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تركيز اليورانيوم في تربة محافظة صالح الدين بأستعمال كاشف االثر النووي CR-39

نضالة حسن كاظم*

ندى فاضل توفيق**

رجاء سهيل نجم***

استالم البحث  ،02كانون االول0250 ،
قبول النشر  ،55اذار0252 ،

الخالصة:
يتناول البحث قياس تركيز اليورانيوم في التربة لبعض االقيية التابعة لححافةة لال اليي بأستعحال
كاشف االثر  CR-39حيث تم قياس تركيز اليورانيوم في عشرة نحاذج م التربة بأستعحال تقنية عي آثار شةايا
االنشطار الناتجة م انشطار نواة اليورانيوم 235-بالنيوترنات الحرارية م الحصير النيوتروني ()Am-Be
بفيض نيوتروني حراري ( ،)5000n.cm- 2s-1وتم تحييي تراكيز اليورانيوم بالطريقة النسبية مع ما تعطي
النحاذج الجيولوجية القياسية .كانت نتائج تركيز اليورانيوم في التربة تتراو بي ) (ppm 0.18 ± 0.42في
قياء بيجي الى ( )ppm0.014±0.2في قياء الطوز وبحعيل ) ,(ppm2.20±0.31هذه القيم تقع ضح
الحيود الحسحو به عالحيا.
الكلمات مفتاحية :اليورانيوم ,كاشف االثر  ,CR-39تقنية عد أثار شظايا أألنشطار

المقدمة:
تحوي القشرة أألرضية كحيات لغيرة م
اليورانيوم والثوريوم والراديوم فيال ع العييي
م النةائر الحشعه االخرى بيحنها البوتاسيوم
وتحثل الحواد الحشعه الطبيعية واحية م اهم
مصادر تعرض االنسان لالشعاع ].[5أذ أن
التعرض لالشعاع الذي يستلحه االنسان م
الحصادر الطبيعيه اكبر بكثير م الجرعه
االشعاعيه م الحصادر الصناعية ] [0وبالرغم
م أن هذه الحواد تحوي على مستويات واطئه م
الخلفيه االشاعية الطبيعية فان الجرعة التراكحيه
يحك ان تكون عاليه].[2,3
يختلف تركيز اليورانيوم م بيئه الخرى الختالف
طبيعه الصخور والتربه الحوجود فيها اذ يالحظ ان
الصخور البركانيه الححييه تحوي اليورانيوم
بتراكيز تصل الى  3أجزاء بالحليون وهذا اكبر
بـحائة مرة م تركيز اليورانيوم في الصخور
البركانية االخرى واقل م تركيز اليورانيوم في
الصخور الفوسفاتيه التي يحك ان يصل محتوى
اليورانيوم فيها الى اكثر م  502جزء م
الحليون ،يوجي اليورانيوم ويتبع تركيزه فيها طبيعه
الصخر ومحتواه م اليورانيوم كحا يتبع طبيعه
عوامل التعريه والتجويه الحؤثرة فيها كحا وينتج ع
األستعحال الحستحر لالسحيه الفوسفاتيه تزايي في
تركيز اليورانيوم في التربه والحياه الجوفية ].[1
تم أستعحال تقنية عي أثار شةايا األنشطار للتراكيز
الواطئة لليورانيوم في التربة والحياه وذلك لحا تتحتع
به م سهولة ودقة في تحييي العنالر الباعثة
لجسيحات الفا حتى في حالة التراكيز اليئيلة جيا،
أن كاشف األثر  CR-39م الكواشف الجيية في
تسجيل أثار جسيحات الفا وشةايا األنشطار النووي
وذلك لحا تتحتع به م حساسية وكفاءة عالية ].[6,7
*جامعة بغياد /كلية العلوم للبنات/قسم الفيزياء
**جامعة النهري  /كلية العلوم /قسم الفيزياء
***كلية طب االسنان /جامعة تكريت
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يعي كاشف األثر  CR-39م الكواشف العيوية
ذات الحساسية العالية في الكشف ع التراكيز
الواطئة للنةائر الحشعة الطبيعية في البيئة وتتواجي
هذه النةائر في الطبيعة بثالث سالسل هي
اليورانيوم  U-238يعطي عني تحلله سبع تحلله
سبع نةائروالثوريوم  U-234يعطي عني تحلله
خحسة نةائر واألكتنيوم  U-031يعطي عني تحلله
ستة نةائر ] .[0تشكل هذه السالسل الجزء
األساسي لتعرض وأستالم الجرعة األشعاعية ع
طريق دخول جسيحات الفا التي تنبعث م البيئة الى
جسم األنسان وأعتحادا على هذا أألمر
يتعرض أألنسان الى مستوى منخفض م الخلفية
األشعاعية ،أن لألشعاع تأثيرا في البيئة قي يبقى
أثره لسنوات عييية ليؤثر في التركيب الجيني
لألنسان والحيوان فيؤدي الى خلل وراثي يةهر
أثره في أألجيال الالحقة فيال ع ذلك فأن أثر هذا
التلوث يصل الى الحاء والتربة وييخل الى السلسلة
الغذائية لألنسان والحيوان على حي سواء والتي
تؤدي الى األضرار بالصحة].[9
يعي كاشف أألثر  CR-39م الكواشف البوليحرية
الحساسة لقياس تراكيز باعثات جسيحات الفا والتي
تعحل على توليي مسار ضيق ليرر أألشعاع ييعى
أألثر الحستتر والذي يكون له القابلية على القشط
اكثر م بقية السطح العام للكاشف عني وضعه في
محلول قاعيي مالئم للقشط كححلول هييروكسيي
الصوديوم او هييروكسيي البوتاسيوم ألظهار أألثار
أذان الحواد القاشطة تهاجم الحناطق التي تعرضت
لألشعاع ( الحناطق التالفة) بحعيل أكبر م الحناطق
السليحة ألن هذه الحناطق أكثر هشاشة م الحناطق
التي لم تتعرض لألشعاع ألمتالكها طاقة حرة أكبر
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بقطر(  )1cmوتوضع النحاذج مع الكواشف CR-
39بحساحة  1x1cm2وسحك  250µmووضعت
الحجحوعة داخل درع م شحع البارافي على مسافة
( )5سنتحتر م الحصير النيوتروني )(Am-Be
لتهيئة النيوترونات كحا في الشكل ( )2بفيض
نيوتروني حراري ) (5000 n cm-2 s-1ولفترة
سبعة ايام فتكون بذلك قي تعرضت الى سيل م
النيوترونات الحرارية مقياره (3.024x109
) n.cm-2اذ تم تشعيع النحاذج مع النحاذج القياسية
] [10في آن واحي لتالفي التغير بةروف التشعيع.
بعي انتهاء ميه التشعيع اخذت الكواشف الجراء
عحليه القشط الكيحاوي لها باستعحال محلول
هييروكسيي الصوديوم  NaOHبعياريه 7.01
ودرجة حرارة  722Cدرجة مئويه لحية ست
ساعات ] ،[55بعي ذلك أخذت الكواشف وتغسل
بالحاء الحقطر وحسبت كثافة أثار شةايا األنشطار
انشطار نواة اليورانيوم235-
الناتجة م
بالنيوترونات الحرارية وحسب العالقة األتية[]5

م الحناطق السليحة بسبب سقوط الجسيحات
الحشحونة عليها ].[7
يهيف البحث الى وضع خارطة بيئية ع
الحستويات األشعاعية لليورانيوم  .أذ تقوم اليراسة
على فرضية أن التربة تعاني م التلوث نتيجة
تعرض الحنطقة الى سلسلة م الحروب الحتتالية
فيال ع التطور الصناعي وزيادة الكثافة السكانية
الذي تشهيه الحيينة في الوقت الحاضرودور بعض
العوامل الطبيعية والبشرية في تفاقم هذه الحشكلة،
لذلك ظهرت الحاجة الى قياس الخلفية األشعاعية
في محافةة لال اليي بغية رلي مةاهر التلوث
وأتخاذ أألجراءات الالزمة للحفاظ على بيئة نةيفة
خالية م التلوث.

المواد وطرق العمل:
يتناول البحث قياس الخلفية االشعاعية لعينات م
التربة لحواقع مختلفة م محافةة لال اليي .
جحعت عينات م التربه خالل شهر شباط 0250
وم عشرة موقعا ضح مشروع الخطة الهيكلية
لححافةة لال اليي كحا في الشكل ( .) 5

U + 10n thermal 
 fission
)fragments + energy MeV---------(1

235

أستعحل الحجهر اليوئي نوع ( )Olympus
بتكبير ( ،)400Xحسبت كثافة األثار للنحاذج
الحجهولة والقياسية
(  xρو ) sρحسب العالقة االتية
كثافة األثار( = )ρعيد االثار /مساحة مجال الرؤيا

)(Am-Be
Neutron Source
Sample and Detector

Paraffin Wax

5 cm

)(A

Sample

Detector
CR-39

Beam of Thermal
Neutrons

)(B
Fission Tracks

شكل ( )1يبين المواقع المختارة في محافظة
صالح الدين

الشكل ( (A( )2طريقة وضع العينات المدروسة
والقياسية في شمع البارافين امام المصدر
النيوتروني ( )Bطريقة وضع العينات المدروسة
مع الكاشف وتسجيل شظايا االنشطار على الكاشف

تم تجفيف عينات التربة بيرجة حرارة 02 2C
لحية ساعتي بأستخيام فرن حراري وتم غربلتها
للتخلص م االجسام الغريبة وطحنت طحنا ناعحا
حتى ألبحت على شكل مسحوق دقيق بأستعحال
طاحونة ييوية وم ثم هيأت العينات بحوالفات
معينة أليجاد تراكيز اليورانيوم.
يؤخذ وزن ( )50ملغرام لكل نحوذج م التربة
ويحزج مع (  )100ملغرام م مادة ( methyl
 )celluloseوالتي تعتبر كحادة رابطة ويكبس
الخليط بواسطة الحكبس على شكل قرص ()pellet
130
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وهذا االستنتاج يؤدي بنا إلى أن التراكيز الحسجلة
في دراستنا أقل م التراكيز في التربة ،دراسة نيى
للتربة في حقل الرميلة الشحالي ودراسة جنان للتربة
في البصرة ]. [14,13
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شكل ( )2كثافة األثار وتركيز اليورانيوم للنماذج
الجيولوجية القياسية ][10

5

النتائج والمناقشة:

0

رسحت العالقة البيانية بي كثافة االثارللنحاذج
القياسية (  )ρsوتراكيز اليورانيوم ( ) Csكحا في
الشكل ( .)0حسبت تراكيز اليورانيوم للنحاذج
الحجهولة (  )Cxباستخيام العالقة [.]5
)Cx =( ρx /ρs) Cs ----------- (2
)Cx =ρx / slope ------------ (3

3
2
1
7

تم قياس اليورانيوم في تسعة عينات م التربة
شحلت معةم الوحيات االدارية التابعة للححافةة
بأستعحال تقنية عي اثار شةايا األنشطار في كاشف
031
قصف نوى U
 CR-39الناتجة م
بالنيوترونات الحرارية وتم تحييي اليورانيوم
بالحسابات الحعتحية بالحقارنة مع العينات القياسية
بعي ان تم تحييي منحني الحعايرة الحتحثل بالعالقة
بي كثافة أثار شةايا أنشطار نوى اليورانيوم مع
التراكيز الحعلومة كحا في الشكل (.)0
الجيول ) (1يوضح تركيز اليورانيوم في التربة
في محافةة لال اليي والذي يبي بأنه أعلى
تركيز كان في قياء بيجي ( )2.20±0.018ppm
والسبب في هذا التركيز يعود الى طبيعة التربة اذ
تحتوي القشرة الخارجية للكره االرضية على
كحيات ضئيلة م اليورانيوم والثوريوم ،ويختلف
التركيز بالتربة بأختالف نوعها ،أن التركيز يزداد
بالصخور الجرانتية ويقل في التربة الرملية ،والى
وجود مصفى للنفط في القياء والذي يعزى السبب
في زيادة تركيز الحواد الحشعة الطبيعية خالل
العحليات الحختلفة ألستخراج ولناعة النفط وذلك
ما يصاحب تلك العحليات م تركيز لألشعاع
الطبيعي في مناطق معينة دون غيرها فالترسبات
بأنابيب النفط والخزانات وغيرها الححتوية على
معيالت اشعاعية طبيعية عالية ألبحت تشكل
خطرا على البيئة ،وهذا التركيز ضح الحيود
الحسحو بها ) ,]50[)11ppmوأقل تركيز (
 )2.0±0.014ppmفي قياء الطوز والسبب في
التركيز الواطئ يعود الى طبيعة الحنطقة والى عيم
وجود معامل واي نشاط لناعي في الحنطقة.

6
0
9
52
الحعيل

الحنطقة
قياء الطوز ناحية امرلي
قرية زنكولي
قياء الطوز ناحية امرلي-
قرية بئر أححي
قياء اليور قرية الناعحة
الحوقع االول قرب مفرق
طوز-اليور
قياء اليور قرية الناعحة
الحوقع الثاني بالقرب م
ميرسة البادية االبتيائية
سامراء قرية شناس
ناحية العلم قرية البو هيازع
العليا
قياء بيجي -ناحية الصينية
الحوقع األول قرب محطة
الكالفة الوقودية
قياء بيجي -قرية الفتحة
الجانب أأليح على نهر دجلة (
الحوقع األول)
قياء بيجي -قرية الفتحة
الجانب أأليح على نهر دجلة
( الحوقع الثاني)
قياء الشرقاط -الحوقع األول
مشروع 111

تركيز
اليورانيوم
) ( ppm
2.25±2.00
2.253±2.00
2.252±2.0
2.257±2.2
2.257±2.37
2.220±2.09
2.250±2.20
2.251±2.25
2.251±2.3
2.50±2.07
2.20±2.35
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Uranium concentrations in Soil of Salahdin Governorate
Using CR-39 Nuclear Track Detector
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Abstract:
Uranium concentrations in soil were determined for ten locations in Salahdin
governorate using CR-39 track detector, fission fragments track technique was used,
the nuclear reaction of nuclear fission fragments obtained by the bombardment of 235U
with thermal neutrons from (Am-Be) neutron source with flux (5000n.cm-2.s-1), the
concentration values were calculated by a comparison with standard samples. The
results of the measurements show that the uranium concentration in soil samples
various from 0.42±0.018ppm in Beji province to 0.2±0.014 ppm in Tooz province
with an average (0.31±0.08ppm), the values of uranium concentration in all samples
are within the permissible limits universally.
132

