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 األثرفي تحليل عناصر  تطبيق تقنية التحليل بالتنشيط النتروني: عنوان التقرير    

 ابراهيم خميس و نزار الصمل.  ، دأحمد سرحيل: اسم معد التقرير  

شـعبة التحليـل بالتنشـيط النترونـي         - قسم الهندسة النوويـة      -هيئة الطاقة الذرية  : عنوان معد التقرير  
asarheel@aec.org.sy     

 ملخص
ية المخبرية إلى تطبيق تقنية المقارن الوحيد باستخدام رقائق الـذهب           تهدف هذه الدراسة العلم   

 كطريقة روتينيـة فـي مخبـر    K0-standardization method)  (  مقارنةعياريهكعينات 

 . التحليل بالتنشيط النتروني

معامـل التصـحيح لنفوذيـة       تكما حدد في المخبر    k0-IAEAتطبيق برنامج   تحميل و جرى  

ة ثوابت  الوحسبت   (Rcd:  Cadmium  ratio ) فوق الحرارية تناالكادميوم للنيترو  :النتروني

ة   و)   f  (حـراري  نسبة التدفق النتروني الحراري إلى التدفق الفوق      قيمة   دفق    قيم انحراف الت

وق الحراري عن         ـ  الداخلية  المميزين لموقع التشعيع   E) (α/1النتروني ف  لمفاعـل   ة والخارجي

 .منسر

 ، خالئـط  بيئية، بيولوجيـة  ( يد من العينات     في تحليل العد   k0-IAEAيل  استخدم برنامج التحل  

 )الخ .....معدنية

 التي حللت باستخدام هذه الطريقة إلى تطابق كبير بـين            المرجعية تشير نتائج العينات العيارية   

الطريقة ( وهنالك توافق بين الطريقتين المستخدمتين في المخبر         القيم المحسوبة والقيم المرجعية   

 كما تشير K0-standardization method)  والطريقة الجديدة Relative methodالنسبية 

 على تطابق كبير مع القيم المحسوبة لمثل هذا النوع من المفـاعالت فـي بعـض    α, fنتائج 

  .الدول

 :الكلمات المفتاحية

. البيئية –وابت النووية  الث-  k0-IAEA برنامج – التحليل بالتنشيط النتروني –طريقة المقارن المفرد 
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  :عنوان التقرير    
 Application the Neutron Activation Analysis Technique  in Trace elements analysis 

 : عنوان معد التقرير
Atomic Energy Commission of Syria, Nuclear Engineering Department, Neutron Activation Analysis 

section. asarheel@aec.org.sy    
Abstract 
The main objective in this study is the implementation k0-

standardization method (single comparator method) using gold 

comparator as a routine method in neutron activation analysis 

laboratory in Engineering Nuclear Department. Cadmium ratio 

Rcd; Cd-ratio = [Asp/(Asp)Cd] and the nuclear reactor constants 

(f=ϕth/ϕepi subcadimum thermal- to- epithermal neutron flux 

ratio and α with describing the ϕe(E) ~ 1/E1+α neutron flux 

distribution) were determined in the inner and outer irradiation 

sites at MNS Reactor.  

K0-IAEA software, which provide by the Agency, has been 

installed and applied in our laboratory. Trace elements in many 

kinds of samples (biological, environmental, alloy…etc) were 

determined using k0-IAEA software. The results of standard 

reference materials (SRM's) obtained in this work show a good 

agreement with the certified values, and we got these results 

with a good accuracy closer to results which we got from 

relative NAA method.    

 : الكلمات المفتاحية

K0-standardization method, Instrumental neutron activation, 

MNSR, k0-IAEA software, Nuclear constants, Environmental. 
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 مقدمة 1
 ) standardization method-0K( لمحة عامة عن  1.1

نتروني بشكل كبيـر فـي      درست الطريقة المطلقة المستخدمة في حسابات التحليل بالتنشيط ال        

ولكنهم اكتشفوا بأن األخطاء ] G.Guzzi] 1 و F.Girardi   بداية الستينيات من قبل العالمين

الناتجة عن هذه الطريقة كانت كبيرة بالمقارنة مع الطريقة النسبية الشائعة، بدؤوا فـي عـام                   

وذلك بتشـعيع   ) k-factor( بالتفكير بإيجاد معامل تقريبي يعتمد على الثوابت النووية          1965

 المدروسة مع   أوزان معروفة من العناصر مع ضوابط للتدفق النتروني ومن ثم تشعع العينات           

 Single)المقـارن المفـرد   وسميت هذه الطريقـة ب  للمستخدمة سابقاً ضوابط نترونية مشابه

comparator)            في . ائج ووجدوا بأن هذه الطريقة تتوافق مع الطريقة النسبية من حيث دقة النت

السنوات األخيرة حصل الكثير من التغيرات في الطريقة المطلقة وطريقة المقارنـة المفـردة               

حيث انصب االهتمام في بداية السبعينيات على تبسيط التجارب النووية، والدقة العاليـة فـي               

 اً  بـدأ   النتائج، وإيجاد المرونة في القياس والتشعيع و إمكانية معالجة النتائج حاسوبيا ومن هن            

 كبديل للتقنيات األخرى في     1975 للمرة األولى عام   K0-standaradiztionالتفكير في تقانة      

 .]3،4[ بشكل تجريبي بدقة عاليةk0حيث حسب العامل التحليل بالتنشيط النتروني، 

  في التحليل بالتنشيط النتروني الروتيني إلى التعاون الكبير        k0يعود الفضل في تطبيق  طريقة       

 .Aوالعـالم   بلجيكـا  Gent  من معهد العلوم النوويـة فـي   F.DE CORTE كل من بين

SIMONITS2[  من معهد مركز األبحاث الفيزيائية في هنغاريا.[ 

   بالتطبيق الفعلي على نطاق واسع في نهاية الثمانينات           K0-standaradiztionبدأت الطريقة   

 العالمية المتعلقة   ن محاور المؤتمرات  وبداية التسعينات وكانت تخصص هذه الطريقة بمحور م       

 ق هذه الطريقة  يتطبتعتمد على    ومع ازدياد عدد المخابر التي بدأت         وتطبيقاتها بالتقنيات النووية 

 بدأ مستثمرو التقنية بعقد ورشات عمل خاصة تعنى بتطبيـق           في التحليل بالتنشيط النتروني،     

 1992هذه التقنية في بلجيكـا عـام   هذه الطريقة حيث عقدت  أول ورشة عمل حول استخدام  

 دولة  و تمحورت المشاركات حـول تطـوير بـرامج التحليـل              14 معهد من    30بمشاركة  

 .المقترحة ومعايرة الطيف النتروني وتطبيق نظام الجودة
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 دولة  ، أيضـاً      21 معهد من    34 بمشاركة   1996عقدت ورشة العمل الثانية في سلوفينيا عام        

رة حول برامج التحليل وتطويرها وبدأ الحديث عن تطبيقـات هـذه            تمحورت الورقات المنشو  

  .]5 [التقنية في دراسة مختلف العينات

 30 معهد ومؤسسـة مـن       40  بمشاركة أكثر من      2001عقدت ورشة العمل الثالثة في براغ       

دولة و تمحورت معظم الورقات حول تطبيقات الطريقة ومقارنتها بـالطرق األخـرى واليـة         

 2005 عقدت ورشة العمل الرابعة فـي        . الكلي  لهذه الطريقة    االرتياب وتحديد   ضبط الجودة 

 ومنها   حاولت بعض المخابر العالمية    . حول تطبيقات التقنية في الدراسات البيئية في البرتغال       

، ، هنغاريا، سـلوفينيا    إدخال هذه التقانة واالستفادة منها مثل غانا ، كندا         مخبرنا في العمل على   

و . وذلك من خالل إما التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو بشكل مسـتقل             ... ..بلجيكا  

قد تقدمت الهيئة من خالل قسم الهندسة النووية بمشروع تعاون فني مع الوكالة الدولية للطاقة               

 دوالر أمريكي لهذا    100000الذرية إلدخال هذه التقانة وقد وافقت الوكالة ورصدت ما يقارب           

و زيارات الخبراء   ) مطيافية غاما، برامج حاسوبية   ( ع والتي ستغطي شراء التجهيزات    المشرو

 .والتدريب

 
 0k  طريقة الـمقدمة في 1.2

  k0-standardization والتـي تـدعى   single Comparatorالمفردة العيارية طريقة المقارنة إن 

ـ  المدروسة   التشعيع المتزامن للعينات  هي طريقة نسبية تعتمد على        و ـ العينـات ال  ع  م ة عياري

ز العنصر من         (197Au)  197- وحيد مثل الذهب     (comparator) لعنصر  ويحسب ترآي

المقارنة بين النشاطية اإلشعاعية الناتجة عن العنصر المدروس مع النشاطية                 خالل  

ًا                   ز العنصر وفق ة  الناتجة عن عنصر الذهب في العينة العيارية ويحسب ترآي المعادل

 :]2 [التالية
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• Npالمساحة تحت القمة الضوئية                             

• dt-e D λ=                    معامل التصحيح للتفكك 

• ]/)e-(1 C[ mt-
mtλλ=معامل التصحيح أثناء القياس  

                                  معامل التصحيح أثناء التشعيع •

• Gth               لنترونات الحراريةللحجب الذاتي ل              معامل التصحيح 

• Geمعامل التصحيح للحجب الذاتي للنترونات فوق الحرارية                              

• Q0 التكامل الطنيني                            (1/E) 2200 عند m s-1 وتساوي I0/σ0 

• I01كامل الطنيني من أجل                               الت/Eلطيف النترونات فوق الحرارية  

• σ0                            المقطع العرضي للنترونات الحرارية  [m2]   

• pε                              للكاشف الكفاءة المرجعية  

• α                              1نحراف التدفق النتروني فوق الحراري عن  ا/E 

• tmزمن القياس                               

• w ترآيز عنصر الذهب                               

• λ  ثابتة التفكك اإلشعاعي                               λ=l2/T1/2 

• td زمن التبريد                               

• tirr         زمن التشعيع                     

                             نسبة التدفق النتروني الحراري إلى التدفق الفوقهي                             •

 :التالية، يحسب الثابت تجريبياً من خالل العالقة حراري                           

 

  :نإحيث         

− Q0(α) (2) الطنيني وتحسب من خالل العالقة  هي التكامل 

 

 

− FCd فوق الحراريةتمعامل التصحيح لنفوذية الكادميوم للنيترونا   

− RCd نسبة الكادميوم وتساوي النشاطية النوعية بدون قميص كادميوم 

 مقسومة على النشاطية النوعية بوجود كادميوم

ethf ϕϕ /=

.....(2)..........
)55.0)(12(

429.0429.0)(
_

0
0 αα α

α
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+

⎟
⎠
⎞

⎜
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−
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rE

QQ

)1()(0 −∗∗= CdCdepi RFGQf α

irrλte-1S −=



 10

− 
_

rEلطنينية الفعالة الطاقة ا 

• )(,0 ak Au   (Compound nuclear constant)  ر ين      يعب ة ب ذا الثابت عن العالق  ه

ذرات نشاطية   من الذرات المدروسة المستقرة بمعدل       معدل النشاطية اإلشعاعية الناتجةً   

   .(3) مع العينات بنفس اللحظة ويعطى هذا الثابت بالعالقة الذهب المشععة

 

 

 :ن إحيث

 a ، Au   : تشير إلى العنصر المدروس والمقارن به وهو هنا الذهب 

 M        :الكتلة الذري     [g.mol-1] 

 θ         : الوفرة النظيرية  

 γ        : نسبة طاقة غاما  

 

 

 

 k0   الـالغاية من تطبيق تقنية 2
جـاز التحاليـل   اإلسـراع فـي إن  إلى   k0-standarazation methodتقنية الـ  تطبيق يهدف

المطلوبة بزمن قصير بالمقارنة مع الطرق المتبعة حالياً وبزيادة عـدد العينـات المدروسـة               

الغاليـة   بعض العينـات العياريـة   استخدام  في الدفعة الواحدة من خالل االستغناء عن المحللة

 غرام وذلـك مـن خـالل        25 دوالر أمريكي لكل     250الثمن، والتي يصل كلفة بعضها إلى       

كما يهدف تطبيق الطريقة الجديـدة       .0.1mm كعينات عيارية سماكتها     خدام رقائق الذهب  است

تحسين دقة النتائج بتخفيض قيمة الخطأ اإلحصائي في تحديد بعض العناصـر فـي عينـات                ل

 كما أنه سوف يتم إلغاء دور طبيعة العينة عند استخدام هذه التقنية وال حاجة للبحـث                 .مختلفة

ها نفس طبيعة العينات المدروسة كما أنه يمكننا استخدام العينات العياريـة      عن عينات عيارية ل   

(Au-Al 0.1% Au Foils) بشكل متكرر بعد مرور فترة ال تقل عن شهر على تشعيعها من 

الصـلبة  ( جديد مما يوفر الكثير من الجهد المبذول حالياً فـي تحضـير العينـات العياريـة                 

 .)والسائلة
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 : المعطياتالمواد و 3
   :األدوات واألجهزة والمواد 3.1

  k0-software يبرنامج تحليل 

  (5mg, 200g)ة  حساسةالكترونيموازين  

 مكبس يدوي  

 مجفدة 

 مثفلة 

  Oven up to 150 °C مجفف للعينات 

 تيلين للتشعيع إكبسوالت بولي  

كواشف جرمانيوم عالية النقاوة، بـرامج تحليـل طيفيـة،          (  غاما   مطيافيات 

 )الخ....الكترونيات

 (Eu-152, Co-60, Ba-133, Cs-137)منابع عيارية نقطية  

  لالستخدام كعينات عيارية مقارنة لضبط جودة التحاليل       عينات عيارية مرجعية   

 .......)، بيئية بيولوجية، تربة( 

 (Al-0.1%Au, Zr, Zn, Co and Ni)   مرجعيـة رقائق معدنية عياريـة  

 . الستخدامها كعينات عيارية

 (Al Alloy)ية خليطة معدن 

ورق زيتون ، تربة، مصل الدم ، عينات شـعر، فالتـر،            (: عينات مدروسة  

 )الخ.................عينات فطر

 كحول طبي وأسيتون 
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k0  برنامج   3.2
_IAEA Software V2.03 

 االسـتخدام مقارنة مع البرامج القديمة الموجودة في       وبسيط  عتبر هذا البرنامج عملي ومتميز      ي

 Mennoوهو من إعـداد كـل مـن    لحقيقة يتضمن أكثر من برنامج في برنامج واحد وفي ا

Blaauwمن هولندا و Marico Bacchiبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البرازيل  

يمكننا باستخدام هذا البرنامج من حساب تركيز العناصر كما أنه يمكننا حساب الثوابـت               .]6[

يمكـن باسـتخدام هـذا       . (Al-Au) بالمقارنة مع العيـاري      (f,α)الطيف النتروني للمفاعل    

 متعددة األقنية مصـنعة  محلالتالمقاسة باستخدام عدة العديد من األطياف   من قراءة    البرنامج

 :  الجدول التالييبين كما من شركات مختلفة 

 
Aptec spectrum files     *.ap0 

Aptec v4.3 spectrum files     *.a43 

Canberra S100 files      *.mca 

Canberra binary spectrum files    *.cnf 

Canberra text spectrum files yes    *.lis 

IAEA spectrum files yes     *.k0s 

Nuclear Data Accuspec     *.nda 

Nucleus PCA       *.spm 

Ortec integer spectrum files yes    *.chn 

Ortec spectrum files yes     *.spc 

Sampo spectrum files yes     *.spe 

Silena EMCAPlus      *.sip 

Silena        *.sil 
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 فإما أن ننشأ  No open series نافذة تحتوي على سؤال محدد عند تشغيل البرنامج تظهر لنا

 النافذة في   ملف جديد أو نفتح ملف موجود مسبقاً ونبدأ بإدخال المعطيات الموجودة كما تبين لنا             

 )  1(الشكل 

 

 
 

 k0-IAEAلبرنامج انافذة المحتويات األساسية ل 1 الشكل
 
 

  Fileالملف   3.2.1
للمـرة  جديـد   باسـم   ملف   من إنشاء  في النافذة األساسية للبرنامج    file باستخدام تعليمة    يمكن

 C:\k0_IAEA\ file:  مثال( k0_IAEA ضمن برنامج أو فتح ملف موجود مسبقاألولى 

name(      ًمكـان  برقم دفعة العينات أو الشخص الطالب للتحليل، ويحدد          يعطى اسم الملف عادة

 .حفظه

 Edit) تحرير(إعداد المعطيات    3.2.2

للطاقة، الكفاءة،  ( يمكننا إدخال المعطيات األساسية بعد عمليات المعايرة         Editباستخدام تعليمة   

FWHM     وحفظها في ملف المعطيات األساسية التي ال تتغيـر كثيـراً           )   والخلفية األرضية
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ما سنرى الحقاً المعطيـات المتعلقـة   كما يمكننا إدخال ك. permanent dataبمرور الزمن 

 Series dataبالعينات من وزن وتغليف وتشعيع وقياس ضمن ملف الـ 

 Permanent manager Data: معطيات دائمة 3.2.2.1
كل ستة أشهر أو    (يتم إدخال هذه المعطيات لمرة واحدة وإعادة ضبطها بين فترة وأخرى             

 المحللـين، العينـات     أسـماء ليل ، اسم المشرف على التح   ( هذه المعطيات بـ     تتعلق) سنة

، المفاعل، معايرة الطاقة والكفاءة، طيـف الخلفيـة          المستخدمة للقياس  العيارية، الكواشف 

 .)الخ.......، نوع العينات، األرضية

 

 جميع األشخاص اللذين     أسماء يمكن إدخال  :Analysts المحلل   3.2.2.1.1

 واسم المشرف   بالتحليل يتم اختيار اسم الشخص الذي قام        يعملون في تحليل العينات   

 . )2(واضح من خالل الشكل  كما هو على المحلل
 
 

 
     

  يبين اسما المحلل و المشرف على التحليل2 الشكل
 

لجميع المحللين بالدخول إلـى الملـف المتعلـق بالمعطيـات            إعطاء سماحية   حجب أو   يمكن  

 . رف على المخبراألساسية التي تم إنشاءه من قبل المش
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إنشاء مكتبة تحتـوي     يتم   :Certificatesالعينات العيارية المرجعية     3.2.2.1.2

باإلضافة إلى تركيز العناصر     المرجعيةالعيارية  لعينات  اشهادات تحليل   جميع  على  

الطريقة والتأكد من دقة وصـحة      تستخدم لضبط   يمكن أن   التي  الموجودة في العينة    

التي ) النيوكليدات المشعة (دات بعض المنابع المشعة     كما يمكن إدخال شها   .  النتائج

 .)3(، كما هو واضح في الشكل تستخدم لمعايرة الطاقة والكفاءة

 
 

 يبين أسماء العينات العيارية وقيم تركيز العناصر فيها 3 الشكل

 
تخدمة  3.2.2.1.3 ا المس ف غام تم  :Detectorsآواش ع  فيتعرالي بجمي

ي ا الكواشف الم اس ف تخدمة للقي رس ال   لمخب تم إدخ ا ي ين آم ز مع ع  ضمن ترمي جمي

ف   ذه الكواش ة به اد المتعلق ورة األبع اد بل ف، أبع اء الكاش ر غط ماآة وقط ل س  مث

اء الكاشف     ة تحت غط ة الميت ب الكاشف و الطبق اد قل ف، أبع ل   الكاش ن أج ك م وذل

امج       ا برن ابات والتصحيحات التي يحتاجه ز   من أجل حس    k0-IAEAالحس اب ترآي

 .)4(آما هو واضح في الشكل العناصر بدقة 

 
  المستخدم في القياس لهاألبعاد األساسيةاسم الكاشف و 4 الشكل
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يمكن إعداد قوائم تحتوي على      :Elementsالعناصر المدروسة    3.2.2.1.4

ـ نيمك في العينات المدروسة كما أنه       العناصر المرغوب دراستها     كـل  اختيـار  ان

 نصـف    قصـيرة  اختيار قائمة بالعناصر  أو   الموجودة في مكتبة البرنامج      العناصر

 .)5( كما هو واضح بالشكل طويلة نصف العمرالعمر أو 

 
  تبين قائمة العناصر الممكنة والمختارة للتحليل5 الشكل

 
 عـرف تُ :Facilities) مواقع التشعيع والمفاعل  (التجهيزات   3.2.2.1.5

قـيم التـدفق النترونـي       يتم إدخـال     و  في المفاعل بترميز معين      قع التشعيع موا

نسبة التدفق النتروني الحـراري      قيم وكل من    الحراري وتدفق النترونات السريعة   

وق الحراري عن     قيمة    و  ) f  (حراري إلى التدفق الفوق   ي ف انحراف التدفق النترون

1/E )(α   السـابقة  القـيم   تحدد جميع   . ارةودرجة الحر  و    المميزين لموقع التشعيع

إعادة حسـاب هـذه      ويجب   (foils) دقيق باستخدم ضوابط معدنية      بشكل تجريبي 

كما هو    أو أي تعديل في المفاعل      تعديل بالوقود النووي    تعديلها بعد كل  الثوابت و 

 .)6(واضح في الشكل 
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  الثوابت النووية ة التدفق النتروني وقيمقيمكل من  يبين اسم موقع التشعيع و6 الشكل

 
ة            :Matricesطبيعة العينة    3.2.2.1.6 ات الممكن واع العين ع أن يتم إدخال جمي

ل    إدخال ترآيز العناصر األساسية  وتحليلها  ا مث ة له ا هو   C,N,O,K, Ca المكون  آم

 .)7(واضح في الشكل 

 

 ناصر األساسية المكونة لها يبين طبيعة العينات وتركيز الع7 الشكل
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 تحـدد  :Recipientsنوع كبسوالت القيـاس وأبعادهـا        3.2.2.1.7

األبعـاد   العينات وإدخـال جميـع       في قياس الممكن استخدمها   مواصفات العبوات   

د سـماكة العينـة     يحد كما يجب ت   .بشكل دقيق الداخلية والخارجية وسماكة الجدران     

  )8(شكل  كما هو واضح في ال أثاء القياس ضمن الكبسولة

 

 
 

  يبين أبعاد كبسولة القياس8 الشكل
 

  )9(  في الشكل حواضكما هو  الشكل  المستخدمة في القياس اسطوانيةإن شكل الكبسوالت
 

 
 

  القياس بشكل عام وإالبعاد التي يجب االهتمام بهاكبسولة يبين شكل 9 الشكل
 

 : حيث أن
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A :القطر الخارجي 

B :االرتفاع الخارجي 

C :سماكة الغطاء العلوي 

D :سماكة السطح السفلي 

E :السماكة الجانبية 

F :الفراغ على السطح العلويعارتفا  

G :ارتفاع الفراغ على السطح السفلي 

X :ارتفاع العينة ضمن الكبسولة 

 

لمدروسة لعينات ا تتعلق باSeries manager data: معطيات متغيرة 3.2.2.2

 طبيعتهـا ، مـدة التشـعيع ، القيـاس            زمن تحضـير العينـات،     ، أوزنها، شكلها  (

 )الخ.............

 
يتم إنشاء ملف باسـم محـدد        Serirsملف خاص بالعينات المدروسة      3.2.2.2.1

 لمجموعة العينات المطلوب تحليلها

 
 

عياريـة ، مقـارن     ( عدد العينات، طبيعتهـا    :Samplesالعينات المدروسة    3.2.2.2.2

 . ن العيناتاز أو،) ينات مدروسة عاديةععياري أو

ومن ثم  ) عيارية، عياري مقارنة، عينات مدروسة، شاهد     ( يتم تحديد عدد العينات ونوعها    

شـرائح معدنيـة ،     (وشـكلها   ) تربة، رسوبيات، بيولوجية ، معدنية    (نحدد طبيعة العينات    

ات وفي النهاية نعطي    ونحدد نسبة الرطوبة في العين    ) الخ....أسالك معدنية، بودرة، سائلة     

 .(11 ,10) كما هو واضح في الشكلين تعريفاً لهذه المجموعة من العينات
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  يبين عدد العينات ونوعها وطبيعتها10 الشكل
 
 

 
 

  يبين طبيعة العينات ومعامل التصحيح للوزن الجاف11 الشكل
 

افة أي شيء يتعلق بالعينات وذلك من خالل الدخول إلى القائمة األساسية            يمكننا تعديل وإض  

حيث يمكننا التعديل واإلضافة والتصحيح إذا كان هناك أي إدخاالت خاطئة كما هو واضح              

  ) 12( في الشكل 
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 لقة بالعينات يبين الشكل النهائي للنافذة التي تحتوي على المعطيات المتع12 الشكل
 

  Packagingتغليف العينات  3.2.2.2.3

يتم اختيار العينات وتحديد طبيعة غالف العينات واختيار نوع وأبعاد الكبسوالت من ملـف              

 unpackaging الـتخلص  المعطيات اإلساسية وتحديد تاريخ وزمن التغليف وتاريخ وزمن  

 كما هو واضح في الشكل      بعد االنتهاء من القياس وارتفاع سماكة العينة ووزنها       من العينات   

)13( 

 
 

يبين المعطيات المتعلقة بتغليف العينات والعبوات المستخدمة للقياس وتاريخ وزمن 13 الشكل
 التغليف
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يمكننا تعديل وإضافة أي شيء يتعلق بتحضير العينات ونوعية الكبسوالت المستخدمة وتاريخ            

وذلك من خالل الدخول إلـى القائمـة   (unpackging) قياس  من الواالنتهاءوزمن التغليف 

 يمكننا التعـديل   Edit  ومن ثم بالضغط على التعليمة  Packging ةواختيار التعليماألساسية 

  ) 14( واإلضافة والتصحيح في حال وجود إدخاالت خاطئة كما هو واضح في الشكل 

 
 

كل كل ا 14 الش ين الش ات   يب ى المعطي وي عل ي تحت ذة الت ائي للناف ة بتغليلنه ات فالمتعلق  العين
 وإعدادها للتشعيع

 
 Measurementالقياسات   3.2.2.2.4

 ثم يتم اختيار قيـاس  (Series database)يتم الدخول إلى قائمة المعطيات المتعلقة بالعينات 

لمقاسـة   ليتم إضافة العينـات ا (Add)ومن ثم نضغط على إضافة measurement العينات 

حدد تاريخ وزمن بدء وانتهـاء قيـاس        ي. ومن ثم يتم اختيار الكاشف التي قيست العينات عليه        

 . قيمة البعد الهندسي للعينة عن سطح الكاشفوإدخالالطيف 

 

 
  يبين النوافذ التي من خاللها يتم إدخال جميع المعطيات المتعلقة بالقياسات15 الشكل
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 تعديل وإضافة أي شيء يتعلق بالمعلومات الخاصة بقياس العينات والكاشف المسـتخدم             يمكننا

والبعد الهندسي للعينة عن سطح الكاشف وكيفية وضع الكبسولة أثناء القياس  وذلك من خالل               

  ومن ثـم بالضـغط علـى     Measurementالدخول إلى القائمة األساسية واختيار التعليمة 

ا التعديل واإلضافة والتصحيح في حال وجود إدخاالت خاطئة كمـا هـو    يمكنن Editالتعليمة 

 ) 16(واضح في الشكل 

 

 
 

 . العيناتيبين الشكل النهائي للنافذة التي تحتوي على المعطيات المتعلقة بقياس 16 الشكل
 

  Activationالتشعيع  3.2.2.2.5
 عاختيار التشعي ثم يتم (Series database)عينات يتم الدخول إلى قائمة المعطيات المتعلقة بال

activation        ومن ثم نضغط على إضافة  (Add)   المشععة ومن ثم يـتم       ليتم إضافة العينات

 كمـا هـو     اختيار موقع التشعيع المستخدم وبعد ذلك نحدد تاريخ وزمن بدء وانتهاء التشـعيع            

 . )17(واضح في الشكل 
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 )الخ.. الموقع المستخدم، مدة التشعيع ، التدفق( يبين المعطيات المتعلقة بتشعيع العينات 17 الشكل
 

يمكننا تعديل وإضافة أي شيء يتعلق بالمعلومات الخاصة بتشعيع العينات وموقـع التشـعيع              

 وترتيب العينات في الكبسولة  وذلك من خالل الدخول إلى القائمة األساسية واختيار التعليمـة              

Activation  ومن ثم بالضغط على التعليمة  Edit  يمكننا التعديل واإلضافة والتصحيح في 

  ) 18( حال وجود إدخاالت خاطئة كما هو واضح في الشكل 

 

 
 

 يبين المعطيات المتعلقة بتاريخ وزمن بدء وانتهاء التشعيع وموقع التشعيع وترتيب 18 الشكل
 في كبسولة التشعيعالعينات 
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  Spectrum analysisف الطيتحليل    3.2.3
 المعـايرات   تثبيت جميع . عطيات الضرورية الالزمة للبرنامج   بعد االنتهاء من إدخال جميع الم     

تجميع طيف لمنبع نقطي لحساب النسبة بـين مسـاحة          . )معايرة الطاقة ، الكفاءة     (الضرورية  

، Cs-137(لية لجميع القمم الموجودة في هذا الطيـف         القمة الضوئية لهذا المنبع والمساحة الك     

Co-60 ،Eu-152....... الخ (Peak to total Raito PPT.  جمع طيف الخلفية األرضـية 

نبدأ بتحليل األطياف، نختار العينة ومن ثم نقوم بالضغط على خيار تحليـل كامـل               . وإدخاله

ت في القمة الضـوئية حيـث    ويمكن هنا إجراء بعض التحسيناAnalyze all peaksالطيف 

يمكننا إضافة أو حذف قمم مفترضة للطيف قبل أو بعد القمة المدروسة إذا كان ذلك يساعد في                 

 Modify estimate وذلك من خالل اختيـار  عملية تحسين شكل القمة وتخفيض قيمة الخطأ

and fit .هذا التحليل  تعليمة حفظبعد ذلك نختار write peak area to file    

 
 Viewالعرض    3.2.4

 :يمكننا من خالل هذه التعليمة عرض ملخص مايلي

 
   Historyالعينةتاريخ لمحة عن  3.2.4.1

 وأوزانهـا   وزمن اإلنتهاء من العينات التغليف، التشعيع، القياس يمكننا التأكد من كل من زمن       

 ).19(وماهية العينات كما يوضح الشكل 

 

 
 

لخص عن كل ما يتعلق بالعينة وزن، تشعيع، قياس، الكاشف المستخدم  يبين م19 الشكل
 ومسافة العينة عن الكاشف
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 Raw for fitted spectraشكل الطيف  3.2.4.2
يمكننا التأكد من معايرة الطاقة من خالل التعرف على القمم الضوئية للطيف قبل إجراء عملية               

 Chisqrبعض المعالجات لتحسـين     التحليل للطيف وتحسين شكل القمم التي ربما تحتاج إلى          

 ). 20(كما هو واضح في الشكل 

 
 

 z-score يبين شكل الطيف وقيم الـ 20 الشكل
 

 peak fit viewsتحسين شكل القمة  3.2.4.3
من العمل على تحسين شـكل القمـم مـن خـالل            ) 21(يمكننا كما هو واضح في الشكل       

 إجراءها على هذه القمم مجموعة من التعديالت التي يمكن 

 
  يبين كيفية معالجة بعض اإلضافات على القمة الضوئية21 الشكل
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 معايرةالمنحنيات  3.2.4.4
 جميع أشكال معايرة الكفاءة والطاقة ونسبة المسـاحة         عرضيمكننا بعد االنتهاء من المعايرات      

للكاشف علـى االرتفـاع    Peak to total ratio تحت قمة محددة إلى المساحة الكلية للطيف 

 )22(المستخدم للقياس كما هو مبين في الشكل 

 
 

 )peak to total ratioالطاقة، الكفاءة و ( يبين منحنيات المعايرة 22 الشكل
 

  Map of flux parameterخارطة التدفق النتروني  3.2.4.5
ي على طول كبسولة التشعيع اعتماداً على رقـائق         توزع التدفق النترون   ) 23( يوضح الشكل   

  المستخدمة كعينات عيارية لحساب تركيز العينات (Al-0.1% Au)المقارن العياري 

 
 

  توزع التدفق النتروني على طول كبسولة التشعيع23 الشكل
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 Graphical interpretationشكل الطيف قبل وبعـد المعالجـة    3.2.4.6
results  
الطيف األساسي الناتج من برامج التجميع الطيفي المسـتخدمة فـي           شكل  يمكننا المقارنة بين    

-k0والطيف الناتج بعد المعالجة بواسـطة برنـامج         كما يظهر في أعلى الشكل التالي       المخبر  

IAEA                  حيث حذفت منه قيم الخلفية األرضية  كما هو مبين في الجزء األخير مـن الشـكل 

 المحسوب من خالل الفرق في التعداد بين الطيفـين           Z-scoreظ بينهما قيم الـ     التالي ونالح 

 )24(كما هو مبين في الشكل 

 
 

 k0-IAEA يبين شكل الطيف قبل وبعد التحليل بواسطة 24 الشكل
 

  Numerical resultsالنتائج  3.2.4.7
 وعينات المقارنـة    لعينات المدروسة ا في    وقيم حد الكشف   لعناصرا يمكن إظهار نتائج تحليل   

المحسـوب  ) الحراري، فـوق الحـراري والسـريع      (كما يمكننا إظهار قيم التدفق النتروني       

من خالل الرقائق المعدنية العيارية المستخدمة لحساب تركيـز          k0-IAEAبواسطة برنامج   

 )25(كما هو واضح في الشكل العناصر  
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  يبين أحد الطرق التي يمكن عرض النتائج بها لكل عينة على حده25 الشكل

 
 

  Irradiation facilityمواقع التشعيع   3.2.5
 كما هو   (f,α)يمكننا اختيار موقع التشعيع المطلوب وقيمة التدفق النتروني وثوابت هذا الموقع            

 )1(واضح في الشكل 

 
 

 Detectorsالكواشف   3.2.6
ات يحدد الكاشف المستخدم للقياس وإجراء معـايرة كـل مـن    قبل البدء بتحليل مجموعة العين    

 وقيـاس الخلفيـة األرضـية       FWHMالطاقة والكفاءة وعـرض القمـة عنـد المنتصـف           

Backgroundوحفظها . 
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   Experimentalالعمل التجريبي   4

  Fcd ( Cadimum Ratio)   الثابتحساب 4.1
جب حساب قيمة يالمفاعل واقع  التشعيع ضمن الخاصة بالتدفق النتروني  بمثوابت الحساب قبل 

 .  فوق الحراريةتمعامل التصحيح لنفوذية الكادميوم للنيتروناهي  وFcd( Cadimum Ratio)الـ 

 :طريقة العمل

  Al-Au(0.1%), Zr, Zn and Co:  رقائق آل من العناصر التالية  شععت

دة  1mm  بسماآة   Cadmium Sandwichميوم عت مجموعة الرقائق ضمن آبسولة آادشع −  لم

 . في موقع التشعيع الداخلي1E12 n.cm-2.s-1ساعتين  بتدفق نتروني 

دون استخدام آبسولة               − ائق ب اد شععت مجموعة أخرى من  الرق ي   (bare) ميومآ دفق نترون  بت

1E12n.cm-2.s-1موقع التشعيع الداخلي  لمدة ساعتين في. 

ات    − ائق  (قيست آافة العين ة مخت     )الرق رات زمني أ األحصائي        لفت ة بحيث يكون الخط لمساحة  للف

ل من       ة الضوئية أق د من     %5تحت القم رات تبري د فت اع    days 5-2 بع ى ارتف  عن  cm 20عل

اءة  Silena 3500 V على آاشف  ( gammapls 1.02)   ستخدام نظام غامااسطح الكاشف ،   بكف

ا     25%  ا استخدم نظام غام وط مع آاشف     W-gamma آم اءة بكف DSG 2500 v  مرب

40%. 

  Rcd:  Cadimum )  فـوق الحراريـة  تمعامل التصحيح لنفوذية الكادميوم للنيتروناحسب   −

ratio) 

 
  

  (f,α)حساب الثوابت النووية للمفاعل  4.2
 
 في حساب  والمستخدمة[3.4]  في المراجع قيم المعطيات النووية المأخوذة من الجداول1 الجدول
(f,α) 

El. Nuclide T1/2 
(unc. %) 

Eγ keV FCd Gepi Er,eV, 
(unc. %) 

Q0 (unc.) K0 
 (unc. %) 

Au 198Au 2.695 day 
(0.1) 

411.8 0.991 1 5.65 (7.1) 15.71 (1.8) ≡ 1 

Co 60Co 5.271 year 
(0.2) 

1173.2 1 1 16.9 (1.2) 1.993 (1.3) 1.32  
(0.8) 

69mZn 13.76 hr (0.15) 438.6 1 1 590 (10.0) 3.19 (1.4) 3.98 10-4 
(0.6) Zn 

65Zn 244.0 day 
(0.08) 

1115.5 1 1 2560 
(10.0) 

1.908 (4.9) 5.72 10-3 
(0.4) 

Zr 95Zr 64.02 day 
(0.016) 

756.7 1 0.983 6260 (4.0) 5.306 (3.3) 2.00 10-4 
(1.2) 
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 α و f   لحساب آل من قيم )1 (استخدمت الثوابت النووية المذآوره في الجدول
 
  في مفاعل منسرB2الخاصة بموقع التشعيع الداخلي  α و RCd  ،  f قيم الـ 2  الجدول

Time irradiation min 
Nuclide E 

(keV) 
T1/2 
min Bare Cd covered 

mass of Cd=1.41 g 
RCd f α 

198Au 411.8 3880.8 120 120 2.12 18.82 
60Co 1173.2 115435 120 120 9.72 18.35 
65Zn 1115.5 351792 120 120 7.94 19.88 
95Zr 756.7 92189 120 120 3.08 19.75 

Average of   f  values 19.21 

-0.0461 

 

( )
( ) )4..(..........

/G )(Q 1- R 
log

,ie,i0,iCd,,

,

ithiCd

ir
i GF

E
y

α

α−

=

 

( )[ ] )5........(/G )(Q 1- R loglog ,ie,i0,iCd,,, ithiCdiri GFEy αα −−=  

 
Cd-ratio, MNSR B2 (15.7.2005), alpha= - 0.0421

y = 0.0421Ln(x) - 1.3186
R20.9215 = 

-1.30
-1.25
-1.20
-1.15
-1.10
-1.05
-1.00
-0.95
-0.90

1 10 100 1000 10000
Log Er, eV

yi

 
 Er و لوغاريتم Cd-ratio المحسوبة من خالل رسم نتائج قيم αيبين قيمة  26 الشكل
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 تحضير العينات 4.3
، بينما تجفد العينات السائلة  °C 100-85تجفف العينات الصلبة باستخدام المجفف بالدرجة 

يوزن في عبوات . ، ومن ثم تطحن لتصبح بودرة ناعمةFreeze dryingباستخدام المجفدة 

تربـة، نباتيـة،    ( ملـغ مـن العينـات المدروسـة          300 - 200من البولي أتيلين حوالي     

الستخدامها كعينات عيارية في الطريقة     مرجعية عيارية   وتوزن عينات   ) الخ......بيولوجية

 نفـس طبيعـة     يفضل أن تكون مـن     k0-methodالنسبية وعينات مقارنة في طريقة الـ       

 .العينات المدروسة

وهو في حالتنـا  ) single comparatorالمقارن المفرد (المعدنية العيارية رقائق التوزن  

 15-10، يتراوح وزن الرقائق بين (Al-0.1%Au) ذهب -خليطة المينومهنا عبارة عن 

mg    تغلـف الرقـائق بعـد      .  مم 5مم وقطرها بحدود     0.3 بحدود   تبلغ سماكة الرقاقة    كما

  .وزنها مباشرة بالنايلون

 
 تشعيع العينات 4.4

من أجل دراسة النيوكليدات قصيرة نصـف العمرتشـعع         : التشعيع القصير   4.4.1

في الطريقة النسـبية واحـدة تلـو        العينات المدروسة والعيارية المرجعية وعينات المقارنة       

 single) والعيـاري المقـارن    المدروسةاألخرى تحت نفس الشروط، بينما تشعع العينة

comparator)  ـ  طريقة  باستخدام  في نفس الوقت   مقارنة وعينات ال  (  حيث يوضعان  k0 ال

 . في نفس كبسولة التشعيع)العينة والعياري

 
  من أجل دراسة النيوكليدات متوسطة وطويلة نصـف العمـر      :التشعيع الطويل  4.4.2

  التشـعيع   ضمن نفس كبسولة    وعينات المقارنة  العينات العيارية ،  توضع العينات المدروسة  

 عينـات   k0في حالة اسـتخدام طريقـة        بينما يضاف    ، الطريقة النسبية  باستخدام بالتناوب

رقاقة ذهب، عينة مدروسة، عينة     ( حيث توزع رقائق الذهب بين العينات       المقارن العياري   

 .)27( كما في الشكل )الخ.....عيارية، رقاقة ذهب 
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 نات داخل كبسولة التشعيع يوضح توضع العي27 الشكل

 
 

  العينات قياس 4.5
وذلك لتجنب التلوث الذي قد يـنجم       ) غير مشععة (تنقل العينات المشععة إلى كبسوالت نظيفة       

 .عن الملوثات الموجودة في مادة البولي أتيلين

على نفس االرتفاع عن سـطح       وعينات المقارنة     تقاس العينات المدروسة والعيارية المرجعية    

ند استخدام الطريقة النسبية، بينما تقاس العينات المدروسة والعينات العيارية ورقائق           الكاشف ع 

كما أنـه يمكـن     .الذهب على ارتفاعات مختلفة عن سطح الكاشف وذلك بحسب نشاطية العينة          

بينمـا  ) ثالثة قياسات على األقـل    ( العينات المدروسة والعيارية بعد فترات تبريد مختلفة         قياس

 في حالة اسـتخدام   مرة واحدة فقط وعلى ارتفاع محددComparators رقائق يكفي قياس ال

 . بينما هذا غير ممكن في حالة الطريقة النسبية في التحليل بالتنشيط النترونيk0طريقة الـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العينات المدروسةرقائق الذهب

 العينات المرجعية
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 Applicationsالتطبيقات  5
 .  البيولوجيةعيناتالتحديد العناصر األساسية وعناصر األثر في   5.1

حللت عينات الفطر الواردة من الوكالة الدوليـة   ) Mushroomة فطرنباتي(   5.1.1

 الذي يشارك به العديد مـن   Proficiency testللطاقة الذرية ضمن برنامج فحص األداء 

: طريقتي التحليل بالتنشيط النترونـي    استخدامت  . المخابرالمخابر حول العالم لفحص أداء      

-k0 وطريقـة المقـارن المفـرد        تحاليل الروتينيـة     المعتمدة في المخبر لل    الطريقة النسبية 

method الجديدة والتي نحاول تطبيقها ضمن عمل المخبر الروتيني. 

 k0-methodيبين مقارنة بين نتائج العناصر باستخدام الطريقة النسبية وطريقة  3  الجدول
k0-standardization method  Relative method SAEC  

Element Conc. 
 (mg/kg) 

Std 
 (mg/kg) 

rstd. 
 %  

(n) Conc.  
(mg/kg) 

Std  
(mg/kg) 

rstd, 
 % 

(n)
Diff 
% 

Ag 1.27 0.03 2.00 5      
Al     83.64 2.00 2,39 3  
As 0.43 0.07 16.32 5 0.36 0.03 9,02 3 -16,28 
Au 0.0017 0.0002 11.07 5      
Ba     6.33 1.99 31,44 3  
Br 1.35 0.76 56.03 5 0.83 0.03 4,21 3 -38,52 
Ca 173 43 24.80 4 185 35 18,68 3 6,94 
Cd 2.67 0.14 5.39 5 1.67 0.08 5,05 3 -37,45 
Ce     0.163 0.023 13,93 3  
Co 0.043 0.005 11.43 5 0.044 0.005 11,97 3 2,33 
Cr 0.88 0.11 11.98 5 0.78 0.12 14,78 3 -11,36 
Cs 15.3 0.3 1.83 5      
Cu 88 43 49.30 2 38 3 8,41 3 -56,82 
Fe 124 8 6.52 5 122 11 9,24 3 -1,61 
Hf 21.5 0.4 1.98 5      
Hg 0.17 0.02 11.36 5 0.33 0.07 20,29 3 94,12 
In 0.57 0.07 12.47 5      
K 35973 564 1.57 5 36014 283 0,79 3 0,11 
La 0.096 0.011 11.38 5      
Mn     17.639 0.679 3,85 3  
Mo 0.16 0.11 69.82 5      
Na 416 5 1.22 5      
Ni     0.30 0.06 20,01 3  
Rb 416 9 2.28 5      
Sb 0.019 0.003 17.33 3 0.104 0.009 8,92 3 447,37 
Sc 0.174 0.003 2.00 5      
Se 0.44 0.03 6.56 5 0.41 0.04 10,28 3 -6,82 
Tb 0.013 0.002 14.05 5      
Th 0.14 0.01 9.45 5      
U 0.31 0.02 6.35 5      
V     0.16 0.03 19,07 3  

Yb 0.42 0.02 3.78 5      
Zn 181 4 2.35 5      
Zr 959 23 2.40 5      
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 )اوالذر فول الصويا (نباتية  5.1.2
لوكالة الدولية  ات الذرا والوارد للمخبر من قبل ا      حللت عينات من فول الصويا وعينات من نب       

لكي تكون  مرشحة  ، هذه العينات    باستخدام طريقتي التحاليل بالتنشيط النتروني      للطاقة الذرية   

 التي تقوم الوكالة الدولية بتحضيرها وإصدار شهادة تحليل         مرجعيةال عياريةالعينات  إحدى ال 

 .ر في بعض الدولمرجعية الحقا اعتماد على مشاركات المخاب

 

 k0-method  يبين مقارنة بين نتائج العناصر باستخدام الطريقة النسبية وطريقة 4  الجدول
INCT-SBF-4 INCT-CF-3 

INAA-K0-method INAA-Relative method INAA-K0-method INAA-Relative method
Element Conc. 

 (mg/kg) 
Std. 

 (mg/kg) 
Conc. 

 (mg/kg) 
Std. 

 (mg/kg) 
Conc.  

(mg/kg) 
Std. 

 (mg/kg) 
Conc.  

(mg/kg) 
Std. 

 (mg/kg) 
As     0.007 0.001 
Au       
Ba 6.28 0.09 7.87 0.41 0.873 0.001 
Br 2.34 0.02 2.70 0.11 0.411 0.017 0.424 0.035 
Ca 2285 5 2655 47 113 18 
Cd       
Ce   0.051 0.008 365 28 
Co 0.088 0.001 0.106 0.002 0.013 0.003 
Cr 0.078 0.007 0.079 0.011 0.036 0.005 
Cs 0.128 0.001 0.137 0.005 0.004 0.001 
Eu   0.0025 0.0002 0.0019 0.0003 
Fe 82.0 2.0 101 5 28.2 1.5 38.1 1.6 
Hf       
Hg       
K 23341 179 28070 1398 3109 53 3637 164 
La   0.021 0.001 0.009 0.001 
Mo 5.50 0.08 7.27 0.32 0.14 0.01   
Na 3.37 0.39 2.53 0.28 3.14 0.56 1.77 0.19 
Nd       
Rb 29.9 0.4 35.5 1.6 0.90 0.07 1.00 0.05 
Sb   0.004 0.001 0.0059 0.0003 0.006 0.001 
Sc 0.0066 0.0002 0.0072 0.0002 0.0016 0.0001 0.0028 0.0004 
Se   0.016 0.002 0.018 0.002 
Sm   0.0027 0.0005 0.0019 0.0003 
Sr 10.1 1.1 9.88 0.45   
Ta       
Tb       
Th 0.0074 0.0022 0.007 0.001 0.0040 0.0004 
U       

Yb       
Zn 49.4 0.1 52.4 3.0 19.2 0.6 20.4 0.9 
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عياريـة   في عينة تربة     تحديد العناصر األساسية وعناصر األثر       5.2
 .k0بواسطة طريقة الـ  ) NIST 2709  Soil(مرجعية 

 
في تحليـل    التي يجري العمل على اعتمادها في المخبر         k0للتأكد من دقة وصحة طريقة الـ       

المعهد الـوطني   المحضرة في  NIST 2709 العيارية المرجعيةالعينة حللت عينات التربة، 
 . NIST األمريكي لتحضير العينات العيارية 

 
 ug/gبين مقارنة بين القيم المحسوبة والقيم المرجعية لعينة عيارية تربة ي 5  الجدول

Calculated (n) Certified Non-certified 
Element Conc. Std rsd.% Conc. Std 

Ag 0.49 0.08 16 3 0.41 0,03  
Al 82617 2051 2.48 3 75000 600  
As 18.7 0.2 1.07 3 17.7 0,8  
Au 0.18 0.04 22.56 3 0,3 
Ba 829 5 0.55 3 968 40  
Br 7.01 0.03 0.38 3  
Ca 18460 924 5.01 3 18900 500  
Ce 45.2 0.2 0.33 3 42 
Co 13.5 0.03 0.22 3 13.4 0,7  
Cr 133 1 0.93 3 130 4  
Cs 5.84 0.06 0.97 3 5,3 
Dy 3.21 0.17 5.38 3 3,5 
Eu 0.97 0.02 2.52 3 0,9 
Fe 35893 56 0.15 3 35000 1100  
Ga 20.6 0.3 1.49 3 14 
Hf 4.18 0.08 1.81 3 3,7 
Hg 1.49 0.04 2.39 3 1.4 0,08  
K 21066 524 2.49 3 20300 600  
La 22.9 0.2 0.79 3 23 
Mg 14770 2026 13.7 3 15100 500  
Mn 580 11 1.82 3 538 17  
Mo 3.05 0.77 25.31 3 2 
Na 12482 61 0.48 3 11600 300  
Nd 20.03 0.88 4.39 3 19 
Rb 95.2 0.6 0.62 3 96 
Sb 8 0.15 1.89 3 7.9 0,6  
Sc 12.3 0.04 0.34 3 12 
Se 1.21 0.17 14.04 3 1.57 0,08  
Sm 3.63 0.04 0.99 3 3,8 
Sr 219 12 5.44 3 231 2  
Ta 0.73 0.02 2.49 3 0.74 0,05  
Tb 0.5 0.01 2.48 3  
Th 10.9 0.1 1.34 3 11 
Ti 3493 229 6.56 3 3420 240  
U 3.08 0.06 1.85 3 3 
V 129 4 2.86 3 112 5  

Yb 1.9 0.04 2.19 3 1,6 
Zn 110 2 2.19 3 106 3  
Zr 162 10 6.08 3 160 
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 بيئية العناصر األساسية وعناصر األثر في عينة  تحديد 5.3
وتطابقهـا مـع    k0-Standaradization methodلتحديد مدى دقة طريقة المقارنة المفردة 

 Domestic sludgeنفايـات منزليـة    (عيارية مرجعيـة  الطريقة النسبية حللت عينة بيئية

NIST- 2781 ( معهدمن  National Institute of standard and technology   الـذي 

 .مرجعيةالعيارية العينات  العديد من الحضرتييقوم 

   

 لعينة  مقارنة بين النتائج المرجعية والمحسوبة بطريقتي التحليل بالتنشيط النتروني 6  الجدول  
 Nist -2781بيئية 

INAA k0 method 
Calculated 

INAA Relative 
method Calculated Certified  Non-certified El. 

Conc. Unc.   Conc. Unc. Conc 
Ag 98.0 3.5 76 5   98 
Al 17757 659 16479 330   16000 
As 8.18 0.51 6.99 0.49 7.82 0.31  
Ba 689 28 697 42    
Br 15.4 0.6 11.6 0.3    
Ca 38131 1702 35560 1300   39000 
Cd 12.6 1.5   12.78 0.77  
Cl 3043.2 148.4 2645 53    
Co 6.63 0.24 6.02 0.12    
Cr 210 8 192 6   202 
Cs 0.78 0.15 0.71 0.07    
Cu 738 112 603 30 627.4 12.5  
Dy 4.40 0.32      
Fe 29028 1020 26845 268   28000 
Hg 3.97 0.24   3.64 0.25  
K 5635 457 4645 46   4900 
La 22.3 0.9 22.0 0.9    
Mg 7146 766 5464 109   5900 
Mn 896 32 878 9    
Mo 41.8 1.8 91 8 46.7 3.3  
Na 2281 83 2162 43   2100 
Nd 18.1 3.7      
Rb 17.6 1.6      
Sb 8.26 0.29 8.14 0.16    
Sc 72.6 2.7 75 1    
Se 14.6 0.7 14 2 16.0 1.6  
Sm 3.06 0.16 5.32 0.16    
Sr 211 39      
Ta 3.57 0.13      
Tb 0.62 0.03      
Th 6.17 0.22      
Ti 3878 376 3279 164   3200 
U 36.6 1.3 45 3    
V 105 5 95 2    

Yb 2.80 0.11      
Zn 1223 43 1137 11 1273 51  
Zr 348 58      
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 تحليل عينات تربة ونباتية وغبار من منطقة معمل أسمنت طرطوس  5.4
  العينـات في تحليل k0-Standaradization methodبعد التأكد من إمكانية تطبيق طريقة 

(  قمنا بتطبيق هذه الطريقة على عينـات حقيقيـة         ) الخ.....،عينات تربة ،  بيولوجية(المختلفة  

دراسة تركيز عناصـر    بهدف  أسمنت طرطوس   جمعت من محيط معمل     ) نبات، تربة وغبار  

 ومدى تأثير معمل األسمنت على المناطق الزراعية        األثر والعناصر الرئيسية في هذه العينات     

 أسـمنت حول معمل   ) ثالثين موقع ( عدة مواقع    معت عينات التربة والنبات من    ُج. المحيطة به 

 نات من منـاطق بعيـدة  بعض العيأيضاً  وجمعت  كيلومتر15 بدائرة قطرها حوالي    طرطوس

بينمـا  . لمقارنـة من أجل ا   وذلك   )مناطق نظيفة ال يوجد أي مصدر للتلوث فيها        (عن المعمل 

    .جمعت عينات الغبار الساقطة من المعمل منطقة قريبة جداً من المعمل

 
  في عينات التربةالقيمة الصغرى والعظمى وقيمة الوسطي لبعض العناصر  7  الجدول     

 min max average std RSD Median n 
 µg/g µg/g µg/g µg/g %   

Al 23566 81680 50470 15695 31 52021 30 
As 2.02 15.08 6.79 3.81 56.11 7.09 30 
Ba 66 501 191 108 56 161 30 
Br 5.69 25.51 11.58 4.90 42.31 10.54 30 
Ca 3113 251101 90722 76288 84 86964 30 
Ce 30.2 103.0 51.3 23.8 46.5 39.1 30 
Co 15.6 74.2 38.3 15.6 40.8 37.0 30 
Cr 129 373 239 64 27 223 30 
Cs 0.45 4.22 1.60 1.02 63.41 1.24 30 
Eu 0.87 2.16 1.37 0.34 25.10 1.32 30 
Fe 30902 130991 61788 24252 39 60330 30 
Hf 1.50 15.22 4.47 3.18 71.21 3.32 30 
K 1897 5846 3904 855 22 3801 30 
La 16.2 40.3 25.2 9.6 37.9 20.1 30 
Lu 0.08 0.72 0.38 0.14 37.33 0.35 28 
Mg 3635 22036 12404 5348 43 11322 30 
Mn 332 1632 982 404 41 844 30 
Na 792 10539 3175 2971 94 1454 30 
Nb 5.28 31.90 10.73 6.71 62.60 8.46 30 
Nd 7.15 68.00 25.72 12.57 48.85 22.09 30 
Ni 45 218 109 45 41 107 30 
Rb 8.63 61.64 25.33 13.23 52.22 21.06 30 
Sb 0.15 0.91 0.45 0.21 46.95 0.44 30 
Sc 6.74 25.92 15.85 4.93 31.12 16.07 30 
Sm 3.26 8.21 5.25 1.67 31.93 4.53 30 
Sr 53 623 221 135 61 208 30 
Ta 0.60 2.44 1.39 0.49 35.16 1.27 30 
Tb 0.38 1.07 0.66 0.20 30.74 0.60 30 
Th 1.96 9.43 4.23 2.42 57.23 2.82 30 
Ti 3675 25078 8930 4975 56 7528 30 
U 0.69 3.68 1.59 0.72 45.73 1.57 30 
V 83 401 151 74 49 125 30 

Yb 1.23 4.30 2.28 0.86 37.73 1.95 30 
Zn 38 127 88 24 28 95 30 
Zr 88 600 173 122 70 125 30 
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 القيمة الصغرى والعظمى وقيمة الوسطي لبعض العناصر في عينات ورق الزيتون   8  الجدول
 min max average std RSD Median n 
 µg/g µg/g µg/g µg/g %   

Al 46 479 197 116 59 162 30 
As 0.01 0.07 0.04 0.02 47.10 0.05 16 
Ba 9.65 47.00 32.25 16.81 52.14 36.17 15 
Br 8.83 20.09 13.14 2.74 20.82 13.27 30 
Ca 13677 36856 23072 6099 26 22231 30 
Ce 0.06 2.69 0.30 0.48 159.27 0.21 30 
Cl 859 4255 2178 833 38 1995 30 
Cr 0.34 2.93 1.05 0.75 71.21 0.81 30 
Cu 1.53 7.43 4.88 1.59 32.57 4.65 30 
Eu 0.003 0.011 0.006 0.002 39.136 0.005 30 
Fe 76 547 214 132 61 164 30 
I 0.82 2.12 1.25 0.31 24.42 1.18 30 
K 3934 10338 6916 1779 26 6822 30 
La 0.05 0.20 0.12 0.04 32.29 0.11 22 
Mg 1187 2731 2024 457 23 2069 30 
Mn 18.7 43.8 31.4 6.8 21.7 31.0 30 
Na 153 1110 395 225 57 328 30 
NI 0.19 0.84 0.54 0.20 37.03 0.51 27 
Pa 0.008 0.153 0.027 0.027 99.39 0.022 30 
Rb 2.41 15.14 5.40 3.08 57.09 5.16 30 
Sb 0.004 0.046 0.020 0.011 56.52 0.018 28 
Sc 0.0005 0.13 0.046 0.033 71.7 0.034 30 
Sr 21.91 98.09 47.73 22.92 48.03 43.78 27 
V 0.22 1.62 0.73 0.41 55.98 0.61 30 
Zn 1.42 27.19 13.38 8.45 63.16 16.67 30 
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  تركيز بعض العناصر في عينة الغبار   9  الجدول
 Conc. Unc. n 
 µg/g µg/g  

Al 26639 318 3 
As 1.64 0.17 4 
Ba 53 9 4 
Br 1.92 0.42 4 
Ca 424351 3533 3 
Ce 16.91 0.40 4 
Co 15.7 0.7 4 
Cr 118 3 4 
Cs 0.37 0.01 4 
Eu 0.69 0.02 4 
Fe 32727 650 4 
Hf 1.40 0.06 4 
K 2414 214 4 
La 9.54 0.31 4 
Lu 0.25 0.06 4 
Mg 10690 174 3 
Mn 486 7 3 
Na 4409 29 4 
Nb 3.22 0.10 4 
Ni 71 3 4 
Rb 8.01 0.40 4 
Sb 0.42 0.34 4 
Sc 9.67 0.21 4 
Sm 2.08 0.02 4 
Sr 508 10 4 
Ta 0.47 0.01 4 
Th 1.19 0.03 4 
Ti 3863 77 3 
U 1.07 0.07 4 
V 84 1 3 

Yb 0.93 0.05 4 
Zn 53 10 4 
Zr 67 7 4 
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 تحليل الخالئط المعدنية  5.5
 : تحليل خليط ألمينيوم5.5.1

 
   INAA k0  ترآيز بعض العناصر في خليطة المينوم بطريقة  10  الجدول

Unc. % Concentration % Element 
3.9 92.7 Al 

0.04 0.87 Cu 
0.02 0.42 Fe 
0.20 1.17 Ni 
0.18 3.44 Sn 

 0.30 > Ti 
0.001 0.024 Zn 

 
 

 )حشوات سنية(تحليل خالئط معدنية   5.5.2
 

 
 INAA k0 في خالئط معدنية تستخدم في الحشوات السنية بطريقة Mo و  Cr, Ni ترآيز الـ  11  الجدول

 خليطة معدنية 9920 خليطة معدنية 9921 خليطة معدنية 9922 خليطة معدنية 9923

Conc. ± Unc. 
% 

Conc. ± Unc. 
% 

Conc. ± Unc. 
% 

Conc. ± Unc. 
% 

Element 

9.96 ± 0.9 16.6 ± 1.0 10.3 ± 0.8 19.8 ± 1.2 Cr 
51.4 ±  2.5 43.2 ±  2.1 53.4 ±  2.8 41.8 ±  2.6 Ni 
5.34 ± 0.29 5.99 ± 0.27 5.41 ± 0.23 7.35 ± 0.31 Mo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42

 :النتائج والمناقشة 6
 
 الي عشر سنوات من العمل في مخبر بالتحليل بالتنشيط النتروني بالطريقـة النسـبية   حو بعد

(Relative-INAA)            بدأ التفكير جدياً بإدخال تقنية جديدة تعتمد على الطريقة المطلقة بشكل ،

-k0طريقة المقـارن المفـرد      بوتسمى  حيث تعتمد على تشعيع العينات مع مقارن وحيد         كبير  

standardization method  .     يتطلب هذا التعديل الكثير من العمـل فـي البدايـة لتثبيـت

المعطيات النووية ولحسن الحظ هنالك الكثير من المعطيات النووية المحسوبة بدقة عالية مـن              

 .قبل بعض العلماء و حاجة إلعادة حسابها

خوذة مـن   والمأ f , αإلى الثوابت النووية المستخدمة من أجل حساب قيم ) 1(يشير الجدول 

 ]3،4[المراجع الدولية 

  :Rcd )  فـوق الحراريـة  تقيم معامل التصحيح لنفوذية الكادميوم للنيترونـا ) 2(يبين الجدول 

Cadimum  ratio)نتائج التـي حصـلنا   الالحظ من خالل ي .  بالنسبة للرقائق المعدنية المستخدمة

 بأن   )2( ما هو واضح في الجدول      ك مفاعل منسر للمواقع الداخلية في    عليها للثوابت النترونية    

شورة عالميـاً   ن والنتائج الم   التي حصلنا عليها في هذا العمل      هنالك تطابق كبير بين هذه النتائج     

باسـتخدام   التي حسبناها المذكورة سابقاً و  تشير النتائج    كما   .]7 [لمثل هذا النوع من المفاعالت    

الذي كان  Menno Blaauwمن قبل الخبير  كانت مطابقة تماماً للقيم المحسوبة Excel برنامج

 كما يالحظ أيضـاً التوافـق       .الذي هو من إعداده    k0-IAEAبرنامج  باستخدام  في مهمة للقطر    

 والقيمة المحسوبة من خـالل المنحنـي الـذي    Excel  المحسوبة بواسطة برنامج  αبين قيمة

دمة والطاقة الطنينية الفعالـة      للرقائق المعدنية المستخ   RCdيعتمد بشكل أساسي على العالقة بين       

Er 26( كما يبين الشكل.( 

 
( مقارنة بين القيم المحسوبة باستخدام طريقتي التحليل بالتنشـيط النترونـي            ) 3(يبين الجدول   

حيث يالحـظ إن    ) الفطر(لعينات نباتية   ) k0-standardizatioالطريقة النسبية وطريقة الـ     

المحسوبة وفقـاً     هو أكثر ألن عدد العناصر        k0تقنية  عدد العناصر المحسوبة باالعتماد على      

للطريقة النسبية ترتبط بشكل أساسي بعدد العناصر ذات التركيز المعروف بدقـة أي تركيـز               

  .(Certified) محدد بصحة ودقة عاليتين
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عينـات فـول الصـويا والـذرا        التطابق الكبير بين نتائج     ) 4(يالحظ من خالل الجدول رقم      

) 5(يبين الجـدول    كما   . في التحليل بالتنشيط النتروني    قاً للطريقتين المستخدمتين  المحسوبة وف و

 Nist 2709 soilللعينة المرجعية العيارية التوافق الكبير بين القيم المرجعية والقيم المحسوبة 

 .k0 والمحسوبة وفقاً لطريقة الـ

لمحسوبة بكال الطريقتين لعينـة     إلى التطابق بين القيم المرجعية والقيم ا      ) 6(يشير الجدول رقم    

، حيث يالحظ أن القـيم الناتجـة عـن    Nist 2781 Domestic sludge النفايات المنزلية  

 ويعود هذا إلـى العمـل    هي األقرب للنائج المرجعية أكثر من الطريقة النسبية     k0طريقة الـ   

ساب تراكيز العينات   الكبير الذي تم على تحديد قيم الثوابت النووية التي تدخل في معادالت ح            

توضـح  . من قبل العديد من العلماء حول العالم واللذين يعملون في مجال فيزياء المفـاعالت             

القيم الصغرى والعظمى وقيم الوسطي واالنحراف المعياري النسبي لعينـات          ) 7،8(الجداول  

يـة  النبات والتربة في ثالثين موقع موزعة حول معمل أسمنت طرطوس وبعض المناطق الخال  

تركيز بعض العناصر في عينات الغبار الناتجة عن معمل         ) 9(بيمنا يبين الجدول    . من التلوث 

  .k0-standardizationاألسمنت محسوبة وفقاً لطريقة 

 المحسوبة وفقاً لطريقة الـ     تركيز العناصر في بعض الخالئط المعدنية     ) 10،11(تيبن الجداول   

k0        عياري مناسب لهذا النوع من العينـات ولكـن           ، حيث كان من الصعب إيجاد أو تحضير 

 . تعتبر حالً مناسباً لمثل هذا النوع من العينات وتعطي نتائج دقيقة بشكل كبيرk0طريقة الـ 

 

 

 :الخالصة 7
 فـي   k0-standarizationالتي توصلنا إليها بأنه يمكن تطبيق  طريقـة الــ   نتائج التبين 

، كما إنها توفر الكثير من العينات العيارية المرجعية         التحليل بالتنشيط النتروني بشكل روتيني      

وتلغي تماماً دور طبيعة العينة العيارية التي من المفترض استخدامها في حال تطبيق الطريقة              

كما أنه وللمرة األولى تمكنا من تحليل عينات الخالئط المعدنية باستخدام هذه الطريقة             . النسبية

ق النتروني بشكل دائم وحسابه وحساب تغيره على طول كبسوالت          كما أنه يمكننا مراقبة التدف    .

المستخدمة فـي ضـبط     ) رقائق الذهب ( التشعيع، أيضاً يمكننا إعادة استخدام الرقائق المعدنية        

التدفق النتروني وحساب تراكيز العناصر في العينات بعد فترة شـهر تقريبـاً مـن التشـعيع                 

 من خالل التطابق بين القـيم        عاليتين كما هو مالحظ    تتمتع هذه الطريقة بدقة وصحة     .السابق

 .المرجعية للعينات العيارية والقيم المحسوبة
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 كلمة شكر 
 التشـجيع المتواصـل    علـى   للسيد الدكتور المدير العام ابراهيم عثمان        الجزيل   نتوجه بالشكر 

بالشـكر إلـى   كما نتوجه   .  التقنية الجديدة ضمن عمل المخبر      وإدخال هذه  المشروعإلنجاز هذا 

 كمـا   .السيد وسيم شمس واآلنسة ليا خبازة على مساهمتهم في إنجاز بعض أعمال هذا البحث             

 على الجهود المبذولـة إلنجـاز بعـض          منسر مفاعلنود أن نشكر كافة العاملين ضمن طاقم        
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