
 
  العربية السورية الجمهورية

  الطاقـة الذريـة هيئة

  
  ٨١٢ت د ع / و  -هـ ط ذ س  

  ٢٠٠٩أيار 
  

  تقرير عن دراسة علمية مكتبية
   الوقاية واألمانقسم

  
  
  
  
  
  
  

  المبادئ األساسية لتقييم التعرض المهني الناجم عن اندخاالت النكليدات المشعة
  )شرة المتبعة في قسم الوقاية واألمان لمراقبة التعرض الداخلي المهنيأهم الطرائق غير المبا(

  
  
  
  

  الدآتور محمد حسان خريطة
  خالدية سخيطة

  
  

  
  
  
  

  
  ٨١٢ت د ع / و  -هـ ط ذ س                                                      

 



 

  المحتويات
  

  ٣  الملخص .١
  ٤  المقدمة .٢
  ٤  آميات قياس الجرعة .٣
  ٥   المراقبةبرنامج .٤
  ٩  ضمان الجودة .٥
  ١٢  الطرائق المباشرة .٦
  ١٤  الطرائق غير المباشرة .٧
  ٣٣  النماذج الحرآية الحيوية لقياس الجرعة الداخلية .٨
  ٣٥  تفسير القياسات .٩
  ٤٢  تعاريف .١٠
  ٤٢  آلمة الشكر .١١
  ٤٣  المراجع .١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   الملخص-١
   النظري بـبجزئهاإن هذه الدراسة تهتم 

 .تقييمات الندخال المواد المشعة الناجمة عن التعرض المهنيلاإجراء  .١
ادة .٢ ات  إف سبة للتعرض ة، بالن ة المهني امج المراقب شغيل برن يط وإدارة وت ين بتخط  المعني

 .الداخلية باستخدام الطرائق المباشرة وغير المباشرة
 .مراقبة مستويات النكليدات المشعة في بيئة العمل .٣

ش      م            وتم جمع هذه المعلومات ب ان رق ل األم وان    RS-G-1.2كل أساسي من دلي يم التعرض    (بعن تقي
دات المشعة        ة              ) المهني الناجم عن اندخاالت النكلي ة الذري ة للطاق ة الدولي شترآة من الوآال ة م برعاي

  .ومكتب العمل الدولي
  العملي بـ بجزئها آما تهتم 
 لتقييم الجرعة اإلشعاعية       غير المباشرة المتبعة في قسم الوقاية واألمان        القياس أهم طرائق  .١

 .الداخلية
أسلوب ضمان الجودة لطرائق القياس غير المباشر الذي تم اتباعه حسب توجيهات مكتب           .٢

 .ضمان الجودة في هيئة الطاقة الذرية السورية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    



 

  
  المقدمة-٢

دث ددة     يح شرية متع شطة ب ة ألن شعة نتيج واد الم ن الم اجم ع ي الن رض المهن ذه  و.  التع ضمن ه تت
األنشطة العمل المترافق مع المراحل المختلفة لدورة الوقود النووي والستخدام المصادر المشعة في              
ة                  ز عالي واد تحوي تراآي داول م الطب والبحث العلمي والزراعة والصناعة، والمهن التي تتضمن ت

ي       . من النكليدات المشعة الطبيعية    دات     وللتحكم بهذا التعرض فإنه من الضروري تقي دخاالت النكلي م ان
 .    [1]المشعة والجرعات اإلشعاعية الداخلية

ذه الدراسة      تهدف  ى  ه اس         إجراء  إل ق قي املة لطرائ ة ش ة عن            مراجع واد المشعة الناجم دخال الم  ان
د و ت   والتي تسجل الطرائق المباشرة وغير المباشرة،         التعرض المهني  ذه الدراسة    في ين  ه   في  المعني

شغي  يط وإدارة وت ة      تخط ي بيئ شعة ف دات الم ستويات النكلي ة م ي، ومراقب ة المهن امج المراقب ل برن
سم    و .[1]العمل  ي ق ة ف ر المباشرة المتبع ق غي م الطرائ ى أه ذه الدراسة عل ي ه د ف تم التأآي سوف ي

  .الوقاية واألمان وبشكل خاص على أسلوب ضمان الجودة ألجل الطرائق غير المباشرة
  
   آميات قياس الجرعة-٣

دخال،      إن الك ي االن ة ه ة الداخلي يم الجرع سبة لتقي ة بالن ية المهم ة األساس رف ومي شاط  بُتع ا الن أنه
د                       ق الجل تالع أو عن طري شاق أو االب ق االستن . اإلشعاعي للنكليد المشع الداخل إلى الجسم عن طري

ستخدم   فإن   دخال         (معامل الجرعة     ي ة المودعة لوحدة االن د المشع   ) الجرعة الفعال ق عن طري   jللنكلي
در     e(g)j,inh االستنشاق نستخدمأو   e(g)j,ing هواالبتالع دخال المق  .حسب الحالة المدروسة من االن

رة                     و ذلك تكون الفت الغين ول م من الب  بالنسبة للتعرض المهني يكون معظم األشخاص المعرضيين ه
ي تُ  ة الت ة  الزمني ة المودع ة الفعال يم الجرع اقي ي  خالله ن العم  ٥٠ ه ر ع نة بغض النظ ين  س ر ح

  .االندخال
وى                     ل محت ات المقاسة مث اليمكن قياس الجرعة الداخلية مباشرة، لكن يمكن استنتاجها فقط من الكمي

  .الجسم من النشاط اإلشعاعي أومعدالت اإلطراح أوترآيز المواد المشعة في العوالق الهوائية
ق المباشرة أو لل                  سبة للطرائ دخال المتبقي في الجسم بالن ذي يخرجه الجسم        ُيرمز لجزء االن جزء ال

 على يعتمد هذا الجزء. m(t) بعد حدوث االندخال بالرمز tبالنسبة للطرائق غير المباشرة عند الزمن 
د المشع  ى و النكلي ة الفيزيائي صيغته عل زمن  ة و الكيميائي ى ال دخال باإلضافة إل ى مسلك االن . tوعل

 المقاس سم المقاس أو معدل اإلطراحلتقدير االندخال بهدف حساب الجرعة يجب تقسيم محتوى الجو
ة إذا  وm(t). على قيمة مناسبة للمقدار يمكن أن يكون تقدير الجرعة المودعة دون مقدارها بنسبة عالي

  . بشكل مباشر على القيمة المقاسة وليس على االندخال المستنتجe(g)jطبق معامل الجرعة 
تم    وحال  ة الضرورة ي دات المشعة وفي حال شاق النكلي ي     استن شاط اإلشعاعي ف ستويات الن اس م  قي

ين و. عينات الهواء  واء المشتق        يع ز اله ه بوحدة بكرل       DAC( ترآي ر عن ه   ) مترمكعب / ُيعب ى أن عل
 بسبب التعرض  Ij,inh,Lترآيز النشاط اإلشعاعي في العوالق الهوائية الذي يمكن أن ينتج عن اندخال   

اري وهو    ). مل ساعة ع  ٢٠٠٠تؤخذ على أنها    (المستمر لمدة سنة آاملة      نفس المعي بالنسبة لمعدل الت
  : ساعة، يعطى ترآيز الهواء المشتق بالعالقة/ مترمكعب١٫٢

DAC = Ij,inh,L /2000 × 1.2  
سيزيوم         شق ال سبة لعامل يستن غ القطر الحرآي      ١٣٧على سبيل المثال فإنه بالن  في صورة رذاذ يبل

بكرل،  / سيفرت ٦٫٧ × 9-10 هي e(g)j,inh، تكون   5µm عوالق الهواء    (AMAD)الوسطي لنشاط   
  :سنة فإن/ميلي سيفرت٢٠ يساوي حد الجرعة المهنية والذي يقدر بـ Lوبفرض أن 

Ij,inh,L = 0.02 / 6.7 × 10-9 = 3 × 10 6 Bq 
  : وبالتالي يكون ترآيز الهواء المشتق هو

DAC = 3 × 10 6 / 2000 × 1.2 =1.3 × 103  Bq /m3 
ذه  ٢-ويعطي الجدول أ. ٣م/ بكرل١٠٠٠هواء المشتق إلى وعمليًا، يمكن تقريب ترآيز ال     أمثلة عن ه

  .التراآيز
دير                       ى تق ساعات للحصول عل در بال  ترآيز الهواء المشتق يمكن أن يضرب في زمن التعرض المق

  .DAC.h. [1]لالندخال معبرًا عنه بـ  
  
  



 

   برنامج المراقبة-٤
  :الهدف العام

ة ه           امج المراقب ة            إن الهدف العام من برن اآن العمل والتعرضات الفردي يم ظروف أم يم   و ،و تقي  تقي
ادة المشعة                     دخاالت الم اًً أو في الحوادث من خالل ان الجرعات للعاملين المعرضيين لإلشعاع دوري

وفر ظروف إشعاعية                         ُي ى ضمان ت ساعد عل ة إشعاعية، وي امج وقاي شكل جزءًا اليتجزأ من أي برن
ة   و.عملُمرضية وآمنة بشكل مقبول في مكان ال       ة والمتعلق  فيما يلي وصف للجوانب الخاصة بالمراقب

  .[1] بالتعرض الناجم عن اندخال المواد المشعة
  :تقييم الجرعة الفردية

ّد العضو             ّد آامل الجسم أوع ل ع ة هي القياسات المباشرة مث إن الطرائق النموذجية للمراقبة الفردي
ة ( ة أو الرئ دة الدرقي ة الغ ل مراقب ات)مث راح، أو   ، والقياس ات اإلط ل عين ل تحلي رة مث ر المباش  غي

  .عينات لمنطقة التنفس بواسطة جوامع هواء شخصية
ة                           يم الجرعة الفعال ى تقي ؤدي إل ذي ي د المشع وال دخال النكلي ذه القياسات لحساب ان يمكن استخدام ه

م           دما يضرب بمعامل الجرعة المالئ ين . المودعة عن د      ١- الجدول أ   ويب امالت الجرعة للعدي  من    مع
  .النكليدات المشعة

ان العمل ة مك زم مراقب ا يل ات أن ظروف العمل ُمرضية، أوآم ي الحاالت  إلثب ا  ف ون فيه ي تك الت
ة ة الفردي ىالمراقب ادرة عل ر ق وف غي ل،ي ت ة للعام ة آافي اآن ر وقاي ذه األم ل ه ة مث ون مراقب د يك  وق

ابر البحث     ، تكون مستويات التلوث منخفضة    مالئمًا، عندما  ل المخ ات صغيرة          مث ستخدم آمي ي ت ة الت ي
  .[1] من مقفيات األثر المشعة

  
  :الحاجة للمراقبة

داخلي     تعتمد ا      الحاجة للمراقبة الفردية أو المكانية للتعرض ال ى عدد من األمور منه ادة   عل ة الم  آمي
ادة المش                 ة للم ة والكيميائي عة، المشعة الموجودة و النكليدات المشعة التي تتضمنها و الصيغة الفيزيائي

ة للعمل             ى الظروف العام ال، إن       . ونوع الحاويات المستعملة، واألعمال المنفذة وعل ى سبيل المث عل
ة،         العاملين الذين يتعاملون مع مصادر محكمة اإلغالق       ة في حاوي ر محكم ة        أو غي زمهم مراقب د يل  ق

م  داخلي له ة التعرض ال ضروري مراقب ن ال يس م ارجي ول ى العكس . التعرض الخ امليفاوعل ن لع
واد تتضمن ود بم وم أو الي ل التريتي شعة مث دات م وم ١٢٥ نكلي ى ٢٣٩ أو البلوتوني  تكون الحاجة إل

  . مراقبة التعرض الداخلي وليس الخارجي
دات                سنوي للنكلي دخال ال ة عن االن ة المودعة الناجم ة أن الجرعات الفعال رة العملي لقد أظهرت الخب

شعة ن الم ة ع دما ال    الناجم ي عن رض المهن ن   التع د ع ر   ١ mSvتزي ة غي ة الفردي ون المراقب  تك
  .ضرورية، ولكن ينبغي إجراء المراقبة لمكان العمل

سبة للتعرض               من أمثلة األوضاع   ة بالن ة الدوري  التي أظهرت الخبرة العملية ضرورة المراقبة الفردي
  : مايليالداخلي

مرآباته في عمليات اإلنتاج تداول آميات آبيرة  من المواد الغازية أو المتطايرة مثل التريتيوم و .١
 .الواسعة وفي مفاعالت الماء الثقيل وفي أعمال التألق

 .معالجة البلوتونيوم وعناصر ما وراء اليورانيوم .٢
الذي يمكن أن يؤدي (استخراج وطحن ومعالجة خامات الثوريوم، واستخدام الثوريوم ومرآباته  .٣

 ).واتجه ون220Rnإلى تعرض داخلي بسبب الغبار المشع والرادون 
 .استخراج وطحن وتكرير خامات اليورانيوم ذات المحتوى العالي .٤
 .معالجة اليورانيوم الطبيعي وضعيف اإلغناء وتصنيع وقود المفاعل .٥
 .إنتاج النظائر المشعة بكميات آبيرة .٦
رادون عن مستوى العمل                 .٧ ستويات ال ا م د فيه اآن عمل أخرى تزي اجم أو في أم العمل في المن

 .المسموح به
 . في العالج١٣١ل آميات آبيرة من المواد الصيدالنية المشعة، مثل اليود تداو .٨
 .صيانة المفاعالت، التي يمكن أن تؤدي إلى التعرض بسبب نواتج االنشطار والتنشيط .٩

وع اإلشعاع المنبعث         سبب ن ة ب ر عملي بالنسبة لبعض النكليدات المشعة قد تكون المراقبة الفردية غي
شف ة الخاصة  وحساسية الك ق المراقب ان ،بطرائ ة مك ى مراقب اد عل ة يجب االعتم ذه الحال ي ه  وف

ة                  على العكس فإنه    و. العمل ة الفردي وم فتكون المراقب ل التريتي دات األخرى مث بعض النكلي سبة ل بالن



 

ه ينبغي أن تبقى                 .أآثر حساسية من مراقبة مكان العمل      ان العمل فإن مع تراآم الخبرة العملية في مك
ة وق          الحاجة للمراقب  د المراجع ة قي ة الدوري ة      ة الفردي ان العمل آافي ة مك  ألغراض  د يتضح أن مراقب

  .[1] الوقاية اإلشعاعية
  
  

  :تصميم برنامج المراقبة الدورية
املين   ن الع ارة م ة مخت ت لمجموع ق مخطط ثاب دوري يجري وف داخلي ال ة التعرض ال ، إن مراقب

ك  داخلي هنال ة التعرض ال ي  ولمراقب دة ينبغ ود عدي امج    قي صميم برن د ت سبان عن ي الح وضعها ف
  .مراقبة

اذج   .١ ة للنم اك حاج شكل مباشر فهن رد ب ة للف ة المودع ة الفعال يس الجرع ة التق ة المراقب إن عملي
ذ  ي الجسم وقت أخ ي ف ك الت ع تل ة اإلطراح م ي عين شاط ف ستوى الن ربط م ة ل ة الحيوي الحرآي

ة باالن  ذ العين وى الجسم وقت أخ ربط محت ذلك ل ة، وآ تم حساب العين دها ي دخال األصلي، وبع
 .الجرعة الفعالة المودعة من االندخال المقدر

ل ا    تخضع القياسات للتداخل مع نكليدات مشعة أخرى موجودة في الجسم             قد   .٢  ٤٠بوتاسيوم   ل مث
س  ًا، أو ال ود طبيعي ي   ١٣٧زيوم يالمج ود ف ي الموج وم الطبيع وي، أو اليوراني ساقط الج ن الت  م

م      صيدالنية المشعة المستخدمة ألغراض التشخيص أوالعالج        المواد ال  أو    الغذاء ذلك، من المه ل
لذا ينبغي . تعيين محتوى الجسم من النكليدات المشعة الطبيعية والصنعية من االندخاالت السابقة          

ستوى   د م ك لتحدي شعة وذل واد الم ع الم ل م ل العم وي قب املين لفحص حي ع الع أن يخضع جمي
ا ن الع ب م ا ُيطل ة آم صيدالنية  الخلفي ة ال اول لألدوي شرفيهم عن أي تن ى م ر إل ديم تقري ملين تق

 .المشعة لتحديد إمكانية إجراء مراقبة للتعرض الداخلي من عدمه
ة                      .٣ ة الموجودة في الجسم والكمي إن الكمي ل ف بالنسبة للنكليدات المشعة ذات العمر النصف الطوي

وبشكل عام  . ل وتزدادان بزيادتهما  المطروحة تعتمدان على عدد السنوات التي تعرض لها العام        
سنة         ة لل ن الخلفي زء م ه ج ى أن ذ عل سابقة يؤخ سنوات ال دخاالت ال ن ان ي م شاط المتبق إن الن ف

 .الجارية
ة                 .٤ ة الفردي ستخدمة للمراقب ة الم ق التحليلي ان ال يكون للطرائ ا  في بعض األحي  حساسية آشف      له

ر       ،بولةمق ة  فتكون المراقبة الفردية غي ٍذ ي   ُمجدي ان العمل        ، عندئ ة لمك جب استخدام نظام المراقب
در المستطاع                   ا بق . والمراقبة الشخصية لتعيين النكليدات المشعة التي تكون دخلت في شخص م

ز       ) ساآنة(يمكن استخدام جوامع عينات هواء ثابتة        أو جوامع عينات هواء شخصية لتحديد ترآي
واء        ق اله ع ،المواد المشعة في عوال ة  وم صيغة الفيزي  معرف ة  ال ة ائي ادة،    الكيميائي  المفترضة للم

 .)١(ومع معدل التنفس وزمن تعرض العامل يمكننا تقدير االندخال بالتنفس
  :طرائق القياس

ر مباشرة    استعمال يمكن تعيين اندخاالت النكليدات المشعة إما ب      اس مباشرة أو غي ًا  . طرائق قي وغالب
صادرة  ) بما فيها أشعة االنكباح(عة السينية ماتكون القياسات المباشرة لفوتونات أشعة غاما أو األش   ال

داد    المترسبةعن النكليدات المشعة    ة وبأع ات ذات طاق ة لت    والتي تصدر فوتون  من الجسم   صدرآافي
  .ومن ثم تقاس بواسطة آاشف خارجي

ات إطراح         ا عين ي تكون إم ات الت  أما القياسات غير المباشرة فهي قياس النشاط اإلشعاعي في العين
ية أو عينات مادية مثل مرشحات الهواء، حيث النكليدات المشعة التصدر فوتونات ذات طاقة بيولوج

ون ل الكرب ة مث وم١٤آافي ار  . ٢٣٩  والبلوتوني ساوئ، واختي ا وم ات مزاي ذه القياس ن ه وع م ل ن لك
  .أحدهما دون اآلخر يعتمد آثيرًا على طبيعة األشعة المراد قياسها

دما  • رة، عن سريع والم إن القياسات المباش دير ال وفر التق ة، ت ون ممكن ي ريحتك ي ف شاط الكل  للن
ة              دما تكون حساسة بدرجة آافي ك عن اس، وذل ل  . الجسم أو عضو من الجسم وقت إجراء القي مث

 .١٣٧ والسيزيوم١٣١اليود
ة من قياسات                • ة الحيوي اذج الحرآي ى النم ادًا عل ل اعتم إن قياسات آامل الجسم أو العضو هي أق

ر ا  ة غي ث      المراقب سبة لبواع ة بالن ايرة خاص ر للمع ات أآب ن ارتياب اني م ا تع رة، إال أنه لمباش
 .الفوتونات منخفضة الطاقة



 

ك خالل      نقل العامل من األعمال التي تتضمن تعرضًا لإلشعاع،            القياسات المباشرة  تستلزم •  وذل
سة           ادة المحتب ا خصائص الم دات خاص           في جسمه    الفترة التي تقاس فيه ى ُمع اج إل ة ، وهي تحت

  .جيدة التدريع لذلك فهي مرتفعة الثمن
ذي      • زيج ال ي الم شعة ف دات الم ي للنكلي وعي والكم ين الن ي التعي دة ف رة مفي ات المباش إن القياس

ين        .استنشق أو ابتلع أو حقن   دخال من خالل تعي ى نمط االن  وهي تساعد أيضا على التعرف عل
لمتتالية ممكنة فإنها تعطي معلومات       عندما تكون القياسات ا   . توزع النشاط اإلشعاعي في الجسم    

دات المشعة في               وي للنكلي سلوك الحرآي الحي عن الكميات المحتجزة في آامل الجسم وحول ال
 .الجسم

عاعية   • ة اإلش ل الكيميائي ر للتحالي ود مخب ب وج رة تتطل ر المباش ات غي درة . إن القياس رًا لق ونظ
ستويات منخف  ى آشف م عاعية عل ة اإلش ل الكيميائي إن قياسات التحالي عاعي ف شاط اإلش ضة للن

ولي             .اإلطراح ُتمثل آشفًا حساسًا لكمية النشاط في الجسم         ات االطراح الب ع عين  ولكن يجب جم
 . ساعة لالطراح البرازي٧٢و   ساعة٢٤في حدود 

ين،   سلك مع شعة من الجسم بواسطة م واد الم د الم دل فق رة لإلطراح مع ر مباش ين القياسات غي ُتع
 .[1] محتوى الجسم واالندخال بواسطة نموذج حرآي حيويويجب ربطها إلى 

  :المراقبة المرتبطة بمهمة
التعريف          ة هي ب ا بانتظام                 : إن المراقبة المرتبطة بمهم ر مخطط له ه غي ة أي أن ر دوري ة غي المراقب

اذ                        ًا التخ د الضرورة أساس وفر عن ين ولي شغيل مع وفير معلومات عن ت وتجري مثل هذه المراقبة لت
ل إجراء التشغيل، وهو مفيد بصفة خاصة عند تنفيذ إجراءات قصيرة األمد تحت ظروف               القرار حو 

د  عمال  يمكن أن تكون غير مرضية بالنسبة لالست       ادًة      . طويل األم ة ع ة المرتبطة بمهم تجري المراقب
  .[1] بنفس طريقة المراقبة الدورية ما لم تملي ظروف التشغيل طريقة أخرى

  :المراقبة الخاصة
راقبة الخاصة ضرورية آنتيجة لتعرض معلوم أو متوقع أو حادث مفاجئ، وقد يستدل عليه تكون الم

  .من عينة هواء أو عينة سطحية أو آنتيجة لقياس حيوي دوري غير عادي
ى               ال تختلف  اس، عل  إجراءات المراقبة الخاصة بعد الحادث عن القياس الدوري باستخدام تقنيات القي

ر ينصح     ينبغي أن    .  الحساسية أو تخفيض زمن اإلجراءات      الرغم من أنه قد يلزم تحسين      أن   المخب ب
دوري         اس ال ل أو القي ى التحلي وينبغي  . تحليل العينة أو القياس المباشر للحالة الخاصة له األولوية عل

ضاً   أن يبلغ    ر أي ى من المستوى الطبيعي لتتخذ                       المخب شاطات إشعاعية أعل ات ن د يكون للعين ه ق بأن
  .[1] ورية لمنع تلوث العينات األخرىاالحتياطات الضر

  :التقييم عقب الحوادث
شغيل   لمواد المشعة وتتعطل فيها أحياناً     ا  تتضمن استخدام   التي حاالتال إن ع    آليات ضبط الت ي تمن  الت

 احتمال تعرض العمال لجرعات إشعاعية حوادثال  هذه فينتج عن،انطالق المواد المشعة لبيئة العمل
د تكون الت    و .عالية ا                      ق اني منه ي يع سبب اإلصابة الصحية الت د الحادث ب دة بع بعات اإلشعاعية معق

ى                   و. العامل المصاب  ة عل اة، األولوي دد الحي ي ته ك الت تحتل المعالجة الطبية لإلصابات، وخاصة تل
يم التعرض        . العمليات اإلشعاعية بما في ذلك تقييم التعرض  ذه الحاالت ينبغي إجراء تقي ل ه ففي مث

  .عندما تتم السيطرة على الوضعبعد الحادث 
ال    . عند البدء في تقييم التعرض الداخلي ينبغي جمع أآبر قدر ممكن من المعلومات              ى سبيل المث فعل

ات                          ع عين ة، وعن توقيت جم دات المشعة المنطلق ة الحادث والنكلي تلزم معلومات عن وقت وطبيع
يم         وقد تكون هذه  . الفحص الحيوي وقياسات النشاط اإلشعاعي للجسم      يس لتقي  المعلومات ضرورية ل

ي يمكن أن         ة للمصاب والت التعرض فحسب، ولكن آذلك للمساعدة في التقييم الطبي والمعالجة الطبي
د       ة األم ة طويل ة الطبي ي المتابع ساعد ف رح، وت صال الج ي أو استئ الج التمخلب ضمن الع ل لتت لعام

  . المصاب
ث جرعات فعالة مودعة تقترب من حدود الجرعة           االندخاالت المرتبطة بالحواد   نظرًا ألنه ينتج عن   

ذه  . المهنية أو تفوقها، لذلك تلزم بيانات نوعية عن األفراد والمواد بالنسبة لتقييم التعرض  وتتضمن ه
صيغ         ة و  البيانات معلومات عن ال ة و  الفيزيائي ز          الكيميائي دات المشعة وحجم الجسيمات وترآي للنكلي

اس في الشخص المصاب وعن              عوالق الهواء ومستويات تلوث السطح     فتحة أو    وخصائص االحتب
ة        نفخة .  األنف ومسوحات الوجه وعن مستويات التلوث األخرى للجلد ونتائج قياس الجرعة الخارجي

دة                     ر مؤآ دخال غي رة االن  .وغالبًا ما تبدو هذه البيانات متضاربة ومتناقضة، وخصوصًا إذا آانت فت



 

ات وحل التضارب                  للجرعة فق    آافيتقييم  العمل على   يمكن  و ع البيان د األخذ في الحسبان جمي ط بع
ين    اًال للتعرض ولتعي وأ احتم ة واألس ر مالئم سيناريوهات األآث د ال ان وتحدي در اإلمك اقض بق والتن

  .[1] مقدار أي اندخال
  
   ضمان الجودة-٥

ه  إن الفعالية المستمرة ألي برنامج للوقاية اإلشعاعية تعتمد على أولئك المسؤولين عن تطب          يق مكونات
ة من                             ر فعالي ى يكون أآث ى األعل ضمان الجودة من األسفل إل ال ل امج فع المتعددة بما فيها تبني برن

ي أو           . برنامج ضمان الجودة المفروض من القمة لألسفل        ر التحليل شأة وينبغي أن ُيخصص المخب  ُمن
راء  ة إج ل مراقب ذا الممث ى ه ودة، وينبغي عل ضمان الج ثًال ل اس المباشر مم ودة القي ات ضمان الج

وتنفيذ التدقيق الداخلي للبرنامج، وأن يكون مسؤوًال عن تدريب جميع األشخاص في ضمان الجودة،              
  .[1] في آل البنود العامة وفي الجوانب النوعية الخاصة بعملهم الفردي

  :اعتماد وتوثيق طريقة قياس أو تحليل في مخابر هيئة الطاقة الذرية السورية
  :  المبدأ العام

ة                     ادة وحسب الطريق شغيل المعت تختار عينات حقيقية قدر اإلمكان وتحلل هذه العينات في شروط الت
ا       رى عليه ات وتج ع المعطي م تجم راء، ث ذا اإلج ي تفاصيل ه و وارد ف ا ه ك آم ة، وذل د الدراس قي

  [7]. الحسابات وتدون نتائجها في السجالت واالستمارات المخصصة لذلك
  : األجهزة واألدوات

اس أو               يجب   استخدام األجهزة واألدوات الواردة في طريقة العمل المصدقة وتطبيق آافة مراحل القي
ة ات حقيقي ى عين ل عل ة . التحلي ات ذات بني ن عين ن حق ك يمك ذر ذل ال تع ي ح ة من Matrixف  قريب

  .[7] العينات المدروسة وإجراء القياسات عليها
  :تحديد الحد األدنى للكشف لطريقة

ول       تؤخذ عينة حقيق   • ة الب ة العين ثال  ية طبقًا لبني يم بحيث تكون              م ة الق سبقًا ومعروف ة م ، محلل
   [7] .الحد األدنى للكشف النظري مرات قيمة٧-٥قيمة العنصر المدروس حوالي 

شروط   • ي نفس ال ة ف ل العين اس وتحل اري  ١٠تق م يحسب االنحراف المعي رات ث  (SD) م
 ):١(حسب المعادلة 

)١( 1)-n/( ) X X (      2

1
I∑

=

=

−=
nI

I
SD  

  :تحسب قيمة الحد األدنى لكشف الطريقة على الشكل التالي
MDL = 3 × SD                     (2)  

  
  : تحديد تكرارية الطريقة

اي            • ي المع ك   تؤخذ عينة حقيقية ذات قيم معلومة بحيث تقع هذه القيم في وسط منحن ًا، وذل رة تقريب
 .للحصول على إشارة قياس واضحة

ل                       ١٠تقاس العينة    اس والتحلي ة في شروط القي ى الثباتي ا يمكن إل  مرات في نفس الشروط وأقرب م
ل وإن أمكن في ذات                     نفس المحل وبأقصر زمن تحليلي ممكن، أي نقوم بالتحليل على نفس الجهاز وب

 .[7] اليوم
 : تحسب القيم التالية •
  ).١( حسب المعادلة rSDنحراف المعياري للتكرارية معامل اال -
 :حدود التكرارية -

rL = t × rSD                                             (3) 
  
 
  : الثقةحدود  

CL = 
n
rSDt ×

                                                 (4) 



 

                                                                                   
%٩٨ عند حد الثقة  . t =2.82 حيث:  

 :االختالف للتكراريةمعامل  -

C.V = 100 
X

rSD
×                                                (5) 

  :    القيمة المقاسة-
CLXX ±=                                                       (6) 

  : تحديد قابلية اإلعادة
سابقة ولكن بتغ            رة ال اس و يفضل أن               ينكرر العمليات الواردة في الفق ل أو القي ر أحد شروط التحلي ي

  : بعد الحصول على النتائج تحسب القيم التالية. [7] تجري القياسات في أيام مختلفة
  ).٣(من المعادلة رقم : حدود قابلية اإلعادة  –
  ).٤(من المعادلة رقم : حدود االرتياب –
  ).٥(من المعادلة رقم : معامل االختالف لقابلية اإلعادة –
  ).٦(من المعادلة رقم : القيمة المقاسة –

  : حساب معامل االسترجاع
ة مع اإلضافة                اس للعين ة    spikeوهو الفرق بالنسبة المئوية بين نتيجة القي اس للعين  ونتيجة القي

  .افة مقسمًا على قيمة اإلضافةذاتها قبل اإلض
ة من العنصر         من أجل تحديد معامل االسترجاع تؤخذ خمس عينات مختلفة ذات تراآيز معلوم

ة  % ٢٥قيد الدراسة ثم ُيضاف آمية معلومة من هذا العنصر بحيث تكون هذه الكمية أآبر              من قيم
  . [7] العنصر قبل اإلضافة

اس أو ا      م        بعد التأآد من التجانس يجري القي ل ثالث مرات ويحسب الوسطي ومن ث لتحلي
  . معامل االسترجاع من المعادلة

100(%)Re ×
−

=
a

f

C
CC

c  

  . قيمة العنصر المدروس بعد إضافة آمية معلومة منهCf :حيث    
        C   : قيمة العنصر المدروس بدون إضافة.  

              Ca : قيمة اإلضافة.  
  :تسجيل النتائج
م      تدون نتائج االع تمارة رق ة في االس ة المعلومات المطلوب ذا الغرض     F-014 تماد وآاف الخاصة به

ة     ق                   . وتصنف في إضبارة الطريق ى مكتب ضمان الجودة للتوثي تمارة إل ذه االس سخة عن ه  ترسل ن
[7].  

  :آلية ضبط جودة القياس
ل و القياسات                       ة ضبط جودة التحالي ة حول آيفي يكون  و. يهدف هذا اإلجراء إلى وضع أسس منهجي

ة    ة مراقب ك بتحضير عين ة من العنصر   ) Control Sample(ذل ة معلوم وي آمي ر تحت في المخب
  .المراد تعيينه

يتم ذلك بأخذ عينة بول حقيقية وإضافة آمية معلومة من العنصر المراد تعينه، وإضافة حمض 
لى مل حمض آزوت إ١(آمادة حافظة لها من التفسخ البيولوجي بنسبة % ٦٥اآلزوت المرآز 

   رقميوثق تحضير عينة المراقبة في السجل. وتحفظ العينة في البراد) مل بول١٠
HZ.00-04 [8] .  

  :الضبط اإلحصائي للقياس
ا              : الضبط اإلحصائي  اس  (هو أسلوب لتقيم أداء العملية من خالل فحص ناتجه للوصول  ) نتيجة القي

  .بها إلى حال الضبط المطلوبة ثم الحفاظ على الحالة المثلى
ائج عناصر               يط ة نت  ضبط  بق هذا اإلجراء على آل التحاليل والقياسات في مخابر الهيئة وذلك لمراقب

  .Control Sample   [9] الجودة ومنها عينات المراقب



 

   الطرائق المباشرة-٦
ذًا عاعا ناف شعة إش دات الم دما تصدر النكلي ة عن صبح ممكن ون  (إن القياسات المباشرة ت ا تك ادة م ع

اح       فوتونات األشع  افيين بحيث     ) ة السينية أو فوتونات غاما بما في ذلك أشعة االنكب ردود آ ة وم بطاق
ّد، في أوضاع          . يمكن قياسها خارج الجسم    ات الع سبة لمعظم تطبيق ات، بالن توضع آواشف الفوتون

داخل من المصادر           /معينة حول الجسم، مع تدريع جزئي على األقل للكاشف و           أو الجسم لخفض الت
  .[1] حيطةالخارجية الم

  :األوضاع الهندسية للكشف
دات المشعة                    سبة للنكلي ة فبالن تم تطوير العديد من الترتيبات الفيزيائية للكواشف لتخدم أغراضًا معين
ى حساسية                            وفر أعل ه ي ّد آامل الجسم أو الجزء األعظم من إن ع . التي تكون موزعة خالل الجسم ف

اآن   تخدام وضع هندسي س سم باس ل الج ّد آام ق ع دة آواشف أو بواسطة يطب د أو بع بكاشف واح
ساآن            ساآنة أو بتحريك الكواشف حول الجسم ال سبة للكواشف ال شكل  . المسح بتحريك الجسم بالن ال

  .يظهر أمثلة عن وضعيات العّد الممكنة لكامل الجسم) ١(رقم 
سجة معينة بالنسبة لبعض النكليدات المشعة األخرى، التي تترآز مؤقتًا على األقل في أعضاء أو أن

ومن األمثلة على ذلك اليود المشع الذي يترآز في . من الجسم، فإنه ينصح بمراقبة أعضاء محددة
بالمراقبة آما ينصح أيضًا . الغدة الدرقية، والجسيمات المشعة المستنشقة المحتجزة في الرئتين

 لتعيين توزع النكليد  أسباب أخرىهناكالموضعية عندما يحدث االندخال من خالل جرح، أو عندما تكون 
  . المشعة داخل الجسم) النكليدات(

ا،                             تم الحصول عليه ي ي ك الت في جميع الحاالت، ينبغي أن تقارن الطريقة اإلشارة المقاسة من الجسم مع تل
ة مجسمتحت نفس الظروف من  ة دمي شري مماثل ات ت ب وي آمي ل يحت ديل أخر مماث ًا للجسم، أو من ب مام

ة          . شع المعين معلومة من النكليد الم    ة وينبغي أن يتطابق توزع النكليد المشع في الدمي ان   ،  المعياري در اإلمك  بق
  .[1] المتوقع في جسم اإلنسان مع ذلك التوزع



 

  
   
  
  
  
  
  
  
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                           
  
  

  
  
  
  

  دسية متنوعة تستخدم لمراقبة آامل الجسمأوضاع هن: ١الشكل 
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   الطرائق غير المباشرة-٧
تقوم المراقبة غير المباشرة على تعيين ترآيز النشاط اإلشعاعي في المواد البيولوجية المنفصلة عن               
ات             ل عين ة العمل مث الجسم مثل البول أو البراز أو الزفير أو الدم أو في عينات مادية مأخوذة من بيئ

  .و عينات تلوث السطوحالهواء أ
اذ      ديدة النف عاعات ش صدر إش ي ال ت شعة الت دات الم ة للنكلي ر مالئم رة أآث ر المباش ق غي إن الطرائ

ذه الحاالت      . وآذلك بالنسبة لبعض النكليدات المشعة التي تصدر فوتونات منخفضة الطاقة          في مثل ه
ا    توفر القياسات غير المباشرة موثوقية أآبر من القياسات المباشرة         دخال رغم اعتماده  في تقدير االن

  .[1] على تفسير القياسات من خالل النماذج الحرآية الحيوية التي تتغير مع الزمن ومن فرد ألخر
  :العينات البيولوجية

نفس                    ا الت راز، أم ول والب ات الب إن العينات البيولوجية األآثر استخدامًا في تقدير االندخاالت هي عين
ات         ة عين ستخدم في حاالت خاصة         أو الدم أو أي ل اإلشعاعي باستخدام نفخة          . أخرى فت ثًال التحلي فم

يط                  األنف أو مسحة األنف يوفر تقديرًا مبكرًا عن هوية النكليدات المشعة ومستوياتها النسبية في الخل
ع                  . المستنشق د وم ر مؤآ في مثل هذه الحالة تكون العالقة بين ترآيز النشاط في العينة واالندخال غي

  . البيانات مؤشرًا بسيطًا عن حجم االندخالهنا تعطيفذلك 
صيغة                ة ال يعتمد اختيار الفحص الحيوي على المسار الرئيسي لالطراح المحدد من ال  الفيزيوآيميائي

ى عوامل أخرى آسهولة                   د عل ا يعتم لالندخال وعلى النموذج الحرآي الحيوي للعنصر، فحسب إنم
سير     ل والتف ات ال   . الجمع والتحلي وفر معلومات عن          إن عين سير، وت ل والتف ال والتحلي ول سهلة المن ب

دم        ى ال ا إل ة      . اندخال النكليدات المشعة بالصيغ الكيميائية التي تنتقل به ر قابل واد غي دخاالت الم ا ان أم
  .[1] للذوبان فغالبًا ما يتم تقييمها بموثوقية من عينات البراز فقط

      :  البول
دات المشعة من              بعد دخول النكليدات المشعة إلى      الدم وسريانها ضمن دورته، تكون إزالة تلك النكلي

ين              . الجسم عن طريق البول    صها الكليت اء، تستخل يحتوي البول على نفايات ومواد أخرى بما فيها الم
  .[1] من الدم وتجمع لفترة بضع ساعات أو أآثر في المثانة قبل إفراغها

  : البراز
اء، و ى الم راز عل ات الب وي عين ل  تحت دار المجرى الهضمي وتنتق ودة من ج ة مفق ا خلوي ى بقاي عل

رئتين،                   ة من ال ة مزال الفضالت غير الممتصة عبر المجرى المعدي المعوي متضمنة مواد غير ذائب
رين                ونواتج االستقالب المزالة من الكبد عبر قناة الصفراء، وتكون آتلة وترآيبة البراز لألفراد متغي

ى ا       شدة عل ذاء آليًا وتعتمدان ب ا لمعدالت االطراح          . لغ د عليه ي يعتم ديرات الت إن التق سبب ف ذا ال وله
  .[1]  أيام٤-٣اليومي للمواد المشعة مع البراز تكون عادة قائمة على أساس تجميع للبراز خالل 

  
  

  : معاملة العينات
داخلي، أوالً    يم التعرض ال ستخدمة لتقي ات الم ة العين د معامل اه عن ي االنتب ا: ينبغ ع انتق وث من ل التل

ة        : وثانيًا. اإلشعاعي أو البيولوجي إليها من البيئة الخارجية       التأآد أن النتيجة التحليلية تابعة فعًال للعين
  .األصلية، وفق مايتطلب برنامج ضمان الجودة

ة       .آما ينبغي األخذ بالحسبان الملوثات البيولوجية والمشعة        ات البيولوجي وي العين حيث يمكن أن تحت
ى أن تتحول آل                     على عوامل مُ   امن إل شكل آ شطة ب ي تبقى ن ا والفيروسات والت مرضة مثل البكتري

د درجة حرارة                            ات عن ع العين ذلك يجب حفظ جمي ا، ل د جرى تعقيمه اد أو أن يكون ق العينة إلى رم
  .منخفضة ويفضل تجميدها، أو معالجة العينة بالحمض إلى أن يتم قياسها

راز           ول والب ات الب ك         ينبغي أن ال تجمع عين ة، وذل اآن الملوث ة األخرى في األم ات البيولوجي  والعين
ة      . للتأآد أن النشاط المقاس في العينة ُيمثل إطراح الجسم         ى العين آما ينبغي وضع عالمة واضحة عل

  .[1] تبين هوية العامل وتاريخ ووقت جمع العينة
    :      طرائق التحليل

ة أو ال   ات البيولوجي ل العين ةإن تحلي ضمن امادي ن   يت شف ع اتااللك ننبعاث شعة   م دات الم  النكلي
ة    زات مالئم تخدام تجهي ا باس ين آميته ة وتعي ي العين ودة ف صل  . الموج االت يجب ف م الح ي معظ ف

ل                   ائي إشعاعي قب ة فصل آيمي ات لعملي ذا تخضع العين ة، ل النكليدات المشعة عن باقي مكونات العين



 

ة         شاط بموثوقي ة الن ة          ينبغي أ  . عملية العّد لتحديد آمي اس الخلفي ة لقي ة فارغة مالئم ضا تحضير عين  ي
[1].  

  :أجهزة الكشف
  :[1] يمكن تقسيم أجهزة القياس اإلشعاعي إلى ثالثة أصناف منها مايستخدم لقياس

 .جسيمات ألفا –
 . أو جسيمات بيتا –
 .أو انبعاث الفوتونات –

  
   الداخلي المهنيأهم الطرائق غير المباشرة المتبعة في قسم الوقاية واألمان لمراقبة التعرض

  :تعيين اليورانيوم في البول باستخدام تقانة الفلوروميتري: أوًال
  :المبدأ العام للفلورومتري

دؤه                 د مب ورومتري، ويعتم از الفل ة بجه ة والبيولوجي ات البيئي وم الطبيعي في العين يتم تحديد اليوراني
الذي يشكل ( مع فلور الصوديوم األساسي على الفلورة ، حيث تثار الكترونات اليورانيوم المصهورة

ة بطول موجة                ) UF6معقد ى العين سجية عل وق البنف ل من سوية       365nmعند سقوط األشعة ف  فتنتق
ى سويتها األصلية                 ات إل ود االلكترون أثير األشعة تع د زوال ت ا وعن ة علي طاقية دنيا إلى سوية طاقي

ز إلى إشارة آهربائية بوساطة       وتتحول ضمن الجها   555nmمطلقة أشعة الفلورة عند طول الموجة       
  .[5] المضاعف الضوئي وتترجم على اللوحة الرقمية برقم معين

  
  

  : األجهزة و األدوات
ورميتري الرقمي     از الفل  Digital Fluorometry Jarell-Ash, 27-000-,Aduanced .جه

Technical service Gmbh, Zwi Tzerland.  
 .حراق 
 .صحون بالتين 
 . شبكة أميانت  
 .مجفف 
  .ميزان حساس 
 .طاولة تسخين 
 .بالونات معايرة زجاجية + ممصات  +  زجاجيةبياشر 
  .μg 200  مايكروببيت 

 .عبوات من البولي إتيلين . ١٠
  :ستعملةالمحاليل و المواد الم

ز    .١ اء المرآ ور الم ز  % . ٣٧حمض آل ه الترآي ضر من انون  ) M ٠٫٠٥ و  0.5و١٢( ويح سب ق ح
 .التمديد 

 % . ٦٥زوت المرآز حمض األ .٢
 %.٣٥ماء أوآسجين  .٣
  )M ٠٫٢٥ و ٢( و يحضر منه المحاليل%  ٩٨حمض الكبريت  .٤
   (Dowex 1x4 mesh 100-200)  مبادل شاردي من نوع .٥
 مل من   ٣ وتحل في   U3O8 من  g 0.1179 يحضر بأخذ   ppm 1000محلول عياري من اليورانيوم  .٦

اء  ١٠٠ى حمض األزوت المرآز مع التسخين ثم يتمم الحجم إل         يبقى  (المقطر   مل في بالون معايرة بالم
  . محاليل عيارية مختلفة التراآيزويحضر منه عدة ) . هذا المحلول مدة سنة صالحًا لالستعمال

سبة    NaF  وNa2CO3 و K2CO3  مزيج حامل يتكون من     .٧ ا    ٩ و٤٥٫٥ و٤٥٫٥بن ب، له ى الترتي  عل
دة   اًًة وتمزج جيدتؤخذ النسب السابق. 0C 650درجة انصهار مقدارها  ائي لم  ساعات  ٨ في خالط آهرب

  . دقيقة١٥ويجب خلطها عند آل استخدام لمدة 
  :تفاصيل طريقة العمل 

  .  مل٦٠٠ مل من البول و توضع في بيشر زجاجي سعة ٥٠٠يؤخذ حجم  
ى ٧في المجال من  PH تضاف ماءات األمونيوم للعينة حتى تصبح درجة حموضة الوسط الـ   . ٨ إل

صفة األساسية    UO2(OH)2 هذا الوسط يتشكل راسب     ألنه في  ه ال  ذو الصفات المذبذبة و تغلب علي



 

ل          ًا شاردة األوراني دًا في الحموض مكون UO2فهو الينحل في األسس في حين ينحل جي
ة  2+  المنحل

  ). تجرى هذه الخطوة مع التحريك المستمر للعينة.( جيدًا في الماء
 .  ساعة حتى يرقد الراسب٤٨ أو٢٤رك لمدة   و تت،تغطى البياشر بغطاء زجاجي 
دة                    ل لم ة، ويؤخذ الراسب ويثق ة اإلبان سائل الطافي بطريق سرعة      ١٠يزال ال ائق ب  دورة  ٢٠٠٠ دق

 . بالثانية
اء األوآسجيني، وتبخر            % ٦٥ مل حمض اآلزوت     ٢٠يؤخذ الراسب و يضاف له        مع نقط من الم

 ).يكرر مرتين(حتى الجفاف 
 ). يكرر مرة واحدة. (وتبخر حتى الجفاف% ٣٧ور الماء  مل حمض آل٢٠يضاف  
اء       ٣تحل العينة بـ      اء مقطر   ٣٠% + ٣٧ مل حمض آلور م وم     .  مل م اءات األموني م،  تضاف م ث

ـ     ط ال ة الوس ة حموض صبح درج ى ت ن PHحت ال م ي المج ى ٧ ف ض  . ٨ إل ضاف حم م ، ي ث
ـ   ( 2M)الكبريت ساوياً للواحد  PH حتى يصبح ال شكل أمالح        .  م ى عدم  ت ذه الخطوة إل وتهدف ه

 .غير منحلة
  Dowex 1x4 mesh) المبادل الشاردي  غرامات من٥ُتهيئ أعمدة التبادل الشاردي بإضافة . ٧

 100-200)        
  .مل ماء ثنائي التقطير١٠٠نمرر  •
 .2M)( حمض الكبريت  مل٤٠نمرر  •
 .نمرر العينة •
 .  من الحديد في هذه المرحلةللتخلص (0.25M)  تمل حمض الكبري٣٠نمرر  •
تخلص من       )12M(مل حمض آلور الماء ٣٠نمرر   • وري ون شكل الكل ى ال ة إل ، يحول المبادل ثاني

 .آثار المخمدات الباقية وأهمها الثوريوم
  ). (0.05Mمل من حمض آلور الماء ٥٠نجمع هذه القطفة الحاوية على اليورانيوم بتمرير  •

 .  تجفف العينة
 .(M 0.5)مل حمض آلور ماء ١٠تحل العينة  بـ  
ذ   صحن   ٠٫٢تؤخ ى ال ضاف إل م ي ين وتبخر ث ي صحن بالت ة و توضع ف ن العين ل م ن 0.4g م  م

وم                  د اليوراني ى معق ). UF6(المزيج الحامل و يحرق الصحن بمحتوياته فنحصل على قرص حاو عل
 .   وتحضر بنفس الطريقة ثالث مكررات

سها   ٠٫٢ع في آل منها تؤخذ ثالث صحون يوض  ة نف اري    ٠٫٢+  مل من العين ول عي   مل من محل
1ppm)من المزيج الحامل من أجل صهرها٠٫٤تبخر، ويضاف لها ) عياري داخلي  . 

 . ألجل معايرة الجهاز1ppmتحضر ثالث صحون من محلول عياري  
 .  الجهاز أيضًا، ألجل معايرة)شاهد(تحضر ثالث صحون بوضع المادة الحاملة لليورانيوم فقط  
  .[5] وهكذا تصبح العينات جاهزة للقياس على جهاز الفلوروميتري 
  
  
  
  
  

  :نتائج اعتماد طريقة تعين اليورانيوم في البول
  تحديد الحد األدنى للكشف) ١(جدول

 (ng/g)القيمة المقاسة لليورانيوم   العينة

  ٦٫٤  ١مكرر

  ٦٫٠  ٢مكرر

  ٦٫٨ ٣مكرر

  ٥٫١  ٤مكرر

  ٦٫٤ ٥مكرر



 

  ٦٫٨ ٦ررمك

  ٥٫٧ ٧مكرر

  ٦٫٤ ٨مكرر

  ٥٫٧ ٩مكرر

  ٧٫١  ١٠مكرر

  ٠٫٠٣ االنحراف المعياري

  ٠٫١٠ = ٣ × المعياري االنحراف  الحد األدنى للكشف

  تحديد تكرارية الطريقة) ٢(جدول
  

  (ng/g)لليورانيوم القيمة المقاسة   العينة
 ١٫٢٧  ١مكرر

 ١٫٥٢ ٢مكرر

 ٢٫٤٤ ٣مكرر

 ١٫١٢ ٤مكرر

 ١٫٦١ ٥مكرر

 ١٫٧٩ ٦مكرر

 ١٫٤٣  ٧مكرر

 ١٫٧٦ ٨مكرر

 ١٫٩٢ ٩مكرر

  1.78 ١٠مكرر

  ١٫٦٦  القيمة الوسطى التجريبية
  ٠٫٣٧  االنحراف المعياري

  ١٫٦٦  التكرارية
  

  
  

  قابلية اإلعادة تحديد) ٣(جدول
  

  (ng/g)لليورانيوم القيمة المقاسة   العينة
 ١٫٦٣  ١مكرر

 ١٫٨٤ ٢مكرر

 ١٫٦٠ ٣مكرر

 ١٫١٨ ٤مكرر

 ١٫٤٩ ٥كررم

 ١٫٥٦ ٦مكرر

 ١٫٢٢ ٧مكرر

 ١٫٣٠ ٨مكرر

 ١٫١٠ ٩مكرر



 

 ١٫٧٦ ١٠مكرر

  ١٫٤٧  القيمة الوسطى التجريبية
  ٠٫٢٦  االنحراف المعياري
  ٠٫٢٣  قابلية اإلعادة

  
  

  حساب معامل االسترجاع) ٤(جدول
  

  %معامل االسترجاع     (ng/g)القيمة المسترجعة (ng/g)  القيمة المضافة  #
١٠٣٫٢  ٢٫٠٧ ٢  ١  

١٢٢٫٤ ٤٫٩ ٤  ٢ 

٧٢٫٥٢ ٤٫٣٥ ٦  ٣ 

٧٨٫١٩ ٦٫٢٥٥ ٨  ٤ 

١١٢٫٧ ١١٫٢٧ ١٠  ٥ 

  ٩٧٫٨٠  -  -  الوسطي
  



 

  لوحة الضبط اإلحصائي لليوارنيوم الكلي) ٢(الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )بيطار. د..  السينات واالعينات ي محوراء وواحداتاسموضع ... + رقم الشكل مكرر(

  : في البول باستخدام مطيافية ألفا٢٣٤ و٢٣٨وم تعيين نظيري اليوراني: ثانياًً
  :المبدأ العام لمطيافية ألفا

  : في البول باستخدام مطيافية ألفا٢٣٤ و ٢٣٨تعيين نظيري اليورانيوم : ثانياًً
  :المبدأ العام لمطيافية ألفا

ة ب   ا المنبعث سيمات ألف داد ج دل تع سجيل مع طتها ت ن بواس ي يمك ة الت ا هي التقني ة ألف ات مطيافي طاق
اً          ة            . مختلفة من منبع ما لتحديد النكليدات المشعة وتقديرها آمي ات الدقيق ة من التقني ذه التقني ر ه وتعتب

ع                   ة، فباستخدام آاشف مناسب ومنب وذات الحساسية العالية وتستخدم في العديد من التطبيقات النووي
  وآميًا في عينات ذات نشاط متجانس ذو ثخانة ضئيلة يمكن تقدير النشاط اإلشعاعي تقديرًا آيفيًا 

  
  

، وآذلك في )العينات السائلة في محطات معالجة الوقود النووي واستخالص البلوتونيوم  (مرتفع مثل   
  .[6] )العينات البيئية والبيولوجية(عينات منخفضة السوية اإلشعاعية مثل 

  : األجهزة و األدوات
وع    .١ ن ن ا م ة ألف از مطيافي  OasisTM )  (   Oxford Alpha Spectroscopyجه

Integrated Systems (Version 3.5) - Detector Type ICP 500-100- 19EM 
  .ميزان حساس .٢
  .طاولة تسخين .٣
  .أقراص ستانلس ستيل .٤
  .محولة للتيار المتناوب والتيار المستمر .٥
  . خلية بالستيكية مع حامل .٦
  .قضيب من البالتين يستخدم آمصعد في عملية الترسيب .٧
  ).مل٦٠٠(بياشر زجاجية سعة  .٨
  ).مل١٠٠(بياشر زجاجية سعة .٩
 زجاجات ساعة، .١٠
  .PH-ورق .١١
  .أعمدة تبادل شاردي .١٢
 . بالونات معايرة زجاجية .١٣
 .، ورؤوس ماصةμg١٠  مايكروببيت .١٤
 .عبوات من البولي إتيلين .١٥
  .ظروف ورقية صغيرة .١٦

  :ستعملةالمالمحاليل والمواد 
  .  مقفي أثر٢٣٢محلول عياري من اليورانيوم. ١
  ).65%(لمرآز حمض اآلزوت ا. ٢
  ).30%(ماء أآسجيني . ٣٤
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  ).M 10 و7 و0.5(ويحضر منه الترآيز%) ٣٧(حمض آلور الماء . ٥
  .PH=2.2 و PH=1.5محلول آبريتات األمونيوم . ٦
  ).32%(ماءات األمونيوم المرآزة .٧
  .         (DOWEX AG 1× 4)مبادل شاردي من نوع . ٨
   .(DOWEX AG 1× 8)مبادل شاردي من نوع . ٩
  .ماء ثنائي التقطير وأسيتون. ١٠

  :تفاصيل طريقة العمل 
ا حوالي                  500يؤخذ حجم    .١ ومي، ويضاف له ولي الي ة اإلطراح الب  مل حمض     100 مل من عين

 مل  600 آمقفي أثر، توضع في بيشر سعة        232، ويضاف اليورانيوم    )65%(اآلزوت المرآز   
ى ط        ة      و تغطى البياشر بزجاجات ساعة بشكل منحرف، وتترك عل سخين من أجل عملي ة الت اول

  .التهضيم
 ).30%( مل من الماء أآسجيني 50تجفف العينة و تحل بحوالي  .٢
 ، )65%( مل حمض اآلزوت المرآز 100تجفف العينة و تحل بحوالي  .٣
 %).٣٧( مل حمض آلور الماء المرآز 100تحل بحوالي  تجفف العينة و .٤
 ).7M( مل حمض آلور الماء 80تجفف العينة و تحل بحوالي  .٥
وزن       .٦ شاري ب ادل ال ود التب وع      ٥يحضر عم ادل من ن  (DOWEX AG 1× 4)غرام من المب

 ).7M( مل من حمض آلور الماء 20ينشط بحدود 
ود بحدود              - اء       80تمر العينة على عمود التبادل الشاردي ثم يغسل العم ور الم  مل من حمض آل

)7M.( 
اء    - ور الم وم    ) 0.5M (تجمع هذه القطفة بغسل العمود بمحلول حمض آل ى اليوراني فنحصل عل

 .مع الحديد وبقايا الثوريوم
 .PH=1.5 مل من محلول آبريتات األمونيوم 5تجفف العينة وتحل بـ  -
وزن      .٧ شاري ب ادل ال ود التب وع      ٥يحضر عم ادل من ن شط  (DOWEX AG 1× 8) غرام من المب و ين

وم           60بحدود   ات األموني ول آبريت ة محل       لتحل شاردة الك     PH=1.5 مل من نفس المحل ات الموجب بريت
 .شاردة الكلور السالبة

 . PH=1.5 مل من محلول آبريتات األمونيوم 80تمرر العينة ثم يغسل العمود بحدود  -
ود   - ى العم رر عل اء    30يم ور الم ول حمض آل ن محل ل م اقي  ) 10M( م وم وب رد الثوري لط

 .األآتنيدات
ود بحدود   - اء  60يغسل العم ور الم ول حمض آل ى نظائر ) 0.5M ( مل من محل فنحصل عل

 .اليورانيوم فقط
والي  - ضم بح ب ته ود راس ال وج ي ح ة و ف ف العين ز 5   تجف ض اآلزوت المرآ ل حم  م

 ).يكرر عدة مرات(،)%65(
 . PH=2.2 مل من محلول الطلي آبريتات األمونيوم 20تجفف العينة و تحل بحوالي  .٨
وم آه     .٩ ى اليوراني ة ويطل ي الخلي ة ف ي وتوضع العين ة الطل ضر خلي ن  تح رص م ى ق ًا عل ربائي

 فولط لمدة ساعة واحدة ثم يضاف        10 أمبير وفرق آمون قدره      1.2الستانلس ستيل، بتيار شدته     
زة     1 وم المرآ اءات األموني ن م ل م م      ) 32%( م ر ث اء المقط سل بالم رص ويغ ذ الق م يؤخ ث

  .باألسيتون ويجفف على طاولة التسخين لمدة خمس دقائق لطرد الرادون
ة ف  .١٠ ل العين ة،   توضع آ ري الخاص بالعين رقم المخب ه ال سجل علي ل ي ظرف صغير وي  وترس

  .[6]  العينات إلى مخبر مطيافية ألفا ألجل العّد
  : في البول٢٣٤ و٢٣٨نظيري اليورانيوم  نتائج اعتماد طريقة تعين

   238Uتحديد الحد األدنى للكشف لـ) ٥(جدول

 (mBq/L) U٢٣٨القيمة المقاسة   العينة

  12 ١مكرر

 11    ٢مكرر
 ٣13مكرر
  ٤11مكرر
 ٥12مكرر



 

  ٦13مكرر
 ٧14مكرر
 ٨12مكرر
 ٩14مكرر
 ١٠13مكرر

  1.08االنحراف المعياري
  3.24 = ٣×  المعياري االنحراف الحد األدنى للكشف

  
  
  
  
  
  

  238Uلـ  تحديد تكرارية الطريقة) ٦(جدول
  (mBq/L) U٢٣٨القيمة المقاسة   العينة
  ٢٤٠  ١مكرر
  ٢١٠ ٢رمكر
  ٢٢٠ ٣مكرر
  ٢٤٠ ٤مكرر
  ٢١٠ ٥مكرر
  ٢٠٠ ٦مكرر
  ٢٣٠ ٧مكرر
  ٢١٠ ٨مكرر
  ٢٠٠ ٩مكرر
  ٢٠٠ ١٠مكرر

  ٢١٦  القيمة الوسطى التجريبية
  ١٥٫٧٨  االنحراف المعياري

  ١٣٫٩٧  التكرارية
  

  238Uلـ  قابلية اإلعادة تحديد) ٧(جدول
  (mBq/L) U٢٣٨القيمة المقاسة   العينة
  ٢٢٠  ١مكرر
  ٢٥٠ ٢رمكر
  ٢٠٠ ٣مكرر
  ١٨٠ ٤مكرر
  ٢٠٠ ٥مكرر
  ٢٢٠ ٦مكرر
  ٢١٠ ٧مكرر
  ٢١٠ ٨مكرر
  ٢١٠ ٩مكرر
  ٢٠٠ ١٠مكرر

  ٢١٠  القيمة الوسطى التجريبية
  ١٨٫٢٦  االنحراف المعياري
  ١٦٫١٧  قابلية اإلعادة



 

   234Uتحديد الحد األدنى للكشف لـ) ٨(جدول

 (mBq/L) U٢٣٨القيمة المقاسة   العينة

  6.4   ١مكرر

 6.0      ٢مكرر

  6.8 ٣مكرر

  5.1 ٤مكرر

 6.4 ٥مكرر

  6.8 ٦مكرر

 5.7 ٧مكرر

 6.4 ٨مكرر

  5.7 ٩مكرر

 7.1 ١٠مكرر

  0.61 االنحراف المعياري

 1.84 = ٣×  المعياري االنحراف  الحد األدنى للكشف

  
  U٢٣٤ لـ تحديد تكرارية الطريقة) ٩(جدول

  (mBq/L) U٢٣٤القيمة المقاسة   العينة
  98  ١مكرر

  90 ٢مكرر

 85 ٣مكرر

 100 ٤مكرر

 80 ٥مكرر

 74 ٦مكرر

 100 ٧مكرر

 90 ٨مكرر

 76 ٩مكرر

  77 ١٠مكرر

  87  القيمة الوسطى التجريبية
  10.11  االنحراف المعياري
  ٨٫٩٥  قابلية اإلعادة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  234Uلـ  قابلية اإلعادة تحديد) 10(جدول
  



 

  (mBq/L) U٢٣٤القيمة المقاسة   العينة
 ٨٨  ١مكرر

  97 ٢مكرر

 85 ٣مكرر

 66 ٤مكرر

  76 ٥مكرر

 85 ٦مكرر

  92 ٧مكرر

  83 ٨مكرر

  76 ٩مكرر

  76 ١٠مكرر

  82.4  القيمة الوسطى التجريبية
  9.08  االنحراف المعياري
  8.04  قابلية اإلعادة

  
  

  ٢٣٤ و٢٣٨لنظيري اليورانيوم حساب معامل االسترجاع) ١١(جدول
  

  ةالقيمة المضاف  #
(mBq/L)  

  القيمة المسترجعة
(mBq/L)   معامل االسترجاع%  

٦٩٫٩٦  ١٧٫٣٥  ٢٤٫٨٠  ١  
٩٥٫٤٤  ٤٧٫٣٤  ٤٩٫٦٠  ٢  
٧٤٫٢٣  ٥٥٫٢٣  ٧٤٫٤٠  ٣  
٧٦٫٨٥  ٧٦٫٢٤  ٩٩٫٢٠  ٤  
٧٥٫٦٥  ٩٣٫٨٠  ١٢٤٫٠٠  ٥  

  ٧٨٫٤٣  -  - الوسطي
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٣٤ و٢٣٨لوحة الضبط اإلحصائي لنظيري اليوارنيوم ) ٣(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  
  : مقارنة بين القياس بمطيافية ألفا وتقانة الفلوروميتري

  :من مميزات القياس بمطيافية ألفا
  تعيين نظائر اليورانيوم المختلفة، •
  ، ٢٣٢معرفة المردود الكيميائي من خالل إضافة نظير اليورانيوم الصنعي  •
  .[6] حساب نشاط في العينة بدون استعمال معامالت التحويل •

 :بتقانة الفلوروميتريمن مساوئ القياس 
 ، لذلك اليمكن إضافة مقفي أثر صنعي لمعرفة المردود ٢٣٨ ال تقيس إال اليورانيوم الكلي  •

 .الكيميائي للطريقة، ويستعاض عنها بطريقة العياري الداخلي للتخلص من أثر المخمدات
يتم  ولذلك النشاط،قراءة العينة بهذه الطريقة ُتمكن من معرفة ترآيز اليورانيوم في العينة وليس  •

   :باستخدام عامل التحويل) Bq . l 1-(إلى g. l)   -١(التحويل من
         1g 238 من اليورانيومU 12.4) ( يقارب x 103  Bq [6].   
  :* في البول وقياسه باستخدام مطيافية ألفا٢١٠تعيين نظيرالبولونيوم: ثالثاًً

 : األجهزة واألدوات
وع   .١  OasisTM )  (Oxford Alpha Spectroscopy Integrated جهاز مطيافية ألفا من ن

Systems (Version 3.5) - Detector Type ICP 500-100- 19EM . 
  .طاولة تسخين .٢

23.00

28.00

33.00

38.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

)باليوم(التاريخ

Bq/L

 



 

  .سخان مع تحريك مغناطيسي .٣
  .ميزان حساس .٤
  .أقراص فضة .٥
  .)مل٢٥٠(بياشر سعة  .٦
  .أقماع زجاجية .٧
  .٤٠ورق ترشيح ذو مسامية متوسطة .٨
  .زجاجات ساعة .٩
 .ناطيسيقطع تحريك مغ .١٠
  .عبوات من البولي إتيلين .١١
  .ظروف ورقية صغيرة .١٢

  :تعملةالمحاليل والمواد المس
  208.محلول عياري لنظير البولونيوم  .١
  %.65حمض آزوت مرآز .٢
  ).6M(ويحضر منه الترآيز% ٣٧حمض آلور الماء  .٣
  %.٣٢ماء أوآسجيني  .٤
  .حمض أسكوربيك. ٥
  .ماء ثنائي التقطير وأسيتون. ٦

  : تفاصيل طريقة العمل
 مل ويضاف   ٢٥٠ ساعة اطراح بولي في بيشر زجاجي سعة    ٢٤مل من عينة    ١٥٠يؤخذ حجم    .١

وم     ر ويضاف      ٢٠٨نظير البولوني  وتغطى   %65مل من حمض اآلزوت المرآز          ٢٠ آمقفي أث
ة التهضيم الحمضي                  البياشر بزجاجات ساعة وتوضع على طاولة تسخين من أجل إجراء عملي

 . درجة مئوية٨٠ الحرارة تتجاوز درجة الرطب مع مراعاة أن ال
وان    :* از بعن د اإلنج ة قي ة علمي ن دراس زء م وم (ج د البولوني شف التعرض   ٢١٠تحدي ين لك املين المهني ول للع ات الب ي عين  ف

  . خالدية سخيطة.  ك–ميسون المغربي .   ك–محمد حسان خريطة . بمشارآة آل من د ) ٢٣٨اإلشعاعي لسلسلة تفكك اليورانيوم 
 مع إضافة عدة نقاط من %65من حمض اآلزوت المرآز مل ٢٠تحل بحوالي تجفف العينة و .٢

 )تكرر هذة المرحلة مرتين(الماء األوآسجيني 
 . وتكرر هذه المرحلة مرتين%37 حمض آلور الماء المرآزمل20تجفف العينة وتحل بحوالي 
 .ر ماء ثنائي التقطيمل ٤٠ و٦Mمن حمض آلور الماء  مل١٠تجفف العينة وتحل بحوالي 

 ويغسل البيشر وورق الترشيح بحوالي ٤٠ترشح العينة باستخدام ورق ترشيح ذو مسامية متوسطة 
 . 250mlمل ماء ثنائي التقطير ويجمع المحلول في بيشر زجاجي سعة ٥٠

 ميلي ١٠٠يوضع في البيشر قطعة تحريك مغناطيسي مناسبة مع قرص فضة ويضاف للمحلول 
 . غرام من حمض األسكوربيك

البيشر على السخان ويترك لمدة ثالث ساعات ونصف وذلك ليتم ترسيب البولونيوم  على يوضع 
 . درجة مئوية٨٠قرص الفضة مع مراعاة أن التتجاوز درجة الحرارة أثناء التسخين
 .بعد انتهاء عملية الطلي، نغسل قرص الفضة بالماء المقطر ويترك ليجف

 لعّدجل المخبري ويرسل إلى مخبر مطيافية ألفا أل ويوضع في ظرف صغير يكتب عليه رقم العينة ا

[4].  
  : قي البول٢١٠نتائج اعتماد الطريقة تعين البولونيوم 

  
  تحديد الحد األدنى للكشف) ١٢(جدول

 (mBq/L) U٢٣٨القيمة المقاسة   العينة

    21.49   ١مكرر

    ٢٢٫٠٤      ٢مكرر

   ١٧٫٣١ ٣مكرر

   20.80 ٤مكرر



 

    ١٠٫٠٨ ٥مكرر

 ١٦٫٢٦ ٦مكرر

   20.80 ٧مكرر

   ١٤٫٦٦ ٨مكرر

   ١٥٫٦٣ ٩مكرر

   ٢٠٫٨٢ ١٠مكرر

  ٣٫٨٧ االنحراف المعياري

  ١١٫٦٢ = ٣×  المعياري االنحراف  الحد األدنى للكشف

  
  
  
  
  
  
  

  تحديد تكرارية الطريقة) ١٣(جدول
  (mBq/L) U٢٣٨القيمة المقاسة   العينة
  ١١٧٫٩٢  ١مكرر

  ١٥٣٫٤٠ ٢مكرر

 ١٢١٫٧٩ ٣مكرر

 ١٣٣٫٨٧ ٤مكرر

 ١٧١٫٣٦ ٥مكرر

 ٢٢٠٫٦٧ ٦مكرر

 ١٣٥٫٩٤ ٧مكرر

 ١٣١٫١٤ ٨مكرر

 ١٥٨٫٧٧ ٩مكرر

  ١٤٠٫٤٧ ١٠مكرر

  148.53  القيمة الوسطى التجريبية
  30.27  االنحراف المعياري

  ٢٦٫٨٠  التكرارية
  
  

  قابلية اإلعادة تحديد) ١٤(جدول
  (mBq/L) U٢٣٨القيمة المقاسة   العينة
 151.19  ١مكرر

 138.95 ٢مكرر

 211.10 ٣مكرر

 182.73 ٤مكرر

 205.80 ٥مكرر

 193.09 ٦مكرر

 197.76 ٧مكرر



 

 246.77 ٨مكرر

 260.95 ٩مكرر

  203.93 ١٠مكرر

  199.23  القيمة الوسطى التجريبية
  37.31  االنحراف المعياري
  ٣٣٫٠٤  قابلية اإلعادة

  
  
  
  
  
  

  حساب معامل االسترجاع) ١٥(جدول

  المضافةالقيمة   #
(mBq/L)  

  القيمة المسترجعة
(mBq/L)   معامل االسترجاع%  

١  109.91  107.72  97.99% 

٢  219.83 208.83  94.99% 

٣  324.75 285.75 87.99% 
٤  433.00 378.75 87.47% 

  ٩٢٫١١  -  - الوسطي
  

  ٢١٠لوحة الضبط اإلحصائي لنظير البولونيوم ) ٤(الشكل 

  
  : في البول باستخدام مطيافية ألفا٢٢٦تعيين نظير الراديوم : رابعاًً

 : األجهزة واألدوات
 OasisTM )  (   Oxford Alpha Spectroscopyجهاز مطيافية ألفا من نوع  .١

Integrated Systems (Version 3.5) - Detector Type ICP 500-100- 19EM 
 .ميزان حساس .٢
  .مثفلة .٣
  .طاولة تسخين .٤

3000.00

3500.00
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4500.00
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5500.00

6000.00

0 5 10 15 20

)باليوم(التاريخ

Bq/l



 

  .تانلس ستيلأقراص س .٥
  .محولة للتيار المتناوب والتيار المستمر .٦
  . خلية بالستيكية مع حامل .٧
  .قضيب من البالتين يستخدم آمصعد في عملية الترسيب .٨
 ).مل٦٠٠(بياشر زجاجية سعة  .٩
  ).مل٢٥٠(بياشر زجاجية سعة  .١٠
  ).مل١٠٠(بياشر زجاجية سعة .١١
 زجاجات ساعة، .١٢
  .PH-ورق .١٣
  .أعمدة تبادل شاردي .١٤
 . زجاجيةبالونات معايرة  .١٥
 .، ورؤوس ماصةμg١٠٠ وμg١٠  مايكروببيت .١٦
 .عبوات من البولي إتيلين .١٧
  .ظروف ورقية صغيرة .١٨

  :عملةالمحاليل والمواد المست
  .  مقفي أثر٢٢٩محلول عياري من الثوريوم . ١
  ). ٠٫١M و٦(ويحضر منه ) 65%(حمض اآلزوت المرآز . ٢
  ). ٠٫١M و٠٫٠٥ و٢٫٥( ويحضر منه 37%)(حمض آلور الماء المرآز . ٣
  %.٣٢ماء أوآسجيني . ٤
  %.٩٨حمض الكبريت المرآز . ٥
ه   .٦ ضر من وم ويح الت األموني ـ   ٥M(خ ث ال ـ  M ٠٫٢(و) ٤٫٥=PH حي ث ال ) ٤٫٥=PH حي
  ). مول٠٫١في حمض األزوت /  M ١٫٥(و) M ١٫٥(و
٧.ETDA   ٠٫١ (ويحضر M    حيث الـ PH=٠٫٠٠٥(و) ١٠ M  /      وم مول  ٠٫١في خالت األموني

  )٨=PH حيث الـ M ٠٫٥(و ) ٨=PHوالـ 
  ).مول٠٫٢في حمض الكبريت /  M ٠٫١(آبريتات البوتاسيوم ويحضر منه .٨
  ). M ٠٢٤(نترات البوتاسيوم ويحضر منه . ٩
  .         (Bio-rad AG 1-X 8 mesh 100-200)مبادل شاردي من نوع . ١٠
  . (Bio-rad AG 50W-X 12 mesh200-400)مبادل شاردي من نوع . ١١
 ).32%(ماءات األمونيوم المرآزة . ١٢
  .آحول إيتلي نقي أو بربانول تقي. ١٣
     . ماء ثنائي التقطير. ١١

  :تفاصيل طريقة العمل
م  .١ ذ حج والي  500يؤخ ا ح ضاف له ومي، وي ولي الي ة اإلطراح الب ن عين ل م ل حمض ٣٠ م م

 مل   600، توضع في بيشر سعة       )32%(مل من الماء أآسجيني     ٣٠و) 65%(اآلزوت المرآز   
ة              سخين من أجل عملي ة الت ى طاول و تغطى البياشر بزجاجات ساعة بشكل منحرف، وتترك عل

  .التهضيم
اء أآسجيني     50تجفف العينة و تحل بحوالي   .٢ مل من حمض اآلزوت    ٥٠و )32%( مل من الم

 )مرات٣تكرر ).(65%(المرآز 
اء المرآز            ٣٠تجفف العينة و تحل بحوالي       .٣ ور الم من حمض    مل   ١٠و%) ٣٧( مل حمض آل

 )مرات٣تكرر ). (65%(اآلزوت المرآز 
 %).٣٧( مل حمض آلور الماء المرآز ٣٠تجفف العينة و تحل بحوالي  .٤

 )مرات٣تكرر      (
 )مرات٣تكرر). (32%(مل من الماء أآسجيني ٣٠تحل بحوالي  تجفف العينة و .٥
والي     .٦ ل بح ة وتح ف العين اء    ١٠٠تجف ور الم ض آل ل حم ر   )٠٫١M(م ي األث ضاف مقف ، وي

+ غرام من آبريتات البوتاسيوم     ٢% + ٩٨مل من حمض الكبريت المرآز      ١ + ٢٢٩لثوريوم  ا
 .مع التسخين اللطيف وتحريك) M ٠٫٢٤(مل من نترات الرصاص ١

 . ساعة٢٤يتشكل راسب و يترك ليرقد مدة  .٧



 

ات البوتاسيوم          ٢٠ُيطرح السائل الطافي ويغسل الراسب بـ        .٨ ول آبريت في   / M ٠٫١مل من محل
 . مول٠٫٢ريت حمض الكب

 . دورة في الثانية٣٥٠٠ُتثفل العينة لمدة عشرة دقائق وسرعة  .٩
ـ        .١٠ سائل الطافي ويحل الراسب ب ـ    ETDA  ٠٫١ Mمل من   ٥يطرح ال  ٢ + ١٠=PHحيث ال

ى انحالل الراسب     ← تسخين  + نقطة أمونيا    م ينحل الراسب نضيف       :  مالحظة  .حت مل  ١إذا ل
 .حتى االنحالل ETDA أخرى من

  (Bio-rad AG 1-X 8 mesh 100-200).لتبادل الشارييحضر عمود ا .١١
 .يغسل بالماء المقطر •
 .١٠تضاف العينة المحضرة في البند  •
ول  ١٣ثم يضاف  • وم    /  M  ٠٫٠٠٥ ETDAمل من محل ـ  M ٠٫١في خالت األموني   وال

PH=حيث يسترد الراديوم، ونسجل زمن الفصل٨ ،.   
سا  .١٢ ا  M ٠٫٥ ETDA من  M ١بق ُيضاف للمحلول الذي حصلنا عليه في البند ال مل  ٥+  أموني

وم   ن خالت األموني ـ M ٥م ضبط ال تخدام ٤٫٥=PH وي ى  M ٦ باس ن حمض األزوت حت  م
 . مل٢٠يصبح الحجم النهائي 

  (Bio-rad AG 50W-X 12 mesh 200-400). يحضر عمود التبادل الشاردي .١٣
 .يغسل بالماء المقطر •
 .M ١٫٥مل من خالت األمونيوم ١٥يضاف  •
 . بحمض األزوت٤٫٥=PH ويضبط الـ M ٠٫٢ل من خالت األمونيوم م١٥يضاف  •
 .١٢ في البند ُتضاف العينة المحضرة •
 . مول٠٫١في حمض األزوت /  M ١٫٥ مل من خالت األمونيوم٥٠ُيضاف  •
 ).نكرر هذه الخطوة ثالث مرات (M ٢٫٥ مل من حمض آلور الماء ١٨ُيضاف  •
 .م في هذه المرحلة ويسترد الراديوM ٦ مل حمض األزوت ٢٥ُيضاف  •
شاردي بحوالي         : مالحظة • ادل ال دفق               ٧يملئ عمود التب د سرعة الت ادل، ويجب أال تزي  سم من المب

 . مل في الدقيقة١عن 
  .لول بعد عملية الفصل األخيرة وعند قرب الجفاف يبخر المحلول ببطءحيجفف الم. ١٤

 :عملية الترسيب الكهربائي
 . أمبير٠٫١٢ فولط، وشدة التيار ٣٦ُتعاير خلية الطلي على الفولتاج  •
 مول وُتنقل إلى خلية الطلي،٠٫١مل من حمض األزوت ١ُتحل العينة بـ  •
 مول، وُتنقل أيضًا إلى خلية الطلي،٠٫٠٥مل حمض آلور الماء ١ُيضاف إلى البيشر  •
 ، وُتنقل أيضًا إلى خلية الطلي،)أو بروبانول(مل آحول إيتلي ١٠ُيضاف إلى البيشر  •
 .ة لتعمل لمدة ساعة على أقل تقديرُتشغل الخلي •
 نقطة من األمونيا وتترك لمدة دقيقة واحدة لمنع انتقال راديوم من ٢قبل إطفاء الخلية ُيضاف  •

 .قرص إلى محلول
 . بعد انتهاء عملية الطلي، نغسل القرص الستانلس ستيل بماء المقطر ثم بالكحول اإليتلي ثم يجفف •

 ظرف صغير يكتب عليه رقم العينة المخبري ويرسل إلى ويوضع القرص الستانلس ستيل في.١٥
 .[3] لعّدجل امخبر مطيافية ألفا أل

 وسوف تستمر التجارب حتى نصل إلى بعد عدة تجارب جيدًاُجربت الطريقة وأعطت مردودًا : مالحظة
  .اعتماد الطريقة

   النماذج الحرآية الحيوية لقياس الجرعة الداخلية-٧
سان          يمكن أن تحدث اندخاالت    ال، المسلك        .  النكليدات المشعة خالل عدة مسالك في جسم اإلن ى سبيل المث عل

ا في النظام                   الرئيس لالندخال في التعرض المهني هو االستنشاق، على الرغم من أن ترسب جزء من مادة م
ا يمكن أن تحد    . التنفسي سينتقل إلى الحنجرة ويبتلع معطيًا الفرصة لالمتصاص في المجرى الهضمي             ث آم

سليم              اندخاالت بواسطة االبتالع مباشرة، آما     د ال ر الجل إن . أن بعض النكليدات المشعة يمكن امتصاصها عب
  .[7] )٥الشكل (إصابة الجلد بخدوش أو جروح أخرى يمكن أن يؤدي أيضًا إلى اندخاالت للنكليدات المشعة

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  واإلخراجنتقال مسالك االندخال واال: ٥الشكل
  
  
  
  
  
  
  

سي،              از التنف يعتمد االمتصاص في الدم على الصيغة الفيزيوآيميائية للنكليد المشع المترسب في الجه
د                   ة، وهي بالتحدي وفر معلومات نوعي إال أن هناك بارامترات امتصاص افتراضية معطاة عندما التت

  :األنواع التالية
سريع  - صاص ال ي تنتق :Fاالمت وع الت و الن از   وه ن الجه سهولة م شعة ب بة الم اد المترس ه الم ل في

دره     % ١٠٠التنفسي إلى سوائل الجسم، حيث يمتص    وجي ق  ١٠من المادة المشعة بعمر نصف بيول
  .[1]وتندرج تحت هذا النوع آل مرآبات اليود والسيزيوم. دقائق

دل  - شعة بمع :Mاالمتصاص المعت بة الم اد المترس ه الم ل في ي تنتق وع الت و الن ن  وه دل متوسط م
من المادة المشعة بعمر نصف بيولوجي قدره % ١٠الجهاز التنفسي إلى سوائل الجسم، حيث يمتص      

وم              . يوم١٤٠بعمر نصف بيولوجي    % ٩٠ دقائق و  ١٠ ات الرادي وع آل مرآب ذا الن درج تحت ه وتن
 .[1]واألمريشيوم

ر     وهو النوع الذي تكون فيه المواد المشعة مترسبة   : S البطئ   االمتصاص -  سي غي از التنف  في الجه
ائق   ١٠فقط من المواد المشعة يمتص بنصف عمر بيولوجي مقداره          % ٠٫١منحلة نسبيًا حيث أن       دق

داره      % ٩٩٫٩و وجي مق ام بطئ       ٧٠٠٠يمتص بعمر نصف بيول شكل ع وم، ويكون االمتصاص ب  ي
  .[1]تحت هذا النوع آل مرآبات اليورانيوم والبلوتونيومجدًا وتندرج 

 البول

 زفير

 إزالة دخيلة

 شهيق

 البراز



 

تصاص هذه تقابل صفوف االستنشاق التي تعبر عن االحتباس في المنطقة الرئوية وهي              وأنواع االم 
  :آمايلي
  . أيام١٠أقل من : Dصف االستنشاق  -
 .  يوم١٠٠ أيام إلى ١٠من : Wصف االستنشاق  -
   .  يوم١٠٠أآثر من : Y صف االستنشاق -

  .)١( إلى الدم من األمعاء الدقيقة)األخذ(القبط  تعبر عن ١fوإن القيمة 
  : معامالت الجرعة

لنكليدات مشعة  معامالت الجرعة الندخاالت االبتالع واالستنشاق لتقييم الجرعة الفعالة المودعة ترد
 وهي لمسارات معينة لالندخال، واليمكن استخدامها مباشرة لتقييم الجرعات ١- أفي الجدول مختارة

اآن ال دم من أم ى ال ال إل دم أو من االنتق ن داخل ال دمن الحق ر الجل . جروح أو من االمتصاص عب
ة                ة المختلف وبالنسبة للعديد من النكليدات المشعة وردت معامالت الجرعة ألنواع االمتصاص الرئوي

  .[1] المختلفة١fولقيم 
  
   تفسير القياسات-٨

دات المشعة الموجودة                 ة النكلي وفرت طرائق القياسات المباشرة أو غير مباشرة معلومات حول آمي
أخوذة من                   في الجسم    ة أو م ة بيولوجي ة، أو في عين سجة معين أو في أجزاء من الجسم آأعضاء أو أن
ة  .  هذه البيانات يكون لتقدير اندخال النكليد المشع للعامل      استعمالإن  . بيئة العمل  وإن النماذج الحرآي

ي  ذي يل زمن ال ة من ال ي اإلخراج آدال شاط ف ات الجسم والعضو، والن ي تصف محتوي ة الت الحيوي
ذا   ًا له ستخدم جميع ل، ت ان العم روف مك دخال بظ ربط االن ي ت رض الت اذج التع دخال، ونم االن

 .[1]الغرض
، حيث يقسم على الجزء     M)(ويجري تقدير االندخال من محتوى الجسم أو معدل اإلطراح المقيسان           

m(t)   ل سم آك ي الج بس ف ر ( المحت اس المباش سم    ) القي ن الج ه م م إطراح ذي ت ر (أو ال اس غي  القي
  :بعد االندخال، وفق العالقة التالية) عادة باأليام (tعند الزمن ) المباشر

M (Bq)  / m(t) (Bq per Bq) = (Bq) I  
ة ة قيم ستطيع معرف ة    m(t) ون ة للوقاي ة الدولي ن الهيئ صادرة ع ة ال داول الدوري ى الج الرجوع إل ب

   .ICRP(78)اإلشعاعية 
  :ندخال من العالقة التاليةوتقيم الجرعة الفعالة المودعة بعد تقدير اال

C.E.D.  (Sv) = I  (Bq) ×e(g)j  (Sv/Bq)  
  .[1]١-معامالت الجرعة لنكليدات مشعة مختارة من الجدول أ e(g)j ونستطيع معرفة قيمة

  :  ٢٣٤ و٢٣٨مثال عن تقييم الجرعة الفعالة المودعة لنظيري اليورانيوم 
  :المسألة

ة سنوية     (ال مناجم الفوسفات    تم أخذ عينة إطراح بولي يومي ألحد عم        ، جرى   )يخضع لمراقبة دوري
  فأعطتتحليل العينة تحليًال آيميائيًا إشعاعيًا 

   ٠٫٣٤ Bq 3-10×  = ٢٣٨  نيومانشاط لنظير اليور
  ٠٫٢٩ Bq 3-10×  = ٢٣٤نيوم اونشاط لنظير اليور

  .= AMAD µm٥وعلى افتراض أن طريق االندخال للعمال هو االستنشاق وأن الـ 
  .Sلى افتراض أن مرآبات اليورانيوم هي األآاسيد غير منحلة لذا ُتعتبر من نوع االمتصاص وع

  : نجد أنICRP(78)الصادرة عن الهيئة الدولية للوقاية اإلشعاعية وبالرجوع إلى الجداول الدورية 
m(t) ٢٣٤ و٢٣٨ لنظري اليورانيوم  = (Bq per Bq) ×10-6٣٫٣  

e(g)j  6-10 × 5.7=  ٢٣٨ لنظير اليورانيوم  (Sv/Bq)  
e(g)j  6-10 × 6.8 = ٢٣٤ لنظير اليورانيوم  (Sv/Bq)  

  .٢٣٤ و٢٣٨قيّم الجرعة الفعالة المودعة لنظيري اليورانيوم 
  :الحل
  .٢٣٨قييم الجرعة الفعالة  المودعة لنظير اليورانيوم ت: أوال

I238 = 0.34 × 10-3 / 3.3 × 10-6 =  103.03 Bq 
C.E.D. 238 = 103.03 × 5.7 × 10-6 = 0 .59 × 10-3 Sv  

  .٢٣٤تقييم الجرعة الفعالة  المودعة لنظير اليورانيوم : ثانيًا



 

I234 = 0.29 × 10-3 / 3.3 × 10-6 =  87.88 Bq 
C.E.D. 234 = 87.88 × 6.8 × 10-6 = 0.60 × 10-3 Sv  

  .٢٣٤ و٢٣٨ُتجمع الجرعة الفعالة  المودعة لنظيري اليورانيوم : ثالثًا
C.E.D = C.E.D. 238 + C.E.D. 234 

C.E.D = 0 .59 × 10-3 + 0.60 × 10-3 = 1.19 × 10-3 Sv  
  :[2]إن التعرض المهني ألي عامل يجب أن يراقب بحيث التتجاوز الحدود التالية

 . في السنة آقيمة متوسطة على مدى خمس سنوات متعاقبةmSv 20الجرعة الفعالة تبلغ  •
 ).حالة استثنائية(سنة من السنوات الخمس  في أي mSv 50جرعة فعالة تبلغ  •
وبحيث تبقى الجرعة الفعالة الكلية لذلك العامل ضمن الخمس سنوات المختارة للمتوسط أقل من  •

.100 mSv  
ايير أو    ل المع ستوفي آ ة ت ة وآافي ة شخصية مالئم دات وقائي زود بمع ال الت ضمن للعم ويجب أن ي

  :المواصفات وتشتمل
 . وقفازات ونظارات ودروع واقية لألعضاءمالبس وقائية مثل مرايل •
  .[2]معدات تنفس وقائية جيدة، ويجب أن تفحص على فترات منتظمة •

 :معامالت الجرعة والترآيز المشتق للهواء
ي     e(g)j معامالت الجرعة١-   يعطي الجدول أ ارة الت  وتراآيز الهواء المشتقة لنكليدات مشعة مخت

 على أساس حد      DACsسبت تراآيز الهواء المشتق     لقد حُ . العملغالبًا ماتكون ذات أهمية في مكان       
اري  ٢٠٠٠ في السنة، وزمن عمل يبلغ mSv 20الجرعة الفعالة   ساعة في السنة، ومعدل تنفس عي

شاط                    / ٣ م ١٫٢ واء ذات القطر الحرآي الوسطي للن اة لجسيمات اله  (AMAD)ساعة، وهي معط
  .µm[1] ٥إلى١قيمتها من 

    
  
  

 
  

  مخطط عام لتفسير نتائج قياسات المراقبة: ٦الشكل 
  )البديل الممكن مبين بالخط المنقط(



 

معامالت الجرعة لنكليدات مشعة مختارة ) ١-أ(جدول 

   
  
  



 

  معامالت الجرعة لنكليدات مشعة مختارة   ) ١-أ(جدول 

  
  .بالنسبة ألنواع امتصاص الرئة:  أِ

  .طر على هذه الصيغةيطبق الق  الستنشاق الغازات واألبخرة فإنه ال:ب
   .  [1]تيوم مرتبط عضويًاي الترOBT – ماء التريتيوم HTO: ج



 

   لنكليدات مشعة مختارة(DACs)تراآيز الهواء المشتقة  ) ٢-أ(جدول 

 
 



 

  لنكليدات مشعة مختارة(DACs)تراآيز الهواء المشتقة  ) ٢-أ(جدول 

  
  .بالنسبة ألنواع امتصاص الرئة: أ
  . [1] يسمح بامتصاص عبر الجلد السليم للهواء الالترآيز المشتق : ب

  



 

  تعاريف.١٠
وي ال راء : Bioassayفحص الحي ستعملأي إج شعة  ي دات الم ة وموضع النكلي وع وآمي د ن  لتحدي
ي الجسم بالقياسات المباشرة /و ها ف ائن الحي(أواحتباس ي جسم الك ة من ) ف ات مادي ل عين أو بتحلي

  .[1]الجسم أو من إطراحه
وذج ا ويالنم ي الحي ذ :Biokinetic model لحرآ دخال، واألخ صف االن ي ي وذج رياض  نم

ك من إطراح من الجسم                          ع ذل ا يتب واالحتباس للنكليد المشع في مختلف أعضاء أو أنسجة الجسم وم
  .[1]بختلف المسالك

وجي  ر النصف البيول الزم:life-Biological halfالعم زمن ال و ال ام  ه وجي آُح لنظ رة بيول جي
ات          % ٥٠ آامل الجسم للتخلص من      نسيج أو  ق عملي من آمية النكليد المشع التي دخلت إليه عن طري

  .[1]اإلطراح وليس بالتفكك اإلشعاعي
دات المشعة      هو عملية : Intakeاالندخال   شاق أو        دخول النكلي ق االستن ى داخل الجسم عن طري إل

ى دا                أخوذ إل شاط اإلشعاعي الم د، أو الن ذا الفعل أو          االبتالع أو من خالل الجل خل الجسم بواسطة ه
  .[1]العملية

  .[1] اندخال وحيد يفترض حدوثه بشكل لحظي:Acute intakeاالندخال الحاد 
دخال المزمن   اال زمن اليمكن افتراضها         :Chronic intakeن ة من ال رة طويل دخال خالل فت  االن

      .بأنها لحظية
دخل بواس        :Uptake )األخذ(القبط    ي ت ى سوائل الجسم           هو العمليات الت دات المشعة إل  طتها النكلي

عبر مجرى التنفس أو مجرى الهضم أومن خالل الجلد، أوهو جزء االندخال الذي يدخل إلى سوائل                 
  .[1]الجسم عن طريق تلك العمليات

شتق   واء الم ز اله شاط    Derived Air Concentration: ترآي ز الن شتق لترآي د م و ح ه
ين، اإلشعاعي في الهواء لنكيد مشع م       واء             ع شق اله ذي يستن وذجي ال محسوب بحيث أن العامل النم

سنوي                      الملوث بنكليد مشع بهذا الترآيز أثناء تنفيذه أنشطة بدنية خفيفة خالل سنة عمل يتلقى الحد ال
ى معامل الجرعة                         ة عل سنوي للجرعة الفعال سيم الحد ال د ويحسب بتق ك النكلي  e(g)j,inhالندخال ذل

ر مكعب    ٢٤٠٠(ستنشقه عامل مرجعي بالغ خالل سنة عمل         وعلى حجم الهواء الذي ا     ، ووحدة   ) مت
  .[1]متر المكعب/ ترآيز الهواء المشتق بكرل

  
  : آلمة الشكر

نشكر السيد الدآتور إبراهيم عثمان المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السورية لدعمه العمل العلمي في 
  .يس قسم الوقاية واألمانالهيئة وآذلك السيد الدآتور محمد سعيد المصري رئ

توجهه بعض ولآما نخص بالشكر السيد الدآتور عبد القادر البيطار لمراجعته لهذا العمل 
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