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  شكر
 القياسات التجريبيةفي إجراء  من الجهد همهيد الحاج على ما بذالوضاهر  للسيدين يعرب الجزيل التوجه بالشكرنود 

 السادة العاملين في منشأة التشعيع على شكر أيضًا إلىلونتوجه با. بكفاءة وسرعةللجرعة اإلشعاعية ألشعة غاما
. هذه الدراسةأثناء المعلومات والمساعدة التي قدموها



  
 

  

  مستخلصال
شعيع     الفراغي للجرعة اإلشعاعية ألشعة غاما       لحساب التوزع اآاة حاسوبية    إجراء مح   في هذه الدراسة   تم في محطة الت

ابع آوبالت       في دير الحجر   ابع        ٦٠- وفقًا لتوزع وشدة من ة في حامل المن ود     المحمل ذي   ”MCNP4C“ باستخدام الك  ال
ة  حسب التوزع الفراغي للجرعة في اإلحداثوقدفي الحساب،  يعتمد على طريقة مونتي آارلو  )x, y, z (يات الديكارتي

دت  .”MCNP4C“ الكودآما تم إجراء بعض القياسات التجريبية للجرعة للمقارنة مع نتائج            اً   أب يم المحسوبة توافق   الق
  .سةي مع القيم التجريبية المقجيدًا

  مقدمة ال. ١
ة      تستخدم ة  أ عملية التشعيع سواء للمنتجات الزراعي ة  وأو الغذائي ا  "الطبي شعيع  تم في م  ي  آم شآت الت تج  ل" ن شعيع المن  ت

  . بهدف تعقيم المنتج أو حفظه لفترة أطول من الزمن بجرعة محددة ومعينةالمدروس
شكل                  واسع، تنتشر في الوقت الحالي محطات التشعيع في شتى أنحاء العالم لتشعيع المواد الزراعية والغذائية والطبية ب

ة ا                ة قيم ة في المحطة لمعرف اك حاجة بالغ ذي يحيط بقضبان                  ولذلك فهن راغ ال ا في الف لجرعة اإلشعاعية ألشعة غام
  .الكوبالت إلعطاء الجرعة اإلشعاعية المناسبة للمنتج أو العينة المدروسة وتحقيق الهدف الرئيسي من التشعيع

ارلو االحتمالي    ونتي آ ة م ستخدم طريق ود  ةت تخدام الك ادة  ”MCNP4C“ باس ة   ع ي للجرع وزع الفراغ ساب الت لح
  .)x, y, z (ة ألشعة غاما لقضبان الكوبالت في اإلحداثيات الديكارتيةاإلشعاعي
ود   لمحطة التشعيع في دير الحجر باألبعاد الهندسية الحقيقية           ثالثي األبعاد   في هذا العمل بناء نموذج     جرى  باستخدام الك

“MCNP4C” .تجرت حيث ضبان الكوبال ة ق ة آاف كاله٦٠- نمذج ي ترآيب المحطة بأش دخل ف ي ت ا  الت ا وتوزعه
شأة         الهندسي   جرى  . الحقيقي مع استخدام نفس الترآيب للمواد التي تدخل في ترآيب قضبان الكوبالت وفي ترآيب المن

 تمثيل آل آبسولة من آبسوالت المنبع باسطوانة لها نفس األبعاد الحقيقية ونفس الترآيب الكيميائي للمواد الداخلة                 أيضًا
  .في تشكيل المنبع

ة              استثمر هذا الن   داثيات الديكارتي وح للّ ) x,y,z(موذج لحساب التوزع الفراغي للجرعة اإلشعاعية ألشعة غاما في اإلح
   .x,y,zالحامل لمنابع الكوبالت باالتجاهات الثالثة 

دف ا وذج و به ائج النم ن صحة نت ق م د ،لتحق ن  جرى فق ددة م اآن مح ي أم ا ف عة غام عاعية ألش ة اإلش اس الجرع  قي
ائج الحسابية للنموذج       فظهر ج القياس التجريبي مع النتائج الحسابية للنموذج  قورنت نتائ . المحطة ين النت د ب ارب جي  تق

  . والنتائج المقيسة في المحطةالثالثي األبعاد للمحطة

  ”MCNP4C“ كودنبذة عن الـ ٢

  ”MCNP4C“ ملف دخل الكود ١٫٢
  :على معلومات تصف المسألة وتشمل]١[ ”MCNP4C“ يحتوي ملف دخل الكود

  ).الخ .. .مستقل منبع تشعيع، منشأة ،مفاعل(توصيف المنظومة الهندسية المدروسة  •
 . تحديد المواد الداخلة في ترآيب آل مكون من مكونات المنظومة المدروسة •
 .منبع المستخدمالتعيين موقع وخصائص  •
  . وعرضها في ملف الخرج والحصول عليهاتحديد البارامترات والنتائج المرغوب حسابها •
  :ولملف الدخل الشكل العام التالي •

  
Title Card            (بطاقة العنوان) 
Cell Cards            (بطاقات الخاليا) 
.. 
Blank Line Delimiter (سطر فارغ) 
Surface Cards  (بطاقات السطوح) 
..     
Blank Line Delimiter (سطر فارغ) 
Data Cards          (بطاقات المعطيات) 
.. 
Blank Line Terminator (سطر فارغ)       Recommended 
Anything Else                )أي شيء آخر(          Optional 



  
 

  )Title Card(بطاقة العنوان ١٫١٫٢
 .ويمثل السطر األول في ملف الدخل وهو عبارة عنوان لملف الدخل

  )Cell Cards(بطاقات الخاليا ٢٫١٫٢
ة وناتجة     C”4“MCNP تعني الخلية في    :C”4“MCNP  الكود مفهوم الخلية في   ادة معين وءة بم  منطقة مغلقة ممل

  : الشكل العام التالي”MCNP4C“ ولبطاقة الخلية في  .عن تقاطع مجموعة من السطوح
Form:   j m d geom params 

j : ٩٩٩٩٩ويأخذ قيمة من واحد حتى . رقم الخلية.  
m : ادة         المادة التي تمألتمثل رقم ى الم وي عل ة تحت ى أن الخلي ة      المحدد  mالخلية ، وهو مؤشر عل ا في بطاق ترآيبه

  ).void(و تساوي الصفر إذا آانت الخلية فارغة  .Mmالمعطيات 
d : تسبق بإشارة موجبة إذا استخدمت الكثافة الذرية. آثافة المادة التي تشغل الخلية)atomic density ( 1024بواحدة 

atom/Cm3 . ة ة الكتلي تخدمت الكثاف ا إذا اس دة ) mass density( وأم ارة g/cm3بواح سبقها بإش  فن
  ).void(ويترك مكانها فارغًا إذا آانت الخلية فارغة. سالبة

geom. :  تحديد هندسية الخلية)geometry of the cell (وتشمل:  
  ).بسالب أو موج(أرقام السطوح المكونة للخلية مسبوقة بإشارة  •
مثًال الفراغ بين رقمي سطحين يمثل المنطقة الناتجة  ) Boolean operators(محددات منطقية •

تمثالن اجتماع (:) يعني باستثناء، النقطتان بين رقمي سطحين      # عن تقاطع السطحين، الرمز     
 . الفراغين الناتجين عن تقاطع السطحين

params : بارامتراتمحددات اختيارية ل) parameters (ويتم إدخالها بالصيغة. الخلية keyword=value.  

  )Surface Card(بطاقات السطوح  ٣٫١٫٢
  : الشكل العام التالي”MCNP4C“ إن لبطاقة السطح في الكود 

FORM:   j     n     a   list 
j : ١ رقم السطح حيث≥ j≥ ٩٩٩٩٩. 

: n       داثيات ال لمحاور اإلح صفر أو ال    ) coordinate transformation( في حال وجود انتق ة ال ا قيم له
  .TRn  فهي تحدد رقم البطاقةn  > 0 في حال آون  . توضع أية قيمة

a :  الرمز الممثل للسطح)mnemonic (١ يؤخذ من الجدول.  
list :            يمكن أن تضم هذه القائمة من واحد حتى عشر مدخالت)entries (حسب الحالة) يحدد عدد المدخالت

  ).عه في الفراغنوع السطح وآيفية تموض
ه ونظام ترتيب المدخالت      ة  ) order entries(إن نوع السطح ومعادلته والرمز الخاص ب معطاة في   ) list(في القائم

ة       . ١ الجدول امالت المعادل د مع م تحدي ه ومن ث سطح من . ولتحديد السطح باستخدام الجدول المذآور يجب تعيين نوع ال
  .سطح وفقًا للترتيب المذآور في الصيغة العامة أعالهوبعدها يتم إدخال المعلومات في بطاقة ال

اط الهندس              ة بعض النق ه يوفي بعض الحاالت يمكن تعريف السطح بمعرف ضُا عن       . ة من تج أي سطوح أن تن ا يمكن لل آم
  .  "macrobodies  "هندسيات معينة مثل ما يسمى



  
 

  .”MCNP4C“  بطاقات السطوح في الكود ١ الجدول
Card Entires Equation Description Type Mnemonic 

A  B  C  D 
D 
D 
D 

Ax + By + Cz – D = 0 
x – D = 0 
y – D = 0 
z – D� 0 

General 
Normal to X–axis 
Normal to Y–axis 
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Centered at Origin 
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Centered on X–axis 
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Parallel to X–axis 

 
Parallel to Y–axis 

 
Parallel to Z–axis 

 
On X–axis 
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On Z–axis 

Cylinder 
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Parallel to X–axis 
 

Parallel to Y–axis 
 

Parallel to Z–axis 
 

On X–axis 
 

On Y–axis 
 

On Z–axis 

Cone 
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  Axis not parallel 

to X–, Y–, or Z–axis 

Ellipsoid 
Hyperboloid 
Paraboloid 

SQ 

KJHGF
EDCBA

  
0

222

=++++
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KHyGzFzx
EyzDxyCzByAx

  Axes  parallel 
to X–, Y–, or Z–axis 

Cylinder 
The 

Cone 
Ellipsoid 

Hyperboloid 
Paraboloid 

GQ 
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Elliptical or 
circular torus. 

Axis is 
Parallel to 

X–,Y–, or Z– 
axis 

TX 
 

TY 
 

TZ 

Surfaces defined by points XYZP 
 

   (DATA CARDS)بطاقات المعطيات   ٤٫١٫٢
ة من                       إن جميع البطاقات عدا بطاقات الخاليا وبطاقات السطوح والتي تأتي بعد السطر الفارغ الذي يأتي بعد آخر بطاق

ة    : بطاقات السطوح تدعى بطاقات المعطيات، ونذآر من هذه البطاقات  ة، بطاق ة الخلي بطاقة أهمية المسألة، بطاقة أهمي
  :    وسنشرح تلك البطاقات فيما يلي. الخ.. .منبع الحرجية



  
 

  ) MODE CARD(بطاقة نمط المسألة  ١٫٤٫١٫٢
ال    MODEتحدد البطاقة    سألة انتق ات أم م  نوع المسألة المدروسة هل هي مسألة انتقال نترونات أم مسألة انتقال فوتون

  :ولهذه البطاقة الصيغة التالية. الخ)... تنترونات، إلكترونا(، )نترونات، فوتونات(إلكترونات أم أنها مسألة مختلطة 
FORM:     MODE   x1 … xi 

  : حيث
x1 … xi =Nفي مسألة انتقال النترونات        .  
x1 … xi =Pفي مسألة انتقال الفوتونات        .  
x1 … xi =Eفي مسألة انتقال اإللكترونات        .  

x1 … xi = N Pوتونات   في مسألة انتقال النترونات و الف.  
سألة هو          النوع االفتراضي للم دخل ف ا في ملف ال سألة   MODE Nإذا أهملت هذه البطاقة أي لم تتم آتابته ا م  أي أنه

  . في المسألة لتحديد نوعهاMODE فيجب إدخال البطاقة  فقطإذا لم تكن المسألة مسألة نترونات. نترونات

  (Cell importance Card)بطاقة أهمية الخلية  ٢٫٤٫١٫٢
سيم       ت ع الج ود م ل الك ة تعام ة آلي ذه البطاق دد ه رون  (ح ون، إلكت رون، فوت ة    ) نت ا زادت األهمي ة، فكلم من الخلي ض

ذا الجسيم                 ) بالنسبة للخاليا المجاورة  (النسبية اة ه ة ودراسة حي في  . للنترون ضمن الخلية آلما ازداد التفصيل في متابع
ة      حال وصل الجسيم إلى خلية ذات أهمية تساوي الصفر فإن            ك الخلي وفير في الوقت          . حياته تنهى في تل الطبع ت ذا ب وه

  :لهذه البطاقة الصيغة التالية.الذي يحتاجه الحاسب في حل المسألة
FORM:    IMP:n  x1  x2 … xi … xI 

  :حيث
n : تأخذ الخياراتN ، للنترونات P ،للفوتونات Eـليسمح بالشكل المختلط .  لإللكترونات n أي N, P أو 

P, E أو N, P, Eفي حين آانت لألنماط المختلفة من الجسيمات األهمية نفسها .  
xi :أهمية الخلية i.  
I :عدد الخاليا في المسألة .  

ة       MODE N P في مسألة من النمط   IMP:nإذا أهملت البطاقة  ا قيم ات له سبة للفوتون ا بالن ع الخالي  فإن أهمية جمي
  . النترون مساوية للصفرلم تكن أهميةإذا ) افتراضيًا(تساوي الواحد 

ة     ة البطاق سألة      IMP:nيجب آتاب ا في الم ع الخالي دخالتها ولجمي ع م ة    .  مع جمي ان عدد المدخالت في البطاق إذا آ  ف
IMP:nفادحًا  غير مساوي لعدد الخاليا الموجودة في المسألة فيعتبر ذلك خطًأ) fatal error.(  

 منبعالبطاقة  ٣٫٤٫١٫٢
  :عريف المنبعيوجد أربع أنواع ممكنة لت

  )General Source(منبع عام  •
  منبع سطحي •
  منبع حرجي •
 )عبارة إجرائية تستدعى في ملف الدخل(منبع يحدده المستخدم  •

   :”MCNP4C“ الجدول التالي البطاقات التي تستخدم لتعريف المنبع في يبين 
  .”MCNP4C“ البطاقات التي تستخدم لتعريف المنبع في  ٢ جدول

Mnemonic Card Type 
SDEF General source 

SIn Source information 
SPn Source probability 
SBn Source bias 
DSn Dependent source 
SCn Source comment 
SSW Surface source write 
SSR Surface source read 

KCODE Criticality source 
KSRC Source points 

ACODE Alpha eigenvalue source 
 



  
 

وبعض المتحوالت التي تستخدم في تعريف  ) General Source(سنكتفي هنا بالحديث بعض الشيء عن المنبع العام 
  .المنبع العام

  :هو التالي) General Source(الشكل العام لبطاقة المنبع العام 
SDEF Variable=value 

SDEF :            ارامترات األساسية للمن ه              هي بطاقة تعريف المنبع التي تحدد الب ع وطاقت د شدة المنب تم تحدي ع حيث ي ب
... واتجاه  إصدار اإلشعاع وشكل المنبع وموقعه في الجملة المدروسة ونوع الجسيمات التي يصدرها المنبع                

  . التي تستخدم لتعرف المنبع العام)Variables( الجدول التالي يبين المتغيرات.الخ



  
 

  
 .لعام المتغيرات التي تستخدم لتعرف المنبع ا٣ جدولال

Variable Meaning Default 
CEL Cell Determined from XXX,YYY,ZZZ 

and possibly UUU,VVV,WWW 
SUR Surface Zero (means cell source) 
ERG Energy (MeV) 14 MeV 
TME Time (shakes) 0 

DIR 

m, the cosine of the angle between 
VEC and UUU,VVV,WWW 
(Azimuthal angle is always 

sampled uniformly in 0o to 360o) 

Volume case: m is sampled 
uniformly in -1 to 1 (isotropic) 

Surface case: p(m) = 2m in 0 to 1 
(cosine distribution) 

VEC Reference vector for DIR 

Volume case: required unless 
isotropic 

Surface case: vector normal to the 
surface with sign determined by 

NRM 
NRM Sign of the surface normal + 1 

POS Reference point for position 
sampling 0,0,0 

RAD Radial distance of the position from 
POS or AXS 0 

EXT 

Cell case: distance from POS along 
AXS 

Surface case: Cosine of angle from 
AXS 

0 

AXS Reference vector for EXT and 
RAD No direction 

X x-coordinate of position No X 
Y y-coordinate of position No Y 
Z z-coordinate of position No Z 

CCC Cookie-cutter cell No cookie-cutter cell 

ARA 

Area of surface (required only for 
direct contributions to point 

detectors 
from plane surface source.) 

None 

WGT Particle weight 1 

EFF Rejection efficiency criterion for 
position sampling .01 

PAR Particle type source will emit 

1=neutron if MODE N or 
N P or N P E 

2=photon if MODE P or P E 
3=electron if MODE E 

 



  
 

 

  (Material Card  Mm)بطاقة المادة  ٤٫٤٫١٫٢
ة  ذه البطاق ستخدم ه رقم   Mmت ادة ذات ال ى الم وي عل ي تحت ا الت ع الخالي ادة جمي د م ث m لتحدي ن أن m بحي  ال يمك
  :إن لهذه البطاقة الصيغة التالية. يتجاوز الخمس خانات

FORM:   Mm   ZAID1 Fraction1  ZAID2 Fraction2  … ZAIDi Fractioni  …. 
  :حيث

ZAIDi :  دِّد رقم الُمح م (identification number)ال صر رق م  i للعن ادة رق ب الم ي ترآي داخل ف و  m  ال ا ه آم
  .٤ الجدولموضح في 

Fractioni :  ذري سر ال م (atomic fraction)الك صر رق وزنيi للعن سر ال ة أو الك ارته موجب ون إش ال آ ي ح    ف
(weight fraction)لعنصر في حال آون إشارته سالبة ل.  

 .األرقام المحددة للعناصر ٤ جدول
Identification number  Element  

26056  Fe  
14000  Si  
63152  Eu  
29063  Cu  
12000  Mg  
28058  Ni  
27059  Co  
62150  Sm  
25055  Mn  
5010  B  
3007  Li  
13027  AL  
48000  Cd  
30000  Zn  
24000  Cr  
7014  N  
64157  Gd  
82270  Pb  
47000  Ag  
4009  Be 
8016  O 
25055  Mn 
92235  U235 
92238  U238 

  (Tally Cards)بطاقات السجل ٥٫٤٫١٫٢
ا                ) ٥(الجدول  الموضحة في  تستخدم بطاقات السجل   ود، فربم ائج حسابات الك لتحديد ما يريد المستخدم أن يعرفه من نت

عبر أحد السطوح أو التدفق عند نقطة        )نات، فوتونات، إلكترونات  نترو(يريد المستخدم أن يعرف تيار إحدى الجسيمات      
سألة،                             ... محددة ر في ملف دخل الم ة سجل واحدة أو أآث ة بطاق ذه المعلومات بكتاب ل ه الخ، ويمكن الحصول على مث

ة                 دخل أي بطاق م يكتب في ملف ال ا، ولكن إن ل سألة لحله  ومن غير المطلوب آتابة أي بطاقة سجل في ملف دخل الم
  . سجل فلن يطبع في ملف خرج المسألة أي سجل ويصدر الكود في هذه الحالة رسالة تحذيرية

ع                     ”MCNP4C“ الكود ات، بحيث أن جمي ة لإللكترون ات وأربع ات وستة للفوتون  مزود بستة سجالت قياسية للنترون
سجالت المستخد                  دا بعض ال ة       هذه السجالت تنسب لتكون بالنسبة لجسيم ابتدائي وذلك في ماع مة في حسابات الحرجي

  .فإنها قد تنسب بطريقة مختلفة



  
 

   بطاقات السجالت٥ الجدول
 (Tally Mnemonic)بطاقة السجل  الوصف

 F1:N  or  F1:P  or  F1:E  )التيار عبر السطح(تيار الجسيمات السطحي

  F2:N  or  F2:P  or  F2:E  تدفق الجسيمات السطحي

  F4:N  or  F4:P  or  F4:E  طول األثر المحدد لتدفق الخلية

  F5a:N  or  F5a:P  )نقطة الكاشف(التدفق عند نقطة ما 

  F6:N  or  F6:N,P  or  F6:P  طول األثر المحدد للطاقة الممتصة

  F7:N  طول األثر المحدد لطاقة اإلنشطار

  F8:P  or  F8:E  or F8:P,E  توزع طاقة النبضات المتولدة في الكاشف
* N for neutrons, P for photon, E for electron. 

سجل ونمط الجسيم       ين نمط ال سجالت بتعي ام    . تحدد ال سجالت األرق  أو مضاعفات  8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1وتعطى ال
سجالت هي      F4:N, F14:N, F104:N, F234:N  العشرة ومضاعفاتها أي أنه يمكن أن نكتب ذه ال ع ه  فتكون جمي

 .خليةسجالت ذات صياغة صحيحة لتدفق نترونات ال

  ”MCNP4C“ آيفية تشغيل الكود ٢٫٢
  :  له الشكل التالي”MCNP4C“ إن سطر تنفيذ الكود

mcnp Files Options 
  أي أن سطر تنفيذoptions.  و Filesإن لم يكن هناك أي تغيير في أسماء الملفات االفتراضية للكود فال حاجة لكتابة 

  : سيكون ببساطة”MCNP4C“  الكود
mcnp  

  .Options و Files  آل من  ماهية نشرحفي مايلي  س

  )Files (ملفات ١٫٢٫٢

و إن طول اسم أي ملف يتعامل معه الكود يجب أال .  ملفات متعددة للدخل والخرج”MCNP4C“ يستخدم الكود
ويجب أن يوضع ملف دخل المسألة المدروسة في نفس المجلد الذي يحتوي الملف التنفيذي . يتجاوز الثمانية رموز

 ٦ونستعرض في الجدول . RUNTP   وOUTPوبعد تنفيذ الكود سوف ينشأ ملفين هما . ”MCNP4C“لكود ل
.األسماء االفتراضية للملفات األساسية التي يتعامل معها الكود



  
 

  

 .”MCNP4C“الكود  ملفات  ٦ جدول

Description Default File Name 
Problem input 
specification INP 

BCD output for printing  OUTP 

Binary start-restart data RUNTPE 

Cross-section directory XSDIR 

  : باستخدام السطر التنفيذي التالي٦ يمكن تغيير اسم أي ملف من الملفات االفتراضية في الجدول
default_file_name=newname 

دًال  MCOUT يكون لملف الخرج االسم      ، و أردنا أن    MCINإذا آان لدينا ملف دخل له االسم        : فعلى سبيل المثال      ب
صيغة      MCRUNTPE االسم     RUNTPE وللملف   OUTPUTمن    ، عندئذ يجب أن يكون للسطر التنفيذي للكود ال
  :التالية

mcnp inp=mcin outp=mcout runtpe=mcruntpe 
  :خير بالشكل ويكفي استخدام الحروف األولى من اسم الملف االفتراضي لتحديده ، فمثًال يمكن أن نكتب األ

mcnp i=mcin o=mcout ru=mcrntpe 

 )Options(الخيارات ٢٫٢٫٢
  .mnemonicو ) module name(، لكل منها اسم ٧  الجدول موضحة فييحتوي الكود على خمس خيارات تنفيذية

 .خيارات تنفيذ الكود ٧ جدول
Operation  Module  Mnemonic  

Process problem input 
file IMCN I 

Plot geometry PLOT  p  

Process Cross sections XACT  x  

Particle transport MCRUN  r  

Plot tally results or 
Cross section data MCPLOT  z  

ذ ا     . ixr، فإن الخيار االفتراضي هو ) options(عندما تهمل الخيارات    تحكم في تنفي تم ال ق   Modules ـ لي  عن طري
  .ي السطر التنفيذي المناسب فmnemonicـل اإدخال

شكل         واحدفي آن   ) operation(إذا آان المطلوب اختيار أآثر من عملية       بعض لت تم ترآيب الرموز مع بعضها ال  ، في
  .)ix,iz,ixr,….et: مثًال(سلسلة 

   تنفيذ الكودإيقاف ٣٫٢
  .٨الجدول باستخدام أربعة أوامر لمقاطعة تنفيذ الكود أثناء تشغيله، نبينها في ”MCNP4C“ يسمح الكود



  
 

  .أوامر إيقاف التنفيذ ٨ جدول

  

  األمر  الحالة
 s(Ctrl C)  الوضع الحالي لعملية الحساب

  m(Ctrl C)  رسم تفاعلي لملفات مسيرة حياة الجسيمات
 تنفيذ الكود بشكل طبيعي بعد حساب إنهاء

  q(Ctrl C)   الحاليئمسيرة الجز

  k(Ctrl C)   تنفيذ الكود حاًالإيقاف



  
 

  
 

  التشعيع بدير الحجروصف محطة  ٣

 
  . لمحطة التشعيع بدير الحجر صورة توضيحية:1 شكلال

ى       ًا عل ستثمرة عالمي شعيع الم د أصدرت    ١٨٠يزيد عدد محطات الت سمح       ٤٢ محطة، وق شريعات ت الم ت ة في الع دول
ال  رالتقنية تجاريًا حيث تقد  دولة هذه٣٠استثمرت  .بمعالجة األغذية باألشعة ارات المعالجة     على سبيل المث ة البه  آمي

  .باألشعة سنويًا بمئة ألف طن
المواد الطبية والمنتجات الصيدالنية، وتحسين مواصفات  في تعقيم] ١١[  بدير الحجرتستعمل محطة التشعيع

  .الغذائية المنتجات الصناعية وحفظ المواد
م جنوب مدينة دمشق ويستخدم في المحطة نظير الكوبالت  آ٢٥الحجر، على بعد  تقع محطة التشعيع بجوار قرية دير

–٦٠ Co60١  الشكلألشعة غاما  آمنبع.  
شك ل ال ت ٢ل يمث ر الكوبال عاعي لنظي سوية األرضية Co60 التفكك اإلش ى ال ارة إل سوية المث ن ال ت.  م  يتفكك الكوبال

Co60إلى  Ni60 ١٫١٧بطاقة قدرها . بإصدار فوتونين من أشعة غاما MeV١٫٣٣ و MeVعلى التوالي .  

 
  Co60 مخطط تفكك :2 شكلال

  مزايا التعقيم باإلشعاع ١٫٣
  :للتعقيم باإلشعاع مزايا متعددة منها

  .العالية على االختراق، مما يسهل عملية التعقيم مهما آان شكل المنتج وتغليفه القدرة •



  
 

بالحرارة آالمنتجات  كن تعقيم المواد التي تتأثرتعتبر عملية التعقيم باألشعة عملية باردة لذا يم •
  .الطبية والصيدالنية التي تستخدم لمرة واحدة

  .المنتجات المعقمة بأشعة غاما مباشرة وال تحتاج لفترة حجر قبل االستخدام يمكن استخدام •
واد الم التعقيم باإلشعاع طريقة عملية واقتصادية مقارنة بالطرق التقليدية األخرى، وال تتحول •

   .المعالجة باإلشعاع إلى مواد مشعة
خواص باألآثر مقاومة للحرارة دون المساس بقيمة أو  قدرتها على القضاء على الميكروبات •

 .المواد المعرضة لها



  
 

  

  التي يمكن معالجتها باإلشعاع بعض المواد ٢٫٣
 :مثل ٣الشكل  ة والمواد الغذائيةالطبية والمنتجات الصيدالني  أن تعالج المواد بدير الحجريمكن لمحطة التشعيع

 
  .صورة توضيحية لبعض المواد التي يمكن معالجتها باإلشعاع 3 شكلال

  .المنتجات القطنية والشاش الطبي •
  .وأنابيب القثطرة وقطارات العيون المصنَّعة من البولي إيتيلين أدوات نقل الدم: األدوات الطبية مثل •
  .والشفرات واإلبر الطبية لمعدنية مثل عبوات المراهم المصنعة من األلمنيوم والمباضعالمنتجات ا •
 .الصيدالنية المنتجات •
  .القابلة لالمتصاص والنايلون والبوليستر غير القابل لالمتصاص آاألوتار المعوية: الخيوط الجراحية •
 . الطبية والمواد الغذائيةالغذائية ومواد التجميل والنباتات البهارات واإلضافات: متفرقات •

  ”MCNP4C“  باستخدام الكود منشأة التشعيعنمذجة ٤
صناعة              تبدأ شار استخدام اإلشعاع في الطب وال  تبرز مسألة نمذجة تفاعل اإلشعاع مع المادة بقوة وخصوصًا بعد انت

  :ن همامن أجل هذا الهدف طريقتاطورت وقد . وتنوع األجهزة المستخدمة وتنوع المنابع المستخدمة
ارلو     ونتي آ ة م ة  ) Monte Carlo method( طريق ة والطريق وزع   )Deterministic method(القطعي  لحساب ت

  .التدفق والجرعة اإلشعاعية في المنابع المستخدمة
ادال )integro-differential Boltzmann equation(  على حل القطعيةتعتمد الطريقة  ة   مع ان التكاملي -ت بولتزم

ة  .  في الوسط المدروس  ي تصف عملية انتقال اإلشعاع     الت ،التفاضلية د  أخرى من جه ارلو    تعتم ونتي آ ة م ى  طريق   عل
ي      تمثل محاآاة الجسيمات بشكل إفرادي وعشوائي ولعدد آبير من المرات وبالتالي            ائج الت ة الوسطية للنت النتيجة  القيم

  .تم الحصول عليها
ز  ارلو تتمي ونتي آ ة م ل طريق ى التعام درتها عل عبق ة   م ن الطريق ر م ة أآب ة بدق ات النووي ية والمعطي اد الهندس  األبع
اطع العر     للوسط المدروس  تبسيطا لألبعاد الهندسية   القطعية الطريقة   تتطلببينما   .القطعية حيث  (ة ضي  وتقريبا لقيم المق

اطع ال              تتعامل  في حين   ). تقسم إلى مجموعات   دة والمق اد الهندسية المعق ارلو مع األبع ونتي آ ة م شكل    طريق عرضية ب
  .أفضل

االت لحل         حيث  ،حصائية اإل من الطرقطريقة مونتي آارلو  تعد   ام العشوائية واالحتم ى استخدام األرق د عل ا تعتم  أنه
سائل الرياضية ارلو. الم ونتي آ ة م ية لطريق رة األساس يم  والفك شوائية لتقي ر من الجسيمات الع دد آبي تخدام ع هي اس

ارلو لدراسة تفاعل الجسيمات      تستخدم طريق . السلوك الوسطي للجسيم  ونتي آ ات   (ة م ات، إلكترون ات، فوتون ... نترون
ودات            ) الخ مع المادة، آما تستخدم بشكل خاص في حل المسائل المعقدة التي من الصعب حلها أو نمذجتها باستخدام الك



  
 

ة     .الحاسوبية المعتمدة على الطرق المحددة ة احتمالي ، (Probabilistic Method)إن طريقة مونتي آارلو هي طريق
ك               ة لتل ة من التوزعات االحتمالي حيث تحاآى فيها األحداث االحتمالية الفردية بشكل تتابعي، بحيث يؤخذ إحصائيًا عين

اة باستخدام الحاسب ألن عدد التجارب         . األحداث لوصف آامل الظاهرة المدروسة   ة المحاآ ام تنجز عملي شكل ع  وب
  . ة يكون آبيرًا جدًاالالزمة لوصف الظاهرة بشكل آاف عاد

ة آل          دراسة طريقة مونتي آارلو في      تستخدم ة ومالحق ة متابع ذه التقني  انتقال الجسيمات، حيث يجري فعليًا باستخدام ه
ة          ى لحظ ا إل ة والدته ن لحظ ع م صدرها المنب ي ي سيمات الت ن الج سيم م يهاج ناف   تالش ن أص صنف م ي ب  التالش

آثافة المادة،  (ائية من التوزعات االحتمالية واستخدام معطيات االنتقال        وبأخذ عينات عشو  ). الخ... امتصاص، هروب (
ة   ية المجهري اطع العرض خ.... المق ة     ) ال اة مجموع وات حي ن خط وة م ل خط ي آ سيمات ف صيلة الج د ح ن تحدي يمك

  .الجسيمات المدروسة
ال    على نظرية االحتماالت، و يتجلى تطبيق هذه التقنية في ح         مونتي آارلو   تعتمد طريقة    ون سابات انتق ة     الفوت  من حقيق

ا          ة تفاعل     : أن المقاطع العرضية المجهرية للمواد يمكن أن تشرح بأنه ون احتمالي سافة          الفوت ادة خالل واحدة الم  مع الم
ة من   فوتون ات وذلك بتتبـع الفوتون، وعلى هذا النحو يتم تسجيل مسيرة حياة مجموعة من        الفوتونالتي يقطعها    ات معين
  . خالل عمليات التصادم المتالحقةروسة المدالمجموعة

رون مع      مونتي آارلو  هو آود يعتمد طريقة     ”MCNP4C“ الكود ون واإللكت رون و الفوت ال النت ويستخدم لدراسة انتق
ع             اد بجمي مقدرته على حساب حرجية األنظمة النووية، ويعالج الكود مختلف التشكيالت الهندسية العشوائية ثالثية األبع

كالها، و ي ات   أش ة المعطي تخدام مكتب ك باس ة وذل يم الطاق ن ق ة م ل نقط ة لك اطع العرضية المقابل ات المق ستخدم معطي
 .ENDF/B-Vالنووية 

  :ما يليعلى يعتمد الكود 
 .طيف الطاقة المستمر •
 .األشكال الهندسية النظامية وغير النظامية •
 .التبعية للزمن •

  :يستخدم لحل مسائل آل من
 النترون •
 .اإللكترون •
 .ونالفوت •
 ).الخ... فوتون/إلكترون، إلكترون/نترون(أي تشكيلة منهم  •

  :إن مجال طاقة النترون المتاح في الكود هو
,20]MeV11[10nE −∈ 

  :أما مجال طاقة آل من الفوتون و اإللكترون فهو
MeV]3[1Kev,10eγ,E ∈ 

  طريقة العمل ٥
وجي  ( كن من نمذجة أي منظومة هندسية   أنه يمّ  ”MCNP4C“ أهم المميزات التي يتمتع بها الكود      ) مفاعل، درع بيول

شكل الهندسي ،                       ات في ال مهما آانت معقدة و آما هي على أرض الواقع وباألبعاد الثالثة ، فال حاجة إلجراء أي تقريب
دة ج                          ى الهندسيات المعق سيط عل د ب اك تقيي دًا حيث يمكن تمثيل آل التفاصيل وأدقها في المنظومة المدروسة، ولكن هن

ق                             ر وبتحقي ر آبي دًا بحيث يكون زمن الحساب غي ة ج وذلك بأن نجري بعض التبسيطات على بعض التفاصيل الدقيق
  . معياري معقولانحراف

  بيانات المنشأة والمنابع ١٫٥
  :٤شكل آما هو موضح في ال ]١٢ [ رئيسيةأقسام ةف المنشأة من ثالثلتتأ

 . تشعيعهارادمالمستودع الذي يستخدم لتخزين البضائع ال .١
 .المتاهة .٢
 .حجرة التشعيع التي تحوي المنابع .٣



  
 

 
  . بدير الحجرة التشعيعألوي لمنشعمسقط  ٤ شكلال

ًا  ٧٤ ضمن حامل يحتوي على  بدير الحجرتتوضع منابع الكوبالت في محطة التشعيع      ابع في   ٧يمكن وضع   و أنبوب  من
وب            سم بحيث يكون   ١٫١ سم بقطر    ٨ يبلغ طول المنبع الواحد      .أنبوبآل    ٥٦ = ٨×٧( طول الجزء المشع في آل أنب
  .٥ آما هو ممثل في الشكل) سم

  
  .رسم تخطيطي ألنبوب التشعيع الواحد :٥ شكلال

ع  ٥٠ حيث تم ترآيب     ١٩٩٤في شهر تشرين الثاني لعام       رآبت الدفعة األولى من المنابع     شاط إشعاعي      آوبالت   منب  بن
ام          kCi ١٢١ (  قدره إجمالي ابع  وزعت و)   ١٩٩٣في شهر حزيران ع ام        المن (                في األنابيب ذات األرق

  .٣٦ضع منبع واحد في األنبوب رقم  منابع لألنبوب الواحد وو٧ بمقدار ) ٢٢،٢٦،٣٠،٣٤،٤١،٤٥،٤٩

اريخ         ابع بت م ترآيب    ١٩/٥/٢٠٠٤رآبت الدفعة الثانية من المن ًا  ٣٥ حيث ت شعًا   منبع شاط م دره   بن الي ق  إشعاعي إجم
 )٧٠ kCi  ٦ والشكل ٩ أنابيب آما هو مبين في الجدول ٦  علىوقد وزعت المنابع) ] ٢[ ١٣/٤/٢٠٠٤  بتاريخ.  

  .١٩/٥/٢٠٠٤ توزيع المنابع المرآبة بتاريخ ٩ جدولال
 53 47 43 32 31 28 رقم األنبوب



  
 

 أرقام المنابع

79-9 
79-10 
79-11 
79-12 
76-1 
76-2 
76-3 

  
79-1 

79-3 
79-4 
79-5 
79-6 
  

79-7 
79-8 

76-4 
76-5 
76-6 
76-7  
76-8 
76-9 
76-10 

76-11 
68-1 
68-2 
68-3 
68-4 
68-5 
68-6  

68-7 
68-8 
68-9  
68-10 
68-4  
68-12 
79-2 

 
  .١٥/٩/٢٠٠٤ حتى تاريخ بعا توزيع المنابع القديمة والجديدة في حامل المن:6 شكلال

اريخ       الي         ١٠/٢٠٠٤ /٢٧آما رآبت دفعة بت شاط إشعاعي إجم ة من   )  kCi ٩٦(  بن ًا      ٤٨ مؤلف شاط إشعاعي    منبع بن
  .١٠ما هو موضح في الجدول لبع وفقًا ا أنابيب في حامل المن٧للمنبع الواحد وزعت على ) kCi ٢ ( قدره

  .٢٧/١٠/٢٠٠٤ توزيع المنابع المرآبة بتاريخ 10 جدول
رقم 
  ١٦  ١٨  ٢٠  ٢٤  ٥٧  ٥٥  ٥١  األنبوب

أرقام 
  المنابع

١٤٧  
١٤٩  
١٥١  
١٥٤  
١٥٥  
١٥٦  
١٤٨  

١٢١  
١٢٢  
١٢٤  
١٢٩  
١٣٣  
١٣٧  
١٤٥  

١٤٦  
١٦٥  
١٦٦  
١٦٧  
١٦٨  
١٦٩  
١٧٠  

١٧١  
١٣٨  
١٣٢  
١٦٠  
١٦١  
١٦٢  
١٦٣  

١٦٤  
١٣٩  
١٤٠  
١٤١  
١٤٢  
١٤٣  
١٤٤  

١٣٤  
١٥٠  
١٥٩  
١٥٢  
١٥٣  
١٢٠  
١٢٣  

  
١٢٥  
١٢٦  
١٢٧  
١٢٨  
١٣٠  
١٣١  

  

  : التاليوبالتالي أصبح توزيع المنابع الكلي في حامل المنبع آما هو موضح في الشكل



  
 

 
  .زيع المنابع الكلي في حامل المنبع تو:٧ شكلال

   التجريبيةالنتائج ٢٫٥

ابع   يةط أفقا نق٥ نقاط شاقولية و٥ بحيث أخذت بجوار حامل المنابعتم تحديد نقاط القياس   وح المن ى ل ى    عل  باإلضافة إل
  . توزع نقاط القياس٨الشكل  يبين  و. المنابع لوح نقاط عمودية على مرآز مستوي١٠

 
  .نقاط القياس التجريبيةتوزع : ٨ شكلال

  



  
 

ًا  ة تجريبي دل الجرع اس مع م قي تخدامت ول باس عة ) ECB( محل والت س ي أمب ي ف زن اإليتيل ور البن ل٥آل ث  . ٣ م حي
ع شععت األمبوالت لمدة ساعة في        تها    المواق راد دراس ى     سم  ١٠ بتباعد     الم ى المحور     سم ١٠ و األفقي المحور   عل  عل

وح   مستوي  يمثلالذي  (على مستوي المحورين السابقين      العمودي على المحور     سم ١٠الشاقولي و  ابع   ل م    . ) المن ومن ث
ة حددت قيمة الجرعة الممتصة في آل           ع باستخدام      ل ولك  أمبول از     موق ر         Oscillotitratorجه دأ تغي د مب ذي يعتم  ال

از والجرع            ناقلية المحلول بتغير الجرعة    راءة الجه ذي   ة الممتصة حيث تؤخذ قراءة الجهاز إلى منحني معايرة بين ق ال
ة            تم رسمه    ول الفريك ين باستخدام محل ايرة ذات           ) Fricke(بعملية معايرة لموقع مع ة المع ك وفق طريق المرجعي وذل
  ..]١٣[ةية السورير من وثائق ضمان الجودة في هيئة الطاقة الذ)R3-004(الرمز

  :وي لوح المنابعتسنتائج القياس األفقية والشاقولية والعمودية على م ١١،١٢،١٣ ولاجدال تمثل
 . نتائج القياس للنقاط األفقية١١ جدولال

   المنابع لوحبعد موقع القياس عن مرآز
[Cm]  

  المقاسةقيمة الجرعة 
[KGy/h]  

-20 28.846 
-10 22.479 
0 16.233 
10 21.239 
20 28.378 
 . نتائج القياس للنقاط الشاقولية١٢ جدولال

  ابعالمنلوح بعد موقع القياس عن مرآز 
[Cm]  

  المقاسةقيمة الجرعة 
[KGy/h]  

-20 14.929 
-10 15.992 
0 16.233 
10 11.408 
20 9.032 

  .عمودية على مستوي المنابع نتائج القياس للنقاط ال١٣ جدول
  المنابعلوح بعد موقع القياس عن مرآز 

[Cm]  
  المقاسةقيمة الجرعة 

[KGy/h]  
0 16.233 
10 12.357 
20 8.565 
30 5.973 
40 4.442 
50 3.134 
60 2.441 
70 2.142 
80 1.796 
90 1.304 

  



  
 

  ”MCNP4C“  الكود باستخدامالنتائج الحسابية ٣٫٥

ة تتم شعيعنمذج شأة الت ر من دير الحج تخدام ب ود باس م  ”MCNP4C“  الك ي ت ات الت ات والبيان ى المعطي اًء عل  بن
  .١٫٥ لطاقة الذرية السورية والتي تم عرضها في الفقرةوالمتوفرة في منشأة التشعيع في هيئة االحصول عليها 

  : هما إلى قسمين رئيسيين”MCNP4C“  الكودباستخدام المطور النموذج لبناءقسم العمل 
م   اإلشعاعية ألشعة غاما على حساب الجرعة القسم األول  عتمدا ائج التي     قياسها  في النقاط التي ت ة النت ًا ومقارن  تجريبي

ا ل م الحصول عليه تخدام ت يم المحسوبة باس ين الق سبي ب أ الن ال الخط د مج ود تحدي ة ”MCNP4C“ الك يم المقاس  والق
ة    ت إحداثيا نفس حيث تم اعتماد     .تجريبيًا رة         نقاط القياس التجريبي ذآورة في الفق ين الجداول     و. ٢٫٥ الم  ١٤،١٥،١٦تب

   .”MCNP4C“  التي حصل عليها باستخدام الكود النتائج٩،١٠،١١واألشكال 
  األفقيسة تجريبيًا على المحوري مع النتائج المق”MCNP4C“ كود بالـمقارنة النتائج المحسوبة ١٤ جدولال

[KGy/h]التجريبي  نتيجة القياس   %الخطأ النسبي استخدام الكود نتيجة الحساب ب
“MCNP4C” 

  إحداثي نقط القياس
[Cm]  

1.54 28.846  28.401 -20 
0.98 22.479 22.258 -10 
0.39 16.233 16.297 0 
2.87 21.239 20.629 10 
7.17 28.378 26.343 20 
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سة تجريبيًا على ي مع النتائج المق”MCNP4C“ كود بالـمقارنة النتائج المحسوبة: ٩ شكلال
  .المحور األفقي

  

 الشاقولي ة تجريبيًا على المحورسي مع النتائج المق”MCNP4C“ كود بالـ مقارنة النتائج المحسوبة١٥ جدولال

نتيجة الحساب باستخدام الكود  [KGy/h] التجريبي نتيجة القياس   %الخطأ النسبي
“MCNP4C” 

  إحداثي نقط القياس
[Cm] 

13.07 14.929 12.977 -20 
7.12 15.992  14.854 -10  



  
 

2.40 16.233  16.624 0 
18.04 11.408 13.467 10 
18.70 9.032 10.722 20 
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مع النتائج المقيسة تجريبيًا على ” MCNP4C“مقارنة النتائج المحسوبة بالـكود : 10الشكل 
  المحور الشاقولي

سة تجريبيًا على المحور ي مع النتائج المق"MCNP4C "كود بالـ مقارنة النتائج المحسوبة١٦ جدولال
  .العمودي على مستوي المنابع

نتيجة الحساب باستخدام الكود  [KGy/h]التجريبي نتيجة القياس  %ي الخطأ النسب
“MCNP4C” 

  إحداثي نقط القياس
[Cm]  

3.20 16.233 16.754 0 
4.74 12.357 11.772 10 
4.21 8.565 8.205 20 
0.88 5.973 5.920 30 
3.22 4.442 4.299 40 
4.01 3.134 3.260 50 
4.43 2.441 2.55 60 
4.34 2.142 2.049 70 
6.35 1.796 1.682 80 
8.26 1.304 1.412 90 



  
 

0

5

10

15

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

[Cm] البعد عن المركز

[K
G

ry
/h

]  
عة
جر
 ال
مة
قي

MCNP
Measurement

 

مع النتائج المقاسة تجريبيًا على المحور ” MCNP4C“مقارنة النتائج المحسوبة بالـكود : ١١الشكل 
  .العمودي على مستوي المنابع

ى سطح      على حساب توزع     القسم الثاني عتمد  ا وح ال    الجرعة عل ابع مستوي ل ود     باستخدام  من  . فقط ”MCNP4C“ الك
شاقولي                    لوح المنابع حيث تم تقسيم مستوي      ى آل من المحور األفقي والمحور ال اط عل  لمستوي    إلى مصفوفة من النق

ا هو موضح في          شكل    لوح المنابع آم ين الجدول     .١٢ ال ائج الحسابية    ١٤و١٣  واألشكال  ١٧يب وزع الفراغي   و النت  الت
  .للجرعة

 

 الحساب المدروسة باستخدام الكودزع مصفوفة نقاط تو :١٢ شكلال
“MCNP4C”على مستوي لوح المنابع .  

  



  
 

 .مستوي لوح المنابع على دروسةلمنقاط الل ”MCNP4C“ استخدام الكود بالحسابنتائج  ١٧ جدولال
  محور أفقي 

  -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 

-50 2.82 3.48 3.47 3.78 3.77 3.96 4.06 4.04 3.55 2.96 2.72 

-40 5.21 6.71 7.59 7.67 6.98 6.48 6.72 7.47 7.49 8.27 4.71 

-30 10.55 20.50 21.07 20.70 16.25 10.22 13.69 18.37 20.90 19.12 8.57 

-20 12.84 26.82 27.29 28.31 20.20 13.47 18.17 24.96 28.94 25.66 11.58 

-10 13.88 27.82 27.53 26.29 22.09 15.14 19.28 25.87 29.94 28.40 12.47 

0 13.74 26.98 28.07 26.30 22.23 16.00 19.44 25.78 30.41 27.11 12.36 

10 12.27 24.65 25.49 25.10 20.61 14.11 18.18 24.17 28.74 26.40 11.44 

20 8.23 18.72 21.24 19.77 16.82 10.51 14.71 19.75 23.45 22.11 9.12 

30 4.84 6.79 8.47 7.97 7.50 7.22 7.16 8.38 8.98 7.84 5.19 

40 2.69 3.09 3.59 3.77 3.82 4.31 3.98 3.93 3.79 3.30 3.16 

لي
قو
شا

ر 
حو
م

  

50 1.88 1.83 2.16 2.22 2.41 2.55 2.56 2.33 2.12 1.91 1.82 

  

  

 

 في مستوي لوح المنابعلجرعة  لسطحيالحسابي التوزع ال: ١٣ شكلال
  .”MCNP4C“  الكوددامتخباس

  



  
 

 
 مستوي لوح السطحي للجرعة على  الحسابيالتوزعمسقط : ١٤ شكلال

  .”MCNP4C“  الكود باستخدامالمنابع

  المناقشة ٦
 النتائج التجريبية والنتائج التي     ن قيمة الخطأ النسبي بي    حظ أن نال ٨-٦ عند النظر إلى النتائج المبينة في آل من الجداول        

شاقولي   وال تتجاوز،% ٨ على المحور األفقي ال تتجاوز       ”MCNP4C“كود  م ال حصل عليها باستخدا   ى المحور ال    عل
اد        وهذا يدل على     %.٩ المنابع    لوح  على المحور العمودي على مستوي     و ال تتجاوز  ،%١٨ ي األبع نجاح النموذج ثالث

  .”MCNP4C“ المطور في هذه الدراسة لمحطة التشعيع بدير الحجر باستخدام الكود

  الخاتمة ٧
ر الحجر باستخدام                           سورية في دي ة ال ة الذري ة الطاق ة لهيئ يمثل هذا العمل المحاولة األولى لنمذجة منشأة التشعيع التابع

  . المقيسةالنتائج  وتم الحصول على تقارب جيد بين النتائج الحسابية و،”MCNP4C“ الكود
ـ  باستخدام ا   التوزع الفراغي للجرعة  قمنا في هذا العمل بتحديد       ن و .”MCNP4C“ كودل اًً  حاولس وزع   دراسة   الحق  الت

تظم       للمنابع األمثل در ا "  في المحطة بهدف الحصول على توزع من ان  إلق ا    "  مك ى  للجرعة اإلشعاعية ألشعة غام  عل
دة    ،آل من المحور األفقي والمحور الشاقولي على لوح المنابع        شعيع جدي شآت ت ا يمكن  . دراسة وتصميم من   حساب  آم

بالن الجرعة ديالت ُيرَغ ذه اتجة عن أي تع شأة اتنفي ي المن شأةآ ،ف ي المن املين ف ائج و ،حساب تعرض الع دراسة نت
  .الخ...الحوادث التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة وأثرها 



  
 

  

 آلمة شكر
علمي في   يتوجه القائمون بالعمل بالشكر الجزيل للسيد الدآتور المدير العام على دعمه المتواصل والالمحدود للبحث ال     

  . على دعمه ومؤازرته وتشجيعه إلجراء هذه الدراسة والهيئة
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نمذجة حاسوبية لمحطة التشعيع بدير الحجر لحساب التوزع الفراغي للجرعة اإلشعاعية 
  ”MCNP4C“ألشعة غاما باستخدام الكود 

  *بوش، هارون قصـيـريمصطفى . قاســـم خطاب، م. د
  قسم الهندسة النووية، قسم تكنولوجيا اإلشعاع

   سورية، ، دمشق٦٠٩١هيئة الطاقة الذرية، ص ب 

  مستخلصال
ر      لحساب التوزع الفراغي للجرعة اإلشعاعية ألشعة غاما      إجراء محاآاة حاسوبية      في هذه الدراسة   تم شعيع في دي في محطة الت

ابع ٦٠-وبالتالحجر وفقًا لتوزع وشدة منابع آ  ود    المحملة في حامل المن ة     ”MCNP4C“ باستخدام الك ى طريق د عل ذي يعتم  ال
ارلو    ونتي آ ة           م داثيات الديكارتي وزع الفراغي للجرعة في اإلح د حسب الت م إجراء بعض    ) x, y, z(في الحساب، وق ا ت آم

ائج   ع نت ة م ة للمقارن ة للجرع ات التجريبي ودالقياس يم ال. ”MCNP4C“ الك دت الق ة  أب يم التجريبي ع الق دًا م ًا جي سوبة توافق مح
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Abstract 
A 3-D model for the irradiation plant which belongs to the Atomic Energy Commission, 
Department of radiation technology in the Deir Al-Hajar area near Damascus, is presented in this 
work using the MCNP-4C code. This model is used to calculate the spatial gamma ray does in 
the (x, y, z) coordinate. Good agreements are noticed between the measured and the calculated 
results. 
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