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  في مياه الشرب في مدينة حمص الطبيعي دراسة النشاط اإلشعاعي

  
  :ملخص

اس         في هذه الدراسة قياس ترآيز غاز الرادون في مصادر مياه الشرب             جرى ذلك قي في مدينة حمص وآ
ازل  ي بعض المن رادون ف از ال ز غ ا   . ترآي ات أن جميعه ذه القياس ن ه ين م ث تب دود  تحي ع ضمن الح ق

الي  جرىآذلك . المسموح بها عالميًا وال يوجد فرق آبير في الترآيز ما بين المصدر والمنازل    قياس إجم
ازل  +مصادر   (من مياه الشرب في مدينة حمص        ألفا وبيتا   إصدارات   د   )  من وم     وتحدي ز الرادي  226ترآي

  . عالميًا بهاقع ضمن الحدود المسموحتأن جميعها  آذلك وتبين. هافي

  
   :الكلمات المفتاح

  . ألفا وبيتا الكلي– النشاط اإلشعاعي الطبيعي – غاز الرادون –مدينة حمص 

  
  مقدمة .1

سا                  اة اإلن ة لحي ة الظروف المالئم ل آل    واستمرارها، ن  يشكل الماء العنصر األساسي في تهيئ و يتخل  فه
ه        ،خلية من خاليا الكائن الحي      ذي نعيش في ا                 . والوسط ال ة في آرتن م العناصر الطبيعي اء أحد أه د الم يع

 من وزن جسم اإلنسان     %63 ويمثل الماء . األرضية فهو سر الحياة، ويعتبر من أهم مكونات المادة الحية         
ى نحو        . نه م %83، وتحتوي عضالت اإلنسان على نحو       )متوسط( اج إل سان فيحت ا جسم اإلن ر  2.5أم  لت

اء، ن الم ا م ى يحصل  ويومي ذه عل ةه ة والالكمي ن األطعم ي . وباتشرم م يا ف اء دورا أساس ويلعب الم
ة                      ساهم في تنظيم حرارة الجسد بعملي العمليات الكيمائية الحيوية في الجسم، وتخليصه من الفضالت، وي

شرب ف        .التعرق اه ال اة        ونظرًا ألهمية مي ى الحي اظ عل ة   ي الحف وث بواسطة        ،من جه اه للتل  ولتعرض المي
 آل ،ملوثات عديدة منها الكائنات الحية الدقيقة والمعادن والمواد العضوية والمواد المشعة من جهة أخرى

ة         ا إلى إصدار معايير لقبول مياه       دعاذلك   ة أم محلي ايير عالمي ز في  ي آيتم التروس  .لشرب سواء آانت مع
  .[1]ة على الجانب اإلشعاعيهذه الدراس

  
  :صادرهم والنشاط اإلشعاعي الطبيعي .2

 طبيعية مصادريتعرض آل ما هو موجود على سطح األرض باستمرار لتأثير اإلشعاعات المؤينة اآلتية من 
ولقد نشأت الحياة وتطورت في هذا . [2]  ومن العناصر المشعة األرضية األزلية وما يتولد منها،آاألشعة الكونية

  .لمحيط رغم تعرضها لهذه اإلشعاعات، التي بقي مستواها ثابتًا تقريبًا، منذ عصور سحيقةا

د ف ة توج شعة الطبيعي ائر الم ة(النظ ن ) المصادر الطبيعي ة تختلف م ز متفاوت ى سطح األرض بتراآي عل
تعج فيها قد تترآز هذه النظائر أو تنقل من موطنها إلى مواقع ف.  إلى أخـرى منذ أن تكونت األرض    منطقة

نفط                         فاتية وصناعة ال ل صناعة األسمدة الفوس ة مث ر النووي صناعات غي بعض ال الحيـاة البشرية مرافقة ل
فالعناصر المشعة الطبيعية موجودة أصًال   . والغاز إضافة إلى صناعة الكهرباء التي تستخدم الفحم آوقود     

ة اإلشعاع         ويسهم اإلش . في الصخور والتربة وبالتالي في آثير من مواد البناء         ا في خلفي صادر عنه عاع ال
  .[3] ماوي الذي يتعرض له الجسم البشريغاألرضي ال

 40- البوتاسيوماإلشعاعية التي يتلقاها البشرتساهم بشكل آبير في الجرعة من أهم العناصر الطبيعة التي 
نصرًا مشعًا  ع13الذي يصدر أشعة ألفا ويتولد عنه ( 238 واليورانيوم)الذي يصدر أشعة بيتا وغاما(

 10الذي يصدر أشعة ألفا وتتولد عنه ( 232- وآذلك الثوريوم)آخر تطلق إشعاعات ألفا وبيتا وغاما
   ).عناصر مشعة تصدر إشعاعات ألفا وبيتا وغاما

يوجد الراديوم، وهو أحد العناصر القلوية الترابية، في الطبيعة على هيئة أربعة نظائر مشعة هي 
وعادة يقصد بكلمة الراديوم نظير . 223- والراديوم224- والراديوم228- والراديوم226-الراديوم
، الذي يعد هو ومنتجات تفككه أهم النكليدات المشعة ) سنة1622( ذي عمر النصف الكبير 226-الراديوم
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  الطبيعيةادر عن نسبة آبيرة من الجرعة اإلشعاعية التي يتلقاها اإلنسان من المصولةؤالمسالطبيعية 
ومن المعروف أن . [5] منه في العظام% 80إلى الجسم ويتوضع قرابة  226-الراديومدخل ي. [4]

الراديوم يصدر لدى تفككه غاز الرادون، الذي بدوره يتفكك ليعطي العديد من النظائر التي تطلق 
جسيمات ألفا، وهذه األخيرة ذات أثر ضار على الخاليا الحية يفوق عشرين مرة ضرر إشعاعات غاما 

  .يتاوب

. في المياه السطحية منخفض جدًا بالمقارنة مع ترآيزه في المياه الجوفية 226-الراديومإن ترآيز 
) امتزاز(لتر ويعود سبب هذا االنخفاض إلى / ميلي بكرل18.5 إلى 3.7هذه التراآيز بين وتتراوح 

 ولقد قدرت . إلى آخرالراديوم بشراهة على المواد الصلبة، وهذا الشيء يحد من سرعة انتقاله من مكان
-الراديوم ميلي بكرل من 926الجرعة اإلشعاعية التي يتلقاها الفرد من مياه الشرب عن طريق تناول 

مثل الواليات (سنة ولهذا تسعى بعض الدول / ميلي سيفيرت1.5بنحو ) اليوم/ لتر ماء2منحلة في ( 226
  وذلك المستخرجة من األحواض الجوفية،في مياه الشرب 226-الراديومللتخلص من ) المتحدة األمريكية

باستخدام طرائق الترسيب مثل إضافة آربونات الكالسيوم أو أآسيد الحديد والتي تمتز ليس فقط الراديوم 
  .]6[ وإنما اليورانيوم أيضًا وبهذا يتم تخفيض الجرعة اإلشعاعية الناجمة عن هذا المصدر اإلشعاعي

- الراديوم إذ ُيَعدُّ ،ر الوحيد ذو األهمية من بين نظائر الراديومالنظي)  سنة1622 (226-الراديومليس 
 ليعطي  228-الراديوميتفكك . مصدرًا إشعاعيًا مهما لجسيمات بيتا)  سنة5.6نصف ال هعمر( 228

 الذي يدخل معه في توازن إشعاعي ابدي خالل فترة يوم واحد لقصر عمره النصفي 228- االآتينيوم
االآتينيوم أشعة بيتا عالية الطاقة التي تزيد من الجرعة اإلشعاعية الداخلية عند يصدر ).  ساعة فقط6.1(

  .، في الصخور والنباتات والتربة226، مثل الراديوم228يصادف الراديوم. إندخاله للجسم

َيُعوُد هذا العنصِر إلى واحدة من   . الرادون غاز ذو منشأ طبيعي ينتج من تفكك عنصر الراديوم المشع      إن  
ّس ة ال ال ر أهمي ّثالث األآث وم  مالسِل ال سلة  اليوراني ي سل ّسالسِل ه ذه ال ابقًا وه سلة 238-ذآورة س   وسل

الراديوِم                  235- وسلسلة اليورانيوم  232-الثوريوم ان آ ًا في آل مك شكل طبيعي تقريب رادون ب  ويتواجد ال
  .المنتشر خالل قشرة األرِض

ى اعتب     اع عل اء بإجم ر العلم د الماضي، اق الل العق ابات   خ ل لإلص سبب المحتم رادون ال از ال ار أن غ
اِس                 . السرطاِنية في البشرِ   ل الن ن ِقب ه ذوات العمر القصير ِم رادون وبنات ومن المؤآد اآلن أن استنشاق ال

ة     هو المساهُم األآب   ة     و. [7] ُر في جرعِة اإلشعاِع الفردي واء          يكون   في الحقيق رادون في اله ز غاز ال ترآي
  .لخلط الهوائيالخارجي منخفض نتيجة ا

   :مجموعة من العناصر ونميز منها) Rn-222( الرادون تفككينتج عن و

ة    30المنتجات قصيرة العمر التي عمرها النصفي أقل من           -1  ،Po-218، Pb-214، Bi-214(دقيق
Po-214(.  

ر   -2 ة العم ات طويل ك   ). Pb-210، Bi-210، Po-210( والمنتج سلة تفك ي سل د ف ا ال يوج فيم
 نواتج ذات عمر قصير ولكن النظير األآثر أهمية في التعرض اإلشعاعي               )Rn-220 (الثورون

 . ساعة10.6 ذو العمر النصفي 212-هو الرصاص

 
  :الصحي الناتج عن الرادون الخطر .3

ه      ت واتج تفكك ن ن ه وع صادرة عن ا ال سيمات ألف ي ج رادون ف صحية لل ار ال ن اآلث ذه  . كم ك ه ث تمتل حي
رق ال        ة لتخت ة الكافي ا وتخر            الجسيمات الطاق داخلي للخالي سم ال ى الق سج وتصل إل سج    ي ن ذه الن اك  . ب ه هن

ه أن          واتج تفكك دخل طريقتان يمكن للرادون ون نفس والهضم        ت ا الت سان وهم د أن الهضم   .  جسم اإلن ويعتق
 مم يمكن أن يوقف معظم جسيمات    1.5ليس خطرًا حيث وجود الطعام في المعدة ولو بسماآة ال تتجاوز            

رادون هو               ألفا الصادرة عن تفك    وجي النصفي لل د وجد أن العمر البيول ة  30ك الرادون ووليداته ولق  دقيق
دة فارغة و        ة          70عندما تكون المع دة ممتلئ دما تكون المع ة عن ات        . [8]  دقيق ى اآلن أي إثبات وال توجد حت

  .تربط ابتالع الرادون وزيادة الحاالت السرطانية المعدية
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صادرة عن               أما استنشاق الرادون فالوضع مختلف، ح      ا ال يث آما ذآر سابقًا يكمن الخطر في جسيمات ألف
وم  رادون البولوني دتي ال وم 218-ولي ر   . 214-والبولوني صفي آبي ر ن ل ذو عم از نبي رادون غ ك أن ال ذل

ق   ة عن طري ود ويخرج من الرئ ة أو يع دورة الدموي ى ال ل إل ا ينتق و إم سية، فه دورة التنف ع ال ة م مقارن
  .الزفير

وات ا آانت ن ى المولم سها عل ق نف رادون تعل ة عج تفكك ال دخل الرئ ر أن ت ال آبي ا احتم ة فله ات الهوائي لق
 مرات من   3 إلى 2وقد أوضحت الدراسات أن الجرعة التي تتلقاها الرئة أآبر من   . وتتفكك وتؤذي الرئة  

   .[9] تلك التي تتلقاها المعدة نتيجة الهضم

سرط       % 6لقد قدر أنه حوالي       ى        من حاالت اإلصابات ب ة المتحدة يمكن أن يعزى إل ة في المملك ان الرئ
ه                      .[10] الرادون ة أن وجي لألشعة المؤين أثير البيول ة من أجل الت آما جاء في التقرير الرابع للجنة المؤلف
رادون       % 10حوالي   داخل            .[11] من اإلصابات السرطانية هي نتيجة ال رهم أن ت د افترضوا في تقري  وق

ع           الخطر بين الرادون والتدخين    ة جم يس عالق ة ضرب ول ذه الفرضية تتوافق           .  هي عالق د وجد أن ه وق
سيكو            ورادو ومك اجم في آول ه          . والمعلومات المجموعة عن عمال المن ا وأظهرت بعض الدراسات أن آم

رادون   ,12] يمكن أن يعزى بعض أنواع السرطانات مثل اللوآيميا وسرطان الكلية إلى التعرض لغاز ال
12a].  

رات           آل ما سبق  عتمد  ا رادون خالل فت از ال اجم لغ ال المن ا من تعرض عم  على النتائج التي حصل عليه
ازل مختلف          ق             . عملهم، إال أن الوضع في المن د من تعل ا يزي ر مم شكل آبي ر ب نجم مغب الهواء داخل الم ف

ه     .نواتج تفكك الرادون ويغير من معامل التوازن      ة مع ًا مقارن م عميق  آما ويكون تنفس العمال خالل عمله
ة   اجم في         . في المنازل مما يزيد من آمية الهواء الداخل إلى الرئ ال المن ائج عم ذا يجعل استخدام نت آل ه

ازل      رادون في المن ين التعرض لل رًا  تخم ه  أم سبة      .مشكوك ب ة بالن سرطان الرئ زداد خطر اإلصابة ب وي
  .للمدخنين

ي شرتهاف ارير ن دة تق ات المتح   ع وم بالوالي ة للعل ة الوطني ام األآاديمي ي ع ائج 1999دة ف رت نت ، أظه
اث أن ى  15000 األبح ن   22000إل اتج م ة والن سرطان الرئ ّراء اإلصابة ب نويا ج ون س  شخص يموت
  .[13] علما أن تدخين السجائر يزيد من خطورة الرادون بشكل آبير جدًا. لغاز الرادون تعرضهم

  
   :النشاط اإلشعاعي الطبيعي في مياه الشربتلوث المياه و .4

  :ن ينتج النشاط اإلشعاعي في مياه الشرب من المصادر التاليةيمكن أ

شرب           -1 اه ال ي مي وم ف وم والثوري ل اليوراني ن سالس اتج م ي الن عاعي الطبيع شاط اإلش الن
 .226- والراديوم228-وخاصة النظيرين الراديوم

شرب األعمال التكنولوجية التي يمكن أن تزيد ترآيز النكليدات المشعة الطبيعية في مياه ال              -2
 ).آأعمال المناجم المعدنية والرمال والفوسفات(

 .انتقال النكليدات المشعة من محطات معالجة الوقود النووي  -3

شرب          مصادرتصنيع النكليدات المشعة آ     -4 اه ال ى مي ل إل  مفتوحة والتي من المحتمل أن تنتق
 .بطريق مقصود أو بنتيجة االستخدام الخاطئ

شاحها     ) حوادث(ه أو غير المخطط له      إطالق النكليدات المشعة المخطط ل      -5 إلى البيئة ثم ارت
 .إلى مياه الشرب

 . إطالق النكليدات المشعة التي تمت في الماضي إلى البيئة، حيث النظام المائي جزء منها  -6

اء                       و ه بنقصان درجة حرارة الم زداد انحالليت اء، حيث ت ة في الم ذلك  . يعتبر الرادون متوسط االنحاللي ل
ر الصخور       عندما تسير الم   اردة عب إن  ياه الجوفية الب اه     ف ذه المي رادون             ه ا من ال أس به ة ال ب .  تمتص آمي

  .[14] عندما يسخن الماء أو يحرك فإن آمية آبيرة من الرادون تنفلت وتنطلق إلى الوسط الخارجيو

  :تعتمد بشكل رئيسي آمية الرادون في الماء عند استخدامه على عاملينو
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ة    المواصفات الجيولوجية  -1 ان   ( المحلي اء  استخراج مك د ذآر    :) الم رادون            فق د الحديث عن وجود ال عن
صخور  ة وال ن   الترب ق م رادون المنبث ة ال وع     اتبحبي أن آمي ى ن سي عل شكل رئي د ب ة يعتم  الترب

  .ومواصفات الصخور الموجودة

شكل                 و .نوع الماء المستخدم    -2 اء ي اتج عن الم مشكلة في    هو عامل مهم جدًا، حيث وجد أن الرادون الن
البيوت التي تستخدم مياه اآلبار بشكل مباشر، بينما ال يكون مشكلة في البيوت التي تعتمد على شبكة                 

د                       . المياه العامة  م التخزين وبع ة من أجل المعالجة ومن ث وذلك ألنه عادة يتم حفظ مياه الشبكة العام
  .المنازلفي الماء قبل أن يصل ذلك التوزيع الوقت الذي يتفكك فيه الرادون ونواتج تفككه المنحل 

اللتر    10000ولقد قدر بشكل عام أنه ترآيز قدره  و آوري ب اء     ) kBq/m3 370( بيك رادون في الم من ال
اللتر 1سيضيف حوالي  و آوري ب تخدام ) Bq/m3 37( بيك افتراض االس ازل ب داخلي للمن واء ال ي اله ف

  .[15] العادي للماء

رادون في         ين          وقد وجد أن متوسط مستوى ال راوح ب ار يت اه اآلب اللتر      170000 و 500 مي و آوري ب  ، بيك
رادون                   و ى غاز ال ة عل شرب الحاوي اه ال أن الجرعة اإلشعاعية المعنوية التي يمكن أن يتلقاها الفرد من مي

حيث . هي نتيجة استنشاق الرادون المتحرر ونواتج تفككه فيما إذا قورنت بجرعة المعدة الناتجة عن البلع           
  . مرات10 إلى 3 المعدة أصغر من جرعة الرئة من وجد أن جرعة

والي و شارك المحيطات بح ساحتها  % 1ت م أن م ارجي رغ ى الوسط الخ صادرة إل رادون ال ة ال ن آمي م
ساحة األرض شكل ضعف م وم    .[16] ت وم والرادي ن اليوراني ر م اء البح وى م ى أن محت ك إل ود ذل ويع

صخور ة وال وى الترب ر من محت ي . أصغر بكثي ا ف اه وأم ي المي رادون ف ة فيعزى وجود ال اه الجوفي المي
  .الجوفية إلى تفكك الراديوم الموجود في الصخور والتربة والذي انحل في هذه المياه

  
  :المقبولة في مياه الشرباإلشعاعية الدولية  المعايير .5

ادية           احتوىإذا   لقد بينت األبحاث أنه    سويات اإلرش ار     تو ال  ماء الشرب على تراآيز أقل من ال ة آث  ،جد أي
ه                      رة لكل الجسم أو لجزء من بينما تكون التأثيرات اإلشعاعية مؤآدة عند التعرض لجرعات إشعاعية آبي

اه   ال يمكن اعتبار   هوعليه فإن  .[17] الخ....والتي تؤدي إلى نقصان تعداد خاليا الدم والحروق والموت         مي
  . انمن مصادر األخطار المؤآدة لإلشعاع على اإلنس" الشرب مصدرا

تعتمد السويات اإلرشادية لترآيز النكليدات المشعة المنصوح بها في مياه الشرب على تقييم الخطر الناتج 
صنعية            حيث أنه    . المشعة مصادرعن التعرض اإلشعاعي لل    ين المصادر ال ادية ب ال تفرق السويات اإلرش

 .والمصادر الطبيعية

شرب أضرارا   ما تسبب األخطار اإلشعاعية النا " وبما أنه نادرا   اه ال اس    " تجة عن مي وم الن محسوسة لعم
  :فإنه يتم تقييم التعرض اإلشعاعي لعموم الناس الناتج عن مياه الشرب على مرحلتين

        شاط       /تقييم النشاط الكلي لمصدرات ألفا وبيتا بواحدة بكرل ذا الن ان ه ا إذا آ ة فيم متر مكعب لمعرف
ة         أو أعلى    ،تحت الحد المسموح به عندئذ يكتفى به       ى المرحل ال إل تم االنتق ه في من الحد المسموح ب

 .الثانية

               ز النظائر المشعة ة ترآي ذ يجب معرف ه فعندئ إذا آان نشاط ألفا وبيتا أعلى من الحد المسموح ب
 . على حدةالموجودة آًال

  :تحسب السويات اإلرشادية لكل نظير مشع من العالقة التالية

 
qH

IDL
mBqGL

ing 
3

  

  3م/ ترآيز النكليد المشع بواحدة بكرل:GL(Bq/m3)حيث 

IDC:سيفرت بالسنةميلي 0.1(  حد الجرعة السنوي المسموح به في مياه الشرب  (  
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Hing: بكرل/ سيفرتميلي( معامل تحويل الترآيز إلى جرعة(   

q : سنة/3 م0.73(معدل آمية الماء المتناولة بالسنة .(  

ة استهالك    ددة معية الجرعة عن العمر ألن زيا     ويفترض استقالل  ل الجرعة لألطفال يقابله نقصان في آمي
  . المياه والعكس بالعكس بالنسبة للبالغين

  :تعتمد حدود التعرض اإلشعاعي الناتج عن مياه الشرب على السويات اإلرشادية التالية

ا       -1 صوح به ة المن ة الملزم ة المكافئ ستويات الجرع شمة    (RDL)إن م دات الم ع النكلي ن جمي  م
سنة     0.1ة في مياه الشرب يجب أن ال تتجاوز         الموجود ادل     ميلي سيفرت بال من  % 10وهي تع

 .[18,19] قيمة الجرعة المسموح بها لتعرض عموم الناس

 .ICRP معامل تحويل الجرعة إلى نشاط يحسب للبالغين وفق توصيات الـ  -2

  : التالية ميلي سيفرت صغيرة لألسباب0.1ويمكن إيضاح ذلك باعتبار أن الجرعة السنوية 

  ساوي               ومن المعر اس لألشعة ي وم الن ف أن احتمال اإلصابة بالسرطان نتيجة تعرض عم
يفرت 10-2*7.3 ل س ـ ،(ICRP-1991) إصابة لك رقم ب ذا ال داء ه يفرت 0.1 بج ي س  ميل

دره         ة أخطار                5-10*0.73ينتج خطر على مدى الحياة ق ة مع أي  وهو خطر مهمل مقارن
 .أخرى على صحة اإلنسان

  سيفرت بالسنة مع وجود بعض        ميلي 2.4وسط التعرض اإلشعاعي لعموم الناس      يبلغ مت 
ى        ة عواقب عل ة أي م تظهر الدراسات الوبائي ك ل ى بعشرة أضعاف ورغم ذل يم األعل الق

 .اإلنسان

           ارن بالضرر شرب ال يق إن عدم الدقة في تقدير التعرض اإلشعاعي المنخفض في مياه ال
  .ثات العضوية أو الكيميائية فيهاالناتج عن وجود حد أدنى من الملو

  
  :مدينة حمص .6

ي                ر محافظات القطر العرب سوري  تعتبر مدينة حمص مرآز محافظة حمص أآب شكل   ( ال  هي  و .))1(ال
ه،  حلقة وصل بين كلوتشثالثة المدن في القطر من حيث األهمية وتقع في وسطه  ع عن سطح     مدن وترتف

م شماًال،  /160/دودم، وتبعد عن مدينة دمشق بح  /450/البحر بحدود  ة حوالي       آ غ عدد سكان المدين ويبل
 .[20] 2002والتقديرات لعام  ألف نسمة حسب التعداد الفعلي لسكان مدينة حمص/ 1033/
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  مخطط الجمهورية العربية السورية) 1(الشكل 

  في مدينة حمصالشرب مياهمصادر :  

اه ن      ة حمص      آانت مدينة حمص تشرب من مي ار في مدين ة من     هر العاصي الم ري القادم اقية ال  وس
وم       ألف متر مكعب   30بحيرة قطينة بطاقة عظمى      ى محطة             في الي اه إل تم ضخ المي صفية حيث ي  الت

تم  ي ي االت د  (به صفية + ترقي يم+ ت سية  ) تعق ات الرئي ى الخزان اه إل ضخ المي ت ت صفية آان د الت وبع
ل   و) تلة الموجودة جانب جامع سيدنا خالد بن الوليد      الموجودة في قلعة حمص وال    (القديمة   ك قب آان ذل

 .1970عام 

صناعية     ات ال ن المخلف ر م شكل آبي اه العاصي ب وث مي رًا لتل صفاة (ونظ ي –الم سماد اآلزوت  – ال
داجن  – رحبة الدبابات    –الفوسفات   خ ... الم سبعينات     جرى   ) إل ل ال اه        في أوائ ذ مشروع مي عين  ( تنفي

ور ث جرى ج) التن ور  حي ا الكل صفية وأضيف إليه ة أو ت ة معالج ة حمص دون عملي ى مدين ا إل ره
 . 23/4/1974 في ةشرب ووضعت بالخدملتصبح ماء 

 بدأت الكثافة السكانية في المدينة بالظهور ولم تعد مياه عين التنور آافية لتلبية الحاجة 1985في عام 
سمك                 اه عين ال م جر مي ذلك ت اه ل ت  السكانية من المي ي اس زارة  الت ة   300ثمرت بغ ر في الثاني د   . لت وق

اه                       جرى دراسة وتنفيذ     ور حيث تضخ المي ى عين التن سمك إل اه عين ال م جر مي مشروع متكامل وت
  .6/10/1990وذلك بتاريخ إلى خزانات مدينة حمص ) عين التنور+ عين السمك ( مجتمعة

 لذلك جرى تين غير آافيمك وعين الس زاد الضغط السكاني فأصبحت مياه عين التنور1990في عام 
اه        البدء بدراسة مشروع  جر المياه من أعالي العاصي وهو مشروع مشترك بين مدينتي حمص وحم

ة   (وألجل ذلك جرى بناء مأخذ مشترك جديد جانب مأخذ حماه القديم             سورية اللبناني  )بجانب الحدود ال
ى   مشترك للمدينتين و مشروع  وجرى دراسة    م إل صلة لك   من ث صفية     أجزاء منف ا مع محطة ت ل منهم

 .للمياه

تم     ،وقد جرى تنفيذ الجزء المشترك من المشروع  ة وسوف ي  وحاليًا تنفذ الخطوط المنفصلة لكل مدين
ضخ   ل وال صفية والتحوي ات الت ذ محط دينتيتنفي بنللم ستقبل القري ي الم اج .  ف ة االحتي يتم تغطي وس

ام      السكاني من المياه لمدينة حمص من نهر العاصي وعين التن              ى ع يتم سد       2015ور حت دها س  وبع
 .النقص من مياه سد زيتة الذي أنشأ خصيصًا لهذا الغرض

ا حوالي            10 حفرفي أواخر التسعينات جرى       أبار في منطقة دحيريج جنوب مدينة حمص وتبعد عنه
ة         اآلبارثا من هذه    / لتر 360استثمار  آم وقد جرى     30 اه المدين وخالل  . لدعم النقص الحاصل في مي
اط    54سعينات جرى حفر    الت ر احتي ة جاهزة      ف   بئ ددة من المدين اآن متع تثمار ي أم زوم  لالس د الل .  عن

ار                       ى اعتب ات عل ي شملتها الدراسة وجمع العين وفيما يلي لمحة سريعة عن بعض المواقع السابقة الت
بعض وفق المخطط                    رتبط مع بعضها ال أنها أهم مصادر مياه الشرب حاليًا في مدينة حمص وهي ت

  )): 2(الشكل (تالي ال
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  مخطط مصادر مياه الشرب في مدينة حمص وترابطها مع بعضها البعض): 2(الشكل 

 
  : القياس المستخدمةطرائق .7

  :قياس غاز الرادون في الماء .7.1

م                             جرى اق حيث ت ة االنبث اء بواسطة طريق رادون في الم ز غاز ال اس ترآي از لقي اء جه  تصميم وبن
ة  إجر ات الحقلي ستخدم للقياس از سوف ي ذا الجه ار أن ه ى اعتب صميم عل ة الت ن  .اء عملي الي م وبالت

ن    واع م دة أن ى ع ل عل ن أن يعم سهولة ويمك ه ب ن حمل وزن ويمك ه خفيف ال از أن ذا الجه زات ه مي
شكل    ائي  ( المضخات تعمل ب دوي أو آهرب شكل  يوضح   ).ي از   )3(ال  DEGASSING صورة لجه

SYSTEM [21].  

  



  10

  
  جهاز استخالص غاز الرادون من الماء :)3(الشكل 

  

 وجمعه في خلية وماضة   ويعتمد مبدأ العمل أوال على تحرير غاز الرادون من الماء باستخدام الهواء           
صادرة عن تفكك غاز                        ) سخلية لوآ ( ا ال اتج عن تفاعل جسيمات ألف ضوئي الن ثم يقاس اإلصدار ال

  .كه مع المادة الوماضة في الخليةات تفكالرادون ومنتج

  
سائل  الداد عطريقة  .7.2 ي     Liquid Scintillation Counters وميض ال شاط الكل ين الن لتعي

   لمصدرات ألفا و بيتا في العينات المائية

شاط الطبيعي إل            ين الن ّد         ازداد االهتمام في السنوات األخيرة بتعي ة وع ات المائي ا في العين ا وبيت الي ألف جم
شّعة  المواد الم اه ب وث المي ة تل ة لمعرف ل أهمي ر التحالي ن أآث دًا م ة ا ألنهواح سهم بالجرع م ي  مصدر مه

ذلك  ة ل تخدمتالداخلي الي اس اس إجم ي قي سائل ف وميض ال ّداد ال ة الع شاط  طريق ي العينن ا ف ا وبيت ات ألف
  .المائية

تخدمت ّداد  اس ة ع ات العالمي ن الدراس د م اال العدي ي قي سائل ف الي وميض ال شاط س إجم ي ن ا ف ا وبيت ألف
سريع في                    العينات المائية نظرًا ألنه تقنية تتمتع بكفاءة عالية لفصل ألفا وبيتا ومناسبة ألغراض الكشف ال

أن ت      .حاالت المسح اإلشعاعي   ة ب ر   خفض درجة حموضتها ومن     وتتلخص معالجة العينة المائي م التبخي  ث
ة سب مدروس م بن اس  ث ّداد وميض االقي ا بواسطة ع اض إليه زيج الوّم د إضافة م سائل بع ن .[22] ل  وم

ى              ي تصل إل ة الت ا      100% محاسن هذه الطريقة الكفاءة المرتفع ة مع غيره ة        بالمقارن ى الخلفي إضافة إل
ة  از     الطبيعي ا الجه ع به ي يتمت ا  . المنخفضة الت ّداد  آم شكل النبضة     زّود الع ل ل دارة تحلي  pulse shape)ب

analysis) د     عن طريق  ألفا عن نبضات بيتا  التي تميز نبضات ذيل النبضة بع انو  50مقارنة مساحة ت  ن
  .ثانية من بدء تشكلها إلى المساحة الكلية

امج حاسوبي              يجري ق برن دارة عن طري ين                 التحكم بهذه ال ز ب ذي يمّي ة للحد الفاصل ال ة أمثلي ار قيم يخت
ة بحيث تكون القيمة المناسبة موافقة     نبضات ألفا وبيتا     ا      ألصغر قيم ا وبيت اتي ألف ين قن داخل ب راوح  للت  ويت

ين   سمى      ) 250-0(ب ي ت ة الت ذه القيم د قيست ه ة    ) PSA  )Pulse Shape Analysisوق ا موافق ووجد أنه
  .47ألفضل آفاءة فصل بين ألفا وبيتا عند القيمة 
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   : جهاز العداد الوميض السائلونويتك

  .ضوئيأنبوبان مضاعف  .1

  ). أحيانًا ال توجد- ئيالضوأنبوبة المضاعف (وحدة تبريد  .2

  .دائرة تزامن .3

 .والسفلىمقياس الحدود العليا  .4

ات ضوئية مشكلة نبضة                  ،تخترق هذه الفوتونات الفيال وتسقط على المضاعف الضوئي محررًة الكترون
م تتجه             ى تضخم النبضة بواسطة المضخم ث ة          إل ة المتزامن ل النبضات االلكتروني  دارة التطابق حيث يقب

ابع       والقادمة من ال   م تت سر ث ضوئي األيمن واألي ى مضاعف ال ز وتحول النبضة    إل ى  دارة التميي شكل  إل  ال
  .األقنية الرقمي ثم تسجل بواسطة المحلل متعدد اإلشارةالرقمي بواسطة معالج 

  
داد .7.3 ة ع سائل ال طريق شاط  Liquid Scintillation Countersوميض ال ين الن لتعي

  ئية في العينات الما226-اإلشعاعي للراديوم

وم           شاط اإلشعاعي للرادي د الن ة،             226يعتبر تحدي رة في الدراسات البيئي ة آبي ة ذو أهمي اه الطبيعي  في المي
 جرىوقد  .آتحديد صالحية الماء لالستخدام من الناحية اإلشعاعية ومعالجة الخامات وفي صناعة األسمدة

ا  ق قياسية لتحديد هذا النشاط آتقنية الفصل الكيم     ائاستخدام عّدة طر   ة ألف شكل  .يائي والقياس على مطيافي  وب
ة أو              تق  ائعام فإن أغلب هذه الطر     ز العين ة بترآي ات المائي شّعة من العين ى استخالص النظائر الم عتمد عل

  . بالفصل على المبادل األيوني، وتحضير العينة للعد بعد اختيار الشكل الهندسي الخاضع لطبيعتها

زات                وميض الّسائل المؤخرًا نظام   استخدام   ّدة مي ه من ع  لتحديد الراديوم في العينات المائية وذلك لما يقدم
ة الق                ة، وإمكاني ذاتي للعين وهين ال شاآل الت ّتخلص من م ا         أهمها ال ا وبيت زامن لمصدرات ألف اس المت ذا   ي ، ه

  . باإلضافة إلى سهولة تحضير العينة المعّدة للقياس

رادون ( يتفكك الراديوم إلى وليدات مصدرة أللفا        وم    222 ال وم    218، البولوني دات   ) 214 والبولوني وولي
ا    وم       . 214 والرصاص 214بيزموت  المصدرة لبيت إن البولوني ا ضعيفة ف درة فصل ألف ونظرًا لكون مق

214) Mev7.7 (                  ّسائل ّداد وميض ال ا في ع ة مصدرات ألف زه من بقي ة  (فقط هو الذي يمكن تميي طريق
  .[23] )رانيوم بشكل متزامن في العينات المائيةتعيين النشاط اإلشعاعي للراديوم واليو

ّدها              226-يبدأ التوازن الدائم بين الراديوم     ل ع ة قب من الممكن    فيكون   .  وليداته بعد شهر من تخزين العين
د       226-تحديد نشاط الراديوم   شاط    من خالل تحدي وم ن وم       . 214-البولوني اءة عد البولوني -ونظرًا لكون آف

ة       214 ذة المبّين ه   في الناف ذا          ) 750- 675(ل ة، ل اوت مستوى آبت العين د تف رة عن اءة متغي   جرى هي آف
شكل    .70%مسبقًا حساب آفاءة العد في هذه النافذة للعينات المائية وبلغت           ين ال  فصل مصدرات   )4(ويب

  . وبيتا للراديومألفا
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  226 فصل مصدرات ألفا وبيتا للراديوم )4(الشكل 
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  :والمناقشة النتائج .8
  ترآيز غاز الرادوننتائج قياس  .8.1

 في البداية جرىمن أجل ذلك  .المستخدمة في القياسلوآس في البداية حساب مردود التعداد للخاليا      يجب  
ة ال      جرى في القياس إلى ضغط واحد ثم        استخدمتتفريغ الخاليا التي     ا من الخلي ة متعبئة هذه الخالي  عياري

شكل   (المخبر   الموجودة ب   للرادون رادون         ،  ))5(ال ز ال غ ترآي ذه   ضمن   حيث يبل ة     ه ة المعياري  170الخلي
  .[24]%) 10±( 3م/بكرل آيلو

  

  
  الخلية المعيارية): 6(الشكل رقم 

اس هو     ه من المفروض أن يكون       ml 151وبما أن حجم خاليا لوآس المستخدمة في القي ذلك فإن شاط ل  ن
  :كل خلية هوالرادون ل

0.17*151=25.67 Bq 

  

ة                ة الحقيقي ى القيم ة المقاسة إل سبة القيم ل ن ة المقاسة عن      ،ولحساب المردود الذي يمث  يجب حساب القيم
ا داد داخل الخالي اس التع ق قي ذي ، طري ة جرى وال ل خلي د آ رات3بع ة الوسطية و م ذ القيم وضح ي أخ

  . نتائج هذه القياسات)1 (الجدول
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  .ئج حساب مردود خاليا لوآس المستخدمة في الدراسةنتا) 1(الجدول 

  رقم الخلية
 3متوسط التعداد 

  بالدقيقةتفككات 
 3 متوسط التعداد

  بالثانيةتفككات 
متوسط التعداد 
  تفكك بالثانية

  المردود

510  2578  42.96  14.32  0.55  

519  2652  44.2  14.7  0.57  

521  2571  42.58  14.19  0.55  

522  2701  45.01  15.0  0.58  

528  2250  37.5  12.5  0.48  

535  2593  43.21  14.4  0.56  

م    ي ة رق سبب    528الحظ مما سبق أن آفاءة الخاليا آلها قريبة من بعضها البعض ماعدا الخلي د يكون ال  وق
  . الذي أدى إلى تسرب الغاز بشكل جزئي منهاهو تعرض هذه الخلية لخلل ما مع الزمن

ط     ردود المتوس ذ الم ن أخ ذا يمك ا له ساوي   للخالي ذي ي وآس     % 55وال ا ل ردود خالي و م اره ه واعتب
  .المستخدمة في حساب ترآيز الرادون

از    آما ويجب    ر الغ ابقًا          حساب مردود تحري ة الموصفة س ة وفق الطريق ات المائي رادون من العين غاز ال
  : حساب مردود التحرير وفقًا لما يليتمقد  و.DEGASSING SYSTEM الذي يعبر عن آفاءةو

شاطا ي  معروف بحيثمصدرمن  226من الراديوم  x 10-8 gr 2.52 هزُج -1 دره  كافئ ن  x 2.52 ق
10-8 Ci 932.4 والذي يكافئ Bq.  

فأصبح الترآيز ) رباعي التقطير( مل من الماء الخالي من الشوارد 100وضعت هذه العينة  في  -2
9.324 Bq\ml   

ة      3 أخذ   جرى -3 اء       و )مل  4،  2،  1 (حجوم مختلفة من هذه العين ذه    المقطر   تمت إضافة الم ى ه إل
وم  ائيليالحج م النه د 60 صبح الحج ون ق الي نك ل، وبالت ى  م الث حصلنا عل ةث ز مختلف  تراآي

  .)ل/ بكرل621.6، 310.8، 155.4(

رادون         6أي حوالي   ( العينة حوالي الشهر     انتظار جرى -4 ام    )  أضعاف من عمر نصف ال د إحك بع
 ).)7(الشكل ( لراديوم وترآيز الرادونحتى يحصل التوازن بين ترآيز اإغالقها 

حساب ترآيز الرادون ضمن العينات المائية والذي من المفترض أن             من أجل    ستخدم نظام تحرير الغاز   ا
اييرة موضحة بالجدول            .يساوي ترآيز الراديوم ضمن هذه العينات      ائج المع ا ويوضح     ).2( فكانت نت آم

  .رآيزالعالقة الخطية بين التعداد والت) 8(الشكل 
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  عينات الراديوم السائلة العيارية: )7(الشكل 

  ذات ترآيز راديوم معلومنتائج قياس تحرر الرادون من عينات مائية ) 2(الجدول 

 cpmالعد Bq\lالترآيز  الرقم

1  15.5 ± 155.4  30.4 ± 921.6  

2  31.1 ± 310.8  46.7 ±2178.7  

3  62.2 ± 621.6  61.0 ± 3724  

y = 0.1677x - 18.804

R2 = 0.983
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  ة بين عد خلية لوآس وترآيز الراديوم في العينات المائية العالق)8(الشكل 

  :للمعادلة التي تستخدم من أجل حساب ترآيز غاز الرادون المتحرر من العينات المائية وهيبالعودة 

)1(
***66.6*

1000*
)/(222 

VSDF

CPM
lpCiRn   
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  ).عدة بالدقيقة(معدل التعداد الكلي  – CPM  حيث
  F – 0.55(للخلية  مردود التعداد.(  
  D – مجهول( مردود تحرير الغاز.(  
  S –    ة ع العين داد    Ts معامل تصحيح تفكك الرادون من زمن جم ى زمن التع  Tc) 0.9776 وحت

  .) ساعات3لفترة إنتظار 
  V – مل60( حجم العينة .(  

  

ة       فقد   از          ف  ،أصبح لدينا الترآيز والعد معلومين وآفاءة الخلي ر الغ ردود تحري  وفق الجدول   يمكن حساب م
    .0.32 مردود تحرير الغاز أنه القيمة الوسطية للنتائج السابقة أي  من هذا الجدول يمكن اعتبار).3(

از             ر الغ ردود تحري ة وم اءة الخلي اه               يمكن    بعد إيجاد قيمة آف رادون في مصادر مي ز غاز ال حساب ترآي
ازل وفق طر                ات من المن ة حمص باإلضافة لعين ذآورة في      الشرب الرئيسية في مدين از الم ة طرد الغ يق

  ).4(، فنحصل على النتائج المبينة في الجدول )1(الفصل الثاني باستخدام المعادلة 

  

  تحرير الغازنظام مردود ) 3(الجدول 

cpm Rn (pCi/l) مردود تحرير الغاز 

921.6 4200 0.28 

2178.7 8400 0.38 

3724 16800 0.32 

  

ي جرى           لمقارنة بين الن   ا )9(الشكل  يوضح   ائج الت تائج التي جرى الحصول عليها من المصادر والنت
  .الحصول عليها من المنازل
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  . نتائج قياس ترآيز الرادون في مصادر مياه الشرب لمدينة حمص)4 (جدولال

  (Bq/l)الخطأ  Rn(Bq/l) مكان أخذ العينة رقم العينة

 1.2 7.8 نبع عين التنور 1

 2.2 28.4 نبع عين السمك 2

 1.2 8.5 1- دحيريج رقمربئ 3

 1.2 8.4 2-ر دحيريج رقمبئ 4

 1.3 9.4 3-قمر دحيريج بئر 5

 1.5 13.3 4-ر دحيريج رقمبئ 6

 1.4 11.9 5-ر دحيريج رقمبئ 7

 1.4 12.0 6-ر دحيريج رقمبئ 8

 1.5 13.0 7-ر دحيريج رقمبئ 9

 1.1 7.5 8- دحيريج رقمبئر 10

 1.4 12.3 9- دحيريج رقمبئر 11

 1.6 14.2 10- دحيريج رقمبئر 12
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  .دينة حمصمفي مياه الشرب في المنازل في  الرادون يوضح نتائج قياس ترآيز) 5 (جدولال

  (Bq/l)الخطأ Rn(Bq/l) مكان أخذ العينة رقم العينة

 0.9 4.7 اإلنشاءات منزل أول 1

 0.9 5.7 اإلنشاءات منزل ثان 2

 0.9 4.9 بابا عمرو منزل أول 3

 1.1 7.2 ا عمرو منزل ثانباب 4

 1.1 7.3 الخالدية منزل أول 5

 1.1 7.7 الخالدية منزل ثان 6

 1.6 15.3 الغوطة 7

 1.1 7.5 الخضر 8

 1.0 6.2 البياضة 9

 1.2 9.0 المريجة 10

 1.1 7.8 القصور 11

 0.9 5.1 الصناعة 12

 0.9 5.0 الوعر 13

 0.8 3.5 جمال الدين 14

 0.9 5.0 بني السباع 15

 0.9 5.2 باب الدريب 16

 0.7 3.0 المحطة 17

 1.1 6.6 آرم الشامي 18

 1.2 8.8 ي الذهبواد 19

 0.8 3.8 آرم اللوز 20

 0.7 2.8 عكرمة الجديدة 21

 1.0 5.2 جب الجندلي 22

 1.0 6.0 الزهراء 23

 1.0 5.7 حي السبيل 24

 0.9 4.9  العباسية  25
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  .الرادون في مياه عينات مختارة من المنازل ومصادر مياه الشربتغير ترآيز غاز  )9(الشكل 

  

شرب     أن )9(نالحظ من الشكل     اه ال ة   ت  يحترآيز الرادون في مصادر مي ة مرتفع ى قيم وهي   وي عل
سمك       م      للعينة المأخوذة من مياه عين ال ة رق ة             )27( العين ة للترب ة الجيولوجي سبب للطبيع ود ال د يع  وق

ى اج إل ةوهي تحت ا أنآ . مراقب مم ة رق ن  )7(  العين أخوذة م ازل الم ى )الغوطةحي (المن اج إل  تحت
  .تكرار الدراسة

ز   يختلف عن    في مصادر مياه الشرب لمدينة حمص     ترآيز الرادون   أن  ) 9(نالحظ أيضًا من الشكل      ترآي
ازل                المنازلالرادون في    اه المن رادون في مي ز ال ه    ) 2.5Bq/l±6.2( حيث يالحظ أن وسطي ترآي ل من أق

  :عدة أمور أهمهالوربما يعود ذلك  ) 5.6Bq/l±12.2(ي مصادر المياه ف

 يوم أي انه خالل انتقاله من المصادر إلى المنازل 3.8عمر النصف لغاز الرادون هو  -1
  . وبالتالي الترآيز آثيرًايكون قد انخفض نشاطه اإلشعاعي

  مصادر منازل
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  . أو تطايره غاز الرادونفالتناخط سير المياه من المصدر إلى المنزل يؤدي إلى  -2

   .نقد يحوي على مصادر جديدة للرادوخط سير المياه من المصدر إلى المنزل  -3

  . طول خط سير المياه من المصدر إلى المنزل وذلك تبعًا للموقعاختالف -4

 اخذ جرىتوزع الرادون في المصادر الثالث األساسية لمدينة حمص حيث ) 10(الشكل يوضح 
  . الترآيز الوسطي آلبار دحيريج

مخطط يوضح توزع الرادون في مياه المصادر الثالث 
األساسية لمدينة حمص

آبار دحيريج
%٢٥

عين السمك 
%٥٩

عين التنور
%١٦

  
  . مخطط توزع الرادون في مياه المصادر الثالث األساسية لمدينة حمص)10(الشكل 

ي                   جرىوبمقارنة النتائج التي     ة والت ايير الدولي ا وفق المع سويات المسموح به  الحصول عليها مع ال
و  شرب ه اه ال ي مي ه ف سموح ب رادون الم ز ال ى أن ترآي شير إل د Bq\L 100ت ل القياسات أن نج  آ

  . الحد المسموحدون مقبولة وهي

  
  :(α , β) إجمالي نتائج قياس .8.2

 التالية اتالعالقباستخدام وذلك وميض السائل عداد بطريقة في الماء  (α , β)إجمالي  ترآيز  حسابيمكن
:  

  
  

  
  : أنحيث

C:بالثانية الكلي عدل التعداد م cps.  

B:بالثانية خلفية الطبيعيةدل ال مع cps.  



  21

  V1:  لم( 20الحجم بعد التبخير(.  

  V2: مل (200 الحجم قبل التبخير(.  

  V: مل (8 الحجم المأخوذ للقياس(. 

  .اللترمل تحويل إلى ا مع:1000  

  :شملت (α , β)إجمالي  ينة لقياس ع16 جمع جرىألجل ذلك و

 12  منها مصادر مياه الشرب في مدينة حمصعينة.  

 4  جمعها من المنازل بحيث شملت المدينة آكل إذ جرىعينات 
   . جمع عينة من آل منطقةجرى مناطق و4قسمت المدينة إلى 

 رسم تخطيطي لنتائج )11( فيما يبين الشكل .(α , β) إجمالي تراآيز نتائج) 6(يوضح الجدول 
  .إجمالي جسيمات ألفا في مياه شرب مدينة حمص
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   باستعمال عداد الوميض السائل مع األخطاء(α , β)الي نتائج ترآيز إجم) 6(جدول 

  موقع العينة
TOTAL α 

  (Bq\l)  
 الخطأ

(Bq\l)  
TOTAL β 

(Bq\l)  
 الخطأ

(Bq\l) 

  0.005  0.370  0.004  0.110 نبع عين التنور -1

  0.001  0.09  0.006  0.130 نبع عين السمك -2

  0.003  0.260  0.011  0.270 1- دحيريج رقمبئر -3

  0.002  0.180  0.009  0.220 2- دحيريج رقمربئ -4

  0.003  0.240  0.010  0.230 3- دحيريج رقمبئر -5

  0.002  0.170  0.011  0.300 4-دحيريج رقم  بئر-6

  0.004  0.30  0.011  0.28 5-دحيريج رقم  بئر- 7 

  0.003  0.220  0.012  0.310 6- دحيريج رقمبئر -8

  0.003  0.200  0.012  0.320 7- دحيريج رقمبئر -9

  0.003  0.220  0.012  0.340 8- دحيريج رقمبئر -10

  0.010  0.150  0.011  0.300 9-دحيريج رقم  بئر-11

  0.002  0.190  0.011  0.290 10-دحيريج رقم  بئر-12

  0.003  0.160  0.008  0.090  رقيةالش ة المنطقة الشمالي-13

  0.002  0.180  0.007  0.140  المنطقة الشمالية الغربية-14

  0.003  0.550  0.006  0.120  المنطقة الجنوبية الشرقية -15

  0.003  0.220  0.004  0.070  المنطقة الجنوبية الغربية-16
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تراآيز إجمالي ألفا في عينات مياه حمص

  
   ترآيز إجمالي ألفا في عينات مياه حمص)11(الشكل 

 لكل من ألفا زوميض السائل ال بد من تحديد الحد األدنى للكشف للجهاالعند استخدام طريقة عداد 
  :ي يمكن تحديده من العالقة التاليةوالذ وبيتا

)2(

3)1(**)(*29.3
1


c

c
c

t

t

t
tBGcpm

eff
DL














  

  :حيث 

cpm: تعداد الخلفية الطبيعية.   

Eff : مردود تعداد ألفا وبيتا.  

t c:  دقيقة 180 زمن عد العينة.  

t :  دقيقة180زمن عد الخلفية الطبيعية  .  

د أن  ه نج ى ل ومن د األدن شف ه  الح رل ) 0.013 و 0.0033: (ولك اللبيك ن  ترب ل م ى  β و α لك عل
ى                     .الترتيب ة حت ايير الدولي ه وفق المع ا المسموح ب وإن النشاط اإلشعاعي الكلي لمصدرات ألفا وبيت

  .[25]  لبيتاBq\L (1) أللفا و  Bq/L (0.5)يكون الماء صالح للشرب هو

اس ت                    ف ا فيجب قي ه لهم ز النظائر   إذا آان النشاط الكلي لمصدرات ألفا وبيتا أعلى من الحد المسموح ب رآي
رادون          شرب هي ال  -المشعة الموجودة آًال على حدة وأهم النكليدات التي يجب مراقبة ترآيزها في مياه ال

  .226- والراديوم 222

م    )Bq/L (0.34أعلى قيمة إلجمالي ألفا آانت نجد أن ) 6(من الجدول  ريج رق ر دحي ى  ،8 في بئ  وأن أعل
يم   في Bq/L (0.55)قيمة إلجمالي بيتا آانت  ي    المنطقة الجنوبية الشرقية وتعتبر ق شاط اإلشعاعي الكل الن

شرب  لمصدرات ألفا وبيتا في مياه الشرب في مدينة حمص آلها ضمن السويات المحددة وهي ص     الحة لل
  .من الناحية اإلشعاعية
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  :226 -الراديوم نتائج قياس  .8.3

  :من العالقة التالية سائلوميض ال عدادوفق طريقة  في الماء 226 –ترآيز الراديوم تم حساب ي

  
  حيث 

V1: لم( 20 الحجم بعد التبخير(.  

V2:مل  (200  الحجم قبل التبخير(.  

V: مل (8 الحجم المأخوذ للقياس(. 

  .اللتر معمل تحويل إلى :1000

Ra1العينة ويحسب آمايلي / نشاط الراديوم بكرل:  

  

   : أنحيث

  C: بالثانية ) 750-675( العد في النافذةCPS.  

  :B العد للخلفية الطبيعية بالثانية CPS. 

ين    طيف الراديوم لعينة مياه مأخوذة من المنطقة الشمالية الغربية لمدينة حمص          ) 12(يبين الشكل    ، فيما يب
ي   ) 7(ويبين الجدول   . طيف الراديوم لعينة تحوي ترآيز مرتفع نسبيًا من الراديوم        ) 13(الشكل   النتائج الت

  .(α , β)  إجمالي فيها لنفس العينات التي حلل226–لراديومُحصل عليها جراء تحليل ا

وم         د الحد األدنى للكشف للرادي ل  226هنا البد أيضًا من تحدي ذي يمكن      عداد   من قب سائل وال وميض ال
  .ربيكرل باللت) 0.008(نجد أن الحد األدنى للكشف هو ف) 2(تحديده من المعادلة 

  
  طيف الراديوم لعينة المنطقة الشمالية الغربية) 12(الشكل 
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  طيف الراديوم لعينة تحوي نشاط إشعاعي مرتفع) 13(الشكل رقم 

ا بكر ) 0.55(ـ نالحظ أن أعلى قيمة للراديوم وصلت ل) 7(وبالعودة إلى الجدول رقم     ة   ل ب للتر في المنطق
شرقية و ة ال ة    هالجنوبي ع العالمي ي المراج ا ف شار إليه سموحة الم دود الم سويات ( [26]ي ضمن الح بال

 ).BDL(أما المنطقة الشمالية الشرقية فهي دون حد الكشف )  بكرل باللتر1اإلرشادية 

  
  :االستنتاجات والتوصيات .9

رادون وإج        -1 وم           من خالل قياس ترآيز غاز ال ز الرادي ا وترآي ا وبيت الي ألف شرب في      226م اه ال  في مي
ة حمص  ازل+ مصادر (مدين ة حمص  ) من اه مدين إن مي ًا ف ا دولي سموح به سويات الم ع ال ا م وبمقارنته

  .صالحة للشرب من وجهة نظر اإلشعاع

ة                    -2 رادون ضمن الحدود المقبول ز غاز ال سمك وجد أن ترآي ه   في العينة المأخوذة من مياه عين ال  ولكن
وم في عين                          ا والرادي ا وبيت ل ألف ائج تحلي ى نت النظر إل ذلك وب ة ل أعلى بقليل من المصادر األخرى للمدين

  .السمك نجد أنها طبيعية

ّسائل  ال طريقة تعيين إجمالي ألفا وبيتا في العينات المائية باستخدام عّداد            إن استعمال    -3 ضًا   وميض ال  وأي
ا                    من الطرائق التحليلية ال   الراديوم   اجم عن إصدار ألف شاط إشعاعي ن ؤ بوجود ن مهمة التي تمّكن من التنب

سها           ووبيتا   تتميز هذه الطريقة بسرعتها ودقتها فضًال عن التراآيز اإلشعاعية المنخفضة التي يمكن أن تقي
زا                 اس المت ة القي ة بإمكاني ز الطريق من مما يجعلها صالحة للعينات البيئية الطبيعية المنخفضة التراآيز تتمي

 %.70 بكفاءة قدرها 226 أما الراديوم %.100أللفا وبيتا وبكفاءة عالية تبلغ 

  

  .في مياه مدينة حمصقياسات الراديوم مع األخطاء ) 7(الجدول 

 (Bq\L) الخطأ  Ra-226 (Bq\L)  موقع العينة

 0.004 0.030 نبع عين التنور

 0.004 0.030 نبع عين السمك

 0.008 0.06 1- دحيريج رقمبئر

 0.006 0.045 2- دحيريج رقمبئر

 0.008 0.06 3- دحيريج رقمبئر

 0.0002 0.015 4- دحيريج رقمبئر

 0.0004 0.03 5-دحيريج رقم بئر

 0.0007 0.060 6- دحيريج رقمبئر

 0.0005 0.045 7- دحيريج رقمبئر
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 0.0007 0.06 8- دحيريج رقمبئر

 0.0007 0.060 9- دحيريج رقمبئر

 0.0005 0.045 10-رقم   دحيريجبئر

 BDL BDL   الشرقيةةالشمالي المنطقة

 0.0002 0.015  المنطقة الشمالية الغربية

 0.0021 0.015 المنطقة الجنوبية الشرقية

 0.0028 0.015 المنطقة الجنوبية الغربية
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