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 مستخلص
 

اليورانيوم في المياه بشكل متزامن نظائر  و٢٢٦تطوير طريقة لتعيين الراديومالحالي جرى في العمل 

 عن ٢٢٦ اعتمدت الطريقة على قياس الراديوم.الطبيعيةاستخدام عداد وميض السائل منخفض الخلفية ب

 أما نظائر اليورانيوم .لمدة شهرد خزن العينة بعإشعاعياً  المتوازن معه ٢١٤طريق تعيين وليده البولونيوم

)234U+238U+236U ( ٢٢٦ مجموع إصدارات ألفا بعد طرح قيمة الراديوممنفي العينة فيجري حسابها 

، والحد األدنى لكشف لتر/بكرل 0.049المقدار  بهذه الطريقة ٢٢٦بلغ الحد األدنى لكشف الراديوم. منها

 0.32±  المقدار٢٢٦الراديوملتعيين وقد بلغ حد التكرارية  ،لتر/كرلب 0.176مجتمعة  اليورانيومنظائر 

بلغ بالنسبة فالخطأ النسبي للطريقة أما  ،اليورانيومنظائر لتعيين لتر بالنسبة /بكرل 0.9±لتر والمقدار/بكرل

تحليل عينات أيضاً نتائج في التقرير عرض بالنسبة لنشاط اليورانيوم % ١٨,٢و% ٩,٥ ٢٢٦لراديومل

 .، والتي دلت على سهولة وجودة الطريقةرية وطبيعية مختلفةعيا
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 مقدمة .1
ذو أهمية كبيرة   وخاصة مياه الشرب    لمياه الطبيعية    واليورانيوم الكلي في ا    ٢٢٦لراديوم  تراكيز ا  تعيينُيعد  

دراسـات  لأو   من الناحية اإلشعاعية  البشري  لالستخدام  تحديد صالحية الماء    ل  والصحية في الدراسات البيئية  

ن رمي مخلفات الصناعات التي تركز المواد المشعة الطبيعية كصناعة النفط والغاز            عالتلوث البيئي الناجم    

  للعناصر المشعة الطبيعية كاليورانيوم     والتطبيقات الجيوكيميائية  والصناعة الفسفاتية أو دورة الوقود النووي     

فصل النظـائر   على   واليورانيوم   ٢٢٦قياسية لتعيين الراديوم  الطرائق  تعتمد ال  .]٢٣،  ٢٢،  ٢١،  ١٨،  ٣،  ١[

أو بواسطة الفلورومتري لتعيين اليورانيوم      ٢٢٦لتعيين الراديوم بواسطة مطيافية ألفا    قياسها   يجريكيميائياً و 

ر المشـعة مـن العينـات    استخالص النظائعلى وبشكل عام، تعتمد أغلب الطرائق     ]. ٣٠ ،٢٣ ،٢٢[الكلي  

 ]. ٢٣، ٢٢[أو اليورانيوم المائية باستخدام المبادالت األيونية، أو المرشحات االنتقائية المتصاص الراديوم 
 

في العينات المائية وذلك لمـا      ونظائر أخرى   وميض السائل لتعيين الراديوم واليورانيوم      عداد  يستخدم نظام   

 مشاكل التّوهين الذاتي للعينة، وإمكانية القياس المتزامن لمصدرات ألفا          يقدمه من ميزات أهمها التّخلص من     

% ١٠٠لكال النوعين من المصدرات والتي تقترب من        المرتفعة  كفاءة القياس   باإلضافة إلى   . ]٢١،  ١[وبيتا  

عنـد  ( أن الكبت اللوني والكيميـائي       ه، هذا وال بد من ذكر     ]٣،  ١[سهولة تحضير العينة المعدة للقياس      مع  

والذي يؤدي إلى انخفاض كمية الضوء الصادر وبالتّالي انخفاض         ) وجود مادة ملونة أو مادة كيميائية  كابتة       

بهذه المشكلة  التحكم  على أية حال، يمكن بسهولة       .من المشاكل األساسية لهذه التقانة    هو  كفاءة العد بالكاشف    

، ١[درجة الكبت   مع  خالل عالقة منحني الكفاءة     حيث تجري معايرة الجهاز للحصول على نتيجة دقيقة من          

٣.[ 
 

الناحيـة   عادة في عينات مياه الشرب للتحقق من سالمتها مـن            ٢٣٨ واليورانيوم ٢٢٦يجري قياس الراديوم  

 الحدود المسـموحة بهـا     على أنها أعلى من   نتائج قياسات نشاط ألفا الكلي وبيتا الكلي         عندما تدل  اإلشعاعية

 ولهذا فـإن تـوفر طريقـة        .)]١١،  ٤ [ICRP-60حسب توصيات    ل لبيتا / بكرل ١ و  أللفا لتر/بكرل 0.5(

 ٢٣٨ واليورانيوم ٢٢٦توجد طرائق عديدة لتعيين الراديوم    . اً ضروري أمراًيعد   هذين النظيرين لتعيين  سريعة  

 ٢٢٦طريقـة تعيـين الراديـوم      ونذكر من هذه الطرائـق       .ىعتمد معظمها على تعيين كل على حد      يحيث  

وتختلف الطرائق عن بعضها بالحدود الدنيا للكشف وعدد خطـوات          ] ٣٠،  ٢٦[ غاما ومطيافية ألفا     مطيافيةب

 .]٣٠، ٢٦ [ التحليل وفترة التحليل وغيرها
 

 في العينات   ٢٣٤ و ٢٣٨واليورانيوم ٢٢٦لراديومل النشاط اإلشعاعي    لتعيينطريقة  الحالي  عرض في العمل    ن

التي من الطريقة   الً   الطريقة المقترحة هنا شكالً معد     تعد. صل كيميائي عملية ف إجراء أية   المائية البيئية دون    

 ].١[في المرجع  اقترحت سابقاً



 

٥

 : ةالدراسهدف  .٢
فـي   بشكل متزامن اليورانيوم   نظائر و ٢٢٦نشاط الراديوم    تعيين طريقة ل  تطوير إلىالحالية  التجربة  هدفت  

ا وفقاً لدليل اليوراكم الستخدامها ضمن مخابر دائرة         واعتماده ائلعداد وميض الس  بواسطة  العينات المائية   

 .حماية البيئة

 

 الطرائق والقياسات .٣
 المبدأ العام للطريقة .١. ٣

اإلشعاعي وغالباً ما يعزى النشاط     . متباينةبتراكيز  تحتوي المياه الطبيعية على كل من مصدرات ألفا وبيتا          

الثوريـوم  حيث تكون تراكيـز     وم واليورانيوم   اإلجمالي لمصدرات ألفا في المياه إلى نشاط كل من الرادي         

عدد من النظائر المصـدرة     يتفكك الراديوم إلى    ]. ١ [منخفضة جداً ومهملة كون انحاللية الثوريوم ضعيفة      

 ٢١٤بيزمــوتال (مصــدرة لبيتــاجــزء و) ٢١٤ والبولونيــوم٢١٨، البولونيــوم٢٢٢الــرادون(أللفــا 

فـإن  فـي عـداد ومـيض السـائل         لفا ضعيفة   أمصدرات  ونظراً لكون مقدرة فصل     . )٢١٤والرصاص

ن بقية مصدرات ألفا في عداد وميض السائل عالذي يمكن تمييزه الوحيد هو ) Mev٧,٧  (٢١٤البولونيوم

ينفرد بنافذة بعيدة عن منطقة تداخل بقية مصدرات ألفا الموجودة في العينة المائية وبالتالي من الممكـن                 إذ  

 والنشاط اإلشعاعي لليورانيوم عن طريق      ٢١٤م عن طريق وليده البولونيوم    النشاط اإلشعاعي للراديو  تعيين  

من إجمالي نشاط ألفـا     يجري تعيينه    أللفا والذي    عملية طرح نشاط الراديوم ووليداته من النشاط اإلجمالي       

 .١كما هو مالحظ في الشكل 

 

 تفاصيل طريقة العمل . ٢. ٣
 التجهيزات المستخدمة . ١. ٢. ٣
بـدارة   زود العداد، Win spectral 1414 Liquid Scintillation Counterعداد وميض السائل  .١

عن طريق  التي تميز نبضات ألفا عن نبضات بيتا (Pulse Shape Analysis)شكل النبضة لتحليل 

 .ثانية من بدء تشكلها إلى المساحة الكلية  نانو٥٠مقارنة مساحة تذيل النبضة بعد 

لنبضات العائدة  اارات التي تحذف    لكشف والذي يعزى إلى الد    كما يتميز الجهاز بالقيمة المنخفضة لحد ا       .٢

 .إلى الخلفية الطبيعية والضجيج االلكتروني

 . مل٢٠ بالستيكية سعة عبوات قياس .٣

 .HiSafe3 من النوع مزيج وماض .٤

 .سخان كهربائي .٥

 . مل٢٠٠زجاجية سعة بياشر  .٦

 .pH 1- 6ورق  .٧
 .ميزان حساس .٨



 

٦

 والمواد المحاليل . ٢. ٢. ٣

 %65 المركز اآلزوتحمض  .١

 ماء مقطر .٢
 
 العمل الكيميائي . ٣. ٢. ٣

) لتـر / مول 15(  حمض اآلزوت المركز   ويضاف إليه  مل    ٢٠٠يؤخذ من العينة المائية حجم وقدره        .١

 .٢,٥ـ درجة الحموضة مساوية لتصبحبحيث 

 .)١,٥والذي يوافق درجة حموضة ( مل ٢٠ الحجم الكلي يصبح حتى تبخر العينة .٢

 Hi Safe مل من الكوكتيل١٢ إليها يضافوس بالستيكية عبوة قيا في توضع و العينةمل من ٨ يؤخذ .٣

 . مل٢٠ الحجم الكلي يصبح بحيث  3

 ١٢إلى  ) ١,٥بدرجة حموضة   ( مل من حمض اآلزوت المدد       ٨ بإضافة   الخلفية الطبيعية  عينة   تحضر .٤

 .Hi Safe 3مل من الكوكتيل 

 .تخزن العينة لمدة شهر بعد إحكام إغالقها .٥
 
 المعايرات . ٤. ٢. ٣

  للجهازوريةالدمعايرة ال .١. ٤. ٢. ٣

عينـات   ثـالث  حيث يجري قيـاس ، Easy GLPـستخدم برنامج اليمن أجل مراقبة ثباتية أداء الجهاز 

 مـن  عينة عياريةو) Ref. Date March 2002مل كزايلين مع وماض  ١٠(عينة الشاهد  وهي عيارية
3H14 وعينة عيارية من من الـC (197000 dpm Ref. Date 1.10.2002) H3               وC14  

(102000 dpm Ref.Date 01.10.2002) ها مرة في األسبوع من أجل جري ويفحص أداء الجهازعد .

 .وثباتية تغيرات الطاقة على القرص الصلب للكومبيوترالتعداد وكفاءة  وتحفظ الخلفية الطبيعية

 

 مصدرات ألفا وبيتاجمالي حساب كفاءة العد إل .٢. ٤. ٢. ٣

يختار قيمة أمثلية للحد الفاصـل الـذي يميـز بـين            رنامج حاسوبي   عن طريق ب  حساب كفاءة العد     يجري

 للتداخل ما بين قناتي ألفا وبيتا لذلك تـم          ألصغر قيمة   بحيث تكون القيمة المناسبة موافقة      ألفا وبيتا   نبضات  

ـ ) DPM  ±97٩٤٨٥,٤( كمصـدر لبيتـا   Sr٩٠معايرة الجهاز باستخدام عينة معلومة النشاط من   ـوال
241Am 90 ± 4970(أللفا  كمصدر DPM ([6, 7, 19]. 

 



 

٧

  :جرى تعيين كفاءة تعداد مصدرات ألفا وبيتا كما يلي

 HiSafe مل من الكوكتيل ١٢إلى ) pH=١,٥( مل من حمض اآلزوت المدد ٨ عينة بإضافة حضرت -

3. 

 . ) Am241( ) 4970 ± 90 dpm (241 نشاط معلوم من األمريسيومأضيف -

  ٩٠Sr((9485.4± 97 dpm  )/٩٠Y (90  سيوممن السترون  نشاط معلومأضيف -

 بحيث نحصل Easy Scan ـ باستخدام برنامج الوقيستعبوة قياس بالستيكية  العينات في وضعت -

  .على نقطة الفصل بين مصدرات ألفا وبيتا باالعتماد على شكل النبضة
 
 )βτوατتحديد قيم (التداخل بين نبضات ألفا وبيتا حدود  قياس .٣. ٤. ٢. ٣

 كمصـدر أللفـا و      ٢٤١عند اختيار الحد األمثل لفصل نبضات ألفا وبيتا من خالل قيـاس األمريسـيوم               

ي حد تداخل ألفا أي     ه ατ حيث) ατ+ βτ(بأنّه  ) τ(السترونسيوم كمصدر لبيتا، يعرف حد التداخل الكلي        

 هي حد تـداخل بيتـا أي        βτدات ألفا الواقع في طيف بيتا عند قياس مصدر أللفا فقط، و           هي الجزء من ع   

ويكون المستوى األمثـل لفصـل   . تحوي مصدر لبيتا فقط الجزء الذي يظهر في طيف ألفا عند قياس عينة 

عندما يكون حد التداخل الكلي أصغر ما يمكن وكفاءة التعـداد            ) PSA ـمستوى ال ( تا  نبضات ألفا عن بي   

  .أكبر ما يمكن

 

الطيفـي  متغير الكبت    بداللة   ٢١٤ عد البولونيوم  كفاءةلتغيرات   منحٍنإنشاء  (معايرة الكبت    .٤. ٤. ٢. ٣

 )SQPEللعياري الخارجي 

 ١٠٠%ألفا هـي  إجمالي نظائر    كفاءة عد    إن كفاءة التعداد تزداد بنقصان مستوى كبت العينة، بافتراض أن         

ولكن عند التركيز على طاقات محددة تنخفض هذه الكفاءة بسبب مقدرة الفصل المحدودة للجهاز لذا فقد تم                 

 . من أجل العينات التي ال تعاني كبت       %٧٤ باستخدام عينة عيارية وكانت      ٢١٤قياس كفاءة عد البولونيوم     

وقـيس فيهـا    ماء طبيعية   أخذت عينة   حيث  جرى الكبت   . كبت العينات مقدار    الكفاءة مهما كان   ولتصحيح

، ومـن ثـم     )SQPE(وقيمة متغير الكبت الطيفي للعياري الخارجي       ) ٢١٤في نافذة البولونيوم  (مقدار العد   

ـ    ) كبتعامل  (أضيفت إليها كميات متزايدة من رباعي كلور الكربون           لهـا   )SQPE (ـمع تحديد قيمة ال

 لهذه القيمة عند كل نقطة للحصول على كفاءة العد بالمقارنة مع العينة غير المخمـدة                وقياس العد الموافق  

بداللـة متغيـر الكبـت الطيفـي        ) ٢١٤لعد البولونيوم ( وبالتالي تم الحصول على منحني تصحيح الكفاءة        

  تخضع أن مهما كان مستوى الكبت الذي يمكن        ٢١٤للعياري الخارجي، مما يضمن تصحيح عد البولونيوم      

 للحد األمثل   ٤٧ إلى قنوات أدنى، وذلك عند قيمة        ٢١٤له العينة والذي سيؤدي إلى انزياح نافذة البولونيوم       

 .لفصل ألفا وبيتا
 



 

٨

 القياس على عداد وميض السائل . ٥. ٢. ٣

 . البروتوكول الخاص بالقياسيجري اختيار -

 . ثم تقاس العينات٤٧ـ عند الPSAـتثبت قيمة ال -

 CPMـونحسب تعداد ال  ) ٧٥٠-٦٧٥(و) ٩٠٠-٤٠٠( فذ العد أللفا  وا ن لحساب نشاط ألفا الكلي نختار     -

 .افذوفي تلك الن

 . في تلك النافذةCPMـونحسب تعداد ال )١٠٢٤ -٠( بيتاللحساب نشاط بيتا الكلي نختار نافذة العد  -

 .١ في الموقع رقم عبوات القياس حامل خلفية الطبيعية علىنضع عينة ال -

 .٢ الموقع رقم نضع العينة المراد قياسها في -

 . ساعات حتى يالحظ استقرارية التعداد ثم يحسب نشاط ألفا وبيتا٣ ولمدة القياسنبدأ  -

 

 الحسابات . ٦. ٢. ٣

 معدل العد العائد إلى الخلفية الطبيعية فـي         fαحيث   (rα,fα) ٨٠٠ إلى   ٤٠٠طيف ألفا من القناة     يحسب   .١

 .(rwu,fwu) ٦٧٥لى  إ٤٠٠ ومن (rwp,fwp) ٧٥٠ إلى ٦٧٥نفس المنطقة، كذلك من المنطقة 

 ٦٧٥ إلـى    ٤٠٠ ومـن    (rβwp,fβwp) ٧٥٠ إلـى    ٦٧٥طيف بيتا نحسب معدل العـد فـي المنطقـة           ل .٢

(rβwu,fβwu) . 

 : وفق العالقة Ra-226يحسب نشاط  .٣
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 :حيث
RaA : ليتر/ بكرل ٢٢٦نشاط الراديوم. 
wpr : العائد للعينة) ٧٥٠- ٦٧٥( عد ألفا في المنطقة. 
wpf : العائد الخلفية الطبيعية) ٧٥٠- ٦٧٥( عد ألفا في المنطقة. 

βτ :حد تداخل بيتا. 
wprβ : للعينةالعائد) ٧٥٠- ٦٧٥( عد بيتا في المنطقة . 
wpfβ : العائد الخلفية الطبيعية) ٧٥٠- ٦٧٥( عد بيتا في المنطقة. 

ατ :حد تداخل ألفا. 
V :حجم العينة األصلي. 
wpε : ٧٥٠-٦٧٥(كفاءة عد ألفا في النافذة(. 

αβτ٦(و) ٥(  حدي التداخل لكال من ألفا وبيتا والذين يحسبا حسب العالقات( 



 

٩

 

 :يتم حساب نشاط الكلي لليورانيوم من العالقة التالية .٤
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 :حيث
UA : ٢٣٨نشاط اليورانيوم. 

RaA : ٢٢٦نشاط الراديوم. 
ατ :حد تداخل ألفا. 
βτ :حد تداخل بيتا. 

wur : ٦٧٥-٤٠٠(معدل عد ألفا العائد للعينة في النافذة.( 
wuf : ٦٧٥-٤٠٠(معدل عد ألفا العائد للخلفية الطبيعية في النافذة.( 
wurβ :٦٧٥-٤٠٠(عدل عد بيتا العائد للعينة في النافذة م.( 
wufβ : ٦٧٥-٤٠٠(معدل عد بيتا العائد للخلفية الطبيعية في النافذة.( 
wpr : العائد للعينة) ٧٥٠- ٦٧٥( معدل عد ألفا في النافذة. 
wpf :العائد الخلفية الطبيعية) ٧٥٠- ٦٧٥ ( معدل عد ألفا في النافذة. 
wprβ : العائد للعينة) ٧٥٠-٦٧٥( معدل عد بيتا في النافذة. 
wpfβ : العائد للخلفية الطبيعية) ٧٥٠-٦٧٥( معدل عد بيتا في النافذة. 

 αε :     ٢٢٢الـرادون   ( ووليداتـه    ٢٢٦ل اليورانيوم الكلي والراديـوم      كفاءة التعداد لجسيمات ألفا من أج 

حيث يفترض أنها تساوي الواحد وذلك ألنها تمثل العد الكلي لهذه النظائر، باعتبار أن               ) ٢١٨والبولونيوم  

 .العد الكلي ال يتأثر بعوامل الكبت في منطقة ألفا

 wpε :٤,١,٤ العالقة في الفقرة  والتي تحسب من٢١٤فذة البولونيوم كفاءة تعداد جسيمات ألفا في نا  

 ٢٠٨نظـائر اليورانيـوم وغـاز الـرادون والبولونيـوم          كفاءة التعداد لجسيمات ألفا من أجـل         εαحيث  

حيث نفترض أنها مساوية إلى الواحد وذلك ألنها تمثل العد الكلي لهذه النظائر باعتبار العد                ٢٢٦والراديوم

 والتـي يجـب حسـابها       Po214 الكفاءة في منطقة     εwpر بعوامل الكبت في منطقة ألفا بينما        الكلي ال يتأث  

 ).٤,١,٤الفقرة (ومعايرتها بداللة الكبت 

 



 

١٠

 النتائج والمناقشة .٤
 الشروط المثلى للقياس .١. ٤
 المعايرة الدورية للجهازنتائج  . ١. ١. ٤

الحصول عليها والتـي أعطـت      ثباتية أداء الجهاز من خالل نتائج المعايرة الدورية التي تم           صحة  تأكدت  

 .)٢ و١ولاالجد( Easy GLPقيست ببرنامج وقد  للعينات العيارية جيدةقياسات 

 

 :مصدرات ألفا وبيتاجمالي حساب كفاءة العد إل . ٢. ١. ٤

ـ  )  %١٠٠والتي تصل إلى (مصدرات ألفا وبيتا إجمالي أفضل كفاءة لقياس وجد أن    ـتكون عند قيمـة ال

PSA=47ـتثبت قيمة ال ف PSAعند العد 47 ـ ال عند. 

 

 )ατ،βτتحديد قيم (حدود التداخل بين نبضات ألفا وبيتا حساب  . ٣. ١. ٤

 SQPEومن أجل مجال مـدروس للــ        )  47( PSA ـمن أجل قيمة ثابتة لل    أنه  ) ٢(يالحظ من الشكل    

 حد التداخل أللفا مما يعني أن انه كلما          كلّما نقص  SQPE ـ كلما ازدادت قيمة ال    ٧٥٠- ٥٢٥يتراوح بين   

 .ما كان مقدار الكبت في العينة أقل كلما صغر تداخل ألفا في نافذة بيتا

 SQPEـ كما يالحظ من الشكل أن هناك عالقة من الدرجة الثانية بالنسبة لل

(5)    (7.19 ± 1.43) – (1.7 ± 0.46)*10-2 *SQPE + (1.05 ± 0.35)*10-5 *(SQPE)2 =ατ 
 

   SQPEونستنتج العالقة التربيعية مع الـ SQPEعالقة حد تداخل بيتا مع قيمة الـ) ٣(يبين الشكل و

(17.46 ± 6.8) – (5.62 ± 2.2)*10-4 *SQPE + (5.46 ± 1.75)*10-7 *(SQPE)2= βτ 

 

 بداللة متغير الكبت    ٢١٤د البولونيوم   إنشاء منحٍن لتغيرات كفاءة ع    (معايرة الكبت   نتائج   . ٤. ١. ٤

 )SQPEالطيفي للعياري الخارجي 

 ويالحظ أن الزيـادة     ٧٥٠ و ٦٥٠من أجل العينات البيئية يتراوح بين       ) SQPE(يالحظ أن مستوى الكبت     

، بينما يترافـق    ατ وانخفاض في حد تداخل ألفا       βτفي مستوى الكبت تترافق مع زيادة في حد تداخل بيتا           

حيـث يـتم     .ατوتزايد في حد تداخل ألفـا       βτمع تناقص في حد تداخل بيتا       ) SQPE(نقصان قيمة الـ    

 :الحصول على الكفاءة من العالقة
595)(92.0 −= SQPEwpε

 

نة فإنه من الممكن أن يتم عد العينـة فـي المجـال المعنـي               وفق هذه العالقة مهما كانت قيمة كبت العي        

 .٤ و٣ الشكالن والحصول على نتيجة صحيحة



 

١١

 صفات التحليلية للطريقة المقترحةالموا .٢. ٤
ق إجراءات ضـمان     لالعتماد بتطبي  ة الالزم  الطريقة عينت معايير  )أربعون عينة  ( قيست العينات  بعد أن 

 :الجودة كما يلي

 شفتحديد الحد األدنى للك . ١. ٢. ٤

صائية مقبولـة   ح أقل محتوى من العنصر المراد تحليله والذي يمكن قياسه مع دقة إ            بأنّهد الكشف   حيعرف  

تؤخذ عينة حقيقية طبقاً لبنية العينة ومحللة مسبقاً ومعروفة القيم، بحيث تكون قيمة العنصر المدروس               . [2]

 مـرات ثـم     ١٠ة في الشروط نفسها     تقاس وتحلل العين  .  مرات من قيمة الحد األدنى النظري      ٧-٥حوالي  

 : (1)يحسب االنحراف المعياري حسب المعادلة 

∑
=

=

−−=
nl

l
nXXSr

1

2
1 )1/()(                    (1) 

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

 

/ بكـرل   0.049 يبلغالراديوم للكشف للطريقة على هذا الجهاز ووجد أنه من أجل قد حسب الحد األدنى و

ـ ، ساعات ٣ وحيث يتم عد كل العينات لمدة ليتر/بكرل  0.176 يبلغاليورانيومومن أجل  ليتر ر هـذه   وتعب

 ) .٤، ٣ (لين والكفاءة العالية للجهاز الجدو ودقتهاالقيم عن جودة الطريقة

 

 تحديد تكرارية الطريقة . ٢. ٢. ٤

لتكرارية وهي تطبيق الطريقة نفسها على عدة مكررات للعينة نفسها في المخبر نفسـه باسـتخدام األداة                 ا

 [15]وذلك لمعرفة قدرة الطريقة على إعطاء نتائج متقاربة للقيـاس            [12]نفسها ضمن أقصر وقت متطلب      

تؤخذ عينـة حقيقيـة     . بة عندما تتم تحت الشروط نفسها     قدرة الطريقة على إعطاء قياسات متقار      أو لمعرفة 

ذات قيم معلومة بحيث تقع هذه القيم في وسط منحني المعايرة تقريباً، وذلك للحصول على إشـارة قيـاس                   

 يـل  مرات في الشروط نفسها وأقرب ما يمكن إلى الثباتيـة فـي شـروط التحل               ١٠تقاس العينة   . واضحة

. م بالتحليل على الجهاز نفسه والمحلل نفسه وإن أمكن في اليوم ذاتـه            وبأقصر زمن تحليلي ممكن، أي نقو     

من المعادلة   rL حدود التكرارية    ،(1)من المعادلة    Srثم تحسب قيمة معامل االنحراف المعياري للتكرارية        

من  والقيمة المقاسة    ،(5)لمعادلة  ا معامل االنحراف النسبي من      ،(4)من المعادلة    CL وحدود االرتياب    ،(3)

 .(6)المعادلة 
                     rL = 2.8 Sr×                                                              (3) 

                     CL = 
n
Srt ×

                                                               (4) 

                      t = 2.82 



 

١٢

                      RS (%) = 100 
X
Sr

×                                                   (5) 

                     CLXX ±=                                                               (6) 

 
لعينات المياه بحيث تقع    واليورانيوم  الراديوم   تم إضافة نشاط من      رية الطريقة الحالية  تكرا  تحديد   ومن أجل 

وقد بلـغ حـد     . راريةالقيم المقيسة في وسط منحني المعايرة و تم الحصول على القيم الخاصة بحدود التك             

لنشـاط  بالنسـبة    ليتـر /بكرل (0.9±)والمقدارليتر  /بكرل (0.32±)التكرارية بالنسبة لنشاط الراديوم المقدار    

 .)٤، ٣(الجدولين  اليورانيوم

 

 )تقدير الخطأ النّسبي(تحديد صحة الطريقة  . ٣. ٢. ٤

جلها المواد المرجعية ذوات التراكيز الموثقة للعنصر المدروس بغيـة تقيـيم دقـة              أ الدقة وتستخدم من     أما

 وتحسب القيمـة الوسـطية    مرات١٠فتؤخذ عينة مرجعية موثقة وصالحة لالستعمال وتحلل     . [5]الطريقة  

X  (8)ثم نحسب الخطأ النسبي من المعادلة. 

                      100
المرجعية القيمة

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

 لنشـاط اليورانيـوم    أما بالنسبة    % ٩,٥-لنشاط الراديوم   وقد وجد أن الخطأ النسبي للطريقة يبلغ بالنسبة         

، ])١[حيث تكون تراكيز الثوريوم منخفضة جداً ومهملة كون انحاللية الثوريوم ضعيفة            ( % ١٨,٢-فيبلغ  

  .)٤، ٣(الجدولين وتعتبر هذه القيم جيدة من أجل هذه الطريقة 

 

 حساب معامل االسترجاع . ٤. ٢. ٤

ل وبعـد   لمردود وهو تطبيق يتم بإضافة كمية معلومة من العنصر المحلل إلى العينة ويتم تحليل العينة قب               ا

بينما يعرف معامل االسترجاع بأنه الفرق بالنسبة المئوية بين نتيجـة           . [6]اإلضافة وأخيراً يحسب المردود     

فمن أجل  . ]٦ [ينة ذاتها قبل اإلضافة مقسماً على قيمة اإلضافة       عالقياس للعينة مع اإلضافة ونتيجة القياس لل      

ومة من العنصر قيد الدراسة ثـم نضـيف كميـة            عينات مختلفة ذات تراكيز معل     ٥تحديد هذه القيم تؤخذ     

من قيمة  % ٢٥ بحيث تكون هذه الكمية أكبر من        )٢٢٦يورانيوم وراديوم   (  المدروس   معلومة من العنصر  

 مرات ويحسب الوسطي ومن ثم      ٣ياس أو التحليل    لقالعنصر قبل اإلضافة، بعد التأكد من التجانس يجري ا        

 .(7)معامل االسترجاع من المعادلة 

                 100(%)Re ×
−

=
a

f

C
CC

c                                               (7)   

 ما يقارب   ٢٣٢الراديوم واليورانيوم   وقد أضيف في الدراسة الحالية لخمس من العينات السابقة  نشاط من             

ل مـن   / بكـرل  ١,٣٦ل من الراديـوم و    / بكرل 0.85( من كل منهما  من النشاط ألفا األصلي للعينة      % ٢٥



 

١٣

 % فيبلـغ    لليورانيـوم   أمـا  67.44 % يبلغ وسطياً القيمة  للراديوم  وتبين أن معامل االسترجاع      )اليورانيوم

 ) .٤، ٣(الجدولين . 59.94

 

 تحديد قابلية اإلعادة . ٥. ٢. ٤

 للتأكد من شيئين اثنين، األول أن الطريقـة تنجـز           كوذل [5]ابلية اإلعادة وهي إجراء التحليل عدة مرات        ق

 أي أنها قادرة على إعطاء نتائج قابلة لإلعادة، وأن المحلل قد استوعب الطريقة وأصبح قادراً علـى                  :بدقة

نكرر العمليات الواردة في الفقـرة      . والثاني للتأكد أن االعتيان تم بدون خطأ كبير       . إنجازها بشكل صحيح  

 أيام مختلفة بعد الحصـول       أحد شروط التحليل أو القياس ويفضل أن تجري القياسات في          ير ولكن بتغي  ٢,٤

 ،(4) حدود االرتياب مـن المعادلـة        ،(3)حدود قابلية اإلعادة من المعادلة      : على النتائج تحسب القيم التالية    

 وقد تم إعادة تحليل عينـات  (6)    والقيمة المقاسة من المعادلة ،(5)معامل االنحراف النسبي من المعادلة 

قابليـة  على الترتيب وكانت حـدود    ٢٣٢من الراديوم اليورانيوم    شاط  مياه الصنبور السابقة والتي تحوي ن     

 وهي حدود جيـدة الدقـة       ليتر/ بكرل 0.9± لليورانيوم و   ليتر/ بكرل 0.27±لنشاط الراديوم    بالنسبة   اإلعادة

 . )٤و ٣( الجدولين بالنسبة للطريقة

 

 تطبيق الطريقة .٥
حيـث جمعـت    .  من بعض المواقع في القطر     جرى تطبيق الطريقة على عدد من عينات المياه التي جمعت         

ارتفاعـا  ) بئـر أفقـة   (نتـائج الوأبدت بعض وقيست بهذه الطريقة ) ٥الجدول (عينات مائية من مدينة تدمر    

 )ICRP-60ل حسـب  / بكرل٠,٣٧ ( في مياه الشرب٢٢٦ عن قيم السويات المسموحة من الراديوم    ملحوظاً

 ٢٣٨ واليورانيـوم  ٢٢٦ة بـالراديوم  الخاص) ٧ و٦لجداول ا(بعض العينات  قيمكما قورنت بعض  ]11 ,4[

فأبـدت  ) اليورانيوم النظيـري  (ومطيافية ألفا   ) ٢٢٦الراديوم(مطيافية غاما   بالتي قيست   نفس العينات و  بنتائج  

لراديـوم  قيـاس ا  طريقة مطيافية غاما بالنسبة ل    بالمقارنة مع   الطريقة الحالية حدود كشف أدنى بشكل ملحوظ        

النسبة لليورانيوم النظيري فقد تقاربت النتائج التي تم الحصول عليها مقارنة مع نتـائج القيـاس                 أما ب  ،٢٢٦

جمعـت مـن مختلـف      حللت أيضاً بعض العينات التي      . لي الكهربائي والقياس على مطيافية ألفا     بطريقة الطّ 

ـ        ووجد أن  ٢٢٦مناطق مدينة دمشق لمراقبة مستوى الراديوم      دود المسـموحة   جميع القيم كانت ضـمن الح

 .)٨الجدول  في مياه الشرب ٢٢٦لسويات الراديوم

 

لتحديد مدى صـالحيتها     في مياه شرب مدينة حمص       ٢٢٦ قياس نشاط الراديوم      فقد تم  ،باإلضافة إلى ذلك  

ووجد أن جميع النتائج كانت أدنى بشـكل واضـح مـن السـويات              للشرب من وجهة النظر اإلشعاعية،      

 ).٩الجدول ( المسموحة 

    



 

١٤

 االستنتاجات والتوصيات .٦
 :حيثبشكل متزامن  واليورانيوم ٢٢٦تعد الطريقة المقترحة جيدة لتعيين الراديوم

 . وبسويات منخفضة٢٢٦ بالطريقة الحالية إمكانية قياس نشاط الراديوم٢٢٦يتيح تعيين الراديوم. ١

جهد إضافة إلى توفير المـواد      يوفر الوقت وال  واليورانيوم   ٢٢٦الراديوملتعيين    تطبيق هذه الطريقة   أن. ٢

 .مع إعطاء نتائج جيدة الدقةالمستهلكة 

 . اليورانيوم الكلي في عينات المياه وبنتائج جيدةلتعيين يمكن تطبيق هذه الطريقة . ٣

 .]٢٦،٣٠[ عتماد هذه الطريقة جيدة مقارنة مع نفس القيم لطرق أخرىتعد المعامالت اإلحصائية ال

ومراقبة حاالت التلوث بالراديوم    اعي للتنبؤ الكمي     إلجراء عمليات المسح اإلشع    يمكن استخدام الطريقة  . ٤

 .واليورانيوم في مياه الشرب

 

 كلمة شكر .٧
واآلنسة يسر   ، لتشجيعه إلجراء لهذا العمل    المدير العام للهيئة   عثمان   إبراهيم أن نشكر األستاذ الدكتور      ودن

 .نجاز جزء من العيناتا في إملمساعدته والسيد محمد عبد الحليم أمين
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 الجداول .٩
 )عياري التريتيوم  (  نتائج المعايرة الدورية ألداء عمل الجهاز.١الجدول 

 
test high low measured H٣ 

passed 139870 131990 138258 CPM 
passed 186.0 179.0 183.2 SQPI 
passed 71.0 67.0 70.2 Eff % 
passed 19.0 8.0 12.7 Bg 

 
All test passed 

 

 

  )١٤عياري الكربون ( تائج المعايرة الدورية ألداء عمل الجهاز ن. ٢الجدول 

 
test high low measured 14C 

passed 99960 96900 98473 CPM 
passed 439.0 431.0 434.5 SQPI 
passed 98.0 95.0 96.5 Eff % 
passed 23.7 11.7 18.3 Bg 

 
All test passed 
All values are ok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. في عينات المياه بواسطة عداد وميض السائل٢٢٦ جدول اعتماد طريقة تعيين الراديوم . ٣الجدول   
        Method Validation      جدول اعتماد طريقة 

 اسم اجلهاز أو احملللني 
(Analyst) 

 اسم الطريقة و رمزها  عامر نشوايت   سامر سعيد،بشرى العاقل،
Method Name  

 يف عينات   اط الراديوم واليورانيوم بشكل متزامن    نشتعيني  
 املياه بواسطة عداد الوميض السائل

 اجلهاز املستخدم 
Instrument Used 

 العنصر التحليلي املقيس  عداد الوميض السائل
Parameter 

  ٢٢٦الراديوم

 الراديوم. ١

  Method detection limitاحلد األدىن للكشف   Repeatabilityالتكرارية  

 )ل/بكرل( القيمة املتوقعة
 Expected Value  

 )ل/بكرل( القيمة املقيسة 

Measured Value 
 )ل/بكرل(االحنراف العياري 

Standard Deviation 
 )ل/بكرل( القيمة املقيسة 

Measured Value 
3.449 1 0.056 1 
3.704 ٢ 0.056 ٢ 

 القيمة الوسطية التجريبية
Exp.Mean 

Value 

3.545 
 

3.143 ٣ 

0.016 
 

0.091 ٣ 

 ٤ M.D.L 0.088ك .أ.ح ٤ 3.845

 االحنراف العياري ٥ 0.059 ٥ 3.376
STD 

0.375 
 

3.395 ٦ MDL = 3*STD 
0.056 ٦ 

2.892 ٧ 0.088 ٧ 

3.556 ٨ 0.086 ٨ 

4.027 ٩ 0.086 ٩ 

 
 
 

 التكرارية

3.545± 
0.375 

 
4.063 ١٠ 

 MDL  املعتمد )ل/بكرل(
0.049 

 
0.069 ١٠ 

 

  Replicabilityقابلية اإلعادة   Recovery Coefficientمعامل االسترجاع 

 %معامل االسترجاع 
% Recovery Coefficient  

 القيمة املسترجعة 
 )ل/بكرل(

Recovered 
Value 

  )ل/بكرل( القيمة املضافة

Spike Value 
 )ل/بكرل( االحنراف املعياري

Standard Deviation  
 Measured)ل/بكرل( القيمة املقيسة 

Value  

91.3 3.93 ١ ٠,٨٥ 3.349 ١ 

37.0 3.46 ٢ ٠,٨٥ 3.392 ٢ 

88.4 3.90 ٣ ٠,٨٥ 2.925 ٣ 

50.2 3.58 ٤ ٠,٨٥ 

0.324 
 

3.614 ٤ 

70.3 3.75 ٥ ٠,٨٥ 
   3.72   الوسطي 67.44        الوسطي

 ٥ Replicability  3.541قابلية اإلعادة 

 ٦ Relative Error  3.662تقدير اخلطأ النسيب 

RE (%)  ل/بكرل(القيمة املقيسة( 
 القيمة املرجعية 

 )ل/بكرل(
 مسلسل

 )ل/بكرل( لقيمة املتوقعة ا
 3.150 

 3.875 ٧ 

-5.938 3.337 3.150 
 

١ 3.953 ٨ 

-6.731 3.362 3.150 ٢ 3.349 ٩ 

1.319 3.108 3.150 ٣ 

 )ل/بكرل( القيمة الوسطية التجريبية
3.470 

 3.392 ١٠ 

-16.180 3.660 3.150 ٤ 

-3.972 3.275 3.150 ٥ 

-13.497 3.575 3.150 ٦ 

3.133 3.051 3.150 ٧ 

-5.220 3.314 3.150 ٨ 

-25.477 3.953 3.150 ٩ 

 

ntstdxx ÷∗±= )(



 

١٩

-22.492 3.858 3.150 ١٠ 

RE(%):  
-9.506 

  :الوسطي 
3.449          

 

 

 . في عينات المياه بواسطة عداد وميض السائل٢٣٨اعتماد طريقة اليورانيوم جدول .  ٤الجدول 
        Method Validation      جدول اعتماد طريقة 

 اسم اجلهاز أو احملللني 
(Analyst) 

 اسم الطريقة و رمزها  عامر نشوايت   سامر سعيد،بشرى العاقل،
Method Name  

 يف عينات   م بشكل متزامن  نشاط الراديوم واليورانيو  تعيني  
 املياه بواسطة عداد الوميض السائل

 اجلهاز املستخدم 
Instrument Used 

 العنصر التحليلي املقيس  عداد الوميض السائل
Parameter 

 ٢٣٨اليورانيوم 

 اليورانيوم. ١

  Method detection limitاحلد األدىن للكشف   Repeatabilityالتكرارية  

 )ل/بكرل( وقعةالقيمة املت
 Expected Value  

 )ل/بكرل( القيمة املقيسة 

Measured Value 
 )ل/بكرل(االحنراف العياري 

Standard Deviation 
 Measured)ل/بكرل( القيمة املقيسة 

Value 
5.716 1 0.331 1 
5.266 ٢ 0.310 ٢ 

 القيمة الوسطية التجريبية
Exp.Mean 

Value 

6.149 
 

7.911 ٣ 

0.059 
 

0.213 ٣ 

 M.D.L 0.246 4ك .أ.ح ٤ 5.682
6.665 ٠٫٣٠٥ ٥ 5 

 االحنراف العياري
STD 

1.142 
 

6.137 ٦ MDL = 3*STD 
٦ ٠٫٣٣١ 

7.887 ٧ 0.239 ٧ 
6.670 ٨ ٠٫١٥٧ ٨ 
5.039 ٩ 0.208 ٩ 

ntstdxx ÷∗±= )(

 التكرارية

6.149 
± 

1.142 
4.520 ١٠ 

(µg/g)  املعتمدMDL 
0.176 

 )ل/بكرل(
١٠ ٠٫٢٧٤ 

 

  Replicabilityقابلية اإلعادة   Recovery Coefficientمعامل االسترجاع 

 %معامل االسترجاع 
% Recovery Coefficient  

 القيمة املسترجعة 
 )ل/بكرل(

Recovered 
Value 

  )ل/بكرل( القيمة املضافة

Spike Value 
 )ل/بكرل( االحنراف املعياري

Standard Deviation  
 )ل/بكرل( القيمة املقيسة 

Measured Value  

88.83 6.71 1.36 ١ 6.117 ١ 

27.49 5.87 1.36 ٢ 5.882 ٢ 

50.98 6.19 1.36 ٣ 8.679 ٣ 

67.49 6.42 1.36 ٤ 

1.072 
 

6.835 ٤ 

64.93 6.38 1.36 ٥ 
   6.32  الوسطي 59.94     الوسطي

  Relative Errorتقدير اخلطأ النسيب 

6.783 
 

٥ 

 5.889 ٦ 

RE (%)  ل/بكرل( القيمة املقيسة( 
 القيمة املرجعية 

 )ل/بكرل(
 مسلسل

  Replicabilityقابلية اإلعادة 

7.377 ٧ 

-7.249 5.899 5.500 ١ 7.328 ٨ 

-7.113 5.891 5.500 ٢ 5.844 ٩ 

-47.642 8.120 5.500 ٣ 

)ل/بكرل( القيمة الوسطية التجريبية  
6.560 

4.870 ١٠ 

-21.258 6.669 5.500 ٤  



 

٢٠

-32.884 7.309 5.500 ٥ 

-15.535 6.354 5.500 ٦ 

-35.183 7.435 5.500 ٧ 

-29.165 7.104 5.500 ٨ 

7.702 5.076 5.500 ٩ 

5.390 5.204 5.500 ١٠ 

RE(%):  
-18.294 

  :الوسطي 

6.506 
 

 

 

 مدينة تدمرياه الشرب في مصادر مبعض مياه  في ٢٢٦نشاط الراديوم . ٥الجدول 

 ل/ بكرل٢٢٦نشاط الراديوم  تاريخ الجمع اسم العينة

 0.053 ± 0.003 1/8/2005 ١-بئر العمي

 0.052 ± 0.003 1/8/2005 ٣-بئر العمي

 0.068 ± 0.003 1/8/2005 ١٣-بئر العمي

 0.053 ± 0.003 1/8/2005 ١٧-بئر العمي

 0.047 ± 0.003 1/8/2005 ١٨-بئر العمي

 0.303 ± 0.003 1/8/2005 ٤-بئر الدوارة

 0.270 ± 0.003 1/8/2005 ٣-بئر الدوارة

 0.217 ± 0.007 1/8/2005 الخزان الرئيسي

 1.246 ± 0.006 1/8/2005 بئر أفقة

 0.180 ± 0.005 1/8/2005 مياه شارع النصر

 0.053 ± 0.005 1/8/2005 مياه الهالل األحمر

 0.052 ± 0.007 1/8/2005 مياه الميريديان

 
 

 المقترحةالطريقة ومطيافية غاما بطريقتي  ٢٢٦قياس الراديوممقارنة نتائج . ٦الجدول 

 ل/ بكرل٢٢٦نشاط الراديوم
 تاريخ الجمع الرقم المخبري

 الطريقة الحالية مطيافية غاما
١٨٢٩٧ 1/8/2005 <0.4 0.068±0.003 
١٨٣٠٠ 1/8/2005 <0.4 0.303±0.003 
١٨٣٠٢ 1/8/2005 <0.4 0.217±0.007 
١٨٣٠٣ 1/8/2005 1.9±0.3 1.246±0.006 
١٨٣٠٤ 1/8/2005 <0.4 0.180±0.005 

 



 

٢١

 المقترحةالطريقة  والطلي الكهربائيبطريقتي مقارنة بين نتائج قياس اليورانيوم . ٧الجدول 

 ل/ بكرل٢٣٨نشاط اليورانيوم 
 تاريخ الجمع الرقم المخبري

  الحاليةالطريقة الطلي الكهربائي
١٨٢٩٧ 1/8/2005 ١,٢ ٠,١٥ ± ١,٠٠± 0.001 

١٨٣٠٠ 1/8/2005 ٠,٤٠ ± 0.06 ٠,٤± 0.019 

١٨٣٠٢ 1/8/2005 ٠,٥  ± 0.075 ٠,٥± 0.093 

١٨٣٠٣ 1/8/2005  2.25± 0.38 

١٨٣٠٤ 1/8/2005 ٠,٨٥± 0.12 ٠,٨٥±0.043 

 
 .قفي مدينة دمشالشرب  في عينات مياه ٢٢٦الراديوم نشاط .  ٨الجدول 

  ٢٢٦نشاط الراديوم تاريخ الجمع موقع العينة
 ل/بكرل

 0.060 ± 0.00١ 1/6/2006 آفرسوسة البلد
 0.089 ± 0.001 1/6/2006 زقاق الجن
 0.089 ± 0.001 1/6/2006 أبو رمانة
 0.119 ± 0.0012 1/6/2006 الميسات
 0.060 ± 0.0007 1/6/2006 ابن النفيس
 0.060 ± 0.0059 1/6/2006 مساآن برزة
 0.149 ± 0.0075 1/6/2006 القابون
 0.089 ± 0.002 1/6/2006 برامكة
ل/بكرل 1/6/2006 قنوات   ٠٫٠٤٩  > 
 0.059 ± 0.001 1/6/2006 ميدان
 0.089 ± 0.001 1/6/2006 زاهرة
 0.074 ± 0.001 1/6/2006 المخيم
ل/بكرل 1/6/2006 األمين   ٠٫٠٤٩  > 
 0.074 ± 0.002 1/6/2006 الشاغور
 0.10 ± 0.002 1/6/2006 باب توما
 0.059 ± 0.002 1/6/2006 العدوي
 0.13 ± 0.002 1/6/2006 المهاجرين
 0.089 ± 0.002 1/6/2006 الشيخ سعد
 0.000 ± 0.0046 1/6/2006 آفرسوسة
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 .مدينة حمصالشرب لمياه مصادر  في عينات ٢٢٦الراديوم نشاط . ٩الجدول 
  ٢٢٦نشاط الراديوم جمعتاريخ ال موقع العينة

 ل/بكرل
ل/بكرل 14/5/2006 نبع عين التنور   ٠٫٠٤٩  > 
ل/بكرل 14/5/2006 نبع عين السمك   ٠٫٠٤٩  > 

 0.060 ± 0.008 14/5/2006 ١- بئر رقم-آبار دحيريج 
٠٫٠٤٩ل /بكرل 14/5/2006 ٢- بئر رقم-آبار دحيريج    > 
 0.060 ± 0.008 14/5/2006 ٣- بئر رقم-آبار دحيريج 
ل/بكرل 14/5/2006 ٤- بئر رقم-آبار دحيريج    ٠٫٠٤٩  > 
ل/بكرل 14/5/2006 ٥- بئر رقم-آبار دحيريج    ٠٫٠٤٩  > 
 0.060 ± 0.007 14/5/2006 ٦- بئر رقم-آبار دحيريج 
ل/بكرل 14/5/2006 ٧- بئر رقم-آبار دحيريج    ٠٫٠٤٩  > 
 0.060 ± 0.007 14/5/2006 ٨- بئر رقم-آبار دحيريج 
 0.060 ± 0.007 14/5/2006 ٩- بئر رقم-آبار دحيريج 
ل/بكرل 14/5/2006 ١٠-بئر رقم-آبار دحيريج   ٠٫٠٤٩  > 

ل/بكرل 14/5/2006 المنطقةالشمالية الشرقية   ٠٫٠٤٩  > 
ل/بكرل 14/5/2006 المنطقة الشمالية الغربية   ٠٫٠٤٩  > 
ل/بكرل 14/5/2006 المنطقة الجنوبية الشرقية   ٠٫٠٤٩  > 
ل/بكرل 14/5/2006 المنطقة الجنوبية الغربية   ٠٫٠٤٩  > 
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 األشكال .١٠
 

 
 

 Easy view ـ ووليداته كما يظهر في الجهاز ببرنامج ال٢٢٦طيف الراديوم . ١الشكل 
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Radium226 and Uranium Isotopes Simultaneously Determination in Water 
Samples Using Liquid Scintillation Counter  

Al-Masri, M. S.,  Nashawati, A., Al-Akel, B., Saaid, S. 
Department of Protection and Safety, Atomic Energy Commission of Syria,  
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Abstract 
 

In this work a method has been developed to determine simultaneously Radium226 

and Uranium isotopes in water samples by low back ground Liquid Scintillation 

Counter. Radium 226 was determined by its progeny Polonium 214 after one 

month of sample storage in order to achieve the equilibrium between Radium 226 

and Polonium 214. Uranium isotopes were determined by subtracting Radium 226 

activity from total alpha activity. The method detection limits were 0.049 Bq/L and 

0.176 Bq/L for Radium 226 and Uranium isotopes respectively. The repeatability 

limits were ± 0.32 Bq/L and ± 0.9 Bq/L for Radium 226 and Uranium isotopes 

respectively. While relative errors were % 9.5 and %18.2 for Radium 226 and 

Uranium isotopes respectively. On the other hand, the report presented the results 

of different standard and natural samples. 
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