو  ت ااا  إلااا

كا اااا نرااااة  .الخ ااا   كفافاااة ادياااار التاااي خ ج اااا الااا انون ى ااا  القادااان
ك ا ال ح ااو  وكان ت   ،C70±1الح ار  ال  اكبة ل ذا الع  ية ه  مار 

ون اا    NaOHراا ام مااظ25 وال تقااون مااظ إ اهااة  ، M 6.25ال اداا  
و هعااام أربعاااة  ااااىام  .ماااظ ال ااااا ال   ااا  مااا 100فاااي  40ال ا ي اااي 

متواناااا ة مااااظ ى  يااااة ال شاااا  ه ح ااااو  ه مروكلاااا م ال ااااوناوم تاااام رفااااان  
القواداان مااظ ال ح ااو  ال ااذكور ورلاا  ا و هشاار  ا اام هال اااا ال   اا  ياام 

ع ا تحااا ال   اا  الب اا   و إبتااماا ى  يااة كشاان و ت جاان لت ياات بوةاا 
 .كلا  ىمن اديار النادية ى   وا  القادن

وبعاام أن ت اااا ى  ياااة كلااا  ىااامن ادياااار التااي خ ج اااا التجاىااا  
الحاناااا  باااا ظ الااااي ام ألجااااا ) ال نبعفااااة مااااظ رااااان الاااا انون ( و  اااا ا 

تااااام القياااااام هحلاااااا  الخ فياااااة  ،القادااااان ال وااااااا  ل ع ناااااام ق ااااام المرا اااااة
فجااااي  جاااار الجتاااا   التااااي كا ااااا القواداااان  ،CR-39دااااعا ية ل قادااااناإل

ال لتخممة متع ةة ل ع نام ق م المرا ااة كااان هناااك واكاامًا مااظ القواداان 
ع و خالياااة ماااظ الع ناااام ف ااام كا اااا  ،موةاااوع فاااي إ جوباااة محر اااة اإلرااُا

  .CR-39الااية مظ  لك كلا  الخ فية اإلدعا ية ل قادن 
 

   النتائج والمناقشة
الماااااغظ ق اااام المرا ااااة والتااااي أبخااااذم من ااااا  (1) اااامو  ٌي  اااا  ال

  ااا   التاا   ال  ويااة و ي اب  ااا م ااانا  كاا  مااظ كفافااة  يااار الااي ام ألجااا 
أمااا ىااظ كفافااة اديااار التااي  .وت ك ااا الاا انون فااي الح ااا ال ااواةي والع نااام

خ ج ااا الاا انون ى اا   اا ا القاداان فاا ُك   مااظ ال اامو  اد اان الااذك  
اديااااار ال لاااا  ة  التااااي ت اوكااااا  ي  ااااا ) هعاااام  اااا خ إرتجاىااااًا فااااي كفافااااة 

.2الخ فية اإلدعا ية ( ب ظ  −CmTr730) -(540،  ت اغ ااا  و هالنلبة إلاا
الاا انون فااي الح ااا ال ااواةي لح اا   التشاا ين ف اام ظ اا م مت اوكااة باا ظ اقاا  

3.09.259 ي ة −mBq   ااة لع نة  اكية الض و ية في قضاا ب اام و أى اا   ي 
3.25.350 −mBq لع نااة موقاان الجمالااة فااي كااي ك ااان داا ا  اللاارني. 

ك ث كا ااا  ،غذلك ف م أظ   ال مو  أىُا ت اغ ا ال انون ناخ  الع نام
33[اقااا   ي اااة لت ك اااا الااا انون ناخااا  الع ناااام هاااي .1086.17 −mBqx[ 

 لع نااااااة  اكيااااااة الضاااااا و ية فااااااي قضاااااااا ب اااااام, أمااااااا أى اااااا   ي ااااااة فقا ااااااا
33 .1014.24 −mBqx   لع نااااااة موقاااااان الجمالااااااة فااااااي كااااااي ك ااااااان داااااا ا

وهذا ما يب    إرتجاىًا واةحًا فااي  اايم ت اغ ااا الاا انون ىااظ الحاام   ،اللرني
x10 37.2  ال جيعااي الااذ  ت ف اا  الخ فيااة اإلدااعا ية والااذ   كااان هقي ااة

3-Bq.m   ًوب اااذا اتوةاااا التاااااام فاااي  لاااب    ،والاااذ  تااام  يا ااا  مختج  اااا
الحاام ال جيعااي خانااة فااي  ىااظ نون إل  أغف  مظ يُية أةااعافران ال ا

ى  اااًا هت ااا  فاااي قضااااا ب ااام ظ ااا م كااااالم إ حلاااار فاااي  ،قضااااا تق  اااا
ال ا ااب ال ااحي مااظ تجشااي ماا ا ال وكي يااا والع اام و  اا  ان ال ةااو  و 
لجت   ت ار  الع ماظ مااظ الااامظ ى اا  الاا رم مااظ كااون هااذا ال ضاااا ظ اا م 

ا  رااان الاا انون وهااي مااا يلاااو  ةااعج ظ ى ياا  أقاا   لااب تااااام فااي ت اغ اا 
ا م ااا ي اامر هاإل تباااا و الحااذر  ،ت   بًا ك ااا ي  اا  مااظ خاُا  ال اامو  أىاُا

الشماماظ ل ا انت   لباقي أقضية هذا ال حاف ة ق م المرا ااة مااظ ملاات ج  
 .نحي خ   

المأخوذة منها عينات   _  يوضح أسماء المناطق 1جدول رقم _ 
 و كثافة االثار cm 20 ) التربة على عمق ) 

 . وتركيز الرادون في الحيز الهوائي وداخل العينات

 موقع الدراسة 
 كثافة األثار 

2Track/cm 

تركيز غاز  

الرادون في  

  الحيز الهوائي

)3(Bq.m 

تركيز غاز  

الرادون في  

 العينة 

(Bq.m-3)x103 

قضاء البيجي/ موقع  

 البدالة 
720 345.46 23.81 

قضاء بلد/ ناحية  

نة  الضلوعية/دربو

 الَكزو 

540 259.09 17.86 

قضاء تكريت / حي  

حمادي شهاب/ موقع  

 البدالة 

730 350.25 24.14 

قضاء سامراء / حي  

 القادسية 
670 321.47 22.16 

 7.2 104 217 الخلفية اإلشعاعية 

 
 :االستنتاجــات

في    .1 م حوظة  ن ان   ال انون  ت اغ ا    ظ ور  الت      فيران    ا   
ل  نا م   البحث  العاةم   هذا  في    Bq.m-3  ب ظ  ت اوكاال مرو ة  

(3x1024.14  –   3x1017.86  ) الٌ  ف    الحم ال جيعي  هال  ار ة من
  وكا ا هذا   .  Bq.m3x10  7.2-3  والتي ه  مار  لخ فية االدعا ية اه 

يعان ه   الا ان  م تجعة ي    في    ةعج ظ  أغف  مظ  ا    و    ) ك ا 
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) ب م  يُيةال     قضاا  مظ  في    باً ت     أةعاف  أغف   ي     ك ا   (
تق  ا( قضاا  ل ت و     ،  و    واةا  تجشي  إل   إدار   وهذا 

 .اإلدعاىي ناخ  ال حاف ة ق م البحث
اإلدعاىي إن    .2 الت و   مظ  كاالم  ف  ا  خ ا  دب منا م  واون 

ال نا م  ت ك  للران  ليعتج  م مرًا م ِمنًا  ال عت م   الع  ية  وبال  ع 
يعت  ال  اخ  ىام   وأن  خانة  كول ا  أ واع  وما  لق   أفض   اق   ج  

أكيااها   ،الت و  هعض  في   ( تعا ي  الض و ية  أن  اكية  ىب م  فإ ا 
مظ  متق ر   كاالم  وظ ور  ال حي  ال ا ب  تمهور  مظ  اللرنية( 

الل  ان   العام  أم اا  ومنذ  والع م  هذا  و   1991ال ةو   اومنا  فل  
ا لي مر هاإلهت ام ل عال ة هذ  ،هلجب ما خ جت  الح و  في ت ك الجت  

 . الوباا منعًا مظ تق ار هذا الحالة في هاقي أقضية هذا ال حاف ة
واون  لب   .3 إل   ليش    ال انون  هاان  الت و   واون  القشن ىظ  إن 

ال مرو ة ال واقن  في  ال نضب  ال ورا  وم  مظ  يش     ،ىالية  ما  وهذا 
هتن ى     إ ا ىب م  ال  و  خانة  الاان  التع ا ل ذا  إل  إ ت  ار ة 

ل  ورا هو  الن ن  ال انون(  ران  )م مر  ال نضب  م يار    4.5  وم 
    .[29]  نة
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SENSITIVITY AND SENSING OF SOIL GAS RADON POLLUTION IN 

CERTAIN AREAS OF THE PROVINCE OF SALAHIDIN USING CR-39 

DETECTOR 

AHMED MOHAMMED OBAID  
ABSTRACT  

In this search  Four samples have been selected for determine [Radon gas] concentration. these samples 

distributed to Four regions known as ( Baiji  District – communication  station, Derbonat Algezo–Dholoiya region [-] 

Balad District, Tikrit District [-] Hammad Shihab communication station,  Samarra District – Qadisiaya  branch). The 

aim of this study is to determine the concentration of  Radon gas in these samples, by using CR-39  detector as a 

remote sensing technique.The results showing that we are fined there is  increasing in Radon gas level within the 

values (17.86 x103 – 24.14 x103) Bq.m-3  above of the natural level (7.2 x103 ) Bq.m-3. This increasing may be due 

to using of penetrating ammunition containing depleted uranium.  

 


