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يدهت بغذاد نهعهىو

لُاش تركُس انُىراَُىو فٍ ًَارج أسُاٌ االطفال بأستخذاو كاشف االثر انعضىٌ
 CR-39نبعض انًُاطك انىسطً واندُىبُت يٍ انعراق
َضانت حسٍ كاظى*

عهُاء عبذ انرزاق عبذ اندبار*

َذي فاضم تىفُك**
اعتالم البسث  ،19تهّص2009 ،
قبّل الًشش  ،25اراس2010 ،

انخالصت :
إو دساعة تسذٖذ تشاكٗض الّٗسايّٗم فٕ يهارج اٚعنًاو َنٕ اِٚلنٓ ننى يّفُنا فنٕ الذنشار إر خنشٔ فنٕ
َزٌ الذساعنة قٗناط تشاكٗنض الّٗسايٗنّم ً ٚنٗى ِ ال نٗى فًٗنة ننى عنًاو اٚة نال نّصفنة فانٓ تذن الهساف نا
الّعطٓ ِالدًّتٗة نى الذشار  ,تضهًت الذساعة نساف نا ( الهثًنٓ  ,رٔ قناس  ,البةنش  ,الًدنك  ,كنشتال ,
ِاعط ,تاتل  ,تغذاد) تم قٗاط تشاكٗض الّٗسايّٗم فٕ فًٗا اٚعًاو فى ةشٖق تغندٗل ناس اشيشنطاس فنٕ كا نك
ا ٚش الًنِّٔ ( )CR – 39الًاتدنة فنى قةنك ينّْ ( )U235تالًّٗتشِينا السشاسٖنة ننى الهةنذس الًٗنّتشِيٕ
( )Am-Beت ٗ يٗتشِيٕ تاغ( ٰˉ)5x10³ n cm-² s
ِاو نذننننننذل تشكٗننننننض الّٗسايٗننننننّم فننننننٕ تانننن ن الهساف ننننننا تاننننننغ (ِ )0,172ppm( )0,18ppm
( )0,020ppm( ِ )0,052ppm(ِ)0,07ppm( )0,089ppm( ِ )0,150ppm ( ِ )0,160ppmفانننننننننننٓ
التّالٕ ِٖتضر نى خالل يتائح الذساعة و تشكٗض الّٗسايّٗم فٕ نساف ة الهثًٓ َّ اٚفآ م رٔ قاس ِالبةش
ِالًدك ِكشتال ِ ِاعط ِتاتل ِ خٗشا تغذاد َِٕ تشاكٗض نشت ذة إرا نا قّسيت تتشاكٗض الّٗسايّٗم فنٕ إزنذْ
الذساعا ل ٛخاص فٕ ِشٖة تاَٗا فٕ البشاصٖل التٕ كاينت (ِ )0,016ppmفنٕ دساعنة خنشْ لٛعنًاو فنٕ
تشٖطايٗا كايت تتشاِذ نا تٗى ( )0,018 - 0,079ppm
انكهًاث انًفتاحُت :االسُاٌ -انُىراَُىو -كاشف االثرانعضىٌ CR-39

انًمذيت :
) (CH2-CH=CH2-كهننننننننا فننننننننٕ التشكٗنننننن ن
اٚتٕ[. ]5

انكاشف )(CR-39) Detector (CR-39
ُكتشننننك ال ا نننننك ) )CR-39فنننننام )(1978
) (Gartwright, Shirk and Priceفنٕ خانذنة
كالٗ ّسيٗننا تالّشٖننا الهتسننذ اٚنشٖ ٗننة َِننّ نننى
كّا ننك ا ٚننش الًننِّٔ الذضننّٔ ،جننٗغتٍ الدضٖ ٗننة
)ِٖ (C12H18O7شنضُ لٍ ( َِّ )CRنختةش نى
) .]2،1[(Columbia Resinتبانغ كثافتنٍ (1.32
)ِ gm.cm-3لٍ خُذ تأٖى نقذاسٌ )َِّ (70.2 eV
غٗننش رائن فننٕ الهننزٖبا ال ٗهٗائٗننة ِ .و اقننل نذننذل
لاشننسًة ٖه ننى ال شننك فًُننا تاعننتخذام َننزا ال ا ننك
ٖباغ تقشٖباً ). ]3[ (Z/β≈6
إر او :
 :Zسًة الدغٗم الغاقط.
 :βالًغنننبة تنننٗى عنننشفة الدغنننٗم النننٓ عنننشفة
الضّ ). (   v / c
ٖغننتذهلُ َننزا ال ا نننك فاننٓ ننننذْ ِاعنن فنننٕ
تطبٗقا كّا ك ا ٚش الًِّٔ ) (SSNTDsتغب ِ
زغاعٗتٍِ الذالٗة(ٖ .)45,43ةً ُ ال ا ك نى تاهنش
(Ally
Diglycol
الهّيننننننّنش الغننننننائل
) Carbonateرٔ التشكٗننننننننننن ن الُٗنننننننننننننذسِخًٕٗ
)]5،4،3[ (C12H18O7
ِٖستننّٔ التشكٗ ن الذننام لاهّيننّنش فاننٓ ا ًننٗى
ننننننننننننى ندنننننننننننانٗ اشلٗنننننننننننل (َِ ) Allylنننننننننننٕ
*خانذة تغذاد /كاٗة الذاّم لابًا  /قغم ال ٗضٖا
**خانذة الًُشٖى  /كاٗة الذاّم /قغم ال ٗضٖا

O
CH2 CH2 O C O CH2 CH CH2
O
CH2 CH2 O C O CH2 CH CH2
O

انًىاد وطرائك انعًم :
 .1تم خه فًٗا نى عًاو اٚة نال ننى نساف نا
القطننننش الّعننننطٓ ِالدًّتٗننننة التنننٕ تذشضننننت إلننننٓ
القةنننك فنننام 1991م تسغننن ننننا زذدتنننٍ الادًنننة
الهشكضٖنة ٘ ناس التانّا تنالّٗسايّٗم  .زضنش َننزٌ
الذًٗننا ِرل ن تطسًُننا ِتسّٖاُننا إلننٓ نغننسّر ِتننم
ِصو  0.5غننم نننى كننل الًهننارج ِكبغننت فاننٓ َٗ ننة
قشاص تغه  1.5نام ِقطش  1نام.
 .2التشذٗ  :خشٖت فهاٗة التشذٗ لاًهارج القٗاعنٗة
ِالًهارج الهشاد إٖداد تشكٗض الّٗسايّٗم فٕ آو ِازذ
) ( Am -Beإر تنم
ِ
تأعنتخذام الهةنذس الًٗنّتشِيِٕ ِ
تقطٗن ن كا نننك ا ٚنننش الذضنننّٔ  CR-39تهغنننازة
تقشٖبٗنننة لُننننا  1×1عنننمِ 2ضننننذت ال ّا نننك نننن
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الًهننننارج الهدُّلننننة التشكٗننننض ِالقٗاعننننٗة تةننننّس
نتالجننقة ِِضننذت داخننل ي ننام نننى ننه البننشافٗى
(دسع) ِسكبنننت زنننّل الهةنننذس الًٗنننّتشِيٕ (An-
) Beفآ َٗ ة دِائش ٖبذذ نسٗطُا نغافة 5عم فنى
الهةننذس الًٗننّتشِيٕ كهننا فننٕ الش ن ل (ِ )1ت ننٗ
يٗتشِينٕ زنشاسٔ  5000 n cm-2 s-1لهنذ عنبذة
اٖام فت ّو إلٓ عٗل يٗنّتشِيٕ زنشاسٔ 3.024 x
 109 n cm -2لاسةّل فآ آ اس اٖا اٚيشنطاس
فٕ الت افل ).U235(n,f
خصائص كاشف األثر انُىوٌ )(CR-39
ٖذُنننننذ ال ا نننننك ) (CR-39ننننننى زغنننننى
ال ّا ك الهغدّاة ل ٙاس الًِّٖة ِرل لها ٖهتناص تنٍ
نننى نّاج ن ا َننٕ [ 6الخطننّا التننٕ تننم اتبافُننا
لاسةننّل فاننٓ كثافننة آ نناس ن اٖا اشيشننطاس فاننٓ
عطر كا ك اش ش الًِّٔ ِ CR-39نى م زغنا
تشكٗض الّٗسايّٗم الهًض فٕ اشعًاو.
-2خًع وتحضُر انًُارج
تم خه فًٗا اشعًاو نى اشة ال ِنى نّاق
نختا ة نتهثاة تهساف ا القطش الّعنطٓ ِالدًّتٗنة
التٕ تذشضت لاقةك فنام  1991تسغن نازذدتنٍ
الادًنة الهشكضٖننة ٘ نناس التانّا تننالّٗسايّٗم تننم خهن
َزٌ الذًٗا نى الهساف ا ا٘تٗة :
 -1البةش  .2الهثًٓ .3رٔ قاس .4الًدنك
 .5كنننننشتال ِ .6اعنننننط  .7تاتنننننل .8
تغذاد
تننننم تسضننننٗش َننننزٌ الذًٗننننا ِرلنن ن تطسًُننننا
ِتسّٖاُنننا النننٓ نغنننسّر ِكبغنننت فانننٓ َٗ نننة
اقشاص pellet
-3انتشعُع
خشٔ تشذٗ كل ننى اٚيهنّرج القٗاعنٕ ِاٚيهنّرج
الهشاد اٖداد تشكٗض الّٗسايّٗم فٗنٍ فنٕ آو ِازنذ  .إر
تننم تقطٗ ن كا ننك اش ننش الذضننّٔ الًننِّٔ CR-39
تهغازة تقشٖبٗة ِ 1×1cm2ضذت ال ّا ك فآ
الًهننننارج الهدُّلننننة التشكٗننننض ِالًهننننارج القٗاعننننٗة
تةّس نتالجقة ن ال ا ك ِتم ِضن اٚيهنّرج
ِال ا ك فٕ داخل ي ام ننى نه البناسافٗى(دسع)
ِستبننت زننّل الهةننذس الًتشِيننٕ فاننٓ َٗ ننة دائشٖننة
ٖبذننذ نسٗطُننا نغننافة  5cmنننى الهةننذس الًتشِيننٕ
( ) Am-Beكهنننا فنننٕ الشن ن ل (ِ )3-1كننناو ِخنننٍ
اٚيهّرج الزٔ شٖستّٔ فآ ال ا ك انام الهةنذس
الًتشِينننٕ ت نننٗ نقنننذاسٌ 5x103 n.cm2.sec-1
لهذ عبذة اٖام فت ّو قذ تذشضت الٓ عنٗل يتشِينٕ
 3.024x109 n.cm-2لغنننشل السةنننّل فانننٓ
235
الًتشِيننا السشاسٖننة ِنننى الت افننل )U (n,f
لاسةّل فآ ا اس اٖا اشيشطاس الًِّٔ.

شكم ( (A( : )2طرَمت وضع انعُُاث انًذروست
وانمُاسُت فٍ يشع انبرافٍُ اياو انًصذر
انُُىتروٍَ ).(Bطرَمت وضع عُُاث نألسُاٌ يع
انكاشف وتسدُم آثار شظاَا األَشطار عهً
انكاشف
 -4عًهُةت انمشةا انكًُُةائٍ وإظهةار االثةار The
chemical etching and viewing the
track
خشٖنننننننت فهاٗنننننننة القشنننننننط ال ٗهٗنننننننائٕ
ِالهّضننسة تالش ن اٗى ( )3-2تذننذ نشزاننة التشننذٗ
ِرل لغنشل إهُناس آ ناس ن اٖا اشيشنطاس الًاتدنة
فننننى ايشننننطاس الّٗسايٗننننّم ِ 235Uالهت افاننننة ننننن
ال ا ننننك ِتهننننت َننننزٌ الذهاٗننننة تاعننننتخذام نساننننّل
َٗذسِكغنننٗذ الةنننّدّٖم  NaOHالقا نننط تذٗاسٖنننة
ِ 6.25 Nتذسخننة زننشاس ِ 60coصنننى 15 hr
تّجنن ُا فضنننل هننشِة نًت هنننة ِقننذ تنننم تغنننخٗى
الهساننّل تّعنناةة السهننام الهننائٕ ًَِ ،ننا نالز نة
نُهة فًذ خنشا فهاٗنة القشنط َِنٕ ز نام غنالر
عذاد الذِسر الهخشِةٕ لهًن تبخٗنش الهسانّل فنٕ
ًا فهاٗة القشط ِتغٗنش تشكٗنضٌ فضنالً فنى فهاٗنة
الت ثك الساجاة داخل السهام الهائٕ.
ِتذذ فهاٗة قشط الًهارج ٖتم اخشاخُنا ننى الهسانّل
القا ط تّعاةة ناقط ِتغغل تالها الهقطش ِننى نم
تد ك.
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الذًٗننننا الهننننشاد دساعننننتُا تالهةننننذس الًٗننننّتشِيٕ
)ِ (241Am-Beتذذ نذ التشذٗ تهت فهاٗنة القشنط
ال ٗهٗائٕ لا ّا ك تال شِة ي غنُا ِزغنبت كثافنة
ا٘ اس )  ( sتاعتذهال الهدُش الضّئٕ.
سعننهت الذالقننة البٗايٗننة تننٗى تشاكٗننض الّٗسايٗننّم
)ِ (Csكثافننة ا٘ نناس )  ( sلاذًٗننا القٗاعننٗة ِكايننت
الذالقة خطٗة كها فٕ الش ل(.)5
ِزغبت تشاكٗنض الّٗسايٗنّم فنٕ فًٗنا اٚعنًاو
تاعتخذام الذالقة ا٘تٗة:

نساّل القشط
َٗذسِكغٗذ
الةّدّٖم

دِسر

()1

شكم(َ: )3ىضح عًهُت انمشا انكًُُاوٌ
ِنى م نشزاة الهشاَذ الهدُشٖة فٕ َزٌ الهشزانة
ٖننتم زغننا ا٘ نناس ِرل ن تاختٗنناس الت بٗننش الهًاع ن
)ِ (400xنى م فذ ا٘ اس لّزذ الهغنازة كهنا فنٕ
الش اٗى (. )4 - 3

)C x  (C s /  s )   x   x / Slope......( 2

انُتائح وانًُالشت:
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شكم ( :)6اِثار وتراكُس انُىراَُىو فٍ انًُارج
انمُاسُت

شكم (َ :)4ىضح اثار شظاَا االَشطار انُىوٌ فٍ
انكاشف)(CR-39

ِالدذاِل ا٘تٗة تّضر تشاكٗض الّٗسايّٗم فٕ يهارج
اشعًاو ٚة نال تتنشاِذ فهناسَم تنٗى ()13-6عنًة
ِنننى كننال الدًغننٗى اتتننذا تهساف ننة تغننذاد ِ يتُننا
تهساف ة الهثًٓ.
خذول ( )2تراكُس انُىراَُىو فٍ يحافظت بغذاد
فهش
الط ل
عـــًة

الدًظ

Concentration of
Uranium ppm

Density of
track x10+2

No.of
track/mm2

9
8

ايثٓ/لبًٕ
ايثٓ/لبًٕ

0.020
0.020

2.18
2.18

16.4±1.2
16.4 ±1.2

12

ايثٓ
/دائهٕ

0.026

2.81

16.8±1

ركش/دائهٕ

0.017

1.87

16.2± 1.4

0.017±10.0

2.26± 0.34

16.2 ±1.4

11

شكم(َ :)5ىضح
انكاشف)(CR-39
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اثار خسًُاث انفا فٍ

خذول( )3تراكُس انُىراَُىو فٍ يحافظت بابم

 -4السغناتا Determination of Uranium
Concentration
تهننت الهذنناٖش تتشننذٗ فًٗننا قٗاعننٗة تستننّٔ
فانننٓ تشاكٗنننض نذاّننننة ننننى الّٗسايٗنننّم )  (C sنن ن

فهش
الط ل
عـــًة

الدًظ

Concentration
of Uranium
ppm

Density
of track
x10+2

No.of
track/mm2

13

ركش/دائهٕ

0.08

8.593

20.5±1.11

9

ايثٓ/لبًٕ

0.048

5.468

18.5±1.48

ايثٓ/لبًٕ

0.029

1.156

18.3±1.41

0.0523±0.021

6.4±1.5

19.1±1.33

6
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0,18

خذول( )4تراكُسانُىراَُىو فٍ يحافظت واسا

0,16

فهش
الط ل
عـــًٍ

الدًظ

Concentration of
Uranium ppm

Density of
track x10+2

No.of
track/mm2

13

ايثٓ/دائهٕ

0.096

10.312

21.6±1.28

0,08

9

ايثٓ/لبًٕ

0.074

7.968

20.1±1.22

0,06

12

ركش/دائهٕ

0.073

7.821

20±1

0,04

9

ركش/لبًٕ

0.070

7.50

19.8±2.27

0,02

ايثٓ /لبًٕ

0.039

4.21

17.7±1.67

0

0.070±0.018

7.55±1.9

19.8±1.48

0,14
0,12
0,1

8
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فهش
الط ل
عـــًٍ

الدًظ

Concentration of
Uranium ppm

Density of
track x10+2

10

ايثٓ/دائهٕ

0.096

10.312

23.2±1.01

9

ايثٓ/لبًٕ

0.089

9.531

22.3±1.22

ركش/لبًٕ

0.084

9.062

20.8±0.74

0.089±0.0049

9.63±0.51

22.1±0.99

9
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األستُتاخاث :
 - 1إو تقًٗنننة فنننذ آ ننناس نن اٖا اشيشنننطاس لسغنننا
تشاكٗض الّٗسايّٗم تاعتخذام كا ك ا ٚنش الًنِّٔ
 CR-39نى التقًٗا الدٗنذ ِالهًاعنبة لذساعنة
تشاكٗننض الّٗسايٗننّم إر إيُننا عننُاة اشعننتخذام ِش
تستاج إلٓ نً ّنا ال تشِيٗة نذقذ .
 -2و فاننٓ تشكٗننض لاّٗسايٗننّم فننٕ عننًاو اٚة ننال
كاو فنٕ نساف نة الهثًنٓ )ِ (0.18ppmرٔ قناس
)(0.172ppm
ِالبةننش )ِ(0.16ppmالًدننك(ِ)0.15كننشتال
(ِِ )0.089اعط (ِ)0.070تاتل()0.0523
ِاخٗشاتغذاد(ِ )0.017رل تغب تاّا تشتة تا
الهساف ا تالّٗسايّٗم الهًض نى خالل زذاا
فام  1991نها دْ إلٓ يتقالٍ إلٓ الًباتا
ِاٜيغاو ِنى خالل الًتائح الهغتسةاة لذساعة
عاتقة لقٗاط تشكٗض الّٗسايّٗم الهًض فٕ يهارج
نى زاٗ اٚم لاهًاةق الّعطٓ ِالدًّتٗة نى
الذشار [ ]8التٕ اس إلٓ و فآ تشكٗض
لاّٗسايّٗم كاو فٕ نساف ة الهثًٓ ِرٔ قاس
ِالبةش َِزا دلٗل ِاضر فآ جسة الًتائح التٕ
زةاًا فاُٗا فٕ دساعتًا َزٌ إر و تاّا عًاو
اٚة ال ٖأتٕ فٕ الذسخة اِٚلٓ نى تًاِل زاٗ
اٚم الزٔ ٖذذ الغزا الشئٗظ لاط ل كها و لاًباتا
الهضسِفة فٕ تا الهساف ا الهاّ ة دِساً نُهاً
فٕ صٖاد تشكٗض الّٗسايّٗم
-3يالزظ نها عبق و التشاكٗض الغاتقة َٕ تشاكٗض
نشت ذة إرا نا قّسيت تإزذْ الذساعا الغاتقة
لٛعًاو فٕ تشٖطايٗا فام ]9[ 1992التٕ كايت
تتشاِذ نا تٗى ( )0,018ppm -0,079ppm
ِفٕ دساعة خشْ فٕ البشاصٖل []10
(َِ )0,016ppmزا دلٗل فآ تأ ش الهًطقة
الدًّتٗة تأزذاا فام ِ 1991نا تالَا نى زذاا
يتٗدة القزائك الساِٖة فآ الّٗسايّٗم الهًض
التٕ عتخذنت ضذ اَٚذاة الهذيٗة ِالذغ شٖة.

خذول( )6راكُس انُىراَُىو فٍ يحافظت انُدف
فهش
الط ل
عـــًٍ
10

ركش/دائهٕ

Concentration
of Uranium
ppm
0.16

17.81

9

ركش /لبًٕ

0.15

16.56

9

ايثٓ/لبًٕ

0.15

16.09

1.0±25.3

ركش /لبًٕ

0.14

15.78

1.26±25.6

0.007±0.15

0.78±16.55

1.26±25.6

9

الدًظ

الهـذـذل

Density of
track x10+2

No.of
track/mm2
1.11±26.4
1.2±25.6

خذول( )7تراكُس انُىرَُىو فٍ يحافظت انبصرة
فهش
الط ل
عـــًٍ
6

ركش/لبًٕ

Concentratio
n of Uranium
ppm
0.15

Density of
track
x10+2
16.7187

1.1±10.7

6

ايثٓ/لبًٕ

0.15

16.7187

1.1±10.7

9

ركش/دائهٕ

0.17

18.4375

1.16±11.8

ركش/دائهٕ
ايثٓ/دائه
ٔ

0.176

19.0625

0.71±12.2

0.169

18.125

0.64±11.6

0.01±0.16

17.80v0.4
4

0.95±11.4

9
10

الدًظ

الهـــذـذ
ل

No.of
track/mm
2

خذول ( )8تراكُس انُىراَُىو فٍ يحافظت رٌ لار
فهش
الط ل
عـــًٍ
10

Concentration of
Uranium ppm

Density of
track x10+2

No.of
track/mm2

ايثٓ/لبًٕ

0.169

18.125

0.64±11.6

10

ايثٓ/دائهٕ

0.176

19.062

0.74±12.2

9

ايثٓ/دائهٕ

0.186

19.843

12.7±0.78

ركش/لبًٕ

0.159

17.0312

0.89±10.9

0.09±0.172

1.1±18.656

0.76±11.85

9

الدًظ

الهذــــذل

خذول ) )9تراكُسانُىراَُىو فٍ يحافظت انًثًُ
فهش
الط ل
عًة

الدًظ

6

ركش/لبًٕ

0.183

8

ركش/دائهٕ

0.19

9

ايثٓ /دائهٕ

0.177

18.9062

11

ايثٓ /لبًٕ

0.171

18.2812

11.7± 0.78

0.007±0.18

0.75±19.25

0.76±12.27

الهذذل

Concentration of
Uranium ppm

Density of
track x10+2

No.of
track/mm2

19.5312

0.67±12.3

20.3123

0.89±13
0.70±12.1
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track/mm2
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Abstract:
The study of determing Uranium concentration in samples of teeth is the first
of its kind in the Iraq . In this study Uranium concentration has been measured was
(32) samples of child teeth distributed on the some of middle and south governorate of
Iraq (Muthana – Dekar – Basrah – Najaf – Karbalah – Waset – Babel – Baghdad) .
The Uranium concentration in teeth samples has been measured by using
fission tracks registration in (CR-39) track detector that caused by the bombardment
of (U235) with thermal neutrons falx from (24Am.Be) neutron source that has flux of
(5x103n.cm-2S-1).
The result obtained show that the Uranium concentrations in governorates
were (0.18ppm), (0.172ppm), (0.160ppm), 0.150ppm) (0.89ppm), (0.07ppm) ,
(0.052ppm), (0.020ppm) (0.089ppm), (0.07ppm) , (0.052ppm) , (0.020ppm)
(0.089ppm), (0.07ppm) , (0.052ppm) , (0.20ppm) respectively .
As a conclusion from the study of Uranium concentration in Muthana
governorate that found to be higher than Dekar and Basrah , Najaf , Karbalah, Waset ,
Babel and Baghdad . These result are higher thin the Uranium concentrations in one
studies in Barazil – Bahia state its (0.016ppm) , and in another study in British about
(0.018-0.079ppm).
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