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الخالصة:
تم في هذا الاحث قياس تراكيز اليو ابنيوم اثنتاا عششارع شيناة ترايياة موةشاة شلا ا يا منااق فاي
مدينة الفلوجة التي تعرضت لعمليات حريية ياالضافة ال مناق اخرى لم تتعار ال قفاك كفلفياة اعاعاشية
يمحافظة االبناا شن قري تسجيل أثا عظايا االبنشطا في كاعك األثر النوع ) (PM-355الناتجة مان قفاك
(5
بناوى اليو ابنياوم يالنيوترعبناات الحرا ياة مان المفاد النياوترعبني ) (241Am-Beيفاي بنياوترعبني حارا
).×103 n cm-2s-1
تم تحديد التراكيز يالحسايات المعتمدة شل المقا بنة م العينات القياسية ،عمن خالل النتائج المستحفلة عجادبنا ا
تراكياز اليو ابنياوم فاي بنماالت التار للمنااق المقفاوفة فاي حاي العساير ياين ) (1.344- 2.134ppmعحاي
عحااااي بناااازال (1.657-
المعلمااااين ) (1.895-2.614ppmعالحااااي العسااااير )(1.657-2.476ppm
للقفاك حاي االبنادل ياين (0.736-
)2.476ppmعا معدل التركيز فاي المنااق االخارى التاي لام تتعار
النتائج ا َّ تركيز اليو ابنيوم أشل بنسايا ً في المناق التي عاددت شملياات حريياة
) .1.588ppmعيتضحمن خالل
ِ
من المناق االخرى.
الكلمات المفتاحية:اليو ابنيوم  ،كاعك األثر النوع ،PM-355 ،المفد النيوترعبني )(241Am-Be

المقدمة:
عاليو ابنيوم .238-عيشيل اليو ابنيوم  238-حوالي
 99.27%من إجمالي اليو ابنيوم الطايعي ،يينما
يمثل اليو ابنيوم 235-حوالي  0.72%عاليو ابنيوم
234حوالي  ،( 0.0055%عيعتقد أ جز ًءا كايرً امن حرا ِة ياقن األ ضتنتج شن اإلععاع الفاد
شناليو ابنيوم].[1
ت مفتلف ٍة في الطايعة في
يوجد اليو ابنيوم ييميا ٍ
عالترية عالماء عالدواء عالنااتات
الففو
عالحيوابنات عالجسم الاشر عفي أماكن أخرى ].[2
أجريت العديد من الاحوث لحسا ِ تراكيز المواد
المشعة في الترية عالناات ] ،[3عالماء]،[4
عالدواء] ،[5عمواد الاناء] ،[6عاستفدمت فيدا تقنيات
مفتلفة مثل التحلل الطيفي ألععة كاما (Gamma
) Ray Spectrometryعالفلو ة ياالععة السينية (X
) Ray Fluorescenceعالتحلــيل يالتنشــيط
النيوترعبنــي )(Neutron Activation Analysis

عددت مدينة الفلوجة في محافظة االبناا في
اعاخر سنة  2004معا ك استفدمت فيدا القوات
االمرييية مفتلك االسلحة ،عفي محاعلة لمعرفة
التغيرات التي حدثت للنشاق االععاشي الطايعي يدذه
المدينة استفدمنا في هذه الد اسة احد كواعك االثر
النوع للحالة الفلاة عهو  PM-355عالذ ةمن
تفلاه  32hrعيعتار بنسفه مطو ة من الياعك
.] 1 [ CR-39اليو ابنيوم هو أحد العناصر الييميائية
المشعة الموجودة في الجدعل الدع  ،عهو معد
ثقيل ،أيي فضي ،سام ،مشـ  ،ينحـل ياشثا ً جسيمات
الفا  αيثايـت ابنحـالل مقدا ه  1.5x10-10كـل
سـنة ع ينـشاق أععاشي مقدا ه ، 12.4x103Bq/g
كثافته شند د جة حرا ة ) (25oCهي (19.05
)g/cm3د جة ابنفدا ه ).(1132oCيوجد اليو ابنيوم
 . 92هذه
في الطايع ِة في ثالثة بنظائر شددها الذ
النظائر هي اليو ابنيوم 234-عاليو ابنيوم235-
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عتقنية شد أثا عظايا االبنشطا ياستفدام كواعك
األثر النوع للحالة الفلاة [7](Solid State
).Nuclear Track Detectors
عيفضل استفدام التقنية األخيرة ألبندا يسيطة عال
تحتات ال أجدزة معقدة عغير ميلفة ،عهي شاا ة شن
مواد صلاة شاةلة كدريائياً لدا القايلية شل خز
تأثير اإلععاشات المؤينة شل عي ِل تلك ضر في
تركيادا الداخلي عاالحتفاظ يدا لمدة قويلة .إل يمين
التلك أما ياستفدام المجدر
مشاهدة مناق
اإلليترعبني مااعرة أع ياستفدام المجدر الضوئي يعد
معاملتدا ياع المحاليل الييميائية القاعطة].[9,8
لقد أثاتت العديد من الد اسات ا الياعك العضو
) (PM-355هو أكثر اليواعك حساسية عيستطي ا
يسجل اآلثا الناتجة شن الارعتوبنات حت تلك التي
لدا قاقة عاقئة عالنيوترعبنات عدقائ ألفا عااليوبنات
الثقيلة عغيرها] ،[10فضالً شن ما تمتاة يه هذه
اليواعك من إميابنية يقاء اآلثا النوعية شليدا لمدة
قويلة عرق شدم تعرضدا ال د جة حرا ة أكثر
من ) (90oCفي أثناء الفز  .عكذلك فإبندا شالية
التجابن علات حساسية شالية لإلععاع فضالً شن
شدم تأثرها يالضو ِء عد جات الحرا ة المعتدلة
عسدولة استفدامدا ،ال إبندا ال تتطلب منظومة
اليترعبنية ].[11

الفي النيوترعبني )  (5  103 n.cm 2 .s 1لغر
الحفول شل النيوترعبنات الحرا ية ] ، [12عكا
عجه العينة الذ ال يحتو شل الياعك أمام المفد
النيوترعبني ،عمن خالل التفاشل النوع ) U (n, f
تم تسجيل أثا عظايا االبنشطا النوع في الياعك
كما في المعادلة اآلتية ]:[13
A1
A2
235
1
* 236
92U   nThermal ( 92 U )  Z1 F1  Z 2 F2  n  Q
ال ا  F1ع  F2تمثل عظايا االبنشطا (Fission
) A،Fragmentsع  Zيمثال العدد اليتلي عالذ
ليل عظية ،شدد النيوترعبنات المفاحاة ليل شملية
ابنشطا  -Q ،الطاقة المتحر ة من االبنشطا .
عكابنت مدة التشعي ساعة أيام عيذلك تيو العينات قد
تعرضت ال سيل من النيوترعبنات الحرا ية
)  (3.024  109 n.cm 2عهي أفضل مدة ةمنية
للحفول شل أفضل النتائج ].[14
-3القشط الكيميائي والمشاهدة المجهرية
أجريت شملية القشط الييميائي لليواعك يعد مرحلة
التشعي ياستفدام محلول هيد عكسيد الفوديوم
المائي ) (NaOHيعيا ية ) (6.25Nعد جة حرا ة
) (60oCعيعل الياعك ) (PM-355ليوض داخل
محلول القشط لمدة ست ساشات عيعد ابنتداء مدة
القشط يؤخذ الياعك ليغسل يالماء المقطر
عيجفك] .[15عمن ثم يتم اليشك شن اآلثا ياستفدام
مجدر ضوئي عللك ياختيا التياير المناسب عشد
اآلثا لوحدة المساحة ،ثم يقسم معدل شدد اآلثا
) (Naveلألبنمولت ) Xشل المساحة المحسوية )(A
لنحفل شل كثافة اآلثا )  ، (  xالشيل ) (1يوضح
اثا عظايا االبنشطا في كاعك االثر النوع PM-
.355

الجانب العملي
-1جمع وتحضيرالعينات
تم جم بنمالت التر في عااق  2009يعد مضي
اكثر من ا يعة سنوات شل حدعث المعا ك من
مناق الد اسة التي عملت ا يعة احياء من مدينة
الفلوجة ياالضافة ال بنمالت اخرى من منطقة لم
يعم (5-15
للقفك حي االبندل
تتعر
) .cmتم تجفيك العينات يد جة حرا ة )(80 oC
عتم غريلتدا
لمدة ساشتين ياستفدام فر حرا
للتفلص من األجسام الغرياة عقحنت قحنا ً بناشماً
حت أصاحت شل عيل مسحوق دقي ياستفدام
قاحوبنة يدعية ،عهيأت العينات يمواصفات معينة
إليجاد تراكيز اليو ابنيوم.

N ave
).....(1
A

( x ) 

ال ا  :  x :كثافة أثا ).(Track/mm2
 : Naveمعدل اآلثا اليلية ضمن المساحة ).(A
 : Aالمساحة ).(mm2

-2عملية التشعيع
ح ّ
ضرت قائ من كاعك األثر النوع )(PM-355
2
يمساحة تقرياية )  (1 1cmم شينات من مسحوق
الترية لمناق الد اسة المفتلفة يوة ) ، 0.5gتم
كا مسحوق الترية يعد خلطدا ينسب معينة من مادة
النشا شل عيل قرص يسمك ) (1.5 mmعقطر (17
) mmياستفدام ميا ل قوة كا يفل ال (30
) .barعضعت األقراص يتماس م كواعك األثر
) (PM-355في عم الاا افين كمادة مددئة
 Moderatorشل يعد ) (5cmمن المفد
النيوترعبني امريشيوم-يريليوم ) (241Am-Beلع

شكل( ) 1يوضح اثار شظايا االنشطار النووي في
كاشف االثر النووي )(PM-355
81
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ا االستنتاجات التي تم الوصول اليدا من خالل
الد اسة الحالية هي ا تقنية شد أثا عظايا االبنشطا
لحسا تراكيز اليو ابنيوم في بنمالت التر ياستفدام
كاعك األثر النوع ) PM-355من التقنيات الجيدة
عالمناساة لد اسة النشاق اإلععاشي ال أبندا سدلة
االستفدام عال تحتات ال منظومة اليترعبنية.
من خالل الد اسة تاين ا معدالت تراكيز اليو ابنيوم
المد عسة يين
للمناق
في بنمالت التر
) ،(1.800±2.216ppmعهي اقل من الحد
المسموح يه شالميا ً ) .[16](2.8 ppmالشيل 4
ياين تراكيز اليو ابنيوم لمناق الد اسة حيث ظَدر
عجود فرق ملحوظ في التركيز يين ترية المناق
المد عسة عهذا يعود ال االختالف في تركياة التريه
من حيث عفرة المعاد عالفامات في التر .

معايرة الكاشف لتحديد تركيز اليورانيوم.تمت المعايرة لتحديد تراكيز اليو ابنيوم يتشعي
شينات قياسية تحتو شل تراكيز معلومة من
اليو ابنيوم )  (C sم العينات المراد د استدا
يالمفد النيوترعبني ) (241Am-Beعيعد مدة
التشعي تمت شملية القشط الييميائي لليواعك
يالظرعف بنفسدا عحسات كثافة اآلثا ) (  s
ياستعمال المجدر الضوئي.
سمت العالقة الايابنية يين تراكيز اليو ابنيوم )(Cs
عكثافة اآلثا )  (  sللعينات القياسية عكابنت العالقة
خطية كما في الشيل . 3
عحسات تراكيز اليو ابنيوم في شينات التر
ياستفدام العالقة االتية.

جدول يوضح كثافة اآلثار وتراكيز اليورانيوم
ومعدالتها لمناطق ضمن مناطق الدراسة
معدل التركيز
)(ppm

تركيز اليو ابنيوم
)(ppm

كثافة االثا
)(Track/mm2

النمالت

الفناشي

الموق

الحجة

العسير

2.5

1.630

5861±47155.17

D4

حي الحجة

يا السو الجديد

±1.800
0.103

1.711

6047±49234.14

C4

حي يا السو

)(2

1.657
1.895
1.837

3556±4793.03
1090±54825.59
5127±52783.1

D3
A4
B4

مدينة الفلوجة – محافظة االبناا

0.337±2.027

1.973

2780±53068.97

C3

حي العسير

شكل( )3يوضح عالقة كثافة اآلثار مع تراكيز
اليورانيوم لعينات الترب القياسية

حي العسير
الجديد

2.125
0.329±

منطقة الد اسة

1.8412
0.356±

1.736
2.016
1.344
2.134
1.976
2.614
2.0006
1.911
1.895
2.476
2.003

.95±1272.1813727
69637.95±7443.02
5810± 633.4357
3816±71724.14
2571± 59155.7
2757±75603.45
5810±57844.85
2397±57486.21
1090±53927.59
7443±70837.93
5815±57931.03

A1
B1
C1
D1
E1
A2
B2
C2
D2
A3
B3

2

1

0.912

3331±26379.3

C5

0.736

2539±21293.1

D5

1.074±0.367

PPM

0.5

1.067

3220±30862.07

B5

الحي الفناشي

1.5

1.588

1525±45948.28

A5

0

المصادر:

شكل( )4مخطط يوضح تراكيز اليورانيوم في عينات
الترب لمناطق الدراسة المختلفة
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Abstract:
In this study a concentration of uranium was measured for twenty two samples
of soil distributed in many regions (algolan, almoalmeen, alaskary and nasal streets)
from Falluja Cityin AL-Anbar Governorate in addition to other region (alandlos
street) as a back ground on the Falluja City that there is no military operations
happened on it. The uranium concentrations in soil samples measured by using fission
tracks registration in (PM-355) track detector that caused by the bombardment of (U)
with thermal neutrons from (241Am-Be) neutron source that has flux of (5×103n cm-2
s-1).
The concentrations values were calculated by a comparison with standard samples.
The results shows that the uranium concentrations algolan street varies from(1.9762.736ppm), almoalmeen street varies from (1.895-2.614ppm), and alaskary street
varies from (1.657-2.476ppm), and nasal street (1.657-2.476ppm) the average uranium
concentration in other region (alandolos) (0.736-1.588ppm). As a conclusion from the
study uranium concentration in the four region above that have military operations is
relatively higher than back ground.
Key words: uranium, track detector, PM-355, (241Am-Be) neutron source
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