
 العربية السورية اجلمهورية
 ةـة الذريـالطاق هيئة

 
 ٧٢٤ت د ع  / و -هـ ط ذ س 

  ٢٠٠٧نيسان  

 
 دراسة علمية خمربيةتقرير عن 

 الوقاية و األمانقسم 
 

 

 

 
 

تقدير اجلرعة اإلشعاعية الداخلية النامجة عن نظائر اليورانيوم للعاملني يف 
 ية ألفافخدام مطياالصناعة الفسفاتية باست
 
 
 
 إعداد
 

 حممد حسان خريطة الدكتور
  سخيطةيةخالد

 ظهرية الدالل
 

 

 
 

 ٧٢٤ت د ع  / و -هـ ط ذ س                                                            
 
 



 
 

 للعاملين في الناجمة عن نظائر اليورانيوم تقدير الجرعة اإلشعاعية الداخلية

 الصناعة الفسفاتية باستخدام مطيافية ألفا

                               

  ظهيرة الدالّل– خالدية سخيطة –محمد حسان خريطة .د

 

  سورية– دمشق -٦٠٩١ب. ص- هيئة الطاقة الذرية-قسم الوقاية

 

 خالصة

عـن طريـق االستنشـاق      ) تعرضاً داخليـاً  (  لليورانيوم   الصناعة الفسفاتية   في نظراً الحتمال تعرض العمال   

فقـد   .ي البـول   اإلطراح خارج الجسم عن طريق التعرق أو      وطرح جزء منه      والنسج وتوضعه في األعضاء  

التحاليل للعينـات    بعض   أننتائج  العمال وأوضحت    هؤالء ال  لحالية بتعيين اليورانيوم في بول    نيت الدراسة ا  ع

 حد الكشف للجهاز أي يوجد في العينات كميات من اليورانيوم وعليه هنـاك حاجـة إلجـراء    أعلى منكانت  

 .مراقبة روتينية لهؤالء العمال
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ABSTRACT 
There is probability of exposure to uranium for workers in the phosphate industry (Internal exposure) 
by inhalation, and the deposition of this uranium in organs and tissues, and the consequence excretion 
out of the body by perspiration or urine. 
This study focuses on the determination of uranium in urine samples of workers .some results seem to 
be higher than   the detection limit of the method, therefore routine monitoring is required for those 
workers. 
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 :الهدف من الدراسة -
 مراقبة العمال في مناجم الخنيفيس لتقدير الجرعة اإلشعاعية الداخلية تهدف هذه الدراسة إلى -

من .  في عينات البول بمطيافية ألفا٢٣٤ و٢٣٨، من خالل تحديد نشاط نظيري اليورانيوم مله

هي مرضية وآمنة، فإن كانت كذلك يجب  أ، معرفة ظروف العمل التي يعمل بها العاملونلأج

كانت غير ذلك يجب على اإلدارة اتخاذ التدابير واإلجراءات الحفاظ على هذه الظروف وإن 

 . التي تجعل ظروف العمل آمنة ومرضية

 كما تهدف هذه الدراسة إلجراء مقارنة بين طريقة القياس بالفلورة وطريقة القياس بمطيافية -

 . ألفا لتحديد اليورانيوم في عينة البول،ومميزات كل طريقة وأيهما أفضل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        :المقدمة -
 فسي وإن الطرق األساسية لدخول النكليدات المشعة إلى الجسم هي المسار التن

 الجسم في إلىهذا وتنتشر النكليدات المشعة بعد دخولها .  باإلضافة إلى الجلد،الهضميالمسار

. )التلوث الداخلي( االندخالويستخدم في هذه الحالة اصطالح ) نقلرة اليالحج ( لهالسوائل المختلفة

تي تحدد انتشارها ثم تتعرض النكليدات المشعة النتقاالت متعددة ومعقدة في بعض األحيان وتلك ال

 ).  ١الشكل (.)٦(اطراحها خارجهمن ثم داخل الجسم و

 

                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                       

 

 مسارات االندخال و االنتقال و االطراح للنكليدات المشعة) ١(الشكل 

 
ماء : مثل(ويمكن أن يكون انتشار النشاط اإلشعاعي الممتص في الجسم متجانسا نسبيا 

غدة الدرقية، عناصر األرض اليود في ال: مثل(أو مركزا في أعضاء أو أنسجة معينة ) التريتيوم

ويتم بعد ذلك اطراح النكليدات المشعة عن ). القلوية في العظام، البلوتونيوم في العظام و الكبد

زيائياً بعمر ي على مدى فترات طويلة بعد دخولها إلى الجسم، أو تتفكك فطريق البول والبراز وغالباً

 . )٦(نصف محدد لكل نظير

ويكون  جرعة اإلشعاعية الداخلية للعامل، لتقدير الندخالاالومن الضروري تحديد كمية 

 غير المباشر  أوبالقياسDirect measurementذلك عن طريق المراقبة بالقياس المباشر

Indirect measurement حيث تستخدم تقنية عداد كامل الجسم لمراقبة األفراد ،

 المسار
اللمفاويةالهضمي العقد

 الحجرة االنتقالية
 الكبد

األنسجة تحت الجلد

 
 

الجلد

الكلية
 أعضاء أخرى

المسار التنفسي

 التعرق

 البراز

الزفير     االستنشاق

جروح 

       البول



 وبشكل رئيسي لكشف ،ن الحي الكائ المتوضعة في جسمللنكليدات المشعةبالقياس المباشر 

أما مراقبة األفراد بالطريقة غير  ).كأشعة غاما( النكليدات المصدرة إلشعاعات مخترقة

المباشرة فتتم بتحديد النكليدات المشعة في العينات البيولوجية المنفصلة عن الجسم مثل البول 

عة ألفا وبيتا ويتم والبراز والدم وتطبق بشكل رئيسي على النكليدات المشعة المصدرة ألش

 :القياس باستخدام أحد التقنيات التالية
 ).α- Spectrometry (مطيافية ألفا -           

 ).Fluorometry(الكشف بالفلورة -          

 ).Liquid Scintillation Counter(عداد الوماض السائل -         

ائي الكيميائي للنكليد المشع  التحليل البيولوجي على الشكل الفيزيةاختيار عينيعتمد 

والطريق األساسي لإلطراح، وسهولة جمع العينة، وطريقة  ،)انحالل النكليد في سوائل الجسم(

ويعتبر تحليل عينة البول أفضل تقنية للتحليل البيولوجي من أجل  التحليل وتفسير البيانات،

 . )٣(مراقبة العمال المعرضين مهنياً لإلشعاع

 : الحيوي في الجسمموذج الحركيالناليورانيوم و  -
ينتمي اليورانيوم إلى زمرة األكتينيدات التي تتمتع جميع عناصرها بنشـاط إشـعاعي لعـدم               

 ونسـبته  ٢٣٨استقرار بنية نواها، واليورانيوم الطبيعي مزيج من عدة نظائر هي اليورانيـوم    

 ويعـد   ،%٠,٠٠٥ ونسـبته    ٢٣٤واليورانيـوم   % ٠,٧ ونسبته   ٢٣٥واليورانيوم  % ٩٩,٢٨

. لطويلة والتي تقـارب عمـر األرض      عمار النصف ا  األاليورانيوم من العناصر المشعة ذات      

 ويعتبر اليورانيوم من المـواد ذات السَُـمية الكيميائيـة    .اليورانيوم هو مصدر لجسيمات ألفا و

 واإلشعاعية العالية، ويعتمد ضرره على صيغة مركباته الكيميائية وعلى قدرتها على الـذوبان            

 .)١١( وطريقة دخولها إلى الجسم

  :الحركي الحيوي لعنصر اليورانيومالنموذج 
األخذ  وIntake هو نموذج رياضي يصف االندخال  النموذج الحركي الحيوي في الجسم

Uptake واالحتباس Retention للنكليد المشع في مختلف األعضاء أو النسج وما يتبع ذلك من 

 .)٣(الكاطراحه من الجسم بمختلف المس

 البنية العامة لنموذج  عليهوتطبق يسلك اليورانيوم بشكل عام سلوك مشابه  لسلوك الكالسيوم

 . )٥(عناصر األرض القلوية

 



 

 )اليورانيوم( الحيوي لعناصر األرض القلويةالنموذج الحركي وضحي ): ٢(الشكل 

 ).ICRP [78.)2  [  الدورية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذريةوفق
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 :Circulation الدوران
النسيج الرخو ( ST0  ويفترض أن تستقبل حجيرة35d-1يتحرك اليورانيوم في البالسما بمعدل

لبالسما ويكون االنتقال من ا نالمغادر ممن اليورانيوم  % 30)  الذي يكون فيه الدوران سريع

 يورانيوم الدورة الدموية ويترسب فيال من % 1يغادر.ساعة2 بزمن نصف ST0الحجيرة

الكليتين                                  
 

 

 

 أنسجة رخوة أخرى                                      
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 غير المتبادل               المتبادل        

 السطح المتشابك
 الحجم المتشابك

 غير المتبادل     المتبادل              

 أنسجة آلوية أخرى

 المسار البولي
محتويات 

 المثانة البولية
 البول

 البراز

 الهيكل العظمي



  Red Blood Cell      من2d كريات الدم الحمراء، ويفترض أنه يتحرك بزمن نصف 

     .)٥(إلى البالسما ) كريات الدم الحمراء( 
 :Excretion االطراح

 :  يفترض أن يكون منشأ االطراح البولي من

حيث Urine Bladder UB   البوليةةثانإلى الماليورانيوم المنتقل مباشرة من البالسما  •

 .من اليورانيوم الدورة الدموية% ٦٣يغادر 

اليورانيوم المنتقل إلى المثانة البولية بعد إقامة مؤقتة في القُنيات الكلوية حيث يغادر  •

 .منه من الدورة الدموية% ١٢

انة البولية إلى المث) الطريق البولي(يفترض أ ن يغادر اليورانيوم من األقنية الكلوية  •

 .  7dبزمن نصف  

  من اليورانيوم الداخل للدورة الدموية إلى األمعاء الغليظة العليا %٥يفترض أن يغادر •

ULI  ٥(البراز الحقاًو يطرح مع(.   
  :Liver الكبد 

 .٢الكبد  جيرة وح١جيرة الكبدح:  يتألف الكبد من حجيرتين

• لالدموية وتنتقم المغادر الدورة  من اليورانيو %1.5تستقبل :  1جيرة الكبدح 

7جيرة بزمن نصف من هذه الحd.  

• 93يغادر2: جيرة الكبدح %عائداً إلى البالسما، ١جيرة الكبدمن اليورانيوم ح 

  ومن ثم تعود إلى البالسما بزمن 2جيرة الكبدتنتقل لح% 7في حين أن 

  .)٥(10dنصف

 : Other soft tissues النسج الرخوة اآلخرى
  )"االنسج الرخوة الذي يكون فيها الدوران سريع (ST0جيرة ستقبل الحت •

 البالسما ويكون انتقال اليورانيوم من نالمغادر ممن اليورانيوم  % 30

جيرةالحST0 ساعة2 بزمن نصف. 

النسج الرخوة الذي يكون فيها الدوران  (ST1تستقبل الحجيرة  •

ينتقل اليورانيوم و ة الدمويةمن اليورانيوم المغادر للدور% 6.65)"امتوسط

20جيرة إلى البالسما بزمن نصفمن هذه الحd . 

• جيرة بينما تستقبل الحST2)  يكون فيه الدوران يالرخو الذالنسيج 

من اليورانيوم المغادر للدورة الدموية وينتقل اليورانيوم من % 0.3)"ائيبط

100جيرة إلى البالسما بزمن نصف هذه الحY )٥(. 



 
 

 :Skeleton  العظميالهيكل
 .من اليورانيوم الدورة الدموية ليترسب على سطوح العظام% 15يغادر  •

 Cortical  إلى السطح القشريTrabecular surfaceإن نسبة سطح المشاشة  •

surfaceحيث أن اليورانيوم ينتقل من .  في الهيكل العظمي للبالغ 1.25هي حوالي

  .5dسطوح العظام بزمن نصف 

إلى % 50سطوح العظام عائداً إلى البالسما و يعود  اليورانيوم نم% 50يغادر  •

جيرة العظم  ويفترض أن يغادر حbone exchangeableحجيرة العظم المتبدل

 .d ٣٠المتبدل بزمن نصف 

من اليورانيوم حجيرة العظم المتبدل على افتراض أنه سيعود إلى حجيرة % 75يغادر  •

 سطح العظم، ويتخلى عن

 .-exchangeable bone   nonلعظم غير المتبدلإلى ا% 25 •

• جيرة العظم غير المتبدل إلى البالسما  على عمر يعتمد معدل انتقال اليورانيوم من  ح

 .)٥( ظم المشاشةع وحيث أنه يختلف بين العظم القشري العظم المتبدل، 

  .)٥( سنة٢٥تطبق معدالت االنتقال من أجل البالغين فوق الـ  •
  
 :فيةألفامطيا

   ألفا هي التقنية التي يمكن بواسطتها تسجيل معدل تعداد جسيمات ألفا المنبعثة بطاقات  مطيافية 

وتعتبر هذه التقنية من التقنيات . مختلفة من منبع ما لتحديد النكليدات المشعة وتقديرها كمياً

وية، فباستخدام كاشف الدقيقة وذات الحساسية العالية وتستخدم في العديد من االتطبيقات النو

مناسب ومنبع متجانس ذو ثخانة ضئيلة يمكن تقدير النشاط اإلشعاعي تقديراً كيفياً وكمياً في 

العينات السائلة في محطات معالجة الوقود النووي واستخالص (عينات ذات نشاط مرتفع مثل 

يئية العينات الب(، وكذلك في عينات منخفضة السوية اإلشعاعية مثل )البلوتونيوم

 . )٤()يةجوالبيولو

 

 :مجال التطبيق

 ميطبق هذا اإلجراء لتعيين نظائر اليورانيوم في عينات البول، والتي تحوي نظائر اليورانيو

 . ميلي بكرل بالليتر2بنشاط اليقل عن 



 :المبدأ العام  
 ومن ثم تعتمد الطريقة على فصل اليورانيوم وتنقيته من العينة باستخدام المبادالت الشاردية

 .ل و قياسه بواسطة مطيافية ألفايترسيبه كهربائياً على قرص من الستانلس ست

 :األجهزة و األدوات 

 .ميزان حساس .١

 .طاولة تسخين .٢

 .أقراص ستانلس ستيل .٣

 .محولة للتيار المتناوب والتيار المستمر .٤

 .  حاملعبالستيكية مخلية  .٥

 .قضيب من البالتين يستخدم كمصعد في عملية الترسيب .٦

 ).مل٦٠٠(ياشر زجاجية سعة ب .٧

 ).مل١٠٠(بياشر زجاجية سعة .٨

 زجاجات ساعة، .٩

 .pH-ورق .١٠

 .أعمدة تبادل شاردي .١١

 . بالونات معايرة زجاجية .١٢

 .، ورؤوس ماصةµg١٠  مايكروببيت .١٣

 .عبوات من البولي إتيلين .١٤

  :المحاليل والمواد المستخدمة
).                                مل/ كرل  ب4.289( مقفي أثر ذو النشاط ٢٣٢محلول عياري من اليورانيوم -١

 ).65%( حمض اآلزوت المركز -٢

 .37%)( حمض كلور الماء المركز -٣

 ).30%( ماء أكسجيني -٤

 ). نظامي10نظامي، و0.5نظامي، و7( حمض كلور الماء -٥

 .pH =2.2 و pH =1.5 محلول كبريتات األمونيوم -٦

 . وأسيتونلتقطير ماء ثنائي ا-٧

.                                                            (DOWEX AG 1× 4) مبادل شاردي من نوع -٨

 . (DOWEX AG 1× 8) مبادل شاردي من نوع -٩

            ).                                                             32%(ماءات األمونيوم المركزة  -١٠



 :تفاصيل طريقة العمل 
 مل 100 مل من عينة اإلطراح البولي اليومي، ويضاف لها حوالي 500يؤخذ حجم  −

 232 ميلي بكرل من اليورانيوم 42.89، ويضاف إليها )65%(زوت المركز حمض اآل

 مل و تغطى البياشر بزجاجات ساعة بشكل 600كمقفي أثر، توضع في بيشر سعة 

 .منحرف، وتترك على طاولة التسخين من أجل عملية التهضيم

 ).30%( مل من الماء أكسجيني 50تجفف العينة و تحل بحوالي  −

 ، )65%( مل حمض اآلزوت المركز 100حل بحوالي تجفف العينة و ت −

 .37%)( مل حمض كلور الماء المركز 100تحل بحوالي  تجفف العينة و −

 ).نظامي7( مل حمض كلور الماء 80تجفف العينة و تحل بحوالي  −

 مل من حمض كلور الماء 20 و ينشط بحدود AG 1× 4يحضر عمود التبادل الشاري  −

 ).نظامي7(

 مل من حمض كلور 80عمود التبادل الشاردي ثم يغسل العمود بحدود  العينة على رتمر −

 ).نظامي7(الماء 

فنحصل على ) نظامي0.5 (تجمع هذه القطفة بغسل العمود بمحلول حمض كلور الماء  −

 .ثوريوماليورانيوم مع ال

 .pH =1.5 مل من محلول كبريتات األمونيوم 5جفف العينة وتحل بـ ت −

 مل من نفس 60و ينشط بحدود (DOWEX AG 1× 8) ي يحضر عمود التبادل الشار −

 .المحلول السابق

 مل من محلول 80 ثم يغسل العمود بحدود  على عمود التبادل الشارديتمرر العينة −

 . pH =1.5كبريتات األمونيوم 

 ). نظامي10( مل من محلول حمض كلور الماء 30يمرر على العمود  −

فنحصل على ) نظامي0.5 (كلور الماء  مل من محلول حمض 60يغسل العمود بحدود  −

 .اليورانيوم فقط

 مل حمض اآلزوت المركز 5تجفف العينة و في حال وجود راسب تهضم بحوالي  −

 ). مراتيكررعدة(،)%65(

 . pH =2.2 مل من محلول الطلي كبريتات األمونيوم 20تجفف العينة و تحل بحوالي  −

اليورانيوم كهربائياً على قرص من تحضر خلية الطلي وتوضع العينة في الخلية ويطلى 

 فولط لمدة ساعة واحدة ثم 10 أمبير وفرق كمون قدره 1.2الستانلس ستيل، بتيار شدته 

  يؤخذ القرص ويغسل بالماء ثم) 32%( مل من ماءات األمونيوم المركزة 1يضاف 



 .المقطر ثم باألسيتون ويجفف على طاولة التسخين لمدة خمس دقائق لطرد الرادون

 : اب النتائجحس
كفاءة [/ 100]×) بالثانيةعدة (٢٣٢ عدات اليورانيوم  [=(R%)المردود الكيميائي  −

 . ])بالليتر/بكرل(نشاط المقفي × ) ثانية(الزمن × الكاشف

 كفاءة [/ 1000]  ×) بالثانيةعدة(238عدات اليورانيوم [ = 238نشاط اليورانيوم  −

 .])ليتر(حجم العينة× (%) المردود الكيميائي× ) ثانية(الزمن × الكاشف

 كفاءة [/ 1000] ×) بالثانيةعدة( ٢٣٤ عدات اليورانيوم[ = 234نشاط اليورانيوم  −

 .])ليتر(حجم العينة× (%) المردود الكيميائي× ) ثانية(الزمن × الكاشف

 .)ليتر/ بكريل ( يقدر النشاط اإلشعاعي بـ      
 :اعتيان عينة البول 

ة للعمال المعرضين مهنياً لإلشعاع،  في عبوات نظيفة من  ساع٢٤تجمع عينة بول لمدة 

ويطلب من العامل جمع العينة بعد أخذ حمام في عطلة . البولي إتيلين ذات غطاء محكم مناسب

وتحفظ في البراد أو . نهاية األسبوع، األمر الذي يجنب تلوث العينة من الوسط الخارجي

، ونتيجة التجربة تبين أن يولوجي لحين التحليل المركز لمنع التفسخ الباآلزوتبإضافة حمض 

 . )٣(أفضل طريقة لحفظ العينات، هي حفظها بالبراد بعد إضافة المادة الحافظة

 

التحليل الكيميائي اإلشعاعي لتحديد نشاط اليورانيوم بعينة       اعتماد طريقة  نتائج    -

  :بمطيافية ألفا البول
 النموذج المعتمد من قبل مكتب ضمان تتضمن خطوات االعتماد المراحل التالية وفق

 :الجودة في هيئة الطاقة الذرية السورية

 .)٧( Method Detection Limit:تحديد الحد األدنى لكشف الطريقة . ١

 .)٧(Repeatability: تحديد تكرارية الطريقة . ٢

 .)٧( Reliability: قابلية اإلعادة . ٣

  .)٧(Recovery Coefficient: حساب معامل االسترجاع . ٤

 .٢٣٨ نظير اليورانيوم اعتماد طريقة) ١( ما يلي جدول وفي

 .٢٣٤ نظير اليورانيوم اعتماد طريقة) ٢(            وجدول 



 Method Validation F-014                                         جدول اعتماد طريقة   )١(

 اسم الطريقة و رمزه تعيين اليورانيوم النظيري في عينات البول
Method Nameأسماء المحللين  ظهيرة  الَدالل–خالدية سخيطة  ا 

(Analyst) 

  المقاسيالعنصر التحليل  في عينات البول٢٣٨اليورانيوم 
Parameter الجهاز المستخدم مطيافية ألفا 

Instrument Used 
 

  Repeatabilityالتكرارية    Method detection limitالحد األدنى للكشف 

 (Bq/L) لمقيسةالقيمة ا

Measured Value  

 عياري الماالنحراف 

Standard 
Deviation 

 القيمة المقيسة      
(Bq/L) 

Measured Value          

 Bq/L)  (القيمة المتوقعة  

   Expected Value  

1 12×10-3 1 240×10-3 

2 11×10-3 2 210×10-3 

3 13×10-3 

1.08×10-3 

3 220×10-3 

216×10-3 

القيمة 

الوسطية 

 التجريبية

Exp.Mean 
Value 

 M.D.L 4 240×10-3ك .أ.ح 10-3×11 4

5 12×10-3 5 210×10-3 

6 13×10-3 
MDL = 3*STD 

6 200×10-3 

15.78×10-3 

االنحراف 

 عياريلما

STD 

7 14×10-3 7 230×10-3 

8 12×10-3 8 210×10-3 

9 14×10-3 9 200×10-3 

10 13×10-3 

3.24×10-3 = MDL

 

10 200×10-3 

 لتكراريةا 10-3×(216±13.9)

  

 Recovery Coefficientمعامل االسترجاع  Replicabilityقابلية اإلعادة 

  (Bq/L)القيمة المقيسة

Measured Value 

 االنحراف المعياري

Standard 
Deviation 

18.26×10-3 

 القيمة المضافة
(Bq/L)  

Spike Value 

القيمة 

   (Bq/L)سترجعةلما

Recovered Value 

معامل االسترجاع 

% 

% Recovery 
Coefficient 

1 220×10-3 1 24.8×10-3 17.35×10-3 69.96×10-3 

2 250×10-3 2 49.6×10-3 47.34×10-3 95.44×10-3 

3 200×10-3 3 74.4×10-3 55.23×10-3 74.23×10-3 

4 180×10-3 

قابلية اإلعادة 
Replicability 

16.17)×10-3±210( 
4 99.2×10-3 76.24×10-3 76.85×10-3 

5 200×10-3  5 124×10-3 93.80×10-3 75.65×10-3 

6 

 
220×10-3  

7 210×10-3 

 القيمة المتوقعة 
(Bq/L) 

216±13.97)×10-3(     

8 210×10-3     

9 210×10-3     

10 200×10-3 

القيمة الوسطية 

 التجريبية

210×10-3     



 



 Method Validation F-014                                         جدول اعتماد طريقة   )١(

 اسم الطريقة و رمزه تعيين اليورانيوم النظيري في عينات البول
Method Nameأسماء المحللين  ظهيرة  الَدالل–خالدية سخيطة  ا 

(Analyst) 

  المقاسير التحليلالعنص  في عينات البول٢٣٤اليورانيوم 
Parameter الجهاز المستخدم مطيافية ألفا 

Instrument Used 
 

  Repeatabilityالتكرارية    Method detection limitالحد األدنى للكشف 

 (Bq/L) القيمة المقيسة

Measured Value  

 عياري الماالنحراف 

Standard 
Deviation 

    (Bq/L)القيمة المقيسة 

Measured Value 

 Bq/L)  (القيمة المتوقعة

Expected Value 

1 6.4×10-3 1 98×10-3 

2 6.0×10-3 2 90×10-3 

3 6.8×10-3 

0.61×10-3 

3 85×10-3 

87×10-3 

القيمة 

الوسطية 

 التجريبية

Exp.Mean 
Value 

 M.D.L 4 100×10-3ك .أ.ح 10-3×5.1 4

5 6.4×10-3 5 80×10-3 

6 6.8×10-3 
MDL = 3*STD 

6 74×10-3 

10.11×10-3 

االنحراف 

 عياريلما

STD 

7 5.7×10-3 7 100×10-3 

8 6.4×10-3 8 90×10-3 

9 5.7×10-3 9 76×10-3 

10 7.1×10-3 

1.84×10-3 = MDL

 

10 77×10-3 

 لتكراريةا 10-3(87±10.11)

  

 Recovery Coefficientمعامل االسترجاع  Replicabilityقابلية اإلعادة 

  (Bq/L)القيمة المقيسة

Measured Value 

 االنحراف المعياري

Standard 
Deviation 

9.08×10-3 

 القيمة المضافة
(Bq/L)  

Spike Value 

القيمة 

   (Bq/L)لمسترجعةا

Recovered Value 

معامل االسترجاع 

% 

% Recovery 
Coefficient 

1 88×10-3 1 24.8×10-3 17.35×10-3 69.96×10-3 

2 97×10-3 2 49.6×10-3 47.34×10-3 95.44×10-3 

3 85×10-3 3 74.4×10-3 55.23×10-3 74.23×10-3 

4 66×10-3 

قابلية اإلعادة 
Replicability 

8.04)×10-3±82.4( 
4 99.2×10-3 76.24×10-3 76.85×10-3 

5 76×10-3  5 124×10-3 93.80×10-3 75.65×10-3 

6
85×10-3  

7 92×10-3 

 القيمة المتوقعة 
(Bq/L) 

87±8.95)×10-3(     

8 83×10-3     

9 76×10-3     

10 76×10-3 

القيمة الوسطية 

 التجريبية

82.4×10-3     



 :برنامج المقارنة الداخلية نتائج -
سلت رأ ،مكتب ضمان الجودة ل٢٣٤ و٢٣٨ اليورانيوم يعد إرسال جدولي االعتماد لنظيرب و

 بعدو، اخليةدإلى مخبر الجرعة اإلشعاعية المكتب الكيز من قبل ا الترتلفة ومخعينات مجهولة

 ، التحليليةوهذه القيمة جيدة بالنسبة لهذه الطريقة% ٢٠تحليلها كانت قيمة الخطأ النسبي حوالي 

 نتائجيبين ) ٣(وفيما يلي جدول . ألنها تتضمن الكثير من خطوات العمل الكيميائي اإلشعاعي 

 . كما صدرت عن مكتب ضمان الجودة٢٣٨ير اليورانيوم نظ قياس نشاط

 

  الجودةن عن مكتب ضماتنتائج جدول العينات المجهولة التراكيز كما صدر): ٣(الجدول

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 رمز العينة #
 238Uاليورانيوم 

 لتر/ميلي بكرل

 234Uاليورانيوم 

 لتر/ميلي بكرل

  238Uالقيمة النظرية

 لتر/ميلي بكرل

١ URINE-U-11 8.20±0.97 4.80±0.72 

٢ URINE-U-12 6.25±1.10 4.11±0.88 7.75 

٣ URINE-U-12 24.75±2.27 12.45±1.50 

٤ URINE-U-14 24.78±2.03 11.44±1.27 31 

٥ URINE-U-15 47.66±2.82 22.86±1.71 

٦ URINE-U-16 48.77±2.87 19.06±1.53 62 

٧ URINE-U-17 75.00±4.19 32.85±2.31 

٨ URINE-U-18 76.58±7.50 34.98±4.33 93 

٩ URINE-U-19 115.58±7.82 43.09±3.73 

١٠ URINE-U-20 125.33±6.39 47.74±3.02 155 

١١ URINE-U-21 2.00< 2.00< Blank 



                              : آلية ضبط جودة التحليل الكيميائي اإلشعاعي والضبط اإلحصائي-
جودة التحليل الكيميائي يهدف هذا اإلجراء لوضع أسس منهجية حول كيفية ضبط 

، في مخبر  Control Sampleوتتم هذه الخطوة بتحضير عينة مراقبة . )٨(اإلشعاعي

 ة اإلشعاعية الداخلية، بأخذ عينة بول حقيقية وإضافة كمية من اليورانيوم معلومةالجرع

 . لحين التحليلدوتحفظ بالبرا  لمنع التفسخ البيولوجي،ةالنشاط، ويتم إضافة مادة حافظ

 لمعرفة القيمة الوسطى لنظيري نة المراقبة مكررات على األقل لعي١٠يجب أخذ 

 ). ٥و٤انظر جدولين .(٢٣٤و٢٣٨اليورانيوم 

 ٢٣٨نتائج عينة المراقبة لنظير اليورانيوم  )٤(الجدول

 )(٢٣٨Bq/Lنشاط نظير اليورانيوم  تاريخ التحليل
17/01/2005 (284.12±14.98) ×10-3 
18/01/2005 (297.79±19.17) ×10-3 
19/01/2005 (302.66±14.39) ×10-3 
20/01/2005 (255.34±11.77) ×10-3 
21/01/2005 (283.16±13.18) ×10-3 
22/01/2005 (265.04±18.22) ×10-3 
23/01/2005 (264.38±22.28) ×10-3 
24/01/2005 (277.68±15.18) ×10-3 
25/01/2005 (239.32±14.33) ×10-3 
26/01/2005 (212.11±9.46) ×10-3 

الوسطىالقيمة   (268.16±27.49) ×10-3 

 

 ٢٣٤عينة المراقبة لنظير اليورانيوم نتائج )٥(الجدول  

 )Bq/L) m ٢٣٤نشاط نظير اليورانيوم  تاريخ التحليل
17/01/2005 (111.50±6.69) ×10-3 
18/01/2005 (121.60±8.88) ×10-3 
19/01/2005 (124.93±6.63) ×10-3 
20/01/2005 (99.15±5.22) ×10-3 
21/01/2005 (110.27±5.82) ×10-3 
22/01/2005 (105.85±8.39) ×10-3 
23/01/2005 (101.18±10.10) ×10-3 
24/01/2005 (111.20±6.92) ×10-3 
25/01/2005 (96.36±6.68) ×10-3 
26/01/2005 (92.22±4.66) ×10-3 
 3-10× (10.49±107.43) القيمة الوسطى

 

 



 :الضبط اإلحصائي
 لتقيم أداء العملية من خالل فحص نتيجة القياس للوصول بها إلى حالة الضبط هو أسلوب

 .)٩(المطلوبة ثم الحفاظ على الحالة المثلى

وتتم هذه الخطوة بتحليل عينة أو عينتي مقارنة، عند تحليل مجموعة عينات مجهولة 

لمقاسة لعينة تسجل نتيجة القيمة ا. النشاط للعمال المعرضيين مهنياً لنظائر اليورانيوم

 المقابلة لقيمتها ة على اإلحداثيxالمراقبة على لوحة الضبط اإلحصائي وذلك بوضع إشارة 

 . عاموديلعلى محور العينات، ويدون على محور السينات تاريخ التحليل بشك

 .٢٣٤ و ٢٣٨لنظيري اليورانيوم وفيما يلي لوحتي الضبط اإلحصائي 
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 :أهداف المراقبة 

الهدف الرئيسي في الوقاية اإلشعاعية المهنية هو الحصول على ظروف آمنة و مرضية في 

قياس و ومصطلح المراقبة يؤخذ على أنه يعني كال الحالتين ال.  مع المحافظة عليهاالعمل

والمراقبة هي فقط طريقة من طرق الوقاية اإلشعاعية وليست حال بحد . تفسير نتائج القياس

 . )١(ذاتها

 :أنواع برامج المراقبة 

  :Routine Monitoring (RM) المراقبة الدورية* 
ويطبق في حالة الخطر . وهي القيام بقياسات دورية نظامية على العمال بشكل إفرادي

 .)١(وث مكان العمل، لذا تطبق في أوقات محددة بشكل مسبقالمتواصل لتل

   :Operation Monitoring (OM) المراقبة المرتبطة بنوع العمل*
وبشكل خاص زمن ومدة . وتهدف للحصول على معلومات نوعية متعلقة بالقيام بعمل معين

الذي يحدث التلوث والطريق التعرض المحتمل معروفين والطبيعة الفيزيائية الكيميائية للنكليد المشع 

 . )١(األكثر احتماال لدخول النكليد المشع إلى الجسم

 

 :    Special Monitoring (SM)المراقبة الخاصة * 

مثل اإلنذار الذي يعطيه جهاز . تطبق في حاالت غير طبيعية أو يشك بأن تكون غير طبيعية

فة بأنها غير طبيعية في مكان العمل جامع عينات الهواء داال على وجود تلوث، وجود ظروف معرو

 . )١(دوريةأو الحصول على نتائج غير طبيعية نتيجة المراقبة ال

 :   Confirmatory Monitoring (CM)مراقبة اإلثبات *

 الندخال نيتعرضو للتأكد من أن شروط العمل مريحة للعمال الذين ال يتوقع أنهم ىتجر

 .)١(إشعاعي معنوي

 :عية الداخلية تقدير الجرعة اإلشعا
 : لتقدير الجرعة اإلشعاعية الداخلية ألي نكليد مشع يجب معرفة مايلي

نكليد مشع تعرض له العامل أو ألي معرفة النشاط  اإلشعاعي الموجود في العينة  .١

يتم تحديد نكليد اليورانيوم في هذه الدراسة  . بواسطة تقنية قياس مالئمة، ويقاسالفرد

  .  ، ويتم القياس بواسطة مطيافية ألفا٢٣٤ ونكليد اليورانيوم ٢٣٨

و في هذه الدراسة بما ).ابتالع، استنشاق، حقن (معرفة طريق االندخال للنكليد المشع  .٢

 .  المراقبة تتم للعمال يعتبر غالباً طريق االندخال هو االستنشاقنأ



 Activity قيمة القطر الحركي الوسطي للنشاط أي AMADمعرفة قيمة الـ  .٣

Medium Aerodynamic Diameter 5 تحتسب للعمالافتراضية  وكقيم µm 

 . وهذه تعطي معدل الحجوم األكثر تواجداً في البيئةµm 1 )عموم الناس(وللجمهور

يجب معرفة الشكل الكيميائي الفيزيائي للنكليد المشع لتحديد نوع االمتصاص أو صف  .٤

 . االستنشاق

سب االمتصاص توافق مايلي، و نعمر النصفعبر االمتصاص تقريباً عن ي : 

وهو النوع الذي تنتقل فيه المواد المترسبة :F (fast)المتصاص السريع ا •

المشعة بسهولة من جهاز التنفس إلى سوائل الجسم وهذا يعني وجود 

بعمر  من المادة المشعة %100 امتصاص سريع للمادة المشعة، حيث يمتص

) Iodine(كل مركبات اليود وتندرج تحت هذا النوع ،دقائق) 10( قدرهنصف

 .)١()Cesium(والسيزيوم

 وهو النوع الذي تنتقل فيه المادة :M (moderate)االمتصاص متوسط  •

المشعة بمعدل متوسط من جهاز التنفس إلى سوائل الجسم، حيث يتم 

  ،دقائق) 10( من المادة المشعة بنصف عمر قدره 10% امتصاص

                تندرج ضمن هذا النوع كل مركبات يوم و140 مقداره بعمر نصف% 90و      

  .)١()Am واألمريشيومRa الراديوم(

 وهو النوع الذي تكون فيه المواد المشعة :S (slow)االمتصاص البطئ  •

فقط من المواد % 0.1غير منحلة نسبياً حيث أن مترسبة في جهاز التنفس

المادة المشعة من % 99.9 و،دقائق) 10(المشعة يمتص بعمر نصف مقداره 

 بشكل عام بطئ جداً االمتصاصيوم ويكون 7000 قدره بعمر نصفيمتص 

 .)١()puالبلوتونيوم – Uاليورانيوم (وتندرج تحت هذا النوع كل مركبات 

 . f1 (1)واع االمتصاص وقيم عامل االنتقالمركبات اليورانيوم و أن): ٦(الجدول 
عنصر 

 اليورانيوم

أنواع 

 االمتصاص
f1 
  اليورانيوممركبات 

F 0.020 
،  Uf6  ، Uo2f2معظم المركبات سداسية التكافؤ، 

Uo2(No3)2 

M 0.020 
 و ، Uo3 ،Uf4 ،Ucl4المركبات األقل انحالل، 

 . معظم المركبات سداسية التكافؤ األخرى
 اليورانيوم

S 0.002  المركبات غير منحلةUo2 ،U3o8 . 



 
 : في المنطقة الرئوية كمايليحتباس االستنشاق عن فترة االفتعبر صفو

 .  أيام10أقل من : Dصف االستنشاق  -

 .  يوم100 أيام إلى 10من : Wصف االستنشاق  -

 .  يوم100أكثر من : Yصف االستنشاق  -
يعتبر وسطي  دخال للنكليد المشع و إذا لم يكون معروفًانيجب معرفة وقت اال .٥

 .فترة المراقبة

 :مال المعرضين مهنياً لعنصراليورانيوم تقدير الجرعة اإلشعاعية الداخلية للع

 BSS هذا وتُعرف الـ.)٣( النكليد المشع الداخل إلى الجسمط هو نشاIntake:االندخال 

Basic Safety Standards االندخال بأنه عملية دخول النكليدات المشعة إلى الجسم بواسطة 

 .  أو االبتالع أو عبر الجلدقاالستنشا

 

 :ضية هيعالقة االندخال الريا

I = M / m(t) 
 M  :النشاط في العينة . 

 m(t): ٢(مباشرةال قيمة اإلطراح البولي اليومي كنسبة من اإلندخال بالنسبة للقياسات غير(. 

 Sv)مقدرة بـ  (Committed Effective Doseومن ثم تحدد الجرعة الفعالة المودعة 

 :حسب المعادلة التالية
CED = I × e(50)          

e(50)  = الجرعة فعالة المودعة لكل وحدة اندخال(معامل الجرعة.( 

يستخدم هذا المعامل ألجل نكليد مشع دخل بواسطة االبتالع أو االستنشاق عند ضربه 

   لكل شخص بالغ متعرض مهنياً تحدد الفترة .  لتحديد الجرعة الفعالة المودعة،باالندخال

                                .)٢(االندخال عند سنة بصرف النظر عن العمر ٥٠ الزمنية بـ  

         إلى الجداول الدورية عبالرجوe(50)    و m(t ) ونستطيع معرفة قيمة    

 . ICRP(78)الصادرة عن الهيئة الدولية للوقاية اإلشعاعية 

 

 

 



 Routine monitoring: predicted values (Bq per Bq (Intake  ):٧(الجدول 
  for inhalation of 234U, 235U, 238U. 

Type S 
 

 
Type M 

 
Type F 

 
 

 
Daily 
Feacal 

 
Excretion 

 
Daily 

urinary 
Excretion 

 
 

lungs 

 
Daily 

urinary 
excretion

 
 

Lungs b 

 
Daily 

urinary 
excretion

 
Monitoring 
Interval(d) 

3.7E-05 3.3E-06 3.2E-05 6.5E-05 1.2E-02 3.1E-05 360 
1.1E-04 4.3E-06 3.8E-02 1.2E-04 2.2E-02 1.2E-04 180 
1.9E-04 5.2E-06 4.2E-02 1.7E-04 2.8E-02 2.3E-04 120 
2.5E-04 06-E6.0 4.5E-02 2.0E-04 3.3E-02 3.5E-04 90 
3.5E-04 7.7E-06 4.9E-02 2.7E-04 3.8E-02 6.8E-0.4 60 
4.9E-04 1.2E-05 5.5E-02 4.3E-04 4.6E-02 1.8E-0.3 30 
2.5E-03 1.9E-05 6.0E-02 6.5E-04 5.2E-02 3.5E-0.3 14 
3.5E-02 2.4E-05 6.1E-02 7.9E-04 5.4E-02 4.6E-0.3 7 

b : مراقبة الرئتين متاحة فقط من أجلU٢٣٥ 
 
 
 
 
 
 
 

 Table  A.10.3. Dose Coefficients ):٨(الجدول 

 
 
 

Ingestion Inhalation  

e(50),Sv Bq-

1 
f1 e(50),Sv 

Bq-1 
f1 Type t1/2 Nuclide

4.9E-08 0.02 6.4E-07 0.02 F 2.44E+05Y 34
8.3E-09 0.002 2.1E-06 0.02 M 

  06-E6.8 0.002 S 
 

4.6E-08 0.02 6.0E-07 0.02 F 7.04E+08Y 35
8.3E-09 0.002 1.8E-06 0.02 M 

  6.1E-06 0.002 S 
 

4.4E-08 0.02 5.8E-07 0.02 F 4.47E+09Y 38
7.6E-09 0.002 1.6E-06 0.02 M 

  06-E5.7 0.002 S 
 



 :النتائج والمناقشة

 . في الدفعة األولى والثانية٢٣٨يبين نتائج نظير اليورانيوم ): ٩(الجدول      
رقم 

 لالمتسلس

الرقم 

 )١(المخبري

الرقم 

 )٢(المخبري
 نوع العمل

مدة 

 )سنة(الخدمة

النشاط في عينة 

  (Bq/L ساعة ٢٤
  (Bq)االندخال 

الجرعة الفعالة 

 (Sv)المودعة 
 3-10×12.22 2144.33 3-10×12.87 26 سائق - 16888 1

 - - - 10 سائق - 16889 2
 - - - 10 سائق - 16890 3
 - - - 10 سائق - 16891 4

16892 - - - - 5 
 4 سائق 17671  

- - - 
16893  - - - 6 

 5 سائق 17672  
- - - 

16894  - - -  
7 

 15 سائق 17673 
- - - 

16895  - - -  
 5 سائق 17674  8

- - - 
16896  - - -  

9 
 5 سائق 17675 

- - - 
16897  1.79×10-3 298.67 1.70×10-3 

10 
 5 عامل 17676 

- - - 
 3-10×2.27 399.00 3-10×2.39 10 سائق  16898 11

16899  - - - 
12 

 6 عامل 17677 
- - - 

 عامل 17678  13

 مريض

6 8.74×10-3 1456.00 8.30×10-3 

 3-10×2.22 389.67 3-10×2.34 8 عامل 17679  14

 3-10×2.09 366.33 3-10×2.20 5 عامل  16902 15

 - - - 8 مهندس 17680 عينة بديلة 15
16903  2.35×10-3 392.00 2.23×10-3 

16 
 15 عامل 17681 

- - - 
16904  1.18×10-3 196.00 1.12×10-3 17 

 3-10×3.96 695.33 3-10×4.17 27 عامل 17682  

16905  0.82×10-3 137.67 0.78×10-3 18 
 26 عامل 17683  

- - - 
16906  4.27×10-3 711.67 4.06×10-3 

19  17684 

 عامل على

تماس 

 مباشر

7 2.88×10-3 480.66 2.74×10-3 

16907  2.34×10-3 389.67 2.22×10-3 
20 

 3-10×3.39 595.00 3-10×3.57 12 عامل 17685 

 - - - شهر2  عامل 17686  21



 

 . في الدفعة األولى والثانية٢٣٤يبين نتائج نظير اليورانيوم ): ١٠(الجدول  
رقم 

 لالمتسلس

الرقم 

 )١(المخبري

الرقم 

 )٢(المخبري
 نوع العمل

مدة 

 )سنة(الخدمة

 ٢٤النشاط في عينة 

 ) (Bq/Lساعة 
  (Bq)االندخال 

الجرعة الفعالة 

 (Sv)المودعة 
 3-10×42.40 6234.66 3-10×37.41 26 سائق - 16888 1

 - - - 10 سائق - 16889 2
 - - - 10 سائق - 16890 3
 - - - 10 سائق - 16891 4

16892 - - - - 5 
 4 سائق 17671  

- - - 
16893  - - - 6 

 5 قسائ 17672  
- - - 

16894  - - -  
7 

 15 سائق 17673 
- - - 

16895  - - -  
 5 سائق 17674  8

- - - 
16896  - - -  

9 
 5 سائق 17675 

- - - 
16897  1.79×10-3 298.67 2.03×10-3 

10 
 5 عامل 17676 

- - - 
 3-10×2.11 310.33 3-10×1.86 10 سائق  16898 11

16899  - - - 
12 

 6 عامل 17677 
- - - 

 عامل 17678  13

 مريض

6 8.74×10-3 1456.00 9.90×10-3 

 3-10×2.97 436.33 3-10×2.62 8 عامل 17679  14

 3-1.7810 261.33 3-10×1.57 5 عامل  16902 15

 - - - 8 مهندس 17680 عينة بديلة 15
16903  235×10-3 392.00 2.67×10-3 

16 
 15 عامل 17681 

- - - 
16904  2.11×10-3 35233 2.40×10-3 17 

 3-7.2910 1071.00 3-10×6.43 27 عامل 17682  

16905  1.85×10-3 308.00 2.09×10-3 18 
 26 عامل 17683  

- - - 
16906  2.14×10-3 357.00 2.43×10-3 

19 
 17684 

 عامل على

تماس 

 مباشر

7 
4.82×10-3 802.66 5.46×10-3 

16907  351×10-3 585.67 3.98×10-3 
20 

 3-10×4.52 665.00 3-10×3.99 12 عامل 17685 

 - - - 2  سائق 17686  21



 

 

 :المناقشة
من ٢٠٧٦، وأعطت هذه الدفعة رقم ٤/٢/٢٠٠٥تم جمع الدفعة األولى من العينات في  •

ثم تم جمع الدفعة الثانية من . مان منسق مكتب ضمان الجودة في القسم الوقاية واألقبل

 . ٢١٨٩، وأعطت هذه الدفعة رقم ٦/٥/٢٠٠٥-٥العينات بعد ثالثة أشهر في 

، وفي الجدول رقم ٢٣٨لنظير اليورانيوم )٩(تم تنظيم النتائج الدفعتين في الجدول رقم •

النشاط في عينة اإلطراح البولي تم توضيح في كل جدول  .٢٣٤لنظير اليورانيوم ) ١٠(

 يري، لكل عامل متعرض مهنياً لنظالندخال والجرعة الفعالة المودعةليومي، واا

ويتضح من النتائج السابقة أن السائقين ليس لديهم تعرضات،  .٢٣٤ و ٢٣٨اليورانيوم

ولديه خدمة لمدة ) ١١( سنة، السائق رقم ٢٦ولديه خدمة لمدة ) ١( السائق رقم ءباستثنا

 ن يقومان بتحميل المواد الخامي السائقتيجة بأن هذين ويمكن تفسير هذه الن سنوات،١٠

وهذان السائقان يحتاجان إلى دراسة كاملة لحالتهما، . ضافة إلى عملهما كسائقيناإل باألولية

 . دهما عن األعمال التي فيها تعرضات مهنيةاوإجراء مراقبة روتينية، وإبع

تعرضات الحظ عندهم ي، )٢٠(والعامل رقم  ،)١٩(، والعامل رقم )١٧(العامل رقم  

 وهو )١٣(أما العامل رقم ، عند تحليل عيناتهم في الدفعة األولى والدفعة الثانية،كبيرة

الحظ عندهم تعرضات كبيرة ي، )١٥(العامل رقم و، )١٤(العامل رقم و، عامل مريض

كافياً  ألن حجم العينة الثاني لم يكن أيضاًً،ولكننا لم نتمكن إال من تحليل عينة واحدة لهم

 دراسة كاملة ىالعمال إل ويحتاج هؤالء .ةعينة جديد أو بسبب عدم توفر من أجل التحليل،

 .  عن األعمال التي فيها تعرضات مهنيةملحالتهم، وإجراء مراقبة روتينية، وإبعاده

الحظ عندهم تعرضات عند ي، )١٨(، والعامل رقم )١٦(، والعامل رقم )١٠(العامل رقم 

 في العينات أي يالحظ مولى من عيناتهم، أما عند تحليل الدفعة الثانية لتحليل الدفعة األ

 أن العامل نهما، السبب األول قد يكوينشاط، وقد يعود ذلك ألحد السببين التاليين أو كل

أما السبب . تلوثها وأدى إلى إعطاء نشاط للعينة جمع العينة في مكان العمل مما أدى إلى

، مما  أثناء العملإتباعها الالزم  اإلشعاعيةل اتبع أساليب الوقاية أن العامنقد يكوالثاني 

   .  إلى عدم ظهور نشاط في العينةىأد

 المرتين، وقد يعود ذلك ياليوجد في عينته أي نشاط عند تحليلها ف) ١٢(أما العامل رقم 

     .إلتباعه أساليب الوقاية اإلشعاعية الالزم إتباعها أثناء العمل
 اليوجد في عينته أي نشاط، يعود ذلك ألن طبيعة ،)عينة بديلة ()١٥(س رقم أما المهند

 . عمله ليس فيها تعرض مهني لنظائر اليورانيوم



 :التوصيات
 ء بارتدايجب على هؤالء العمال إتباع أساليب الوقاية اإلشعاعية وبشكل صارم، •

 ،مالبس خاصة أثناء العمل وكفوف ووضع كمامات ذات مرشحات دقيقة

 نع تناول األطعمة واألشربة والتدخين أثناء العمل منعاً باتاً،  يم •

 وتحديد االندخال والجرعة الفعالة المودعة،  ،يجب إجراء مراقبة روتينية لهم •

 أساليب الوقاية  بعد إتباع حتى،ةيجب دراسة حالة هؤالء العمال دراسة شامل •

 .ديهم الجرعة الفعالة المودعة ل انخفاضاإلشعاعية، للتأكد من

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

نقل المواد الخام 
 إلى المصنع

 فرز المواد الخام

الحصيات الكبيرة   الُحبيبات الناعمة الُحبيبات الخشنة

 الطحن     نفايات   

             
         وحدة التجفيف

 
 مصنع األسمدة     

عمليات تفجير 
 الصخور

    فيسخني مخطط العمل في مناجم فوسفاتيبين)٣(الشكل    



                                             :  تقنية الفلورة ومطيافية ألفاب مقارنة بين القياس -
 :من مميزات القياس بمطيافية ألفا

 ،ة نظائر اليورانيوم المختلفتعيين •

 ، ٢٣٢ خالل إضافة نظير اليورانيوم الصنعي معرفة المردود الكيميائي من •

 . بدون استعمال معامالت التحويلعينةالحساب نشاط في  •

 : القياس بتقنية الفلورةمن مساوئ

 ، لذلك اليمكن إضافة مقفي أثر صنعي لمعرفة ٢٣٨اليورانيوم الكلي ال تقيس إال   •

 المردود الكيميائي للطريقة،

  وليس النشاط، من معرفة تركيز اليورانيوم في العينةقراءة العينة بهذه الطريقة تُمكن •
  : باستخدام عامل التحويل)Bq . l 1- (إلىg. l)   -١(يتم التحويل من لذلكو

         1g  238من اليورانيومU 12.4.  يقارب x 103  Bq  

 .  حوالي خمسة أسابيعة فترة زمنية طويلب الطريقتين أن التحليل يحتاج إلىعيومن 

         وسوف يتم تطوير طريقة التحليل الكيميائي اإلشعاعي، من أجل تقصير فترة التحليل،     

   الموجود فيها بإضافةبجرف اليورانيومتجفيف العينة وذلك باالستغناء عن مرحلة             

        .برمنغنات البوتاسيوم     

 :معالجة نظائر اليورانيوم عند دخول الجسم -

عن طريق االبتالع أو االستنشاق أو عن ٢٣٨لطبيعي ا اليورانيوم لااندخيحدث  •

تكمن خطورته في سميته الكيميائية وطريق الجروح، ويتوزع في أنحاء الجسم، 

 .)١٠(للكلية

 ثنائي ايتلين ثالثي  Chelating (DTPA)خلبة مثلميجب عدم إعطاء المواد المت •

رض القلوية مركبات ذائبة حيث يكون مع عناصر األ. أمين خماسي حمض الخليك

 .عالية الثبات، تطرد خالل الكليتين إلى خارج الجسم

من بيكربونات الصوديوم في محلول %١،٤ مل من ٢٥٠لكن يمكن أن يعطى  •

 .)١٠(فيزلوجي بالحقن الوريدي البطئ

 كيميائياً لكن مخطط  سامةنظائر اليورانيوم األخرى سامة شعاعياً أكثر من كونها •

 . جميع حاالت االندخال يتبع نفس الطريقةالمعالجة في

    
 
 
 



 
 
 
 

 : كلمة الشكر
إبراهيم عثمان رئـيس قسـم      . نشكر السيد الدكتور المدير العام لهيئة الطلقة الذرية السورية د         

 علـى  حسام خليلي والسيد كمال الشماليكما نشكر السيد  . الوقاية واألمان لدعمه العمل العلمي    

 هـذه   نقلو ،اتبل جمع العين   ق وإعطاء العمال التوجيهات الالزمة   نات   في جمع العي   مامساهمته

كما نشكر السيد سامر سـعيد       . حمص إلى دمشق   خنيفيس في في   مناجم الفوسفات    منالعينات  

 .على قيامه بقياس العينات على مطيافية ألفا
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