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 ملخص
 

ث األوىل هـي مـن      النظـائر الـثال   . Ra-228و Ra-226و Ra-224و Ra-223للراديوم أربعة نظائر طبيعة هي      
وبسبب األمهية الكبرية لتحديد مصدرات ألفا يف امليـاه العذبـة           . مصدرات ألفا، بينما األخري فهو مصدر ألشعة بيتا       

نصف طويـل   - باستخدام مطيافية ألفا لكونه ذو عمر      226-فلقد ركّز هذا العمل على حتديد الراديوم      ) مياه الشرب (
 ). يوم على الترتيب3.66 وRa-224 )11.4و Ra-223ين ريالنصف للنظ -سنة مقارنة مع عمر1600

  أن حد الكشف فيها منخفض والذي جيعل بـدوره حتليـل            إىل  يف حقول اإلعتيان، إضافةً     هذه الطريقة  ميكن تطبيق 
ـ          )  درجة فرنسية  40اليت ال تتجاوز قساوا     (عينات املياه    ري مرضياً يف برامج املراقبة البيئة والصحية، شـريطة أن جي

 ). ساعة48أو حبدود (تعداد العينات مباشرة 
 
 

 ياه العذبة، طرائق حتليلية إشعاعيةاملراديوم، مطيافية ألفا، القساوة، : الكلمات املفتاحية
 



Determination of Radium-226 in fresh Water, 
Using Alpha Spectroscopy 

 
 

Byrakdar, M., E*. 
 

*Department of Safety and Protection, Atomic Energy Commission of Syria, 
P.O. Box 6091, Damascus, Syria 

 
 

Abstract 
 
Four Radium isotopes are present in nature, i.e. Ra-223, Ra-224, Ra-226, and Ra-228. 
The first three are alpha emitters while the last is a beta emitter. Because of the 
importance of the determination of Alpha isotope emitters in pure water (drinking water), 
this work focuses on the determination of radium-226 as it has the longest half-life (1600 
years, in comparison to 11.4 day, 3.66 days for Ra-223 and Ra-224, respectively) using 
Alpha spectroscopy.  
 This method  has the capability to be applied in sampling fields and low detection limit   
which in turn makes the analysis of low-level radioactive environmental water samples, 
with hardness does not exceed 40 French Degree, satisfying for Health and Environment 
Control Programmes. However, counting the samples using Alpha spectroscopy has to be 
immediate (or within 48 hours) 
 
Keywords: Radium, Alpha spectroscopy, Hardness, Pure water, Radio analytical 
methods. 
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 :مقدمة عامة .1

النظائر الثالث األوىل مصدرات أشعة ألفا، . Ra-228و Ra-226و Ra-224و Ra-223هي  للراديوم أربعة نظائر طبيعية
 األكثر نسبةً يف 238-و وليد اليورانيوم، فه226بعنصر الراديوم النظري وعادةً يقصد . مصدر ألشعة بيتافبينما األخري 

يف القشرة األرضية والتربة واملياه ويكون على توازن Ra-226 يوجد الـ).  سنة1600(النصف األطول -الطبيعة وذو عمر
 .الراديوم/ قد تلعب دوراً يف تغيري نسبة اليورانيوم، إال أن العوامل الطبيعية238-كوين مع اليورانيوم

 
 عةوجوده يف الطبي

خيتلف حمتوى اليورانيوم والراديوم يف القشرة األرضية باختالف الصخر إذ تتألف القشرة األرضية من عدة أنواع من 
ويعتمد حمتوى التربة من الراديوم على طبيعة الصخر .الصخور املختلفة املنشأ، منها الربكاين والرسويب والتحويل

ر، ومن املمكن أن يزيد حمتوى التربة من الراديوم عند استخدام األصلي والعوامل الطبيعية املؤثرة على الصخ
أما وجود الراديوم يف املياه الطبيعية فتتحكّم فيه خواصه . الفوسفات كسماد زراعي إلحتواء األخري على الراديوم

توى الراديوم يف وعادةً يكون حم. الكيميائية والشروط اهليدروكيميائية املسيطرة والعوامل املرافقة للتفكك اإلشعاعي
 املياه اجلوفية يف ى الراديوموخيتلف حمتو.  باملياه اجلوفية معقارنةبامل (mBq/L 18.5-3.7)املياه السطحية منخفض 

 ألنه أكثر إحنالالً يف املياه الغنية املياه العذبة يكون أعظمياً يف  حيثباختالف طبيعة الصخر و الوسط املائي
 .يختلف وجوده نسبةً ملصدر املياهالشرب فأما يف مياه بالبيكربونات، 

 
 كيمياء الراديوم

الراديوم عنصر من عناصر الفصيلة القلوية الترابية ويشكّل سلفات وكربونات وكرومات غري منحلة مثل الباريوم 
يمياء شابه كتوبسبب  أما كلور وبروم وهيدروكسيد الراديوم فهي أمالح منحلة يف املاء. والسترانسيوم والكالسيوم

 . كحامل للراديوم ومقفي أثر 133- الباريوم يستخدملباريوميمياء اكمع الراديوم 
 

عتمد أول فصل مابني الراديوم والباريوم  لذلك أإنّ أمالح الراديوم بشكل عام أقل احنالالً من أمالح الباريوم املوافقة
ات واملعلقات وبشكٍل خاص على ماءات احلديد ودِرس امتصاص وامتزاز الراديوم على الرسوبي. على التبلور اجلزئي

والكوارتز وكربيتات الباريوم، حيث تلعب هذه العمليات دوراً هاماً يف هجرة الراديوم يف املياه السطحية وبالتحديد 
متصاص  وميكن أن جيري فصل الراديوم من احمللول باحللمهة أو اال.سرعة انتقال الراديوم إىل نظام املياه اجلوفية والتربة

إال أن الترسيب املشترك مع أمالح الباريوم شائع جداً وكذلك مع أمالح الكالسيوم . أوبتشكّل أمالح غري منحلة
 .وهذا بدوره يؤثّر على تغري تركيز الراديوم يف املياه السطحية واجلوفية. وأكسيد املنغنيز واملغنيزيوم واحلديد
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 قد تتسبب يف فصل الراديوم عن اليورانيوم الطبيعيةفالعوامل . ورانيومليجيوكيمياء اترتبط جيوكيمياء الراديوم مع 
 238-اليورانيوم(ه ي وتبقى كربيتات الباريوم الصخر احلاوي على الراديوم دون والد طبيعيجة لفعل كيميائييكنت

ده ميكن أن يؤثر على فصل الراديوم عن والإن . اليورانيوم /راديومال إىل حٍد ما، وبذلك تتأثر نسبة )230-والثوريوم
يورانيوم واليت دائماً تساوي واحد أو أقل من الواحد يف الصخور طويلة العمر أو يف املعادن احلاوية على /النسبة راديوم
 .املياه النفطية امللحيةوتكون هذه النسبة أعلى من الواحد يف . اليورانيوم

 
 األخطار الصحية واحلدود الدولية املسموحة

ه الرادون ذوا خطورة الراديوم ووليدف. لراديوم بانتقاله إىل الكائنات احلية عن طريق التنفس أو اهلضمتكمن خطورة ا
ميكن للراديوم أن حيل حمل الكالسيوم يف بنية العظام مسبباً سرطان العظام، أما الرادون فيحتجز يف بيوإشعاعية حيث 

لذا فإن وجود هذه النظائر املُشعة . سبباً سرطان الرئة م210- والبولونيوم210-الرصاصالرئات على شكل وليداته 
فكانت معايري التلوث العظمى لتلك النظائر . يف مياه الشرب أو الطعام حدد من قبل الوكاالت واملنظمات الدولية

  .Rn-222 للـBq/L 5.9  وRa-226 للـBq/L 0.185 : منظمة محاية البيئة األمريكيةاملشعة حسب
 
 يف الراديوملفا كان حتديد تركيز أشعة  النظائر املصدرة ألخاصةًة وشعنسان من نظائر م ما يتناوله اإلتعينيمهية ألو

عظمي مسموح به أكحد العاملية ة  وضعت منظمة الوقاية اإلشعاعي1973في عام ف. ضرورة ملحةذو  مياه الشرب
كما وضعت . ليتر/ بيكوكوري3 لوحده 226لنظريلليتر و /بيكوكوري 5معاً  226,228  الراديوملتواجد نظريي

بتواجدها  حلدود املسموح اICRP (International Commission on Radiological Protection) منظمة
 :لنظائر الراديوم يف املاء واهلواء موضحة يف اجلدول التايل

 
 اهلواء يف املاء و226- والراديوم228-احلدود العظمى املسموحة للراديوم) 1(اجلدول 

MPCa  for Workers/General Public         MPBBb     
Occupational 

(10-4Ci) 
In water 

(10-9 Ci/liter) 
In air 

(10-12Ci/liter)  

- 
50 

20/0.7 
100/4 

2/0.06 
0.2/0.008 

Soluble- Ra223 
Insoluble-Ra223 

- 
100 

0.4/0.03 
900/30 

0.03/0.003 
0.05/0.002 

Soluble-Ra226 
Insoluble-Ra226 

- 
60 

0.8/0.03 
700/30 

0.07/0.002 
0.04/0.001 

Soluble-Ra228 
Insoluble-Ra228 

 
aCode of Federal Regulations, 10 CFR 20, Appendix B. The MPC for workers assumes a 40-h work week. 
The critical organ for soluble Radium is bone, for insoluble radium in air or water, the critical organ is lung 
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 :طرائق تعيني الراديوم .2
 وميكن تلخيصها. خالل العقدين املاضيني بشكل ملحوظ طرائق حتليل الراديوم يف هيئة الطاقة الذرية السوريةتطورت
 :كالتايل

 يف مطيافية 210- والبزموت210-أعتمدت على تعيني تركيز الراديوم عن طريق وليديه الرصاص: الطريقة األوىل
أصبح من املمكن تعيني ) Resolution( دقة فصل كواشف غاما تطورومع .  بكرل15غاما مع حد كشف حبدود 

 أو حبد 210- والبزموت210-ه الرصاصيعن طريق وليدوذلك  بكرل 0.5تصل إىل  بسوية كشف  حالياًالراديوم
 . عن طريق طاقة إصدار الراديوم مباشرة)ليتر1حجم احمللول احمللّل(ليتر / بكرل 2كشف 

 
تعتمد هذه الطريقة على ترسيب وجرف كربيتات الباريوم والراديوم وإجراء عملية تنقية مث إعداد : انيةالطريقة الث

مع (يتعلّق النشاط اإلشعاعي الناتج بسماكة ووزن الراسب . الراسب على صحن خاص جبهاز تعداد إمجايل ألفا وبيتا
مساكة الراسب (فاءة التعداد بداللة وزن الراسب وذلك بعد حساب ك)  الرادون غازاألخذ بعني االعتبار عامل تنامي

 ).املُعد يف صحن التعداد
 

وهناك طرائق . جيري يف هذه الطريقة تعيني نشاط الرادون املتوازن مع الراديوم يف حجم حمدد من العينة: الطريقة الثالثة
 :أمهها. متعددة ختتلف باختالف التقنية املستخدمة لقياس نشاط الرادون

 يف حجم حمدد من العينة بطرد غاز الرادون 226- املتوازن إشعاعيا مع الراديوم222-إلصدار الغازي للرادونقياس ا •
مث حساب نشاط الرادون باستخدام ) خلية لوكس معايرة مسبقا(من حملول العينة وحجزه يف خلية تعداد خاصة 

 .)9(ليتر / بكرل0.34ة ف الطريقبلغت سوية كش ,جهاز تعداد ألفا بعد إدخال عوامل التصحيح املناسبة
يستخلص غاز الرادون املتوازن إشعاعياً مع الراديوم يف العينة ويعيني تركيزه باستخدام عداد : طريقة شرينكوف •

 0.2 ةبلغت سوية كشف الطريق , املُصدرة ألشعة بيتا222- عن طريق وليدات الرادون)LSC(الوميض السائل 
 .)9( ليتر/بكرل

 
بشكٍل مشابه للطريقة السابقة، يستخلص غاز الرادون املتوازن إشعاعياً مع الراديوم يف : ض السائلطريقة الومي •

 املُصدرة ألشعة ألفا 222-عن طريق وليدات الرادون) LSC(العينة ويعيني تركيزه باستخدام عداد الوميض السائل 
 .)بعد الطريقة يصدر تقرير هذهمل (ليتر / بكرل0.051 ةالطريقهذه بلغت سوية كشف  .)218-البولونيوم(
 

هنالك عدة مناذج لطرق معروفة ميكن إتباعها حسب مواصفات العينة املطلوب حتليلها وكل هذه  :الطريقة الرابعة
 ترسيب مث )باستخدام املبادالت الشاردية أو التعقيد والترسيب االنتقائي (عتمد على تنقية وفصل الراديومالطرق ت

 تعيني تركيزمث تيل  س ترسيبه كهربائيا على صحن خاص من معدن السنانلسخاص أولى فلتر  عالراديوم املنقى
   بتعداد وحتليل مطيافية الفاالراديوم
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 :الغاية واهلدف .3
 يف مياه  بتراكيز منخفضة226-تعيني نظائر الراديوم املصدرة ألشعة ألفا وأمهها الراديوماهلدف من هذه الدراسة 

واحدة قساوة املياه وتعرب عن احملتوى الكلي ألمالح العناصر ( درجة فرنسية 40درجة قساوهنا  زالشرب اليت ال تتجاو
  .)تر كربونات الكالسيوميل/ ملغ10القلوية الترابية على شكل كربونات الكالسيوم، تعادل 

علّق من بلّورات حملول م: Seedingحملول (تعتمد هذه الطريقة على جرف وترسيب الراديوم مع كربيتات الباريوم 
كربيتات الباريوم ويعترب حملوالً حامالً للنوى األم لبلورات كربيتات الباريوم اليت تستقطب البلورات اجلديدة املتشكّلة 

 من لضمن شروط مناسبة للتقلي) يف احمللول أثناء ترسب كربيتات الباريوم الناجتة عن حامل الباريوم املضاف للعينة
 ويتطلّب تطبيق هذه الطريقة حجم .إىل أقل حد ممكن) Self-absorption( وعامل التخميد التداخالت احملتملة

 . ساعة على األكثر48مباشرة أو حبدود  ألفاالعينات مبطيافية  مل وأن جيري تعداد 200–100عينات يتراوح ما بني 
 

 القسم العملي .4
 طريقة العمل •

تمزج جيداً ). التصحيح املناسب  كمية احلمض املضاف إلجراءتسجل( ~2PHتحمض العينة حبمض كلور املاء حىت 
 .)µm )Gelman Metrical Polypropylene or Whatman Anodisc 25 0.1 وترشح بورق ذي مسامية

ويضاف إليها كمية حمددة من مقفي األثر )  مل200-100(بعد ترشيح العينة احملمضة يؤخذ حجم حمدد من العينة 
 15 مغ من حامل الباريوم مع التحريك اجليد والتسخني اللطيف ملدة 0.5و ) Bq/ml 13.16 ركيزت( 133-باريوم
مل من محض اخلل الثلجي مع 1ليتر و/مول محض كربيت1/غ 25مل من حملول كربيتات الصوديوم  1يضاف . دقيقة

وتعدل العينة ) PH#5ذي درجة احلموضة ( نقاط من كاشف أمحر امليتيل 4 -3مث تضاف . التحريك املستمر
يضاف .  دقيقة مع استمرار التحريك دون تسخني15باستخدام ماءات االمونيوم املمددة ومحض اخلل، ويترك الناتج 

 دقيقة مث تترك 30 بآٍن واحد مع التحريك Seeding من حملول 100µمل من حملول كربيتات االمونيوم املشبع و1
 3 أخرياً يغسل الراسب بإضافة .µm 0.1 ذي مسامية قائق باستخدام فلتر د10العينة ويرشح الراسب املتشكل بعد 

على ثالث دفعات وببطىء ومن مث يغسل ) 1Nكربيتات االمونيوم +%0.1نترات األمونيوم (مل من حملول الغسل 
يف  133-، وجيرى عد نشاط الباريوم)بتري(يحفظ الفلتر بعد التجفيف يف عبوة مناسبة . %80 مل إيتانول 1بـ 

ة كاشف غاما معايرة مسبقاً وفق الشكل اهلندسي ءحيث تكون كفا )مردود العمل(مطيافية غاما حلساب املردود 
املتوفر  ( Oxford Oasisيوضع الفلتر يف حجرة تعداد نظام ألفا منوذج. Geometry)الـ(اخلاص بالفلتر املستخدم 
 .رة الكاشف وجيري التعداد لفترة زمنية مناسبة ويحللّ الطيف الناتجعند البعد احملدد يف معاي) يف قسم الوقاية واألمان
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 :حساب النتائج •
1وذلك من العالقة رقم ) تعداد وحتليل مطيافية غاما(133-حسب مردود العمل باستخدام مقفى األثر الباريومي . 

 )1(   
)(1)(

)()((%) 00018.0133

133

cpsfilterreferenceinBaA
cpsfiltersampleinBaAR t−×

= 

 
 :وبتطبيق العالقة التالية4.78MeV  حبساب التعداد عند طاقة اإلصدار226-الراديوم ويعني تركيز

( ) ( )kgBq
effgmasssampleeryreBastime

regionspectralRatheincountsNetRaA /
(%)cov)(

1000)( 133

226
226

×××
×

=   (2) 

 
 األخرى املُصدرة ألشعة ألفا فيتم بإجراء التعداد وحتليل الطيف الناتج عند الطاقات مأما تعيني تركيز نظائر الراديو

وبتطبيق املعادلة ) 4.68MeVو4.71MeV على التوايل  هي 224و 223-طاقة إصدار الراديوم(املناسبة لكل نظري 
 .(1)وبنفس املردود الكيميائي احملسوب من العالقة ، 2رقم 

 
 معايري إعتماد طريقة التحليل .5

 :احلد األدنـى للكشف

، SD×3احلد األدنـى للكشف هو بالتعريف أدنـى تركيز ميكن قياسه هبذه الطريقة وحيدد بشكل عام من العالقـة         

 مثل  حيث يSD          مكررات( االحنراف املعياري، وهلذه الغاية جرى حتليل مثانية عينات ( ة  مياه طبيعي)    أفقـه يف تـدمر (
 .)MDL#0.48Bq/L (لتر بنفس الوقت/بكرل 1.3 قدره 226- درجة فرنسية، وبتركيز راديوم40قساوا حبدود 

 :التكرارية
وقد حللّـت يف    . ا من بعض عند إعادة حتليل العينة بنفس الشروط        تعرف التكرارية بأهنا مدى قرب النتائج املنفردة بعضه       

وحِسبت قيمة عامل التكرارية هلـذه      . لتر/ بكرل 1 قدره   226-هذه الدراسة تسع عينات تعود لعينة واحدة بتركيز راديوم        
 ). املعياري االحنرافX 2.8 =حدود التكرارية  ( HZ-003العينات باستخدام العالقة الرياضية التابعة لإلجراء 

 :قابلية اإلعادة
تمثل قابلية اإلعادة مدى قرب وانسجام النتائج املنفردة، أي انسجام نتائج التحليل باختالف شرط من شروط عمل                 

لذا جرى حتليل مثانية عينات خالل فترات زمنية خمتلفة         ). مثل الزمن، احمللل، األدوات، واألجهزة املستخدمة     (الطريقة  
 .)2( الشكل)املناسبة للتقليل من التغريات الفيزيائية املمكن حدوثها على العينةضمن شروط احلفظ (

 :معامل االسترجاع
.  إىل كـل مكـرر     226-بعد إضافة كميات حمددة ومعروفة من الراديـوم       ) مكررات(جيري هنا إعادة حتليل العينة      
 أما العينـات األربعـة      226-دون إضافة راديوم  وحللِّت العينة األوىل    ) ماء صنبوراملخرب (فأُِخذَت مخس عينات مائية     

 على التوايل يلكل عينة وه) Bq/ml 0.24035 (226-األخرى فحللّت بعد إضافة حجوم معروفة من عياري راديوم
50 ،100 ،150 ،200 Lµ) جدول اعتماد الطريقة(. 
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 النتائج واملناقشة .6
 :احلد األدىن للكشف

يف ،  لتـر /بكرل 0.48مساوياً إىل   وفق الطريقة املذكورة يف القسم العملي        األفيف مطيافية   كان احلد األدىن للكشف     
 يعـود  .)2جدول (االعتماد لتر بالنسبة للماء املقطر، كما هو موضح يف جدول /بكرل 0.02حني كان مساوياُ إىل 

. ساوة املياه املُحللّـة   السبب يف ذلك بشكل رئيسي إىل إخنفاض النسبة املئوية لكفاءة كاشف مطيافية ألفا مع إزدياد ق               
 0.34 للميـاه املُقطّـرة إىل       0.38إخنفضت من   لكفاءة كاشف مطيافية ألفا      املئوية   أنّ النسبة ) 1(البياين  يبني الشكل   

 .جة فرنسية، على التوايل در40 و20 لعينات املياه ذات القساوات 0.32و
 

 جدول إعتماد طريقة التحليل: (2)اجلدول 
 للني  اسم احمللل أو احمل

)Analyst( 
 هيثم الشيخ -حممد عماد بريقدار 

  كامل اخلرفان-خليل 
  اسم الطريقة ورمزها
Method Name حتليل نظائر الراديوم 

 اجلهاز املستخدم 
Instrument Used العنصر التحليلي املقاس تعداد وحتليل مطيافية الفا   

Parameter Ra226 

 Method detection limit     دىن للكشف احلد األ Repeatability  التكرارية

 القيمة املقاسة ل/  بكرل1# القيمة املتوقعة  
  Measured Value 

 االحنراف املعياري
 Standard Deviation 

 القيمة املقاسة
  Measured Value 

0.786 1 0.988 1 
 0.93 القيمة الوسطية التجريبية 2 0.985 2 1.068
0.590 3 

0.16 
1.011 3 

1.074 4 M.D.L ك.ا.ح  1.203 4 
 0.23 االحنراف املعياري 5 1.372 5 1.271
0.904 6 

MDL=3*STD 
1.004 6 

0.985 7 1.094 7 
0.585 8  8 
1.065 9  9 

 التكرارية
 

 
0.93       ±             0.21  10 

ل/بكرل 0.48  

1.09 10 
 Replicability                      قابلية اإلعادة    Recovery Coefficient            معامل  االسترجاع  

% معامل  االسترجاع 
Recovery 
Coefficient%  

القيمة املسترجعة 
Recovered 

Value 
 القيمة املضافة 

Spike Value  االحنراف املعياري 
 Standard Deviation 

 القيمة املقاسة 
Measured 

Value 
 

71.51 14.3 19.996 1 3.339 1 
84.52 33.8 39.99 2 2.772 2 
90.00 72 80 3 

0.93 
1.372 3 

94.42 113.3 120 4 1.203 4 
97.16 155.46 160 5 

 Replicabilityقابلية اإلعادة 
1.011 5 

 6 1.004 ل/ بكرل2#  القيمة املتوقعة    الوسطي 87.52
 Relative Error  0.985 7 تقدير اخلطأ النسيب

RE (%) 8 0.988 م القيمة املرجعية القيمة املقيسة 
0.214 0.786 1 1  9 

-0.068 1.068 1 2 

 القيمة الوسطية التجريبية
 
 

#DIV/      ±          0.83  10 

0.410 0.590 1 3   
-0.074 1.074 1 4   
-0.271 1.271 1 5   
0.096 0.904 1 6   
0.015 0.985 1 7   

 نجد بان ترآيز اإلعادةمن نتائج قابلية 
الراديوم ينخفض من لحظة جمع العينة 

 الوسط فيات ر المؤثمع زناوحتى التو
 حاالمتزاز على سط(المائي للعينة 

 تشكل بلورات واجسام بسببالوعاء 
......)غازات منحلة  ,صلبة في الوسط

0.415 0.585 1 8    
-0.065 1.065 1 9    

   10    

 

ntstdxx ÷∗= )(µ

ntstdxx ÷∗= )(µ



 9

 )درجة فرنسية(تغري النسبة املئوية لكفاءة كاشف ألفا بتغري القساوة : )1(لشكل ا

0,31

0,32

0,33

0,34

0,35

0,36

0,37

0,38

0,39

01020304050

القساوة (درجة فرنسية)

ف ألفا
النسبة املئوية لكاش

  
 التكرارية

، وهي قيمة جيدة باملقارنة مع معايري نظام ضبط اجلودة املتبعة يف هيئة الطاقـة               0.93 ±0.21كانت التكرارية مساويةً    
 الذرية السورية

 
 قابلية اإلعادة

حت نتائج قابلية اإلعادة للطريقة يف جدول االعتماد         وحيث بلغت قيمة االحنراف املعيـاري هلـذه        ). 1جدول  (ض
. )2الشـكل  (بأزمنة خمتلفة وهي قيمة مرتفعة نسبيا، إذ لُوِحظ فرق كبري يف نشاط العينة املُقاس              SD=0.93العينات  

 ساعة وِقيس نشاط باقي العينات بعد مـرور         48 الثانية بعد    قيس نشاط العينة األوىل مباشرةً، بينما قيس نشاط العينة        
يعود تناقص قيمة النشاط املُقاس للعينـة األوىل والثانيـة          .  يوم 60 ساعة حىت    48فترات زمنية خمتلفة تتراوح ما بني       

 : عاملني أساسينيوتباعدمها عن قيم النشاط املُقاس لباقي العينات إىل
يوضـح  .  غري متجانسة  سلفات ببطء مع مرور الزمن مما جعل العينة تدرجيياً        ترسب الراديوم بوجود شاردة ال     .1

 . مبرور ستني يوماBq/Lً 1.0 حلظة مجع العينة إىل Bq/L 3.5من  226- اخنفاض نشاط الراديوم)2(ل الشك
فقد أثبتت دراسات سابقة تغـري      .  )8( )3(ل انظر الشك  .عامل إمتزاز الراديوم على سطح وعاء حفظ العينة        .2

 على جدران الوعاء احلافظ للعينة وذلك باختالف نوعية مادة الوعاء ووسـط             226-يمة امتصاص الراديوم  ق
مـل علـى     10 املمتصة من حملول مائي حجمه     226-النسبة املئوية من الراديوم    تغير   )3(ميثّل الشكل . احلفظ

 30جدران وعاء من البويل ايتلني أو الزجاج سعة 
فكانـت  . بعني اإلعتبار ) مكونات احمللول الرئيسية  ( احلموضة وتركيب احمللول     مل وذلك بأخذ عاملي درجة      .3

، بينما  )2حبدود  (االمتصاصية أقل ما ميكن يف وعاء مصنوع من البويل ايتيلني عند درجات محوضة منخفضة               
 .Na2SO4+0.0033 M H2SO4 كانت االمتصاصية أعلى بالنسبة لألوعية الزجاجية وخاصة يف وسط من
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  املقاس226-تأثري عامل الزمن على نشاط الراديوم): 2(ل الشك

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

020406080

الزمن (يوم)

س (بكرل/ليتر)
نشاط الراديوم-226 املُقا

 
  على جدران وعاء حفظ العينة226-امتزاز الراديوم) 3(الشكل 

 
 Na2SO4+0.0033M H2SO4ومتثل النقاط السوداء حملول ، NaCl+HCl0.01Mمتثّل النقاط البيضاء حملول 

 
 معامل االسترجاع

ومن . ، وهي قيمة مقبولة عملياُ) 1اجلدول% (87.52 االسترجاع تساوي أعطت طريقة التحليل قيمة وسطية ملعامل
  . كلما كانت طريقة التحليل مثالية وموثوقة100%املعروف أنه كلما كانت قيمة معامل االسترجاع قريبة من 

 أو للعينات )ةلوجود تداخالت كيميائي(إال أن هذه الطريقة ال تعطي نتائج جيدة للعينات ذات احملتوى الكلسي العايل 
  تداخالتوجودل (الراديوم ذات طاقة إصدار قريبة من طاقة احلاوية على الثوريوم أو اليورانيوم كمصدرات ألشعة ألفا

 . التداخالت هذهإذ ال بد يف مثل هذه احلاالت من اللجوء إىل إستخدام طرائق أخرى إلزالة أوختفيف). إشعاعية
 

  :كيميائيالتداخل ال ♦
 مع الراسب تشوه طيف تعداد ألفا نتيجة إزدياد عامل تمالح الكالسيوم أو الرصاص أو السيليكايسبب وجود أ
وقد جرى تأكّيد ذلك بدراسة تابعية نشاط .  الناتج عن إزدياد مساكة الراسب(Self Absorption)التخميد الذايت 

 0  بوجودBq /L1 ن م226-اط الراديومإذ اخنفض نش. )4الشكل  ( إىل تركيز الكالسيوم يف احمللول226-الراديوم
  . ملغ كربونات الكالسيوم400  لدى إضافةBq/L 0.8ملغ كربونات الكالسيوم إىل 
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 املُقاس بتغري مساكة الراسب 226-تغري نشاط الراديوم): 4(الشكل 

0.70

0.80

0.90

1.00

0100200300400500

وزن كربونات الكالسيوم الُمضاف

نشاط الراديوم-226 (بكرل/ليتر)

  
 :شعاعياإلتداخل ال ♦

 4.73و 4.77ذوا الطاقات  (233- أو 234-أو اليورانيوم) MeV 4.68ذي الطاقة  (230-يؤدي وجود الثوريوم
Mev4.78 (226-إىل حدوث تداخل مع طاقة الراديوم) ، على التوايلMev (حيث أكّدت دراسة . يف طيف ألفا

 تركيز املترسب على كربيتات الباريوم بازدياد 234- النسبة املئوية للثوريوماخنفاض) 7و3مرجع(علمية سابقة 
لذا فال بد يف هذه احلالة من حتليل العينة بطريقة خمربية مغايرة وإجراء عمليات . )5لانظر الشك(م يف احمللول البوتاسيو

 . فصل وتنقية كيميائية مناسبة للراديوم
 

 نسبة الثوريوم املترسب مع كربيتات الباريوم ):5(الشكل

  
 :نتائج حتليل بعض العينات الطبيعية

وفق الشكل اهلندسي ) احلجريات(ملناسبة للطريقة وحساب كفاءة كواشف نظام تعداد ألفا بعد حتضري العياريات ا
وال بد أن ننوه أنه سيجري  .الالزم للطريقة، أُختِبرت الطريقة لعدد من عينات مياه طبيعية وكانت النتائج مرضية

أخرى يف تقرير مقارنة للطرائق املُتبعة لتعيني تقييم ومقارنة نتائج هذه الطريقة مع نتائج حتليل الراديوم بطرق خمربية 
 ). يوضح بعض نتائج عينات مياه شرب من منطقة تدمر2اجلدول(بعد رفع نتائج إعتمادها نظائر الراديوم 
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 يف عينة مياه أفقه يف 226-طيف تعداد نشاط اخللفية األرضية يف مطيافية ألفا وطيف تعداد نشاط الراديوم: 6الشكل 
درحة فرنسية40ا تدمر قساو  

  
 :(2) اجلدول

 Ra-226 رقم العينة اسم العينة
Bq/L 

Std Ra226 
{Bq/l) 

نتيجة مخبر 
 غاما

نتيجة مخبر 
 السائل الوماض

 0.003±0.053  0.016 0.06 18295  امام غرفة الناطور(1) العمي بئر

   0.016 0.059 18295  امام غرفة الناطور(1) العمي بئر

 0.003±0.052  ـــ 0.18 18296 (3) العمي بئر

   0.055 0.19 18296 (3) العمي بئر

 0.007±0.217 0.28 0.032 0.24 18302 دوارة خزان رئيسي

 0.186  0.026 0.18 18302 دوارة خزان رئيسي

 0.278 0.36 0.043 0.27 18300 (4)ر دوارة بئ

 0.328  0.027 0.15 18300 (4) دوارة بئر

 0.006±1.246 1.3 0.186 2.41 18303 )أفقة(قماة الري

 1.290  0.156 2.00 18303 )أفقة(قماة الري

 0.005±0.053  0.024 0.19 18305  اهلالل األمحر

   0.018 0.12 18305 18305اهلالل األمحر

 0.005±0.180 0.3 0.022 0.13 18304 18304حمل حلام شارع النصر

 0.144  0.020 0.11 18304 18304حمل حلام شارع النصر

 0.01±0.33  0.028 0.14 19113 باحلقل) 1(الدوارة بئر

 0.01±0.3  0.039 0.17 19110 باحلقل) 2(الدوارة بئر

 0.01±0.57  0.021 0.12 19112 باحلقل) 3(الدوارة بئر 

 0.01±0.41  0.028 0.18 19114 الزراعة باحلقل) 4(الدوارة بئر 

 0.01±0.28  0.032 0.16 19111 الدوارة الرئيسي باحلقل
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  والتوصياتاالستنتاجات .7
، األكثر أمهية من ناحية الوقاية اإلشعاعية، يف عينات مياه 226-ميكن استخدام هذه الطريقة يف تعيني تركيز الراديوم

عدم وجود  (ii)،  درجة فرنسية40قساوة املياه دون  (i): عذبة وحبد كشف منخفض وذلك ضمن الشروط التالية
  ساعة كحد أقصى48إجراء تعداد العينة مباشرة أو دون تأخري عن  (iii)، الية ملصدرات ألفاتداخالت ع

 
 الشكركلمة  .8

وخنص بالشكر أيضـاً    . نتوجه بالشكر اجلزيل للسيد الدكتور املدير العام هليئة الطاقة الذرية لدعمه الكبري هلذا العمل             
كما نشكر السادة هيثم الشيخ خليل وكامل       . قاية واألمان   سعيد املصري معاون رئيس قسم الو     حممد  السيد الدكتور   

خرفان للمساعدة يف العمل املخربي، عبد العزيز آبا للمساعدة يف املناقشة وإجراء احلسابات، حممد حسن ووائل دبل                 
تصـحيحات  وأخرياً نشكر الدكتورة لينـا العطّـار إلجراء ال      ). خمرب مطيافية ألفا  (، سامر سعيد    )خمرب مطيافية غاما  (

 .املناسبة واإلخراج العام هلذه الدراسة
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