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  :ملخص
لذلك فإن تقدير انبثاق غاز .  مواد البناء أحد المصادر الرئيسة لغاز الرادون في المنازلتعد

  .التي فيها خطر آامن للرادونالرادون من هذه المواد يساعد في التنبؤ عن وجود المنازل 
حيث تمت دراسة العالقة ما بين انبثاق       . تم جمع عينات من السيراميك والرخام من السوق المحلية        

وى               .٢٢٦-الرادون من هذه المواد ومحتوى الراديوم      ين محت ة ب ائج عدم وجود عالق  أظهرت النت
ل         بثاق الر نمعدالت ا الراديوم ومعدل انبثاق الرادون، ولم تتجاوز      ا من قب ادون الحدود المسموح به

  .وآالة حماية البيئة األمريكية
 تقدير الجرعة السنوية الناتجة من الرادون وأشعة غاما الناتجين من النظائر              جرىباإلضافة لذلك   

ازل  ي المن ساء ف واد إآ تخدامهما آم د اس ام عن سيراميك والرخ ي ال ودة ف ة الموج شعة الطبيعي . الم
رادون   ٣٥ ميكروسيفرت و ٢٠لم تتجاوز  عة اإلشعاعية أظهرت النتائج أن الجر     ميكروسيفرت لل
  .وأشعة غاما على التوالي

  
  

  :الكلمات المفتاح
  .مواد البناء، الرادون، االنبثاق، الجرعة اإلشعاعية



Radon exhalation from some Finishing Materials frequently used in Syria 
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Abstract 

Building materials are one of the main radon sources in dwellings. Therefore, the 

determination of radon exhalation from these materials will help in prediction the 

existence of dwelling with potential radon risk.  

Ceramic tiles and marble samples were collected from Syrian local market. The 

correlation between radon exhalation from these materials and radium-226 content 

were studied. Results showed that there is no clear relation between radium content 

and radon exhalation rate, and the exhalation of radon did not exceed the permissible 

limits of American Environment Protection Agency (EPA).  

In addition, the additional annual dose from radon and gamma of the natural 

radioactivity in ceramic and marble when used as finishing materials in houses were 

also estimated and found to be not exceeding 20 � �Sv and 35 Sv from radon and 

gamma respectively. 
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 :مقدمة -١
 فيتعرضات اإلشعاعية للرادون ومنتجات تفككه من ال مؤخرًا الترآيز على الخطر الكامن جرى

 Durrani, 1993, Othman et)مة الناس الخلفية الطبيعية، وأصبحت مكان اهتمام وقلق عا
al., 1996 and NRC, 1988) .  

 Sonkawade)  أنماط مختلفة ووفق يمكن أن يدخل غاز الرادون إلى المنزل من عدة مصادر 
et al., 2008 and Barros-Dios et al., 2007) .إال  منزل خال من الرادون إيجادال يمكن ف

  . .(Groves-Kirby et al., 2008)ل المنزل  يمكن تخفيض سوية الرادون داخأنه
حيث يمر غاز الرادون من خالل الفجوات  ، للرادون داخل المنازل هو التربةالمطلق األآبرإن 

 ,.Shafi-ur-Rehman et al). السطحية الصغيرة والكبيرة الموجودة في أساس المنزل
2006).   
األرض سويات رادون أعلى من تلك  على تماس مباشر مع  هيالتيبشكل عام المنازل تحوي 

وعليه فإن سويات الرادون في الطوابق العلوية في البناء متعدد . المرتفعة فوق سطح األرض
 Shweikani, 2008 and)الطوابق تكون عادة أقل من تلك الموجودة في الطابق األرضي 

Othman et al., 1997)   
 الموجود في أرض الموقع وفي ٢٢٦-اديومإن المصدر األساسي للرادون داخل المنازل هو الر

في ترآيز غاز الرادون داخل أيضًا يساهم الهواء الخارجي . (Nero, 1988, 1989)مواد البناء 
مياه الصنبور والغاز المنزلي مصادر للردون قليلة آما أن . المنزل وذلك من خالل التهوية

  .(Durrani and Ilic, 1997)األهمية مع بعض االستثناءات القليلة 
 لغاز الرادون داخل المنزل، بينما آانت  بعد التربةتعتبر عادة مواد البناء المصدر األساسي الثاني

  . (UNSCEAR, 1977)  األولتعتبر في السبعينيات المصدر األساسي
  :مثلأخرى عوامل ويتأثر براديوم، لعلى ترآيز ايعتمد انبثاق غاز الرادون من مواد البناء 

 . المادةضمن الناتج والمتحرر جزء الرادون •

 .مسامية المادة •

 .إعداد السطح وآساء الجدار •
 تحوي عادةأو الصخور التي ) مثل الغضار والقرميد(مواد البناء من التربة عادة تصنع 

هذه النظائر ومنتجات تفككها أيضًا مصادر  تعد .٢٣٢- والثوريوم٢٢٦- والراديوم٤٠-البوتاسيوم
يمكن أن تحوي  لكن ،قليًالهذه النظائر في مواد البناء  ترآيزعادة ون يك. للتعرض ألشعة غاما

هذه منها جلب يجري  تراآيز أعلى من غيرها وذلك يعتمد على المصادر التي هذه الموادبعض 
البرآانية وبقايا المواد صنع االسمنت الصفحي ومواد البناء من يعلى سبيل المثال . المواد

  .(Rabi et al., 2006 and Fournier et al., 2005)  الخ ...الجيبسوم،
شعاعي إل النشاط اوترآيزيصف هذا العمل القياسات التي أنجزت لتقدير انبثاق غاز الرادون 

 في عينات مختلفة من السيراميك والرخام تم جمعها من السوق (Th232, Ra226, K40)الطبيعي 
 السنوية للسكان والناتجة عن انبثاق باإلضافة لمناقشة وحساب الجرعات اإلشعاعية. المحلية

  .إآساء المنازلفي مواد هذه الالرادون من استخدام مثل 

  :الطرق والقياسات -٢
 :دراسة انبثاق غاز الرادون  . أ



 وجرى. آساءتمت دراسة انبثاق غاز الرادون من بعض مواد البناء التي تستخدم عادة في اإل
وضعت الكواشف . من الرخام من السوق المحليةختلفة من السيراميك وسبعة  معيناتجمع أربع 

شكل مقلوب على عينات ب الرادون، ومن ثم وضعت الحجيرة جمعالبالستيكية أسفل حجيرة 
 الجمع الطريقة التي تم فيها تثبيت حجيرة ١-يظهر الشكل. السيراميك والرخام التي تم جمعها
  .على العينات في القياسات المخبرية

  
  حجيرة انتشار الرادون مثبتة على السيراميك والرخام من أجل القياسات المخبرية) ١(الشكل



تم عزل الحجيرات المثبتة بواسطة السيلكون البارد وذلك لمنع انتشار غاز الرادون من وإلى 
، نزعت وبعد انتهاء فترة التعريض.  تقريبًا يومًا٢٢ترآت الكواشف للتعريض لمدة . الحجيرات

 ٧٠اءات الصوديوم،  منم نظامي ٦٫٢٥(الكواشف من حجيرات االنتشار وعولجت آيميائيًا 
الكواشف المعالجة باستخدام مجهر جسيمات ألفا في آثار تم تعداد ).  ساعات٦ ، لمدةدرجة مئوية

 تحويل آثافة اآلثار إلى ترآيز رادون وذلك بعد إجراء جرى بعدها .ضوئي عند تكبير مناسب
  :تم حساب انبثاق غاز الرادون باستخدام العالقة التالية. معايرة الالزمةال

)./().( eRnexh TAVCRn ⋅⋅=  

  .(Bq.m-2.h-1)الرادون من سطح العينة  انبثاق Rnexhحيث 
  CRn ترآيز غاز الرادون المقاس باستخدام الكواشف البالستيكية (Bq.m-3).  
  V  حجم حجيرة االنتشار(m3).  
  A حجيرة االنتشار التي تم تثبيتها على العينة مساحة فتحة (m2).  
  te  ويحسب باستخدام العالقة) ساعة( زمن التعريض الفعال:  

( )( )TTTe ⋅−−−= λ
λ

exp11  

  . ثابتة تفكك غاز الرادونλ زمن التعريض الحقيقي و Tحيث 

 :تحديد النشاط اإلشعاعي الطبيعي   . ب
ًا في العينات المدروسة، تم أخذ قطع صغيرة من  إشعاعيةمن أجل تحديد محتوى النكليدات النشط

 ها في طحنها ونخلها ومن ثم وضعت في حاوية خاصة من أجل آشفجرىهذه العينات حيث 
  .الجرمانيوم عالي النقاوةآاشف مطيافية غاما وذلك باستخدام 

 : النتائج والمناقشة-٣
  :القياسات المخبرية. أ

 يتضح من هذا . من عينات الرخام المدروسةونالرادز غا نتائج معدالت انبثاق )٢(يبين الشكل
الشكل ان اعلى قيمة لمعدل انبثاق غاز الرادون تعود لنوع الرخام المسمى رخام برزة يليه 

م اوتعود أدنى قيمة لمعدل انبثاق غاز الرادون للرخ. الكلسي ثم البدروسي ثم عين الشرقية
  .الترآي



  
  مختلفة من الرخامانبثاق ارادون من أنواع ) ٢(الشكل

تعود .  نتائج معدالت انبثاق غاز الرادون من عينات السيراميك المدروسة)٣(بينما يبين الشكل
أعلى قيمة للنوع المسمى سيرامسك بلقيس يليه سيراميك الريف ثم سيراميك الشام، بينما تعود 

  .أدنى قيمة لمعدل انبثاق غاز الرادون للنوع المسمى سيراميك شهبا

  
  انبثاق الرادون من أنواع مختلفة من السيراميك) ٣(لالشك

  
يتضح من هذا الجدول .  نتائج النشاط اإلشعاعي الطبيعي في العينات المدروسة)١(يظهر الجدول

  أعلى نشاط نوعيأن سيراميك شهبا، والذي يعطي أدنى معدل انبثاق لغاز الرادون، يملك
هذا النوع من السيراميك يمكن أن طح الناعم لويمكن أن يعزى ذلك إلى أن الس. ٢٢٦-للراديوم

لكن بشكل عام نجد أن انبثاق غاز . يشكل طبقة تمنع غاز الرادون من االنبثاق خارج المادة



حيث السيراميك  لتقنيات تصنيع ويعود ذلك.  منه من الرخامأقلالرادون من السيراميك 
  .للسيراميك وجه زجاجي يقلل من انفالت غاز الرادون

  النشاط اإلشعاعي الطبيعي في العينات المدروسة) ١(لالجدو

 )آغ/بكرل(شعاعي الطبيعي إلالنشاط ا
 ٢٢٦-الراديوم ٢٣٢-الثوريوم ٤٠-البوتاسيوم

 المادة الصنف

 بلقيس 10 ± 65 5 ± 54 53 ± 654
 الشام 8 ± 53 4.6 ± 55.5 41 ± 520
 الريف 5 ± 70 3.8 ± 50.5 40 ± 537
 الشهبا 6 ± 75 6.2 ± 59.5 48 ± 590

 السيراميك

 آسبة  3.5< 0.3 ± 1.3 2 ± 7
 رحيباني  3.5< 0.5 ± 3.5 3 ± 16

 آلسي 2 ± 10 0.3 ± 1.5 
 برزة 3 ± 19 0.2 ± 1.35 6 ± 29

 ترآي 2 ± 7.5 0.1 ± 1.15 
 عين الشرآية 6 ± 16  1.2 ± 6.5 7 ± 28

 بدروسي  <3.5 2 ± 7 10 ± 36

 الرخام

 التربة طين 8 ± 52  

أنه من الصعب جدًا الربط بين يمكن أن نستنتج ) ١(جدولمع ال) ٣(والشكل) ٢(بمقارنة الشكل
يمكن أن .  وذلك في العينات المدروسة٢٢٦-معدل انبثاق غاز الرادون والنشاط النوعي للراديوم

أن ) ١(لويتضح من الجدو. يعزى هذا إلى خصائص ترآيب المادة مثل المسامية وحجم الحبيبات
 في عينات السيراميك المدروسة أعلى منه في عينات الرخام ٢٢٦-اط النوعي للراديومـالنش

المدروسة، بينما معدالت انبثاق غاز الرادون في عينات السيراميك المدروسة أقل منه في عينات 
  .الرخام المدروسة

من الحد بكثير ا أقل عمومًا آافة نتائج معدالت انبثاق غاز الرادون التي تم الحصول عليه
  .(EPA 2000) ١-ثا.٢-م. بيكرل٠٫٧٤دبيات والذي هو الموجود في األ

  : الجرعة اإلشعاعيةتقدير  . ب
ضافية الناجمة عن استخدام السيراميك والرخام آمواد إلمن أجل تقدير الجرعة اإلشعاعية ا

  : والحسابات التاليةاتإآساء، تم استخدام الفرضي

 .م٢٫٨ xم ٥ xم ٤أبعاد الغرفة المدروسة  •

 ).المطبخ(رضية بالرخام تغطية الجدران والسقف بالسيراميك واأل •

غرفة (وعدم تغطية الجدران والسقف بالسيراميك فقط تغطية األرضية بالرخام  •
 ).عادية



وهي اقل قيمة تسمح بها المراجع للمباني (  في الساعة٠٫٥آما تم افتراض معدل تهوية مقداره 
 ٣٠٠٠التعرض في المطبخ لمدة ( متغير وذلك حسب الغرفة في المنزل ومعدل إشغال) القديمة

حسبت مساحة ).  في السنة من الرخام في الغرفة ساعة٧٠٠٠ساعة في السنة من السيراميك و
 ٥٦ وآذلك تم حساب حجم الغرفة وآان ٢ م٢٠ بينما مساحة الرخام ٢ م٧٠٫٤السيراميك وآانت 

  .٣م

a- ونتقدير الجرعة الناتجة عن الراد:  
  من السيراميك معدل االنبثاق إلى الغرفة من خالل السيراميك يساوي معدل دخول الرادونإن

  :تهمضروبًا بمساح
AJG ×= : 

  :حيث
 G من السيراميك إلى الغرفةمعدل دخول الرادون   (Bq. h-1).  
 J   معدل االنبثاق )(Bq.m-2.h-1.  
 A  السيراميك مساحة (m2). 

ة استخدام سيراميك                         وعليه فإن  سيراميك في حال ة، من خالل ال ى الغرف رادون إل دل دخول ال  مع
  :الريف، يكون على سبيل المثال

-11212
1 hBq39.2836004.70155.0 ⋅=⋅××⋅⋅=×= −−− hsmsmmBqAJG  

  :بينما يكون معدل دخول الرادون من الرخام في حالة استخدام الرخام الترآي
-11212

2 hBq84.6360020095.0 ⋅=⋅××⋅⋅=×= −−− hsmsmmBqAJG  

  :وهكذا يكون معدل الدخول الكلي
1

21 12.4684.628.39 −⋅=+=+= hBqGGG  

 :بعدها يمكن حساب ترآيز غاز الرادون في الغرفة باستخدام المعادلة التالية
))(/( λ+= nVGC  

 :حيث
 V  حجم الغرفة)m3( 
 n معدل التهوية )h-1( 
 λ 0.00756( ثابتة تفكك غاز الرادون h-1( 

  :بتطبيق القيم السابقة نجد
31131 62.1))00756.05.0(56/(.12.46 mBqhhmhBqC ⋅=+×= −−−  

تخدا دره باس وازن ق ل ت ان٠٫٤م معام سلة األم ي سل ذآور ف و م ا ه ل ١١٥-، آم تخدام معام ، واس
 ٧٠٠٠بفرض إشغال    (٣-م.بيكرل / ميكرو سيفرت١٧تحويل بين الترآيز والجرعة السنوية قدره  

رادون في             شعاعيةإلفإنه يمكن حساب الجرعة ا    ) ساعة في السنة   سنوية اإلضافية الناتجة من ال ال
بخ  غال (المط زل و٢٠٠٠بإش ارج المن اعة خ ه٧٠٠٠ س اعة داخل ا  س ي ٣٠٠٠ منه اعة ف  س
 :من السيراميك والرخام آالتالي) المطبخ



SvmBq
SvmBqCFCD μμ 8.11

7000
30001762.1 3

3
1 =×⋅×⋅=⋅= −

−  

  :آما يلي) رخام فقط(بينما يمكن حساب الجرعة اإلشعاعية في الغرفة العادية 

SvmBq
SvmBqD μμ 3.2

7000
40001724.0 3

3
2 =×⋅×⋅= −

−  

  ..Sv� 14.1تكون الجرعة اإلضافية الكلية مساوية لـوهكذا 
م  (FIPR, 1999)وفي دراسات على السيراميك جرت من قبل معهد فلوريدا ألبحاث الفوسفات   ت

  .µSv 14نشر نتائج مشابهة حيث وجدوا أن الجرعة السنوية من الرادون 

b- تقدير جرعة غاما:  
شاط           ة الن ا نتيج عة غام رض ألش ن التع ة م افية الناتج سنوية اإلض ة ال ساب الجرع ل ح ن أج م

يناريو  اإلشع تخدام س م اس ازل، ت ي المن تخدامهما ف د اس ام عن سيراميك والرخ ي ال اعي الطبيعي ف
والذي يفترض  . (Stranden, 1979 and Markkanen, 1995)التعرض الموصوف من قبل 

شاط اإلشعاعي               ز الن ة وترآي شكل   (أن المصدر متوازي مستطيالت متجانس الكثاف ، حيث   ))٤(ال
د   Build up التناميو attenuationتوهين يعتمد هذا النموذج على ال  الذي تعاني منه األشعة عن

واء              تم حساب الجرعة الممتصة في اله اختراقها للمادة، ويقدم تقييما واقعيا للجرعة الممتصة، وي
(Gy/h) ة ي نقط سافة P(xp,yp,zp) ف د م شع l تبع صدر م ن م ع ضمن  ع م يق صري الحج  عن

ة جدران   ( الممتصة الناتجة من آل جدار       جراء الجمع الجبري للجرع   الجدار، وبإ  مع سقف    ) أربع
ة       ى الجرعة الكلي ة المدروسة      وأرضية، يمكن الحصول عل يمكن أن  . في أي نقطة ضمن الغرف

شاط اإلشعاعي          ة والن ين مختلفتي الكثاف ة واحدة أو اثنت امالت   . يتكون الجدار من طبق ستعمل مع ي
ذآورة في     ل الم  من أجل   U.S. NCRP (1987)و  UNSCEAR (1993) reportالتحوي

 Sv/Gy 0.7التحويل من جرعة ممتصة لجرعة فعالة لجميع باعثات غاما الطبيعية والتي يساوي
  . لألطفالSv/Gy 8 للبالغين و

 ,Markkanen(يتم حساب الجرعة الممتصة في الهواء والناتجة عن طبقة الجدار بالمعادلة 
1995(:  
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 :حيث
C = ترآيزالنشاط اإلشعاعيBq/kg.  
ρ = الكثافة الكليةkg/m3. 

iγ = نسبة إصدار غاما عند خط الطاقةi.  
iE =طاقة غاما عند خط الطاقةi ،Mev  
ien )/( ρμ = معامل امتصاص طاقة غاما في الهواءEi ،cm2/g.  

iμ= معامل التوهين لطاقة غاما Ei ، cm-1. 
l = المسافة بين النقطةP(xp,yp,zp) وتعطى بالمعادلة والنقطة التي يتم فيها التكامل:  

222 )()()( zzyyxxl ppp −+−+−=  
s  = ةالتي يقطعها اإلشعاع ضمن الماديمثل المسافة) cm(وتعطى بالمعادلة :
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zz
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 )Gy( إلى جرعة MeV مشتق من تحويل الوحدات من 5.77x10-7والمعامل 
 Berger modelحسب نموذج بيرغر ) ١( الوارد في المعادلة Bi التناميعامل يكتب 

)Berger, 1957(  
sED

iii
iiesECB ⋅⋅⋅⋅⋅+= μμ )(

1)(1)1(  

  :حيث
)( iEC =تعطى بجدول خاصل في نموذج بيرغر، وهو قيمة عددية تعتمد على الطاقةمعام .  

D(Ei) = ،تعطى بجدول خاصمعامل في نموذج بيرغر، وهو قيمة عددية تعتمد على الطاقة.  
/x,y,z :2/.2وتكون حدود التكامل لـ  aax →−= ،2/2/ bby →−= ،0→−= hz 

  .)cm(طبقة الجدار  سماآة = h  و)cm(ارتفاع وعرض الجدار =  a, bِِِِِِِِِِِِِِِ حيث
  

 

  .النموذج الهندسي المستخدم لحساب جرعة غاما الخارجية) ٤(شكل ال

 التي تتميز بإمكانياتها الهندسية العالية في حل (MATLAB)تم آتابة برنامج حاسوبي بلغة 
لحساب الجرعة الخارجية الممتصة في الهواء في التكامالت الثالثية ببساطة ودقة عالية، 

  ).٤(  باالستعانة بالشكل P(xp,yp,zp)النقطة
سيراميك                ) ٢(يبين الجدول  سقف والجدران مغطاة بال ة حيث ال الجرعة السنوية اإلضافية في غرف

غال  ن إش وم ٨وزم ي الي اعات ف ن أرضيتها ) م٢٫٨*م٥*م٤: المطبخ( س شابهة لك ة م ي غرف وف
  . ساعة في اليوم١٨ام وزمن إشغال مغطاة بالرخ

ضح  دول  يت ذا الج ن ه اوز   أم افية ال تتج سنوية اإلض ة ال وأ  ٣٥ن الجرع ي أس يفرت ف  ميكروس
  ).أعلى نشاط نوعي( تم استخدام رخام برزة وسيراميك الشهبا فيما إذاالحاالت 
  والرخام آمواد إآساءالجرعة اإلشعاعية السنوية اإلضافية والناجمة عن استخدام السيراميك) ٢( الجدول



الجرعة السنوية اإلضافية 
)�Sv/y(  زمن اإلشغال)h/y( المادة الصنف 

 بلقيس 26.6
 الشام 23.5
 الريف 25.3
28.25 

3000 

 الشهبا

  السيراميك

الجرعة السنوية 
اإلضافية 

)�Sv/y(  

زمن 
اإلشغال 

)h/y( 

الجرعة السنوية 
اإلضافية 

)�Sv/y(  

زمن 
اإلشغال 

)h/y( 
 المادة الصنف

  آسبي 0.4 1
 رحيباني 0.8 2

 لسيآ 1 2.35
 برزاوي 2.4 6

 ترآي 0.7 1.76
 عين الشرقية 2.4 6

5.3 

٧٠٠٠ 

2.2 

٣٠٠٠  

 بدروسي

 الرخام

 
  :االستنتاج -٤

ا   النشاط اإلشعاعي الطبيعي     آما جرى تحديد ترآيز    تحديد معدالت انبثاق غاز الرادون       جرى   فيه
سيراميك        من ) ٢٣٢-، ثوريوم ٢٢٦-، راديوم ٢٣٨-، يورنيوم ٤٠-تاسيومبو( ة من ال ات مختلف  عين

ة        سوق المحلي دلٍ      وو. والرخام تم جمعها من ال ى مع اق   ال جد أن أعل رادون   انبث من سيراميك    هو   ل
ل من سيراميك شهبا          رادون األق اق       . بلقيس، بينما انبثاق ال دل النبث ى مع رزة أعل ام ب وأعطى رخ

  .ينما أعطى الرخام الترآي معدل االنبثاق األقلالرادون، ب
رادون        وحساب  آما تمت مناقشة     اق غاز ال الجرعات اإلشعاعية السنوية للسكان والناجمة عن انبث

سنوية       . آساء المستخدمة في المنازل    من مواد اإل   وإطالق أشعة غاما   وجد أن الجرعة اإلشعاعية ال
 ميكروسيفرت من التعرض ألشعة        ٣٥ الرادون و   ميكروسيفرت من غاز   20اإلضافية ال تتجاوز    

  .غاما
  
  :آلمة شكر -٥
سم        المؤلفون بالتقدم بالشكر الجزيل للسيد المدير العام الدآتور إبراهيم عثمان          يود يس ق سيد رئ  وال

الوقاية واألمان الدآتور محمد سعيد المصري لتشجيعهما في إنجاز هذا العمل وآذلك العاملين في            
  .مان في هيئة الطاقة الذرية لما قدموا من دعمقسم الوقاية واأل

 
  :المراجع -٦



Barros-Dios, J.M., Ruano-Ravina, A., Gastelu-Iturri, J. and Figueiras, A., 
2007. Factors underlying residential radon concentration: Results from 
Galicia, Spain, Environmental Research, Vol. 103, Issue 2, pp 185-190. 

Berger, M. J., 1957, Calculation of energy dissipation by gamma radiation 
near the interface between two media. Journal of Applied Physics; 28: 
1502-1508. 

Durrani, S. A., 1993. Radon as a health hazard at home: what are the facts?, 
Nucl. Tracks Radiat. Meas., 22, 303-317. 

Durrani, S. A. and Ilic, R., 1997. Radon measurements by etched tracks 
detectors, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 

Environmental Protection Agency U.S. (EPA), 2000. Environmental 
radiation protection Standards for Management and Disposal of Spent 
nuclear Fuel, High-Level and Transuranic Waste. 40 CFR Part 191, 
Washington DC. 

Fournier, F., Groetz, J.E., Jacob, F., Lettner, H,. Chambaudet, A. and 
Crolet, J.M., 2005. Study of Radon-222 exhalation of phosphogypsum 
blocks used as building materials: Comparison with modeling, 
Radioactivity in the Environment, Vol. 7, pp 582-589. 

Groves-Kirkby, C.J., Denman, A.R., Phillips, P.S., Tornberg, R., 
Woolridge, A.C. and Crockett, R.G.M., 2008. Domestic radon 
remediation of U.K. dwellings by sub-slab depressurisation: Evidence 
for a baseline contribution from constructional materials, Environment 
International, Vol. 34, Issue 3, pp 428-436. 

Markkanen, M., 1995. Radiation Dose Assessments for Materials with 
Elevated Natural Radioactivity, STUK-B-STO 32. 

Nero AV, 1988. Radon and its decay products in indoor air: an overview. 
Chapter 1 in: Radon and its decay products in indoor air, ed. WW 
Nazaroff & AV Nero, Jr. John Wiley & Sons, New York. 

Nero A., 1989. Earth, air, radon, and home, Physics Today, Vol. 42:32-39. 
National Research Council, 1988, Health Risks of Radon and Other 

Internally Deposited Alpha-Emitters. BEIR IV (Washington D. C. 
National Academy Press). 

Othman I., Hushari, M., Raja, G. and Alsawaf, A., 1996. Radon 
concentration in Syrian houses, Journal of  Radiological Protection, Vol. 
16, pp 45-50. 

Othman, I., Raja, G., Hushari, M. and Sawaf, A., 1997. Variation Of Radon 
Concentration In Different Site In Syrian Typical Houses. Radiation 
measurements, Vol. 28, pp 721 – 724. 



Rabi, J.A. and Nivaldo C. da Silva, 2006. Radon exhalation from 
phosphogypsum building boards: symmetry constraints, impermeable 
boundary conditions and numerical simulation of a test case, Journal of 
Environmental Radioactivity, Vol. 86, pp 164-175. 

Sonkawade, R.G., Kant, K., Muralithar, S., Kumar, R. and Ramola, R.C., 
2008. Natural radioactivity in common building construction and 
radiation shielding materials, Atmospheric Environment, Vol. 42, Issue 
9, , pp 2254-2259. 

Shafi-ur-Rehman, Matiullah, Shakeel-ur-Rehman and Said Rahman, 2006. 
Studying 222Rn exhalation rate from soil and sand samples using CR-39 
detector, Radiation Measurements, Vol. 41, Issue 6, , pp 708-713. 

Shweikani, R., 2008. Variation of Radon Exposure in Damascus 
Dwellings, presented at the 24th International Conference on Nuclear 
Tracks in Solid, Sept. 1-5, Bologna, Italy. 

Stranden E., 1979. Radioactivity of building materials and the gamma 
radiation in dwellings. Phys. Med. Biol.; Vol. 24; pp 921- 930. 

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 
(UNSCEAR), 1977. Sources and Effects of Ionizing Radiation, Report to 
the General Assembly, with annexes, New York. 

UNSCEAR. Sources and effects of ionizing radiation. Report to the 
General Assembly, with Scientific Annexes. New York: United Nations, 
1993. 

U.S. NCRP.. Exposure of the population in the United States and Canada 
from natural background radiation. NCRP Report No. 94. 1987. 



 
 

SYRIAN ARAB REBABLIC 
ATOMIC ENERGY COMMISSION 

DAMASCUS- P.O.BOX: 6091 
 
 
 
 
 
 
Report on Scientific Laboratory Study  
Department of Protection and Safety 

 
 
 
 
 
 
 

Radon exhalation from some Finishing Materials 
frequently used in Syria 

 
 
 
 
 
 

Dr. R. Shweikani  
G. Raja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AECS – PR\ RSS 798     February  2009 
 


