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  خالصة
 108بيريليوم بشدة – أمريشيومع مصدر نتروني عن وضهذا العمل قيمة الجرعة الناجمة ُحسبت في 

، الوطني للقياسات اإلشعاعية الجديدة المنشأة في مبنى المخبر المعايرة النترونيةثانية في حجرة /نترون
  . MCNP-4Cباستعمال الكود 

فمعدل الجرعة المتوقع لن يزيد في أي من . تبين من الدراسة آفاية تدريع حجرة المعايرة النترونية
يقع دون قيود الجرعة المفروضة بعشر مرات على هو  و،Sv/h� 0.183على ألماآن المأهولة ا

ومن ذلك يمكن االستنتاج أن حجرة المعايرة تصلح من حيث التعرض اإلشعاعي خارجها على . األقل
  . نترون بالثانية109الستخدام مصادر نترونية ذات شدة أعلى تبلغ حتى   األقل

وأن . الفوتونية بعدة أضعاف أآبر من الجرعةالنترونية الناجمة عن المصدر ة  الجرعاتضح أيضًا أن
من الجرعة % 60السطوع السماوي يساهم بشكل ملموس في الجرعة الكلية وقد تبلغ مساهمته 

  .من الجرعة الفوتونية% 10النترونية و

أثر آثافة الخرسانة قع  ي:جرى أيضًا تقدير االرتياب المنهجي الناجم عن عوامل مختلفة وتبين ما يلي
أثر العوامل الجوية من حرارة أما  ،%15الجرعة طريقة حساب أثر بينما يقارب  ،%18 و 4بين 

،  المستخدمحساسة جدًا للطيف النترونيالمحسوبة الجرعة أن تبين أيضًا %. 10 و 4بين فيقع ورطوبة 
  .%70 بنحو قدر االرتياب الناجم عن استخدام طيفين نترونيين مختلفينوقد 
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Abstract  
In this work, the dose arising from an Am-Be source of 108 neutron/sec 
strength located inside the newly constructed neutron calibration bunker in the 
National Radiation Metrology Laboratories, was calculated using MCNP-4C 
code.  

It was found that the shielding of the neutron calibration bunker is sufficient. 
As the calculated dose is not expected to exceed in inhabited areas 0.183 
�Sv/hr, which is 10 times smaller than the regulatory dose constraints. Hence, 
it can be concluded that the calibration bunker can house – from the external 
exposure point of view - an Am-Be neutron source of 109 neutron/sec strength. 
It turned out that the neutron dose from the source is few times greater than the 
photon dose. The sky shine was found to contribute significantly to the total 
dose. This contribution was estimated to be 60% of the neutron dose and 10% 
of the photon dose.  

The systematic uncertainties due to various factors have been assessed and was 
found to be between 4 and 10%  due to concrete density variations; 15% due to 
the dose estimation method; 4 -10% due to weather variations (temperature and 
moisture). The calculated dose was highly sensitive to the changes in source 
spectra. The uncertainty due to the use of two different neutron spectra is about 
70%. 
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 مقدمة   1
أجهزة قياس النترونات إلى تطوير مخبر قياس دعت الحاجة لمعايرة أجهزة الكشف اإلشعاعي و

الجرعات العياري الثانوي في هيئة الطاقة الذرية بحيث يتوسع مجال الخدمات التي يقدمها لتشمل 
يجب أن تكون أبعاد الحجرة المصممة للتشعيع بالنترونات أآبر ما يمكن للتقليل ما . المعايرات النترونية

ويتعلق . عن الجدران والهواء، وبالتالي تخفيض االرتياب الكلي الناتجأمكن من أثر النترونات المرتدة 
صمم بناء حجرة . [1]هذا االرتياب وبالتالي التصحيحات الالزمة بشكل آبير بحجم هذه الحجرة 

التشعيع بشكل أسطوانة تعلوها قبة بحيث تكون النترونات المرتدة عن الجدران متناظرة بالنسبة 
 م وارتفاعها الكلي 12القطر الداخلي لهذه األسطوانة هو . ى محور األسطوانةللمصادر الموجودة عل

  . م15الداخلي حتى ذروة القبة المغطية لألسطوانة هو 

حماية العاملين والجمهور عن طريق حساب ل الزمةسيتم الترآيز في هذه الدراسة على ثخانة الجدران ال
 المرافقة آخذين بعين االعتبار أن معدل اإلصدار أو اتوالفوتونجرعاتهم الناجمة عن آل من النترونات 

عدد النترونات الكلية التي تصدرها مصادر النترونات المفترض أن تستخدم في المعايرة هي في 
  ].2[ثا / نترون109 – 104المجال من 

. لنترونية لجدران حجرة المعايرة اةالتدريعيفعالية  لمحاآاة هذه المسألة وتقدير الMCNPاستخدم الكود 
وقد أجريت حسابات الجرعات المتوقعة في المواقع المختلفة على أساس اإلشعاعات التي ستخترق 
الدروع والجدران وتصل إلى النقطة المدروسة بشكل مباشر وآذلك اإلشعاعات التي تصل بشكل غير 

لى النقطة مباشر، أي بعد اختراق الدرع ومن ثم تبعثرها على ذرات الهواء المحيطة ووصولها إ
  .sky shining وهذا ما يدعى بالسطوع السماوي. المدروسة

 المصادر النترونية 1.1

 مفاعلمن من مسرع أو (تستعمل بشكل عام في المعايرات مصادر نترونية أو حقول نترونية مختلفة 
ل  يجب أن تغطي اإلشعاعات النترونية المرجعية المجا[2]وحسب المواصفة القياسية الدولية ). مثًال

 وذلك لمعايرة أجهزة قياس  ميغا الكترون فولت 20الطاقي الممتد من النترونات الحرارية وحتى
وتوصي الهيئة .  طاقة النتروناتيةتابعبالنترونات المستخدمة في الوقاية اإلشعاعية وتحديد استجابتها 

والتي تؤدي عند الطاقة ثا، /2سم/ نترون105الدولية للمواصفات آذلك بأن تكون التدفقات النترونية حتى 
  .[2] ثا/2سم/ نترون105سا لكل / ميلي سيفرت100 إلى معدل جرعة يصل حتى ميغا الكترون فولت 1

  :يمكن تقسيم الحقول النترونية المرجعية بناء على آيفية توليد النترونات إلى

تخدم هذه وتس. مولدة من مسرعات أو في المفاعلأو شبه وحيدة الطاقة نترونات وحيدة الطاقة  .1
  .الحقول عادة لدراسة استجابة أجهزة القياس النترونية بداللة طاقة النترونات

على شكل نظائر مشعة ولها عادة طيف واسع من الطاقات آما  sealedمصادر نترونية مغلقة  .2
وينصح باستخدام هذه المصادر لمعايرة أجهزة القياس . أنها تصدر أشعة غاما بطيف واسع

 .دوريالنترونية بشكل 

في هذه الدراسة سيتم الترآيز على النوع الثاني من هذه المصادر وبشكل خاص على مصدر 
 يمزج بشكل متجانس مريشيوموهو عبارة عن مسحوق من أآسيد األ. Am-Beبيريليوم -مريشيوماأل

ويعبر التفاعل التالي عن . مع مسحوق من البيريلوم ويتم آبسه بضغط عال على شكل أقراص صغيرة
  :فية توليد النترونات في هذه المصادرآي
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Am Np + He + γ(0.06MeV)

He + Be C

C C + n(5.45MeV)







  



ثا لكل آوري من / نترون106×2.2 جسيم ألفا أو 106 نترون لكل 70تبلغ آفاءة التفاعل قرابة 
  .مريشيوماأل

  

من المهم جدًا في حسابات التدريع معرفة األطياف النترونية والفوتونية للمصادر المستخدمة في حجرة 
وتشير المراجع إلى وجود اختالف آبير في النتائج المنشورة عن األطياف ألآثر المصادر . تشعيعال

وحتى األطياف التي تم الحصول عليها من قبل باحثين مختلفين لنفس النوع من . النترونية شيوعًا
كبير للطيف ويعود ذلك أساسًا إلى االعتماد ال]. 1،4،5[المصادر أظهرت عدم ترابط واضح فيما بينها 

النتروني على طريقة تصنيع المصدر نفسه مثل حجم حبيبات المادة المشعة واألغلفة المستخدمة في 
 Am241-Beويعتمد التوزع الطاقي للنترونات لمصادر . الخ...المصدر المغلق وهندسة المصدر 

ب أن  ولذلك يج[2] على حجم ومكونات المصدر MeV 2وخاصة في المجال الطاقي األصغر من 
وقد .  حول متطلبات تغليف المصادرISO2919 و ISO1677تحقق المصادر متطلبات المواصفتين 

وتلك ]. 2[بيريليوم والكاليفورنيوم المنشورة في -مريشيومتم استخدام األطياف المنشورة لمصدري األ
اف المنشورة وهناك العديد من األطي]. 4 [)1أنظر الشكل  (الموجودة في نشرة أمرشام ألحد مصادرها

  .[6]المختلفة عن هذين الطيفين مثل تلك المنشورة في 

  

  
  ]4) [يمين(الفوتوني والطيف ) يسار(   الطيف النتروني للمصدر المستخدم 1الشكل 

  حجرة المعايرة 2.1

 وبشكل عام أن تكون أبعادها الداخلية [2] و [1]يجب أن تحقق حجرة المعايرة المواصفات الواردة في 
ا يمكن الوصول إليه بشكل عملي وذلك للتقليل من اإلرتيابات الناجمة عن التبعثر الداخلي عن أآبر م

   .[7] 3 م6x7x7 هو ةد الدنيا لحجرة المعايراجدران الحجرة وأحد األمثلة المعطاة على األبع

 12ا  أمتار وارتفاعه6 المدروسة ذات شكل أسطواني نصف قطرها الداخلي ةينترونوحجرة المعايرة ال
 سم من الخرسانة 60سماآة جدار األسطوانة .  أمتار3بارتفاع ) ربع آرة(متر، تعلوها قبة آروية 

 سم من نفس نوع الخرسانة، يحيط بالحجرة سور 10وسماآة القبة . 3سم/ غ2.5 المسلحة ذات الكثافة
يوضح . مسافة متر مما يمنع اقتراب األشخاص ألقل من هذه ال2أسطواني يبعد عن جدارها الخارجي 

  .ةينترون مقطع شاقولي في حجرة المعايرة ال2الشكل 

  )MeV(الطاقة   )MeV(الطاقة 

ية
سب
الن

دة 
لش
ا

ية  
سب
الن

دة 
لش
ا

  



 في مبنى المخبر الوطني للقياسات اإلشعاعية  قسم الوقايةتقع حجرة المعايرة النترونية في مرآز دوبايا
National Standard Metrology Laboratory (NSML) . أقرب األماآن التي يوجد فيها إن

، ، ومبنى قسم الخدمات العلمية)3نظر الشكل ا (جرة هي مبنى المخبر نفسهأشخاص في جوار موقع الح
 هذه األماآن وطبيعة األشخاص 1يوضح الجدول . ومبنى قسم الكيمياء ثم مبنى قسم الفيزياء

  .المتعرضين فيها وتقدير عامل اإلنشغالية

 

  مقطع شاقولي في حجرة المعايرة النترونية   2الشكل 

  صميميةالتمعدالت الجرعة  3.1

تقدر عدد ساعات التعريض الفعلي في حجرة المعايرة النترونية، أي الساعات التي يكون فيها المصدر 
  . ساعة في حدها األقصى200 خارج حاويته المدرعة، بـ

 0.3 ميلي سيفرت في السنة، وقيد جرعة للجمهور قدره 5وباستخدام قيد جرعة للمتعرضين مهنيًا قدره 
 25 في األماآن ذات االنشغالية الدائمة تصميميةيكون معدل الجرعة ال] 8[ة ميلي سيفرت في السن

  .سا بالنسبة للجمهور/ ميكروسيفرت1.5سا بالنسبة للعاملين المعرضين مهنيًا و/ميكروسيفرت

، يمكن اشتقاق معدالت الجرعة 1انطالقًا من ذلك ومن معامالت االنشغالية المذآورة في الجدول 
  .ماآن المأهولة بجوار حجرة المعايرةالتصميمية في األ

  



حجرة المعايرة النترونية

     مخطط الموقع العام3الشكل 
  

  .المعايرة النترونية   مجموعات األشخاص المتعرضين في جوار حجرة 1الجدول 

 الموقع
 إلىمسافة أقرب 

جدارالحجرة 
 )م(الخارجي 

 طبيعة التعرض
  االنشغالية

(%) 
تصميمية معدل الجرعة ال

 )سا/ميكروسيفرت(

 25 100 مهني
 بر العياريغرف المخ 10

 جمهور 1.5 100
 جمهور 55 3 50 مبنى الخدمات الفنية

 قسم الكيمياء جمهور 125 1.5 100
 جمهور 110 1.5 100 قسم الفيزياء

 جمهور 10>  15 10<  المارون في الجوار
  



  النمذجة الحاسوبية   2
.  النترونية بأبعادها ومكوناتها الحقيقيةأعدت النمذجة الحاسوبية بحيث تحاآي تمامًا حجرة المعايرة

اعتبر في نمذجة حجرة المعايرة أن مادة البناء هي من الخرسانة العادية ذات الحصويات الدولوميتية 
 سم وافترض 30، آما افترض أن األرضية خرسانية ثخانتها 3سم/ غ2.5 بكثافة  المنتشرة في سورية

آما روعي وجود البرآة ) اعتبر ترآيبها من الكالسيت(ا وجود تراب تحت األرضية الخرسانية وحوله
آذلك روعي أن حجرة المعايرة مملوءة هواء وأنها محاطة بالهواء حتى ارتفاع . المائية ضمن الحجرة

  .4انظر الشكل .  م60قدره 

  .MCNP   مسقط شاقولي لحجرة المعايرة آما تمت نمذجتها في 4الشكل 
  . م ومملوءة بالهواء أيضًا60فاع الحجرة محاطة بالهواء حتى ارت

  

  
الطيف النتروني . ثا/ نترون108بيريليوم بتدفق قدره -أمريشيوممصدر وجود افترض في هذه الدراسة 

  .1والفوتوني للمنبع مبين في الشكل 

أنه على الرغم من اختالف الكثافة الذرية للخرسانة والهواء فإن المقاطع العرضية  5يالحظ من الشكل 
 النترونات مع الهواء ومع الخرسانة متقاربة إلى حد ما، وأن تفاعل النترونات والفوتونات مع لتفاعل

مما يجعل مراعاة وجود الهواء وعدم إغفاله ، MeV  5 حتى0.05الهواء متقارب في المجال الطاقي 
  .في المحاآاة أمرًا ضروريًا

  

انيةجدار األسطوانة الخرس

تراب أرضية حجيرة المعايرة

 حفرة مائية

 القبة االسمنية



  
  )منقط(والهواء ) مستمر(الخرسانة المقطع العرضي لتفاعل النترونات مع :   يمين5الشكل 
  ]9[مع الهواء  )مستمر(  والفوتونات)منقط( المقطع العرضي الكلي للنترونات:              يسار

  

جرى حساب معدل الجرعة النترونية والفوتونية عند قمة قبة حجرة المعايرة تمامًا وعلى السطح 
 م، وذلك على 50وهكذا حتى ...  م20 م و10 الخارجي لحجرة المعايرة وعلى أبعاد مختلفة عنه هي

 م، وهذه االرتفاعات تمثل وجود األشخاص على مستوى 7.9 م و4.3 م و1ثالث ارتفاعات مختلفة هي 
وبغية تحقيق ذلك في المحاآاة فقد أحيطت الحجرة . األرض والطابق األول والطابق الثاني على التوالي

 م 10قطار تزيد على نصف قطر سطحها الخارجي بـ بسطوح أسطوانية متمحورة معها وأنصاف أ
 هذه السطوح األسطوانية إلى قطاعات بواسطة ثالثة تئ آما جّز، م50وهكذا حتى ...  م 20و

 على ارتفاع M3 م و 4.3 على ارتفاع M2 م عن سطح األرض و 1 على ارتفاع M1مستويات أفقية 
  .)6الشكل أنظر  ( م7.9

لفوتونية المحسوبة تشمل آًال من الفوتونات الناجمة عن المصدر بذاته ر بالذآر أن الجرعة ايجدال
أما الجرعة النترونية المحسوبة فهي . والفوتونات الناجمة عن تفاعل النترونات مع المواد المحيطة

الجرعة الناجمة عن نترونات المصدر مباشرة وال تشمل النترونات التي قد تنشأ عن تفاعل الفوتونات 
اقة مع ذرات المواد المحيطة ألن مثل هذه التفاعالت ال تصبح ملموسة إال بطاقات أعلى من عالية الط

  ].7[ ميغا الكترون فولت 16- 8عتبة تتراوح بين 

  

  معدل الجرعة" قياس"   نقاط 6الشكل 

M3  

M2  

M1  

50 م م40 م30 م20 م10



  

Piسيشار إلى نقاط القياس بالرمز 
k حيث يشير i ،إلى بعد نقطة القياس عن السطح الخارجي لألسطوانة 

p20فعلى سبيل المثال ستكون .  إلى مستوى نقطة القياسkبينما يشير 
 النقطة الواقعة على المستوى 3

أما نقطة ذروة القبة .  م عن السطح الخارجي لألسطوانة20وعلى بعد )  م7.9أي على ارتفاع (الثالث 
  .p0فلتكن 

الطاقي للتدفق النتروني  التوزع foldingطي تم حساب معدل الجرعة في آل من النقاط المذآورة ب
عبر القطاع األسطواني الواقع بين مستوي نقطة القياس والمستوي الذي يعلوه مباشرة والفوتوني 

  .بمعامالت التحويل إلى جرعة في المجاالت الطاقية المعنية

  

 تبلغ الجرعة.    معدل الجرعة الكلية في نقاط  القياس مقدرة بالمايكرو سيفرت في الساعة2الجدول 
  سا/ مايكرو سيفرت9.6الكلية عند ذروة القبة مباشرة 

 M3المستوى الثالث  M2المستوى الثاني  M1المستوى األول   

السطح الخارجي 
  مباشرة

0.088  0.183  0.154  

  0.149  0.090  0.065   م10على بعد 
  0.079  0.062  0.051   م20على بعد 
  0.047  0.043  0.037   م30على بعد 
  0.031  0.028  0.027   م40على بعد 
   م  0.021  0.019  500.018على بعد 

  

  

0.018 Sv/h 

0.027 Sv/h 

0.037 Sv/h 

0.051 Sv/h 

0.065 Sv/h 

   على المستوى األولالمعايرة النترونيةحجرة حول ات توزع الجرع   7الشكل 

  



 توزع 7 ويمثل الشكل  المحسوبة في النقاط المشار إليها،ة الجرعة الكليت قيم معدال2يتضمن الجدول 
 بشكل أساسي عن ةع الجر وتنجم.مستوى األول على الالمعايرة النترونيةات حول حجرة الجرع

وبما أن القيم جميعها . 8 من الجرعة الكلية آما يتبين من الشكل% 95 – 75النترونات التي تساهم بـ 
، يتضح أن 1سا، وهي أدنى بكثير من قيود الجرعة المذآورة في الجدول / مايكروسيفرت0.2أقل من 

الوقاية للعاملين في المخبر واألبنية المجاورة وآذلك التدريع الموجود يضمن مستوى جيدًا من 
  .للجمهور
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في الجرعة الكلية في مستويات القياس) مهشرة(والجرعة الفوتونية ) منقطة(  نسبة مساهمة الجرعة النترونية 8الشكل 
  الثالثة

  

لوب المحاآاة  بارتياب إحصائي وارتياب منهجي ينجم عن أس2ترتبط القيم المذآورة في الجدول 
 ،عند حساب الجرعة % 1أجريت المحاآاة بحيث آان االرتياب اإلحصائي أقل من . والعوامل المؤثرة

 إلى أقل من 1 وبين ،في حساب التوزع الطيفي ضمن المجاالت الطاقية للفوتونات% 3 إلى 1وبين 
دقيقة لكل حالة  60 - 50استغرق الحساب نحو قد  و.وناترفي حسابات التوزع الطيفي للنت% 10

أما االرتياب المنهجي فسيعالج .  دقائق لكل حالة للحسابات الفوتونية10للحسابات النترونية ونحو 
 حالة لتقييم الحاالت المختلفة المسببة 25-20 لحوالي اتحسابال تجريأ. بالتفصيل في الفصل الرابع

  .لإلرتياب المنهجي



  الجرعة المباشرة والسطوع السماوي   3
  

الجزء األول ينجم من النترونات أو : عدالت الجرعة النترونية أو الفوتونية المقيسة من جزأينتتكون م
المدروسة وهذا ما سيسمى في " القياس"الفوتونات المتسربة من حجرة المعايرة إلى الموقع أو نقطة 

ع السماوي أي ، بينما ينجم الجزء الثاني من مساهمة ما يسمى بالسطو"الجرعة المباشرة"هذه الدراسة 
أثر تبعثر النترونات والفوتونات المتسربة من حجرة المعايرة في الطبقة الهوائية العليا وارتدادها جزئيًا 

 على حدة ولكل من وفي هذا الفصل نقوم بتقدير أثر هاتين المرآبتين آًال. إلى نقطة القياس المدروسة
  .النترونات والفوتونات بشكل منفصل

آبتي الجرعة المذآورتين آنفًا ليس من األمور الواضحة تمامًا ألن أي جسيم متسرب إن التمييز بين مر
لذلك . من حجرة المعايرة سيعاني من بضعة انتثارات في الطبقات الهوائية قبل وصوله إلى نقطة القياس

ياب فقد أجريت الحسابات بنماذج مختلفة للفصل بين المرآبتين وروعيت الفروق بينها في تقدير االرت
  .المنهجي المرتبط بالمحاآاة

  نماذج تعريف السطوع السماوي 1.3

  :النموذج األول

في النموذج األول يتم إهمال جميع الجسيمات المارة عبر جدار األسطوانة المشكلة للجدار الخارجي 
ن لحجرة المعايرة، وال ينظر إال في الجسيمات المارة عبر القبة المشكلة للسطح العلوي، وبالتالي ستكو

الجرعة المقيسة في أي من نقاط القياس المعّرفة سابقًا ناجمة حصريًا من السطوع السماوي، واعتبرت 
  .أنها هي جرعة السطوع السماوي

  

  :النموذج الثاني

في النموذج الثاني تم إهمال تأثير الهواء خارج حجرة المعايرة، مما يؤدي إلى انعدام التبعثر في الهواء 
وبالتالي فقد اعتبرت الجرعة الناتجة في أي من نقاط القياس هي الجرعة . ماويوانعدام السطوع الس

  .المباشرة

  

  :النموذج الثالث

 على تماس معها وله زاوية يمخروطسطح في هذا النموذج أحيطت قبة حجرة المعايرة من األعلى ب
تجتاز ت التي وبإهمال الجسيما. انفراج بحيث يحصر نقطة القياس التي يتم حساب الجرعة عندها

انظر .  يمكن النظر إلى الجرعة الناجمة في نقطة القياس بأنها الجرعة المباشرةيسطح المخروطال
 م 10 على بعد M1 ، M2 ، M3 وقد أجري الحساب في هذا النموذج على المستويات الثالثة .9الشكل 

  .من سطح األسطوانة

  



  ة ومن ثم السطوع السماوي   النموذج الثالث لحساب الجرعة المباشر9الشكل 

  

  مساهمة السطوع السماوي في معدل الجرعة الكلية 2.3

الجرعة الكلية الفوتونية والنترونية حسب آل من نماذج ساهمة السطوع السماوي في م 3يبين الجدول 
يبين آما  . م من السطح الخارجي لألسطوانة وعلى المستويات الثالثة10الحساب المذآورة على بعد 

على أبعاد مختلفة الفوتونية   نسبة مساهمة السطوع السماوي في الجرعة النترونية والجرعة10 الشكل
  .وفق النموذج األول

  

10 م

VOID



  ةالفوتوني والنتروني في الجرعة الكليالسماوي ساهمة السطوع م   3الجدول 

نقطة   اتالنترون  اتالفوتون
  3نموذج   2نموذج   1نموذج   3نموذج   2نموذج   1نموذج   القياس
P10

1  0.022 0.017 0.063 0.467 0.689 0.853 

P10
2  0.027 0.012 0.482 0.508 0.541 0.900 

P10
3  0.075 0.012 0.575 0.597 0.362 0.951 

  

  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

01020304050

%

 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

01020304050

%

                                             

 

 على وفق النموذج األول) يسار(والجرعةالفوتونية ) يمين(   نسبة مساهمة السطوع السماوي في الجرعة النترونية 10الشكل 
  .)مثلثات( M3 و) مربعات (M2 و) معّينات (M1يات مستوال

  
1 ، ولكنها  المختلفةنماذج تعريف السطوع السماويحسب   ملموسةا سبق وجود فروقاتميالحظ م

،  %- 70 50تقارب نحو الكلية جميعًا في أن مساهمة السطوع السماوي النتروني في الجرعة تشترك 
يالحظ أيضًا أن السطوع السماوي  %. 90 – 85 عدا في النموذج الثالث حيث تكون المساهمة بين

م عن السطح الخارجي لحجرة  10 ابتداء من مسافة تبعد نحوالنتروني يصل إلى حد ثابت تقريبًا 
  .أن الفروق بين مستويات االرتفاعات المختلفة ضئيلة إلى حد ما، والمعايرة

 حيث يصل السطوع نموذج الثالثالفي عدا % 10دون أما مساهمة السطوع السماوي الفوتوني فتبقى 
بازدياد البعد عن السطح السطوع السماوي الفوتوني زداد ي%. 55 قرابة إلىالسماوي الفوتوني 

آذلك يالحظ ).  مترًا50أي (الخارجي لحجرة المعايرة ويستمر هذا السلوك إلى المجال المدروس 
األعلى أآثر تعرضًا لتبعثر وجود اختالفات بحسب االرتفاع عن سطح األرض فتبقى المستويات 

  . من الطبقة الهوائية التي تعلو حجرة المعايرةالفوتونات

  مناقشة 3.3

في الطبقات الهوائية التي تعلو ) النترونات والفوتونات(إن السطوع السماوي ينجم عن تبعثر الجسيمات 
العرضية لتفاعالت المصدر ومن ثم ارتدادها نحو نقطة القياس، ويتعلق ذلك بطاقة الجسيمات والمقاطع 

لذلك نحتاج بغية فهم أفضل لهذه الظاهرة إلى دراسة األطياف والمقاطع العرضية للتفاعالت . التبعثر
  .مع ذرات الهواء

 
  . فيما بعد ستراعى هذه الفروقات عند تقدير االرتياب المنهجي1



والفوتونات لنترونات اآل من لتفاعل والمقطع العرضي للتبعثر  المقطع العرضي الكلي 11ن الشكل يبّي
  .]9 [هواءمع ال

  

  
  )منقط(والمقطع العرضي للتبعثر ) مستمر(لمقطع العرضي الكلي لتفاعل النترونات مع الهواء ا:    يمين11الشكل 

  .)منقط(والمقطع العرضي للتبعثر ) مستمر(المقطع العرضي الكلي لتفاعل الفوتونات مع الهواء : يسار
  

 5-10اقات األآبر من نالحظ أن مقاطع التبعثر النترونية متقاربة جدًا مع المقاطع الكلية والسيما في الط
MeV  مما يفسر المساهمة الملموسة للسطوع السماوي النتروني في الجرعة الكلية والتي تبلغ نحو

فإن المقطع العرضي الكلي والمقطع العرضي للتبعثر متقاربان في المجال للفوتونات أما بالنسبة  %.60
يفسر أهمية السطوع مما   ومن ثم يصبح للتفاعالت األخرى نصيب أآبر،MeV 2 إلى 0.1من 

  .السماوي للفوتونات من جهة وأنه أقل منه لحالة النترونات من جهة أخرى

في عدد من نقاط القياس خارج حجرة والفوتوني  الطيف النتروني 12من جهة أخرى يبين الشكل 
 إلى 5-10ن وآما يتضح من هذا الشكل فإن الطيف النتروني ثابت تقريبًا في المجال الطاقي م. المعايرة

5 MeV مما يعني أن المقاطع العرضية للتبعثر هي العوامل األساسية في تحديد مساهمة السطوع ،
 ، أي في MeV 10 و 1-10يتمرآز في المجال الطاقي بين الفوتوني آذلك فإن الطيف . السماوي

  .11المجال الذي يغلب فيه تبعثر آومبتون آما هو مبين في الشكل 
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   الطيف الفوتوني في عدد من النقاط خارج حجرة المعايرة)يسار(،  الطيف النتروني)يمين(   12كل        الش

  



  تقدير االرتياب المنهجي   4
  

وفق  ،بأسلوب المحاآاة المّتبع، أي االرتياب المرتبط سيتم في هذا الفصل تقدير االرتياب المنهجي
ارامترات التي تنطوي على ارتياب منهجي، د البحدَّهذا األسلوب ُتفي و. أسلوب تحليل الحساسية

والقيمة االفتراضية التي تجرى الحسابات عندها، والمجال المعقول الذي يمكن أن تتغير فيه قيم آل 
أي (ومن ثم تحدد قيمة االرتياب المنهجي وفق المجال الذي تتغير فيه قيم المقادير المقيسة . بارامتر

ر قيمة آل من هذه البارامترات ضمن المجال المحدد مع تثبيت لدى تغّي) معدل الجرعة في هذه الحال
  ].10[قيم البارامترات األخرى عند قيمها االفتراضية 

 .تجدر مالحظة أن االرتيابات المنهجية قد ال تكون متناظرة بالنسبة إلى القيمة االفتراضية لكل بارامتر

   المقترن بكثافة الخرسانةاالرتياب 1.4

، وأن أقل آثافة ممكنة للخرسانة 3سم/ غ2.5سابات أن آثافة الخرسانة افترض لدى إجراء الح
، آما أن أآبر قيمة ممكنة للكثافة لهذا 3م/ طن2.4المستخدمة في إنشاء حجرة المعايرة النترونية هي 

وبالطبع فإن تقليل آثافة الخرسانة سيؤدي إلى ازدياد معدل الجرعة . 3م/ طن2.6النوع من الخرسانة 
 االرتياب النسبي في معدل الجرعة الكلي الناجم 4يبين الجدول . ة المعايرة والعكس بالعكسخارج حجر

  .عن االرتياب في آثافة الخرسانة

يالحظ أن االرتياب النسبي يكون أعلى ما يكون على السطح الخارجي لحجرة المعايرة تمامًا ويقع 
  %. 6 – 4، ثم ينخفض بازدياد المسافة إلى ما بين %18بحدود 

  



 2.6 – 2.4   االرتياب النسبي في معدل الجرعة الكلية الناجم عن تغير آثافة الخرسانة في المجال  4الجدول 
  .3سم/ غ2.5 حول القيمة المعتمدة 3سم/غ

االرتياب النسبي 
 (%)السالب 

االرتياب النسبي 
 (%)الموجب 

  مستوى القياس
المسافة عن السطح 

  الخارجي

  -  ذروة القبة 4.42 3.83

10.56 18.60 M1 

13.75 18.53 M2 

12.19 14.25 M3 

0 m 

7.81 8.98 M1 

6.96 6.87 M2 

6.28 6.07 M3 

10 m 

5.98 7.85 M1 

6.19 7.09 M2 

4.97 5.45 M3 

20 m 

4.98 5.46 M1 

5.84 3.19 M2 

6.45 5.70 M3 

30 m 

4.47 4.51 M1 

3.58 5.29 M2 

4.62 5.44 M3 

40 m 

5.22 6.80 M1 

4.55 5.02 M2 

4.72 6.43 M3 

50 m 

  

  االرتياب المقترن بالطيف النتروني 2.4

هو الطيف القياسي الذي تذآره شرآة أمرشام الفوتوني اعتمد في الحساب أن الطيف النتروني والطيف 
ي وآما سبق بيانه ف]. 2[ألحد مصادرها المشابهة للمصدر الذي سيستخدم فعًال في حجرة المعايرة 
  ....الفصل األول فإن األطياف النترونية تختلف اختالفًا آبيرًا بين مصادر متشابهة

ولذلك فقد أجريت الحسابات أيضًا باعتماد الطيف النتروني الوارد في مواصفة اإليزو الخاصة 
 ثم تم حساب الفرق في الجرعة النترونية بين الحالتين حيث تبين أن. )13انظر الشكل (] 1[بالموضوع 

 أآبر منها من معدل الجرعة الناجمة عن DISOمعدل الجرعة الناتجة عن الطيف الوارد في األيزو 
آما هو % 80 – 60، وأن االرتياب المنهجي الناجم ارتياب ملموس يقع بحدود DAS طيف أمرشام

  .5مبين في الجدول 
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  .    الطيفان النترونيان المستخدمان في الدراسة13الشكل 

  



  أثر اختالف الطيف النتروني على معدل الجرعة النترونية واالرتياب النسبي في معدل   5الجدول 
  .الجرعة الكلية

االرتياب النسبي في 
معدل الجرعة الكلية 

(%) 
DISO - DAS [�Sv/h] مستوى القياس  

المسافة عن السطح 
  الخارجي

 -  ذروة القبة 7.878 82.03

46.11 10.04  M1  

44.01 0.081  M2 

44.67 0.069  M3 

0 m 

56.92 0.037  M1 

59.90 0.054  M2 

69.48 0.104  M3 

10 m 

61.85 0.032  M1 

65.27 0.041  M2 

71.06 0.056  M3 

20 m 

65.68 0.024  M1 

68.44 0.029  M2 

71.13 0.033  M3 

30 m 

69.13 0.0187  M1 

70.82 0.02  M2 

72.95 0.023  M3 

40 m 

69.81 0.0126  M1 

74.01 0.014  M2 

75.39 0.016  M3 

50 m 

  االرتياب المقترن بتعريف الجرعة 3.4

 يحسب عن طريق حساب توزع Dآما سبق بيانه في الفصل األول، فإن معدل الجرعة في نقطة ما 
التدفق عبر سطح أسطواني يقع بين مستوي نقطة القياس والمستوي الذي يعلوها مباشرة ومن ثم جدائه 

  . ويل إلى جرعة المنشورة في المراجعبمعامالت التح

 سم يضم في 30 عبر توزع التدفق عبر سطح أسطواني ارتفاعه D وللمقارنة فقد حسبت الجرعة
ومنه يتضح أن اختالف التعريف يؤدي إلى ارتياب قد .  النتائج6وسطه نقطة القياس، ويتضمن الجدول 

  .في بعض نقاط القياس% 15يبلغ 



  .التعريفل الجرعة بحسب ارتفاع السطح األسطواني المستخدم في   تغير معد 6الجدول 

  مستوى القياس D D  ر النسبيالتغّي
المسافة عن السطح 

  الخارجي

  -  ذروة القبة 9.45195 9.603561 1.60

17.15 0.087934 0.075062 M1 

79.65 0.182541 0.101609 M2 

15.28 0.153911 0.181673 M3 

0 m 

12.01 0.064918 0.057958 M1 

16.10 0.08965 0.077218 M2 

30.23 0.14873 0.114207 M3 

10 m 

5.32 0.05 0.048 M1 

10.87 0.061 0.055 M2 

13.08 0.079 0.07 M3 

20 m 

2.14 0.036 0.036 M1 

7.00 0.043 0.04 M2 

6.83 0.047 0.044 M3 

30 m 

12.20 0.027 0.024 M1 

0.59 0.028 0.028 M2 

5.22 0.031 0.03 M3 

40 m 

2.05 0.018 0.018 M1 

2.07 0.019 0.019 M2 

0.53 0.021 0.021 M3 

50 m 

  



  ثر ثخانة الطبقة الهوائيةأ 4.4

بغض النظر عن التعريف المعتمد للسطوع السماوي فإن تقديره في هذه الدراسة يرتبط بارتياب منهجي 
 .بقة الهوائية المعتمدة في النمذجة ومواصفات الطبقة الهوائيةثخانة الط: ينجم أساسًا عن عاملين اثنين

 تغير معدل الجرعة بتغير ثخانة الطبقة الهوائية فوق حجرة 14فبالنسبة للعامل األول يبين الشكل 
ويالحظ بالفعل أن معدل الجرعة يزداد بازدياد ثخانة الطبقة الهوائية . المعايرة في عدد من نقاط القياس

ى وجود أثر ملموس للطبقات الهوائية العليا على تبعثر النترونات والفوتونات باتجاه األرض مما يدل عل
يالحظ أيضًا أن هذا األثر يضمحل على ارتفاعات أدنى آلما اقتربنا .  م100وذلك حتى ارتفاع بحدود 

لسماآة ة نشير أن القيمة المفترض. من حجرة المعايرة، آما أنه يزداد في مستويات القياس األعلى
حيث أن ازدياد الجرعة نتيجة . 2 م آما هو مبين في الفصل 60في المحاآاة آانت الطبقة الهوائية 

وسنهمل اإلرتياب الناتج عن ذلك في . يصبح مهمًال تقريبًا بعد هذه القيمةالطبقة الهوائية زيادة سماآة 
  .ةمحاآاال

  أثر العوامل الجوية 5.4

 تبعثر الجسيمات في طبقة الهواء التي تعلو حجرة المعايرة فإنه نظرًا ألن السطوع السماوي ينجم عن
ولذلك فإن أثر السطوع ...) آثافة، بنية،(يتعلق بدرجة ملموسة على مواصفات هذه الطبقة الهوائية 

 يتغير بحسب تغير العوامل الجوية في موقع حجرة – وبالتالي معدل الجرعة الكلية –السماوي 
  .المعايرة

يم المعدل السنوي في منطقة حجرة المعايرة آقيم افتراضية لمواصفات الهواء عند حساب وقد اعتمدت ق
  ].4% [60 درجة مئوية ومعدل رطوبة نسبية 14درجة حرارة : معدل الجرعة، وهذه القيم هي

حيث يكون معدل . تم حساب تغير معدل الجرعة الكلية بتغير مواصفات الطقس بين الشتاء والصيف
 درجة مئوية وتكون الرطوبة النسبية بحدود 30 في الصيف في منطقة حجرة المعايرة درجة الحرارة

  %.80 درجة مئوية وتكون الرطوبة النسبية 0، بينما يبلغ معدل درجة الحرارة في الشتاء 45%

) حرارة، رطوبة(نتيجة للظروف الجوية ) الكثافة، المحتوى المائي، الترآيب(عينت خواص الهواء 
 من منحنيات خواص الهواء المنشورة من قبل الجمعية األمريكية لمهندسي التبريد 5طط رقم وفقًا للمخ
 ].12 [والتكييف

  

شتاء ومن % 5 إلى 1 االرتياب النسبي المرتبط بتغير الظروف الجوية وهو يتراوح من 7يبين الجدول 
 .صيفًا% 10 إلى 4
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 ذروة القبةعند    م10على بعد 

 
   م  م50على بعد 30على بعد 

) بالمتر( بداللة تغير ثخانة الطبقة الهوائية Sv/h�  تغير معدل الجرعة الكلية في نقاط القياس مقدرًا بـ 14الشكل 
، M3إلى المستوى ) لويالع(يشير الخط ذو المثلثات . على مسافات مختلفة عن السطح الخارجي لحجرة المعايرة

  M1إلى المستوى ) السفلي(، والخط ذو المعينات M2إلى المستوى ) األوسط(والخط ذو المربعات 

  

  



  االرتياب النسبي المرتبط بتغير الظروف الجوية   7الجدول 

  البعد  االرتفاع االرتياب النسبي شتاء   % االرتياب النسبي صيفًا

  -  ذروة القبة 0.27 1.20

3.70 2.27 M1 

1.40 0.86 M2 

0.29 3.45 M3 

0 m 

3.56 4.52 M1 

1.07 2.68 M2 

1.39 1.97 M3 

10 m 

3.31 1.73 M1 

0.59 2.60 M2 

1.62 2.96 M3 

20 m 

1.03 3.14 M1 

3.70 1.90 M2 

1.87 3.38 M3 

30 m 

4.84 3.33 M1 

4.34 3.83 M2 

1.34 1.15 M3 

40 m 

5.92 4.37 M1 

4.37 1.94 M2 

9.88 5.03 M3 

50 m 

  



  مناقشة واستنتاجات   5
 لتقدير معدل MCNP 4Cتم في هذه الدراسة استخدام محاآاة حاسوبية بطرائق مونتي آارلو باستخدام 

-مريشيومالجرعة اإلشعاعية الناجمة عن حجرة المعايرة النترونية باستخدام مصدر نتروني من األ
 مترًا عن السطح 50وقد غطى مجال الدراسة دائرة نصف قطرها .  بالثانية نترون108بيريليوم شدته 

  .الخارجي لحجرة المعايرة وعلى ارتفاعات شتى

فمعدل الجرعة المتوقع لن يزيد في أي من . تبين من الدراسة آفاية تدريع حجرة المعايرة النترونية
 المفروضة بعشر مرات على يقع دون قيود الجرعةهو  و،Sv/h� 0.183على األماآن المأهولة 

 بفرض وجود عالقة خطية بين معدل الجرعة وشدة المصدر -ومن ذلك يمكن االستنتاج . األقل
 الستخدام –  من حيث التعرض اإلشعاعي خارجها على األقل– أن حجرة المعايرة تصلح - النتروني 

  . نترون بالثانية109مصادر نترونية ذات شدة أعلى تبلغ حتى 

  .الفوتونية بعدة أضعاف أآبر من الجرعةالنترونية الناجمة عن المصدر  الجرعة  أناتضح أيضًا

آما تبين من خالل الدراسة أن السطوع السماوي يساهم بشكل ملموس في الجرعة الكلية وقد تبلغ 
من الجرعة الفوتونية، وأنه يزداد بازدياد المسافة عن % 10من الجرعة النترونية و% 60مساهمته 
  . الخارجي لحجرة المعايرة ثم يتخذ منحى مستقرًا في المجال المدروسالسطح

  :جرى أيضًا تقدير االرتياب المنهجي الناجم عن عوامل مختلفة وتبين ما يلي

  حسب نقطة % 18 إلى 4يتراوح أثر آثافة الخرسانة المستخدمة في تشييد حجرة المعايرة بين
 .القياس

 15ني المستخدم في تعريف الجرعة قد يبلغ أثر ارتفاع السطح األسطوا.% 

  10 إلى 4يقع أثر العوامل الجوية من حرارة ورطوبة بين.% 

  مترًا60سماآة من  ًاهمال تأثير ارتفاع الطبقة الهوائية في المحاآاة اعتبارإيمكن . 

  للطيف النتروني أثر هام في الجرعة، وقد أدى الطيف المذآور فيISO] 1 [ إلى ازدياد معدل
  %.70 بنحو الجرعة
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