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 النشاط الكلي لمصدرات ألفا و بيتا في لتعيين طريقة اختبار
  ئية بعّداد وميض السائلالعينات الما

 قسم الوقاية  سامر سعيد،الدآتور محمد سعيد المصري، عامر نشواتي، بشرى العاقل،
  6091. ب. دمشق، صواألمان، هيئة الطاقة الذرية السورية،

1.   

  مستخلص .2
 اُعتمد في هذا العمل اعتماد طريقة لتعيين النشاط الكلي لمصدرات ألفا وبيتا في العينات المائية بعـداد                

 مل منهـا    8 مل ومزج    20 مل من العينة المائية حتى       200تقوم الطريقة على تبخير     .  السائل ضالومي

 Wallac Winspectral مع مزيج الوماض المناسب ثم القياس بجهاز عداد وميض السائل مـن نـوع   

 DPM  من أجل إجمالي مصدرات ألفا وDPM 0.33 للكشف بهذه الطريقة  الحد األدنى وقد بلغ 1414

من أجل إجمالي مصدرات بيتا، أما حد الثقة الخاص بتكرارية الطريقة فقد بلغ من أجل اجمالي ألفا                 1.3

(±2.32 DPM)و  (±1.41 DPM) من أجل ألفـا   من أجل إجمالي بيتا، وكان حد الثقة لقابلية اإلعادة± 

2.19  DPM  1.11 ± و من أجل بيتا DPM .   

باإلضافة إلـى   . ينات للقياس وإمكانية قياس عدد كبير من العينات       تتصف الطريقة بسهولة تحضير الع    

ذلك، فقد جرى تحليل بعض العينات الحقيقية والمعيارية بهذه الطريقة ودلت النتائج على دقّة الطريقـة                

  .وقابلية استخدامها في تحليل عينات مائية مختلفة

  

  

  

  

  .ت ألفا، إجمالي مصدرات بيتا، عينات مائيةعداد وميض السائل، إجمالي مصدرا: الكلمات المفتاحية
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Method Validation to Determine Total Alpha Beta Emitters  in Water 

Samples Using LSC 

Al-Masri*, M. S., Nashawati, A.,  Al-Akel, B.,  Saaid, S., Department of Protection and 

Safety, Atomic Energy Commission of Syria, Damascus P.O.Box 6091, Syria 

ABSTRACT 
 

  In this work a method was validated to determine gross alpha and beta emitters in water 

samples using liquid scintillation counter. 200 ml of water from each sample were evaporated 

to 20 ml and 8 ml of them were mixed with 12 ml of the suitable cocktail to be measured by 

liquid scintillation counter Wallac Winspectral  1414. The lower detection limit by this 

method (LDL) was 0.33 DPM for total alpha emitters and 1.3 DPM for total beta emitters. 

And the reproducibility limit was (± 2.32 DPM) and (±1.41 DPM) for total alpha and beta 

emitters respectively, and the repeatability limit was (±2.19 DPM) and (±1.11 DPM) for total 

alpha and beta emitters respectively. 

The method is easy and fast because of the simple preparation steps and the large number of 

samples that can be measured at the same time. In addition, many real samples and standard 

samples were analyzed by the method and showed accurate results so it was concluded that 

the method can be used with various water samples. 

 

 

Keywords: Liquid Scintillation Counter, total alpha emitters, total beta emitters, water 

samples. 
 

                                                 
* corresponding author: E. mail: msmasri@aec.org.sy  



  681ت د ع /  و-هـ ط ذ س
 
4

  

  
 

  رقم الصفحة                                                 احملتويات
           5مقدمة                                               .1
  6                  هدف الدراسة                          .2

   6                                      القياساتالطرائق و .3

 9                               النتائج والمناقشة         .4

  12                                         تطبيق الطريقة  .5

  12                                 اتاالستنتاجات والتوصي .6

   12                              كلمة شكر                  .7

  13المراجع                                                  .8

  14الجداول                                                  .9

  



  681ت د ع /  و-هـ ط ذ س
 
5

 مقدمة .1
جمالي ألفا وبيتا في العينات المائية وعـد        خيرة بتعيين النشاط الطبيعي إل    ازداد االهتمام في السنوات األ    

 مصدر مهم يـسهم بالجرعـة       ا ألنه واحداً من أكثر التحاليل أهمية لمعرفة تلوث المياه بالمواد المشعة         

ذ  وتكمن أهمية هذا التحليل في حاالت االشتباه بالتلوث اإلشعاعي والمسح اإلشـعاعي إ             ] 65,[الداخلية  

يكون من الضروري عندئذ أن ينجز هذا القياس بدرجة كبيرة من الثقة نظراً النعكاس النتيجـة التـي                  

ويفضل دائماً استخدام طرائق التحاليل التي توفر الوقـت والجهـد،           ] 16[يعطيها على صحة اإلنسان     

تا وبحدود كـشف    فالمطلوب هو طريقة موثوقة وسريعة تقوم بعملية مسح لنشاط إجمالي نظائر ألفا وبي            

 هذا النشاط إلى التركيز المنخفض للنكليدات المشعة      تعيين   تعزى الصعوبة األساسية في      منخفضة حيث 

في المياه الطبيعية، كما يجب أن تكون الطريقة المستخدمة بسيطة بحيث يمكن أن تنفذ في مخابر متنقلة                 

ياسات التقليدية على اللجوء إلى عمليـات       يعتمد التعداد السريع إلجمالي نشاط ألفا وبيتا في الق         و ].16[

]. 14[التبخير لتركيز العينات والمبادالت اإليونية لالستخالص األمرالذي يتطلب وقتاً وجهـداً كبيـرين            

للعينـات  أهمها استخدام التبخير المباشـر       إجمالي نظائر ألفا وبيتا      ق قياس ائطرالعديد من   طورت  وقد  

في حالة قيـاس    ( من الحديد غيرالقابل للصدأ      أو قرص     ورقي لتر على ف  المائية ووضع الراسب الناتج   

ـ  وتتميز هذه الطر   .]20[ عداد تناسبي أو مطيافية ألفا       بواسطةوالقياس  ) نشاط ألفا فقط     ق بالكفـاءة   ائ

 يؤدي إلـى    توضعها على الفلتر أو القرص    رطوبة سطح العينة وعدم تجانس       المنخفضة للتعداد كما أن   

   .]20 [ النهائية، في النتيجةوبالتالية التعداد كفاءحساب في أخطاء 

  

نـشاط  عداد وميض السائل في قياس إجمالي      ] 5,6,17,14,16[ العديد من الدراسات العالمية      استخدمت

ألفا وبيتا في العينات المائية نظراً ألنه تقنية تتمتع بكفاءة عالية لفصل ألفا وبيتـا ومناسـبة ألغـراض     

خفـض درجـة    المسح اإلشعاعي وتتلخص معالجة العينـة المائيـة بـأن ت          الكشف السريع في حاالت     

بواسطة عداد وميض السائل بعـد إضـافة مـزيج          القياس   و  ثم التبخير بنسب مدروسة    حموضتها ومن 

 بالمقارنة مع كفـاءة     100% الوماض إليها ومن محاسن هذه الطريقة الكفاءة المرتفعة التي تصل إلى            

 % 27 ومع مطيافية ألفا والتي ال تزيد فيها الكفاءة عـن            10% ي ال تزيد على     العدادات التناسبية والت  

باإلضافة إلى الخلفية األرضية المنخفضة التي يتمتع بها الجهاز كما أنها طريقة سريعة وجيـدة                ].20[

 كما تتميز هذه الطريقة عـن الطرائـق         فضالً عن التخلص من مشكلة االمتصاص الذاتي للعينة،       الدقة  

 تستخدم العداد التناسبي ومطيافية ألفا بسهولة تحضير العينة حيـث ال تحتـاج إلـى أي معالجـة                   التي

   . ]5,6,17[سوى تركيز العينة كيميائية 
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 التبخير المباشر   لذا اعتمد في هذه الدراسة طريقة تعين إجمالي ألفا بيتا في العينات المائية باستخدام             

  . ( WALLAC 1414)  عداد وميض السائلثم القياس بواسطة

قوم قسم الوقاية واألمان وضمن برنامج ضمان الجودة في الهيئة باعتماد الطرائق التحليلية المتبعة في               ي

 واستخدام أسـاليب الـضبط      ،[18]تعيين النكليدات المشعة وعناصر األثر في مختلف العينات البيئية          

ي تعيـين خـصائص كافـة الطرائـق     حيث تساعد عملية االعتماد هذه ف. [19 ,12 ,10]اإلحصائي 

المستخدمة، من حيث تعيين حد الكشف األدنى والتكرارية وقابلية اإلعـادة ومعـامالت االسـترجاع               

وغيرها مما يسمح بمعرفة مدى صالحية الطريقة للهدف المنشود أو تبيان الحاجة إلى تطور الطريقـة                

ينية، بينما تساعد آليات الضبط اإلحـصائي       بات الدراسات العلمية والقياسات الروت    لبما يتناسب مع متط   

  .[19]ليات وفي ضبطها والتحقق من ثباتها في معرفة مقدرة العم

  

ن تطوير طريقة تحليلية ما قريب جداً من اعتمادها، فاعتماد الطريقة هو متطلب مهم إلنجاز التحليـل                 إ

االعتماد بأنه اإلثبـات،   (ISO) هذا وعرفت منظمة المقاييس الدولية. [13 ,3 ,1]الكيميائي بشكٍل ناجح 

     عن طريق االختبار، وبأن المتطلبات المستخدمة في إجراء معتمد هي متطلبـات محققـة وصـحيحة               

 بينما يقود دوماً اعتماد الطريقة لدى مقارنة نتائجه مع الغاية المستخدمة لـه إلـى تطـور    ،[11 ,9 ,3]

  .[15 ,2]ول لتالئم الغاية لالطريقة واقتراح الح

  

 : التجربةهدف  .2
النشاط الكلي لمصدرات ألفا وبيتا فـي العينـات المائيـة            اعتماد طريقة لتعيين     هذه التجربة إلى  هدفت  

  .ائلعداد وميض السبواسطة 

  

 الطرائق والقياسات .3
 :التجهيزات المستخدمة .1. 3

  Winspectral 1414 Liquid Scintillation Counterعداد وميض السائل  .1

 التي تميز نبضات ألفا عن نبضات (Pulse Shape Analysis)ة تحليل لشكل النبضة بدار زود العداد

  . نانو ثانية من بدء تشكلها إلى المساحة الكلية50مقارنة مساحة تذيل النبضة بعد عن طريق بيتا 

يختار قيمة أمثلية للحد الفاصل الذي يميز بـين          التحكم بهذه الدارة عن طريق برنامج حاسوبي         يجري

 للتداخل بين قناتي ألفا وبيتـا لـذلك         ألصغر قيمة   بحيث تكون القيمة المناسبة موافقة      ضات ألفا وبيتا    نب

) DPM ±979485.4( كمـصدر لبيتـا      Sr90جرت معايرة الجهاز باستخدام عينة معلومة النشاط من         

  DPM ([5,6,17] 90±4970( كمصدر أللفا 241Amو
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الكشف الذي يعزى إلى الدارات التي تحذف النبضات العائـدة          كما يتميز الجهاز بالقيمة المنخفضة لحد       

  [5,6,17]إلى الخلفية الطبيعية والضجيج االلكتروني 

  . مل20عبوات قياس بالستيكية سعة  .2

  . Hisafe3مزيج وماض من النوع   .3

  .سخان كهربائي .4

  . مل200زجاجية سعة بياشر  .5

 .pH 1- 6ورق  .6

 .ميزان حساس .7

  

  :والمواد المحاليل .2. 3

  %65 المركز زوتاآلحمض  .1

 ماء مقطر  .2

 

 :تفاصيل طريقة العمل .3. 3
  : معايرة الجهاز. أوالً 

   ، تقاس ثالث عينات معيارية هي Easy GLPمن أجل مراقبة ثباتية أداء الجهاز نستخدم برنامج الـ 

blank) 10  اضمل كزايلين مع ومRef.Date March 2002 (  

  H3  (dpm Ref.Date 1.10.2002 197000)و

   C12  (102000 dpm Ref.Date 01.10.2002)و

وكفاءة العدات وثباتية تغيرات الطاقة  وتحفظ الخلفية الطبيعية. تعد مرة في األسبوع من أجل المعايرة

  .على القرص الصلب للكومبيوتر وفق منحٍن بياني

  

  :حساب كفاءة العد لمصدرات ألفا وبيتا. ثانياً

 ا كما يلي جرى تعيين كفاءة تعداد مصدرات ألفا وبيت

 مل من المزيج 12إلى )  pH=1.5( مل من حمض اآلزوت المدد 8حضرت عينة بإضافة  .1

Hi Safe 3. 

 ).Am241)(4970 ± 90 dpm (241أضيف نشاط معلوم من األمريسيوم .2

  90Y/90Sr((9485.4± 97 dpm) (90 أضيف نشاط معلوم من السترونسيوم .3
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 وتعين Easy Scanباستخدام برنامج الـوضعت العينات في عبوة قياس بالستيكية وقيست  .4

  ).1(نقطة الفصل بين مصدرات ألفا وبيتا باالعتماد على شكل النبضة الشكل

ـ  %) 100التي تبلغ   (تكون أفضل كفاءة لقياس مصدرات ألفا وبيتا          فتثبت قيمـة    PSA=47عند قيمة ال

  . عندهاPSAالـ

  )2(الشكل  في  EasyViewة برنامج الـ يمكن مشاهدة طيف كل من األمريسيوم والسترونسيوم بواسط

  

  : العمل الكيميائي. ثالثاً

حتـى  ) ليتر/مول 5(  مل من العينة المائية ويضاف إليه حمض اآلزوت المركز            200يؤخذ   .1

= PH 2.5.  

 .  PH  = 1.5 مل و20 تبخر العينة حتى الحجم  .2

 Hi من  المـزيج  مل12 مل من العينة في عبوة قياس  بالستيكية و يضاف إليها 8 يوضع  .3

Safe 3  مل20 ليصبح الحجم الكلي . 

إلـى  ) PH = 1.5( مل من حمض اآلزوت المـدد   8 تحضر عينة الخلفية الطبيعية بإضافة       .4

  .Hi Safe 3 مل من المزيج 12

  

 القياس بعّداد وميض الّسائل. رابعاً

 .يجري اختيار البروتوكول الخاص بالقياس .1

 . تقاس العينات ثم47 عند الـ PSAتثبت قيمة الـ  .2

 في تلك  CPM ونحسب تعداد الـ900 -400لحساب نشاط ألفا الكلي نختار نافذة العد أللفا  .3

 . النافذة

  CPM ونحسب تعداد الـ1023 -5لحساب نشاط بيتا الكلي نختار نافذة العد إلجمالي بيتا  .4

 . في تلك النافذة

  .1موقع رقم نضع عينة الخلفية الطبيعية على حامل عبوات القياس في ال .5

 .2نضع العينة المراد قياسها في الموقع رقم  .6

  .  ساعات إلى أن يالحظ استقرارية التعداد ثم يحسب نشاط ألفا وبيتا3نبدأ القياس لمدة  .7

  

  :حساب النتائج وإظهارها .4. 3

  =   )تريل/بكرل( ألفا الكلينشاط 

  1000× )مل(الحجم بعد التبخير ×  ) بالثانيةBG تعداد للـ–التعداد بالثانية (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  681ت د ع /  و-هـ ط ذ س
 
9

  )مل( الحجم قبل التبخير ×)مل(الحجم المأخوذ للقياس 

     

  = )تريل/بكرل( بيتا الكلينشاط 

  1000× )لم(الحجم بعد التبخير ×  ) بالثانيةBGـ تعداد لل–التعداد بالثانية (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )مل(الحجم قبل التبخير  ×)مل(مأخوذ للقياس الحجم ال

  

 النتائج والمناقشة .4

 لالعتماد بتطبيـق إجـراءات ضـمان        ةعينت المعايير الالزم  ) أربعون عينة (بعد أن قيست العينات     

 :  الجودة كما يلي

 تعيين الحّد األدنى للكشف .1. 4

. [1]صائية مقبولة   حقة إ د الكشف وهو أقل محتوى من العنصر المراد تحليله الذي يمكن قياسه مع د             ح

تؤخذ عينة حقيقية طبقاً لبنية العينة محللة مسبقاً ومعروفة القيم، بحيث تكون قيمة العنصر المـدروس                

 مرات ثم يحـسب     10تقاس العينة في الشروط نفسها      .  مرات أكبر من قيمة الحد األدنى النظري       5-7

  : (1)االنحراف المعياري بحسب المعادلة 

                 ∑
=

=

−−=
nl

l
nXXSr

1

2
1 )1/()(                    (1) 

  

  :(2)حسب قيمة الحد األدنى للكشف للطريقة حسب المعادلة ت
                   MDL = 3 Sr×                                                              (2) 

  

 0.3لجهاز ووجد أنه يبلغ من أجـل إجمـالي ألفـا             للكشف للطريقة على هذا ا     وقد حسب الحد األدنى   

DPM 1.3 ومن أجل إجمالي بيتا يبلغ DPM   تظهر هذه القيم جودة الطريقة والكفاءة العالية للجهـاز 

  ) .1(الجدول 

  

 تعيين تكرارية الطريقة .2. 4

تخدام لتكرارية بأنها تطبيق الطريقة نفسها على عدة مكررات للعينة نفسها في المخبر نفسه باس             اتعرف  

وذلك لمعرفة مقدرة الطريقة على إعطاء نتـائج متقاربـة           [10]األداة نفسها ضمن أقصر وقت متطلب       
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تؤخذ عينة  . مقدرة الطريقة على إعطاء قياسات متقاربة عندماتجرى في الشروط نفسها          أو لمعرفة  [13]

، وذلك للحصول علـى     حقيقية ذات قيم معلومة بحيث تقع هذه القيم في منتصف منحني المعايرة تقريباً            

 مرات في الشروط نفسها وأقرب ما يمكن إلى الثباتية في شروط            10تقاس العينة   . إشارة قياس واضحة  

 وبأقصر زمن تحليلي ممكن، أي نقوم بالتحليل على الجهاز نفسه والمحلل نفسه وإن أمكن فـي                 يلالتحل

 وحدود التكرارية   ،(1)من المعادلة    Srثم تحسب قيمة معامل االنحراف المعياري للتكرارية        . اليوم ذاته 

rL    وحدود االرتياب    ،(3)من المعادلة CL    لمعادلـة  ا ومعامل االنحراف النسبي مـن       ،(4)من المعادلة

  .(6) والقيمة المقاسة من المعادلة ،(5)
                     rL = 2.8 Sr×                                                              (3) 

                     CL = 
n
Srt ×

                                                               (4) 

                      t = 2.82 

                      RS (%) = 100 
X
Sr

×                                                   (5) 

                     CLXX ±=                                                              (6) 

  

إلـى   )كمـصدر أللفـا    (241األمريسيوم أضيف نشاط من     تكرارية الطريقة الحالية    تعيين   ومن أجل 

عينات المياه بحيث تقع القيم المقيسة في منتصف منحني المعايرة وكـذلك األمـر بالنـسبة إلضـافة                  

وبذلك عينـت القـيم الخاصـة بحـدود         ) كمصدر لبيتا  (90 المتوازن مع اإليتريوم     90السترونسيوم  

 (DPM 1.41±) والمقـدار (DPM 2.32±)وقد بلغ حد الثقة بالنسبة إلجمالي ألفـا المقـدار   . لتكراريةا

  ).1(بالنسبة إلجمالي بيتا الجدول 

   

 )تقدير الخطأ النّسبي(تعيين صّحة الطريقة  .3. 4

خذ فتؤ. [2]تستخدم العينات المرجعية ذوات التراكيز الموثقة للعنصر المدروس بغية تقييم دقة الطريقة             

ثـم يحـسب     X مرات وتحسب القيمة الوسـطية       10عينة مرجعية موثقة وصالحة لالستعمال وتحلل       

  .(8)الخطأ النسبي من المعادلة 

                      100
المرجعية القيمة

 X-المرجعية القيمة (%) ×=RE                       (8) 

أما من أجل إجمالي بيتا فيبلغ       % 1.39-فا  وقد وجد أن الخطأ النسبي للطريقة يبلغ من أجل إجمالي أل          

  ).1(وتعد هذه القيم جيدة من أجل هذه الطريقة الجدول  % 3.29
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 حساب معامل االسترجاع .4. 4

لمردود بإضافة كمية معلومة من العنصر المحلل إلى العينة وتحلل العينة قبل اإلضافة وبعدها ثم               ايعين  

ف بأنه الفرق مقدراً بالنسبة المئوية بين نتيجـة قيـاس           أما معامل االسترجاع فيعر   .[3]يحسب المردود   

 5فمن أجل تعيين هذه القيم تؤخـذ        . ينة ذاتها مقسوماً على قيمة اإلضافة     عالعينة مع اإلضافة وبدونها لل    

عينات مختلفة ذات تراكيز معلومة من العنصر قيد الدراسة ثم نضيف إلى كل منها كمية معلومة مـن                  

من قيمة العنصر قبل اإلضافة، بعد التأكـد مـن          % 25مية المضافة أكبر من     العنصر بحيث تكون الك   

  .(7) مرات ويحسب الوسطي ثم معامل االسترجاع من المعادلة 3ياس أو التحليل لقالتجانس يجري ا

                 100(%)Re ×
−

=
a

f

C
CC

c                                               (7)   

  كمصدر أللفـا   241ريسيوم  مة الحالية إلى خمس من العينات السابقة  نشاط من األ          أضيف في الدراس  

من النشاط ألفا األصلي للعينة  كمـا أضـيف نـشاط مـن     % 25أي ما يقارب DPM  16.5يعادل 

مـن نـشاط بيتـا    % 25 أي نحـو  DPM 15.8 يعادل 90المتوازن مع اإليتريوم  90السترونسيوم  

أمـا لبيتـا فيبلـغ    % 91.39ن معامل االسترجاع أللفا يبلغ وسطياً القيمة       األصلي في العينات وتبين أ    

88.73 . %  

  

 تعيين قابلية اإلعادة .5. 4

 للتأكـد مـن أمـرين اثنـين، األول أن       كوذل [2]ابلية اإلعادة بأنها إجراء التحليل عدة مرات        قتعرف  

المحلل قد اسـتوعب الطريقـة      أي أنها قادرة على إعطاء نتائج قابلة لإلعادة وأن          : الطريقة تنجز بدقة  

نكـرر  . والثاني التأكد أن االعتيان أنجز دون خطـأ كبيـر  . وأصبح قادراً على إنجازها بشكل صحيح   

 أحد شروط التحليل أو القياس ويفضل أن تجري القياسات          ير ولكن بتغي  2.4العمليات الواردة في الفقرة     

  :تاليةفي أيام مختلفة تحسب بعد الحصول على النتائج القيم ال

 ومعامل االنحراف النسبي مـن      (4) وحدود االرتياب من المعادلة      (3) حدود قابلية اإلعادة من المعادلة      

 وقد أعيد تحليل عينات مياه الـصنبور الـسابقة التـي    (6)    والقيمة المقاسة من المعادلة (5)المعادلة 

 ±ت حدود الثقة من أجل ألفـا   على الترتيب وكانDPM 85 و DPM 66.3تحوي نشاط ألفا وبيتا يقدر 

2.19  DPM 1.11 ± و من أجل بيتا DPM  وهي حدود جيدة الدقة للطريقة   .  
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  تطبيق الطريقة -5

 90 مـن السترونـسيوم   dpm 85جرى تطبيق الطريقة على عشرة عينات معيارية احتوى كل منها 

ت النتائج كما في الجدول   وكان241 من األمريسيومdpm 66.3المتوازن مع اإليتريوم باإلضافة إلى 

تدمر، عـسال  (كما طبقت الطريقة على عينات مياه طبيعية جمعت من مواقع متعددة في القطر    ) . 2(

وكانت النتائج كما قي    ...) الورد، دير العشاير، جديدة يابوس، معدرة، نبع الفيجة، بحيرة األسد، رخلة          

 easy viewالطبيعية بواسطة برنامج الـكما عرض طيف أحد العينات وطيف الخلفية ) 3(الجدول 

  )4 و3(، الشكالن 

  

 االستنتاجات والتوصيات .5
تعد طريقة تعيين إجمالي ألفا وبيتا في العينات المائية باستخدام عداد وميض السائل من الطرائق                .1

 . التحليلية المهمة التي تمكّن من التنبؤ بوجود نشاط إشعاعي ناجم عن إصدار ألفا وبيتا
 هذه الطريقة بسرعتها ودقتها فضالً عن التراكيز اإلشعاعية المنخفضة التـي يمكـن أن               تتميز .2

 .تقيسها مما يجعلها صالحة للعينات البيئية الطبيعية المنخفضة التراكيز
 % 100تتميز الطريقة بإمكانية القياس المتزامن أللفا وبيتا وبكفاءة عالية تبلغ  .3
تصف بها الطرائق السابقة كعدم تجانس الراسـب علـى          تتغلب الطريقة على التداخالت التي ت      .4

 .الفلتر وبالتالي التوهين الذاتي للعينة و انخفاض كفاءة التعداد
  

  

  كلمة شكر .6
  .ود أن نشكر األستاذ الدكتور إبراهيم عثمان رئيس قسم الوقاية واألمان لتشجيعه على إجراء هذا العملن
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  الجداول .8

  )1( الجدول 
 Method Validation                        F-014ول اعتماد طريقة                            جد

  اسم اجلهاز أو احملللني 
(Analyst) 

  اسم الطريقة و رمزها  بشرى العاقلسامر سعيد، عامر نشوايت، 
Method Name  

النشاط اإلمجايل أللفا وبيتا يف عينات املياه بواسطة عـداد          تعيني  
 الوميض السائل

  خدم اجلهاز املست
Instrument 

Used 
  العنصر التحليلي املقيس   عداد الوميض السائل

Parameter 
 إمجايل ألفا وبيتا

  

  Method detection limitاحلد األدىن للكشف   Repeatabilityالتكرارية  
  القيمة املتوقعة

 Expected Value  
  القيمة املقيسة 

Measured Value 
  االحنراف العياري 

Standard Deviation 
  القيمة املقيسة 

Measured Value 
   إمجايل بيتا  إمجايل ألفا    إمجايل بيتا  إمجايل ألفا بيتا ألفا  

62.30 82.70 1 

إمجايل 
  ألفا

إمجايل 
  1 16.00 0.80  بيتا

65.50 80.80 2 0.70 16.10 2 
القيمة الوسـطية   
ــة   التجريبيــ

Exp. 
Mean 
Value 

67.22 
DPM 

82.20 
DPM 

67.50 80.80 
3 

DPM 
0.41 0.40 0.80 

16.00 
3 

  M.D.L  0.70 15.50 4ك .أ.ح 4 83.60 67.10

67.60 79.40 5 0.70 15.70 5 
االحنــــراف 

  العياري
STD 

2.74 
DPM 

1.66 
DPM 

66.00 80.90 6 
MDL = 3*STD 

0.70 15.70 6 
65.80 82.60 7 0.80 16.70 7 

71.70 84.40 8 
إمجايل 
  ألفا

إمجايل 
 0.60  بيتا

16.30 8 
71.30 84.20 9 0.70 14.10 9 

 التكرارية
67.22 
± 2.32 
DPM 

82.20 
±1.41 
DPM 

67.40 82.60 10 

DPM  
0.33 1.31 0.60 16.00 10 

       

  Replicabilityقابلية اإلعادة   Recovery Coefficientمعامل االسترجاع 

  %معامل االسترجاع 
% Recovery Coefficient  

ــسترجعة   ــة امل القيم
DPM  

Recovered 
Value 

  DPMالقيمة املضافة 
Spike Value 

  االحنراف املعياري
Standard Deviation  

  القيمة املقيسة 
Measured Value  

  إمجايل بيتا  إمجايل ألفا
ــايل  إمج

  ألفا
ــايل  إمج

  بيتا  ألفا  بيتا
  

  ايل بيتاإمج  إمجايل ألفا  إمجايل بيتا  إمجايل ألفا
  

99.39 89.87 16.40 14.20 16.5 15.8 1 64.10 80.30 1 
93.94 94.30 15.50 14.90 16.5 15.8 2 66.10 78.00 2 
80.61 89.87 13.30 14.20 16.5 15.8 3  64.50 78.80 3 
77.58 71.52 12.80 11.30 16.5 15.8 4 

2.59 
 

1.32 
 

66.40 78.90 4 
 Replicability  66.90 77.70 5قابلية اإلعادة  5 15.8 16.5 15.50 17.40 98.10 105.45

   
  Relative Errorتقدير اخلطأ النسيب 

   لبيتا القيمة املتوقعة   أللفا القيمة املتوقعة
69.50 79.50 

6 

RE (%)  7 80.30 68.20 مسلسل القيمة املرجعية  القيمة املقيسة  

 إمجايل بيتا  إمجايل ألفا  إمجايل بيتا  إمجايل ألفا
إمجـــايل 

  إمجايل بيتا  ألفا
 
 

66.3 85 
72.70 

81.90 
8 

 9 80.30 69.70  بيتا الوسطية التجريبية   التجريبيةالوسطية ألفا  1 85 66.3 82.70 62.30 2.71 6.03

1.21 4.94 65.50 80.80 66.3 85 2 67.58  DPM 79.39  DPM 67.70 78.20 10 
-1.81 4.94 67.50 80.80 66.3 85 3 
-1.21 1.65 67.10 83.60 66.3 85 4  
-1.96 6.59 67.60 79.40 66.3 85 5 
0.45 4.82 66.00 80.90 66.3 85 6 
0.75 2.82 65.80 82.60 66.3 85 7 
-8.14 0.71 71.70 84.40 66.3 85 8 
-7.54 0.94 71.30 84.20 66.3 85 9 
-1.66 2.82 67.40 82.60 66.3 85 10  

RE(%):   الوسطي:  
-1.39 3.29 67.22 82.20 

  

: التاريخ   
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      : تصديق رئيس مكتب ضمان الجودة             : تصديق رئيس الدائرة  

  :التاريخ       

  _____________: رقم الصفحة 

  )2(الجدول 

   الكليبيتا نشاط  العينة المعيارية

dpm )(  

  نشاط ألفا الكلي 

) dpm(  

1  82.70 62.30 

2  80.80 65.50 

3  80.80 67.50 

4  83.60 67.10 

5  79.40 67.60 

6  80.90 66.00 

7  82.60 65.80 

8  84.40 71.70 

9  84.20 71.30 

10  82.60 67.40 

 67.22 82.20  الوسطي

  

  )  3(الجدول 

نشاط ألفا الكلي   الرقم المخبري  اسم العينة
  ليتر/بكرل

نشاط بيتا الكلي 
  ليتر/بكرل

  0.006 ± 0.500 0.01±0.58 18295  1-بئر العمي

  BDL> 0.005±0.36 18296  3-بئر العمي

  0.006±0.39 0.001±0.95 18297  13-بئر العمي

 0.005±0.35 0.001±0.84 18298  17-بئر العمي
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  BDL> 0.001±0.81 18299  18-بئر العمي

 0.005±0.31 0.001±0.95 18300  4-بئر الدوارة

 0.006±0.47 0.001±0.86 18301  3-بئر الدوارة

 0.01±2.85 0.01±1.72 18302  الخزان الرئيسي

 0.01±2.70 0.02±5.46 18303  بئر أفقة

  BDL> 0.01±1.2 18304  مياه شارع النصر

 0.01±0.41 0.01±0.71 18305  مياه الهالل األحمر

 BDL> 0.004±0.26 18312 مياه الميريديان

 عّسال الورد
17114 <BDL <BDL 

 بئر الوحدة
17134 <BDL <BDL 

 BDL> 0.02±0.1  17135  بئر الرحبة

)1(جديدة يابوس   16917 <BDL 0.3±0.02 

 بحيرة األسد
15556 <BDL <BDL 

  دير العشاير
17270 <BDL <BDL 

 نبع الفيجة
17520 <BDL <BDL 

  معدرة
17271 <BDL <BDL 

)2(جديدة يابوس   
16916 <BDL <BDL 

 رخلة
18982  0.3±0.03 0.57±015 
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  األشكال .9

  

   بيتا/ألفاالحد األمثل لتمييز نبضات )   1(الشكل 

  

  

  

  

  طيف ألفا لألمريسيوم وبيتا للسترونسيوم في عينة المعايرة) 2(الشكل

  

  

  



  681ت د ع /  و-هـ ط ذ س
 
18

  

  

  

  عينة بئر أفقة من مياه تدمر) 3(الشكل 

  

  

  

   طيف الخلفية األرضية)4(الشكل 

  
    
 

 


