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 المستخلص 

ز   .)'γ،γ(تقنية قياس معدالت جرعات غاما العالية باستخدام التفاعل النووي     ُقدِّمت في هذا العمل      ة  تتميَّ ذه التقني  ه
اقي الطرق             ةموثوقوسهلة  ورخيصة  بأنها   ا ب أثر به ة التي تت ة والفيزيائي ستقلة عن العوامل الكيميائي ى أ  . وُم ن  إضافًة إل
ة في هذه التقنية    للجرعة الممتصة   ستجابة  اال ة      وصالحة ل   خطي اس الجرعات العالي ععت    .قي ذا العمل       ُش ائق من    في ه رق

ا  .  وقيست نشاطية اإليزوميرات الناتجة بمطيافية غاما60Coمنبع أشعة غاما من اإلنديوم و الكادميوم  ب     ذه  عويرت آم  ه
ا قورنت نتائج          ا   الرقائق الستخدامها آمقياس جرعة آم ة   مع الط  ه ة التقليدي دِّد   و. ريق وزع   ُح شعيع      الجرعة   ت ل الت في حق

  . باستخدام رقائق اإلنديوم

 الكلمات المفتاح 

  .   اإلنديوم و الكادميوم، 60Co، منبع )'γ،γ( التفاعل النووي ،جرعات غاما العالية
  

Measurement of high dose rates of 60Co by gamma activation of 115In and 111Cd foils 
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Abstract 

The high gamma dose rate measurment technique using nuclear reaction (γ,γ') was introduced in this 
work. This technique is cheap, easy, reliable, and independent of chemical and physical factors, which 
affect other techniques.  The response to the absorbed dose in this technique is linear and can be used for 
high dose. Cd and In foils were irradiated using 60Co source and the resulted isomer activities were 
measured using gamma spectometer. These foils were calibrated to be used as dosemeter and its results 
were compared with conventional one. The dose distribution in the irradiation field was determined using 
In foils.     
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  لهدف من العملا
ووي            ل الن تخدام التفاع ة باس ا العالي ات غام دالت جرع اس مع ة قي ل تقني ى  )'γ،γ(نق وريا  إل ى   س ادًا عل اعتم

  .اإلمكانيات المحلية

 مقدمة .١
صناعية        137- والسيزيوم 60-ستخدم أشعة غاما الصادرة عن نظائر مشعة آالكوبالت       ُت ات ال  في العديد من التطبيق
ذه األشعة     .اد القبول العالمي له    يزات معستخدام أشعة غاما    الاأليام تطبيقات جديدة    تظهر مع   آما   ؛والطبية ستخدم ه في   ُت

ة،   ات الطبي يم األدوات والمنتج يمتعق وير    تعق ة وتح ة، معالج ع الفني ظ القط ات، حف اش بعض النبات أخير إنت ة، ت  األغذي
ة              .التلوث البيئي باإلضافة إلى البحث العلمي       معالجة  ،  البوليمرات اد    يجري العمل في مراآز األبحاث العالمي ى إيج عل

واد             أفضل النتائج   الحصول على   و جودة التشعيع    تضمنمعايير دولية    ى تلف الم ؤدي إل وتجنب الجرعة الزائدة التي قد ت
ًا العد   ي .ودقيقعلى نظام قياس جرعة موثوق       يعتمد ضبط الجودة في هذه المنشآت بشكل أساسي       . المعاَلجة د  توفر عالمي ي

ا                   ا أنه ة القياسات آم ى دق في بعض   من أنظمة قياس الجرعة إال أن هذه األنظمة تعاني من بعض المشاآل التي تؤثر عل
شاآل  ى  تالف تمة جديدة   ظ األمر الذي دعا إلى إيجاد أن      ؛المتطلبات الجديدة الستخدامات األشعة المؤينة    األحيان ال تفي ب    الم

  ]٢-١ [التطوراتتواآب الحالية و

اس الجرعة                 تطبق ح  ا من مراآز البحث، مجموعة من الطرق لقي سورية، وغيره ة ال ة الذري ة الطاق اليًا في هيئ
اس      ] ٣[ ر نظام فريكه  يوفِّ. الممتصة سواًء بهدف ضبط جودة التشعيع أو بهدف معايرة المنابع المشعة           ة لقي يلة موثوق وس

د    الجرعة الممتصة في الماء، باالعتماد على تفاعل أآسدة شوارد ال     ى شوارد الحدي حديدي في المحلول المائي لحمضه إل
ة     م  صالحيتهإال أن   . اإلشعاع المؤين تحفيز من   ب ة العوامل التالي    ؛  غراي 400 – 40مجال الجرعة       -  :شروطة بجمل
صادرة أ     -  ؛ ثانية\ غراي106  األعظميالجرعة معدل    - ات ال ى  طاقة الفوتون درجة حرارة     -؛ MeV 0.6من  عل
شوائب           آما   . درجة مئوية  60-10التشعيع ضمن المجال    لمحلول أثناء   ا شدة بوجود ال ه ب ول فريك و ب   يتأثر محل ز  ول تراآي

  . قليلة، خاصة العضوية منها

ور             اعتمادًا   الكلوروبنزنمحلول  ُتقاس الجرعة باستخدام     شكيل حمض آل ى ت على التحلل اإلشعاعي الذي يؤدي إل
ن المقاييس بشكل أساسي من محاليل منزوعة األوآسجين          تتكوَّ .]٤[يتانولي للكلوروبنزن الماء ضمن المحلول المائي اإل    

شكلة         عبُِّت. للكلوروبنزن في اإليتانول   اء المت ور الم اس          ي المق ر آمية حمض آل صها المقي إال أن . سة عن الجرعة التي امت
دل  -؛  يغا غراي  م 2 غراي وحتى    10مجال الجرعة    -: شروطة بجملة العوامل التالية    م صالحيته   األعظمي   الجرعة  مع

  .استجابة هذا المقياس للجرعة غير خطية.  MeV 0.6من على طاقة الفوتونات الصادرة أ -؛ ثانية\ غراي106

ا   هذه األنظمة   جميع  أن  ُيالَحظ   اني من     وغيره ا عن                  تع ى عجزه دًا ومتنوعة باإلضافة إل رة ج ود آثي شاآل وقي م
ا   البحث عن طريقة جديدة    استدعى  وهذا ما   . قياس الجرعات العالية   سابقة وتمكِّ   تنتفي فيه شاآل الطرق ال اس    م ا من قي نن

ذا العمل      الجرعات العالية ألشعة غاما    ه في ه نقدم   .  وهذا ما سنقوم ب ة       حيث س ا العالي اس معدالت جرعات غام ة قي تقني
ووي  تخدام التفاعل الن شاآل الطرق ال .)'γ،γ(باس ل م ة آ ذه التقني ع ه ي م ي محطة . سابقة حيث تنتف شعيع ف أجري الت

ة                       60Coالتشعيع بـ    سم الهندسة النووي ا في ق ة غام ى مطيافي ُأجريت  .  في قسم تكنولوجيا اإلشعاع وأجريت القياسات عل
  .باللوح الواقيالمسمى المقابل لمنصة المنابع المرفوعة و األمامي على اللوحمعظم عمليات التشعيع  في هذا العمل 

  مةالمصطلحات المستخد .٢
ات      بأنَّ  في نقطة محدَّدة من موقع التشعيع        Φ تدفق الفوتونات التكاملي  :  تدفق الفوتونات التكاملي   فعرََُّي  dNه عدد الفوتون

  .photon.cm-2 ةواحدوُيقدَّر ب. dAتها مساحسطح دائرة تفاضلية مرآزها في هذه النقطة مقسومًا على  علىالواردة 
)         1             (dAdN=Φ  

  . photon.cm-2.s-1 بأنه معدل تغير تدفق الفوتونات التكاملي مع الزمن وواحداته φ  تدفق الفوتوناتفعرََُّي و

)         2             (dtdΦ=ϕ  

  : على الشكل tiمن أجل زمن تشعيع قدره الثابت  φ تدفق الفوتونات و Φ كامليتدفق الفوتونات التتصبح العالقة بين 
)         3                (tiϕ=Φ      



 ٥

  
ر                             الممتصة جرعة ال فعرَُّت ذا الجسم ويعب ة من ه ة المودعة في واحدة الكتل ة األشعة المؤين ا  في جسم ما بأنها طاق عنه

  .J.kg-1 التي تساوي Gyبواحدة الغراي 
)         4             (dmdED =  

  : د بالعالقةحدَّ فُيالممتصةأما معدل الجرعة 
)         5    (dtdDrateDose /=  

  :  من الشكلti هاشعيع قدرمدة تالقة بين الجرعة و معدلها من أجل من أجل معدل جرعة ثابت تصبح الع
)         6       (tirateDoseD ×=  

   )γ،'γ(غاما العالية باستخدام التفاعل النووي ة تقنية قياس معدل جرعاألساس النظري ل .٣
ذا العمل       تعتمد الطريقة المق   ة في ه دأ ال دَّم شيط  مب اوي تن ووي    أي الغم رَّ يُُحيث  . )'γ،γ(التفاعل الن   حساس  آاشف ض ع

ا م  عة غام سبِّمألش و ا ي ارة ن ارة   . اهب إث واة الُمث شع الن ا ُت ات غام ل     وفوتون صف طوي ر ن ز بعم سمَّى  تتمي سبيًا وُت ن
اس   . ]٨-٥[يزوميرباآل شاطي ُتق ا   يزوميراآلة  ن ة غام الي    بمطيافي وى    ُيحدَّد   وبالت ار عدد الن ه يمكن حساب    ةالُمث دفق   ومن ت

الي         ا الممتصة وبالت ر                .الجرعة فوتونات غام شاطية اإليزومي اس ن ق قي اس الجرعة عن طري ذا ُتق ذه  ينتفي في     . وهك ه
 :التقنية العديد من المشاآل التي تواجه سابقاتها فهي

ة      تفاعل نووي   تعتمد على    − شوائب (وُمستقلة عن العوامل الكيميائي ة  ال ة    ..)ة،  ، درجة الحموض    ، الرطوب و الفيزيائي
 ؛التي تتأثر بها باقي الطرق ..)، الضوء، درجة الحرارة(

دة    يمكن استخدام المقياس نفسه مر    رخيصة حيث    − ر من           ات عدي رة أآب ة أخرى بمجرد االنتظار لفت  أضعاف  ثماني
 ؛آليزوميراعمر نصف 

 ؛استجابة هذه المقاييس للجرعة الممتصة خطيةسهلة وموثوقة إذ أن  −
 .م هذه المقاييس لقياس الجرعات العالية ألشعة غاماادستخيمكن ا −
دة                  هذه ال خدمت  اسُت ائج جي الم وأعطت نت ة في الع ر من المراآز البحثي تُ  . ]١٠-٩[ تقنية بنجاح آبير في آثي  خدمحيث اس

يجة التفاعل   التشعيع بنتعند  رقائقالنشَّط هذه إذ تُ . الكادميوم واإلنديوم على نطاق واسع آكواشف غاما على شكل رقائق         
ار نصف         ومشّكلًة آيز ) 'γ،γ(النووي   ادميوم و  48.6ميرات مشعة ذات أعم ة للك ديوم  4.48 دقيق صدر   .  ساعة لإلن حيث ُت

ـ  336.32(و) 111mCd لـ keV 245.06و   150.54 ( التالية المميزة خطوط غاما ومنديواإل كادميومآيزوميرات ال ) 115mIn ل
ـ 391.79(و اس الجر .)113mIn ل ات  ُتق شعيع الرقاق ر ت ة عب ذه التقني ة به ة  ع راد بالجرع دها الم شاطيتها  تحدي اس ن م قي ث

  . بمطيافية غاما
لذا فإن هذه التقنية تعتمد قياس .  عن طريق قياس نشاطية اإليزوميرالغماويالتنشيط ُتقاس الجرعة بتقنية 
آما . راءات قياس النشاطية و المعامالت المؤثرة فيهاسُتبيَّن في الفقرات الجزئية التالية إج. نشاطية اإليزومير أساسًا لها

وللوصول إلى . النشاطية المتحرضة في الرقاقاتو في موضع التشعيع الغماويالتدفق  ما بين ةالرياضيالقة سُتشتق الع
    . التبريد و التشعيع،القياسهذه العالقة ال ُبدَّمن إدخال مجموعة من التصحيحات المرتبطة بفترات  آلٍّ من 

   اآليزومير أثناء القياس تفكك ١٫٣
ة عمر                              اس من مرتب دَّة القي دما تكون ُم ك باإلعتبارعن يتفكك اآليزومير أثناء قياسه على مطيافية غاما وال ُبدَّ من أخذ ذل

  : يتفكك اآليزومير أثناء قياسه وفقًا للمعادلة العامة الشهيرة. ُتبيِّن هذه الفقرة التصحيح الُمقابل. نصف اآليزومير
)         7             (teNtN λ−= 0)(  

ا تمكِّ ة نن ي العالق ة ف ر المتفكك وى غي دد الن ع ع ة، من توق ا إال أنالرقاق شكلهه الي محدوداب تخدام  ة الح سبب االس دم ب ع
ة        إمكانية ر المتفكك وى غي ا       قياس عدد الن ة غام ى مطيافي اس    .  عل وى عدد ال  إن قي ة ممكن و    ن سهولة عن طريق     المتحلل ب

ة   عدد ال لذا سنحسب نظريًا ما يمكن قياسه تجريبيًا وهو . قياس اإلشعاع المرافق للتحلل    وى المتحلل ين   ΔNن ين اللحظت  t ب
  :)قياسلحظة انتهاء ال( t+taqو ) الرقاقة المشعةلحظة بدء قياس (

)         8             ()1()()()( aqt
aq etNttNtNN λ−−=+−=Δ  

  :نميِّز هنا بين حالتين



 ٦

2/1ttaq(عمر نصف النظير المشع المقيس  من ًا أصغر آثيرtaqالقياس   ُمدَّة   -ىالحالة األول  ًا أن   :  )>> وهذا يعني فيزيائي
ار      . القياسعدد النوى المشعة المتحللة أثناء القياس ال متناه في الصغر بالمقارنة مع عددها لحظة بدء                 أو بكالم آخر اعتب

  :وبالتالي والثاني من المنشور؛ لواالآتفاء بالحدين األواألسي تابع نستطيع نشر ال تفاضليًا ΔNالمقدار 
)         9             (aqttNN )(λ=Δ  

ويض      ة وتع ب العالق ادة ترتي dttaqبإع ص = ى نح طالحًا       ل عل سمى اص ذي ي زمن ال ع ال ل م دل التحل شاطية  مع الن
  :اإلشعاعية

)         10       (( ) )(tNdtdNtA λ==  

  .من خالل قياس عدد التحلالت في واحدة الزمن وهو ما اصُطلح على تسميته بالنشاطيةtN)(وهكذا نتمكن من قياس
  

من مرتبة عمر النصف آما هو الحال من أجل قياس نشاطية رقائق  اإلنديوم  taqالقياس  ُمدَّة -ثانيةلحالة الا
وهذا يعني فيزيائيًا أن جزءًا آبيرًا من المادة المشعة تتحلل أثناء القياس وال يمكن اعتبار . والكادميوم في هذا العمل

)(وُيحسب المقدار.  تفاضليًاΔNالمقدار  aqtN) وفقًا للمعادلة6في هذه الحالة انطالقًا من العالقة ) لحظة بدء القياس :  
)         11             ()1()( aqt

aq eNtN λ−−Δ=  

  : أو
)         12             ()1()( aqt

aq eNtA λλ −−Δ=  

من تحديد نشاطية النظير المشع انطالقًا من قياس فوتونات اإلشعاع ) 12(ستخدام العالقة وهكذا نتمكن با
. الحي لتجميع الطيفزمن على مطيافية غاما بالtaq  القياستُُحدَّد ُمدَّة  . الصادرة عنه والتي ُتقابل التفكُّكات الجارية فيه

  : المدروس في الطيف المقيس وفق العالقةمميزة لآليزوميرالخط غاما  قمة عمليًا انطالقًا من مساحة ΔNبينما ُيحسب 
)         13             ()( IAreaSN a ε=Δ  

ون  Sa آثافة إصدار فوتون غاما وI المردود المطلق للكاشف من أجل الطاقة المميزة لآليزومير و      ε : حيث ذاتي لفوت ا   معامل التوهين ال  غام
  . في طيف غاما المقيسالمميزة لآليزوميرقمة خط غاما   مساحة - Areaمقيس؛ ال

لحظة في الرقاقة  نحصل على قيمة النشاطية اإلشعاعية لآليزومير 12 في العالقة 13وهكذا بتعويض العالقة 
  .A(taq)القياس ء بد

  التوهين الذاتي في الرقاقة ٢٫٣
تكون .  طريق قياس شدة هذه األشعةمواد المشعة السميكة عنقياس نشاطية العند التوهين الذاتي  مشكلة ظهرت

اة محددة موجودة في نوعن فوتون غاما الصادرالمادة المشعة مما يجعل احتمالية تفاعل  في النوى متوضعة فراغيًا
ة نفسها يؤدي اة محددة مع العيننوعن فوتون غاما الصادر إن تفاعل . العينة مع باقي ذرات العينة نفسها مقدارًا ملحوظًا

يزداد .  معامل تصحيح خاص بالتوهين الذاتيالقياساتمعالجة نتائج  لهذا السبب فيُيستخدم . شدة هذه األشعةإلى توهين 
 ستنتج هذا المعامل عادًةُي. التوهين مع ازدياد العدد الكتلي للمادة من جهة وانخفاض طاقة الفوتونات من جهة أخرى

إال أنه من الممكن استخدام عالقة تقريبية مثل  .ببة للتوهين بواسطة طرق مونتي آارلوبإجراء محاآاة للعمليات المس
]١١[:   
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ديوم الطبيعي    keV 336.2 من أجل الطاقة 0.01 معامل التوهين الخطي في المادة ويساوي μl سماآة الرقاقة و x : حيث   0.21 و  في اإلن
  . ]١٢[ في الكادميوم الطبيعي keV 245.4من أجل الطاقة 

القيم المختلفة لمعامل التوهين الذاتي في رقاقات اإلنديوم والكادميوم من أجل السماآات  ١الجدولبيِّن ي
  .المستخدمة في هذه التجربة



 ٧

  . الذاتي في الرقاقات المستعملة قيم معامل التوهين :1جدول ال

 8 7 6 5 4  3 2  1  ممالسماآة 
 1.46 1.40 1.34 1.28 1.22 1.16  1.1١  1.05 اإلنديوم
     1.49  1.36  1.23  1.11  الكادميوم

   التبريدتفكك اآليزومير أثناء ٣٫٣
جرى بعد ُمضي إن نشاطية اآليزومير لحظة انتهاء التشعيع أآبر منها لحظة بدء القياس و ذلك ألن القياس 

يمكن تحديد نشاطية اآليزومير . ُيسمى هذا الفاصل الزمني ُمدَّة التبريد. فاصل زمني تفكَّك فيه عدد من نوى اآليزومير
 ببساطة بتطبيق قانون التفكك اإلشعاعي لنحصل Aaq انطالقًا من قيمتها لحظة بدء القياس Airrلحظة انتهاء التشعيع 

  :على
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   .ُمدَّة التبريد tcحيث 

  . الصادرة عنهاغاما انطالقًا من قياس فوتونات التشعيعانتهاء لحظة  Airr  رقاقةلا يةنشاطوهكذا ُبيِّنت طريقة حساب 

   تراآم اآليزومير أثناء التشعيع ٤٫٣
وفقًا للتفاعل ) عالية الطاقة( تفاعل نوى الرقاقة مع فوتونات غاما القاسية يتشّكل اآليزومير أثناء التشعيع نتيجة

. و يتراآم بمحصلة التشكُّل و التفكُّك حتى الوصول إلى حالة التوازن.  يتالشى نتيجة التفكُّك الطبيعيو )'γ،γ(النووي 
  :  بالعالقةRل نوى اآليزومير ل تشكُّعدَُّمُيعطى و

)         16             (ϕσ0NR =  

دفٍق    - ϕ: حيث ات   ت ا   فوتون ة؛     غام ووي   للتفاعل     المجهري    المقطع العرضي    - σالعالي ة        -N0؛)'γ،γ(الن ة القابل وى الرقاق للتفاعل    عدد ن
  . لحظة بدء التشعيع

؛ أما عدد   ]٩[ 115Inللـ σ=9.7×10-32cm2  و 111Cdللـ σ=2.6×10-32cm2تبلغ قيمة المقطع العرضي لتفاعل التنشيط       
  : فُيحسب من العالقة رقاقةنوى ال

)         17             (aA mwaNN =0  

  . الوفرة الطبيعية للنظيرa عدد أفوغادرو وNA للعنصر، ذرية  الكتلة الma آتلة الرقاقة، w :حيث

 سيكون من رقاقة أي أن تدفق الفوتونات على الBq 1014  من مرتبةيةنشاطب 60Coعمل منبع في هذا الاسُتخدم 
 32-10 آما سيكون المقطع العرضي لتفاعل اإلثارة من مرتبة) ابسبب صغر سطحه( على األآثر s-1cm-2 1011مرتبة 

barn . وبالتالي فمهما . 18-10  من مرتبةميريةرقاقة إلى السوية اآليزو ال من واحدةنواةانتقال وبالتالي سيكون احتمال
 أي أننا .)مرة 1010بـ أقل (ها االبتدائي صغيرًا جدًا بالمقارنة مع عددثارة استمرت عملية التشعيع يكون عدد النوى الم

  . ثابتًاR يكون معدل التفاعل وبذلكثابتًا، رقاقة  لنوى الاالبتدائينستطيع وبدرجة تقريب جيدة اعتبار العدد 
بسبب من جهة أخرى  بسبب عملية التشعيع وينخفض Rبمعدل من جهة يتزايد اإليزميرات المشعة دد ن عإ
  : هاتين العمليتين، فيكونآمحصلة لتراآمة  الماإليزميرات لعدد Nirrسنرمزبـ . إلشعاعيفكُّك اعملية الت

)         18             (dtNdtRdN irrirr λ−=  

  :نحصل علىوبفرض أن مبدأ الزمن هو لحظة بدء التشعيع بحل هذه المعادلة 
)         19             (λλ RetN t

irr )1()( −−=  

  : tir التشعيعانتهاء  لحظة رقاقةلا يةكون نشاطتو
)         20  ()1()( 01
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irirr eNtNA λϕσλ −−==  
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يِّن   ذه  ُتب ة   ه ة تابعي شاط  العالق ة لا يةن اء  لحظة   Airr رقاق شعيع انته irtNكل من   ل الت ,,,0 ϕσ  .      ات ه في حال ثب وُيالحظ أن
irtNمالت  االمع ,,,0 σ إن دفق   Airrف ع الت ردًا م ب ط اوي تتناس ف   الغم تجابة الكاش ل اس الي ُتمثِّ سة  و بالت دفق المقي للت

ة (عدد نوى   إن قيمة هذه اإلستجابة تتناسب طردًا مع        فirt,,ϕσ مالتاثبات المع  في حال و .لمطبَّق ا الغماوي ة  )آتل  .  الرقاق
ϕσثبات المعامالت  وفي حال  ,,0N           ة     . فإن قيمة اإلستجابة تزداد مع ازدياد مدة التشعيع حتى حد معين و هكذا نجد إمكاني

irtNة بزيادة آل من زيادة اإلستجاب    .ويمكن اإلستفادة من ذلك تجريبيًا عند قياس التدفقات المنخفضة0,

عندما تزداد مدة التشعيع ألآثر من أربعة اضعاف عمر النصف تميل النشاطية لإلشباع و اإلستقرار رغم زيادة 
  :  مدة التشعيع و نحصل على النشاطية المشبعة وفقًا للعالقة

)         21             (ϕσ0NAsat =  

ك              ة و ذل شعيع طويل دة ت يمكن حساب النشاطية المشبعة انطالقًا من النشاطية المقيسة لحظة نهاية التشعيع دون الحاجة لم
  : 20ة باستخدام العالق
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ويحسب بقسمة النشاطية ) أو النوى(واحدة الكتلة وهو بالتعريف نشاطية مفهوم النشاطية النوعية ُيستخدم أحيانًاً 
  :الكلية على آتلة المادة وفقًا للعالقة

)         23       (wAorNA wn // == αα  

ين         ١٧عالقة و العالقة    ه ال يتتبيَّن من هذ   ا ب ة في                 التناسب الثابت م شاطية النوعي وى والن ة في واحدة الن شاطية النوعي الن
  .  الكتلةةواحد

   للنشاطية الغماويتابعية التدفق  ٥٫٣
اس   تجريبيًا انطالقًا من  الغماويطرق تحديد التدفق    المقيسة و   للنشاطية الغماويتابعية التدفق   ُتبيِّن هذه الفقرة     شاط قي  ةين

  :  نجد٢٠العالقة بإعادة ترتيب . رقاقةلا
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دفق         .  المقيسة  للنشاطية الغماويتابعية التدفق   ُتمثِّل هذه العالقة     ة أن الت اوي ُيالحظ من هذه العالق  يتناسب طردًا مع       الغم
01 NAلذا. ، أي مع نشاطية األيزوميرالنوعية المقيسة و ليس مع النشاطية المطلقة و ذلك من أجل زمن تشعيع ثابت :  
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شاطية        ننا  إ ، إذ ويغماُتشكِّل هذه العالقة األساس الذي يقوم عليه قياس جرعة غاما باستخدام التنشيط ال             اس آل من الن   بقي
تتضمَّن هذه العالقة معامل تصحيح        .التالي الجرعة ب و الفوتونات تدفق   حساب؛ سنتمكن من    tir التشعيعو ُمدَّة   1nαالنوعية

  : اليتينُيمكن تبسيط هذه العالقة في الحالتين الخاصتين الت. خاص بالزمن وهذا ما يجعلها ُمعقَّدة قليًال
  :  الحالة األولى −
ر     ٠٫٤من أجل أزمنة تشعيع منخفضة ال تتجاوز          شر الحد األسي       يمكن   :  من عمر نصف اآليزومي )(ن irte λ−    اء و االآتف

  : لنحصل علىبالحدين األول والثاني من منشور ماآلوران 
)         26             ()(1 λσαϕ nirt =Φ=  

 من   ٠٫٤خطية من أجل أزمنة تشعيع ال تتجاوز        النوعية   التكاملي للنشاطية    الغماويأن تابعية التدفق    هذه العالقة   توضح  
  . عمر نصف اآليزومير

  :الحالة الثانية −
دها يمكن   و عن .  تبدأ حالة اإلشباع بالظهور    عمر نصف اآليزومير  أربعة أضعاف    تتجاوز   طويلة  من أجل أزمنة تشعيع      

)(الحد األسيإهمال  irte λ− لنحصل على:  
)         27                          (σαϕ 1n=  
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ذه توضح  دفق ه ة الت ة أن تابعي اويالعالق شاطية الغم ة  للن ة النوعي باعخطي د اإلش أ المرتكب في التقريب . عن إن الخط
ة ال ىحالتين األوللل اس التجريبي    يتجاوز   والثاني ا في         ).%5( خطأ القي ستفاد منهم دًا وُي سيطتين ج ين ب اتين العالقت إن ه

  . آثير من الحاالت

  حساب التدفق النسبي ٦٫٣
 الغماويفمثًال عند دراسة تابعية التدفق . تنتفي حاجة الحصول على قيم مطلقة للتدفق في آثير من التجارب

وهذا ما جعل من األجدى الحصول على قيم .  معرفة شكل التابعية وليس القيم المطلقة للتدفقفكون الهدلإلحداثيات ي
 تحتوي عالقات. حيث ُتختزل أثناء تحديد القيم النسبية معامالت آثيرة مما يجعل عملية الحساب أيسر وأدق. نسبية

ونظرًا ألن هذه المعامالت ثابتة جزئيًا أو آليًا . ةعلى مجموعة معامالت يتكرر حسابها لكل رقاقة في آل تجربالحساب 
 في تجربة ُمحدَّدة بشكل عام بتسمية riφُيحسب التدفق النسبي . في آثير من الحاالت فمن األفضل عرض القيم النسبية

. المرجع في هذه التجربة لنظيرتها في الرقاقة Xi  ومن ثم ُتنسب نتيجة قياس أي رقاقة Xrefإحدى الرقاقات مرجعًا  
 اتالعالقعتمادًا على  النسبي لكل رقاقة االغماوي في تجربة ُيحسب التدفق نعندما تكون ُمدَّتي التشعيع والقياس ثابتتي

  :آالتالي ١٥ و ١٣
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refccic:حيث ttt −=Δ  تبريد الرقاقة ي بين ُمدَّتالفرقXiالمرجع والرقاقة  Xref و ،(ΔN/w)الرقاقة مقسومًا على آتلة الرقاقة  صافي عد .  

د                     ى تحدي ة الحساب التي اخُتزلت إل ر لعملي لٍّ من   يتبيَّن من هذه العالقة التبسيط الكبي ا        مساحة : ُآ ة خط غام صافية  قم ال
ر   يس        المميزة لآليزومي ه و مُ       المدروس في الطيف المق ده   و وزن ى             . دَّة تبري ا أدى إل رة م امالت آثي حيث اخُتصرت مع

  . تيسير العمل و تحسين دقته

  حساسية ال ٧٫٣
ذه االستجابة                 دار المسبب له ة المق ى قيم سبة إل اس بالن . ُتعرَّف الحساسية بشكل عام بأنها قيمة االستجابة التي يبديها المقي

ة        لغماوياوتعطى قيمتها من أجل نظام قياس الجرعة بكواشف التنشيط           شاطية النوعي شبعة      بنسبة قيمة الن ة الم ى  الكتلي إل
  :]٩[مقدار الجرعة المحرِّضة 

)         29             (DS satw /α=  

   من اإلنديوم والكادميوم المعدنيين الرقائق تحضير .٤
) mm 18×1(أقراص ١٠ على شكل %99ين ت النقيوممن مادتي اإلنديوم والكادميمحليًا  الكواشف رتضُِّح

رقائق أخرى آما اسُتخدمت .  غرام٢ن الرقاقة منها حوالي  و آان وزلكادميوممن ا) mm 22×1(و ١٠إلنديوم من ا
 ).mm 1,2,3,4( وبسماآات mm 18 للمعادن والكيماويات في الصين قطرها Han Billionمن اإلنديوم من شرآة 
. بعاد قبل استخدامهالتحقق من تطابق الرقائق المصنعة من مادة واحدة و التي لها نفس األرارية لسُيجرى اختبار التك

يهدف هذا االختبار إلى التحقق من تطابق النتائج التي نحصل عليها باستخدام الرقاقات التي لها نفس المادة والسماآة 
   .والقطر

تضم المجموعة األولى رقاقات اإلنديوم الُمحضَّرة . ات ثالث مجموعات من الرقاقالختبار التكراريةُحضِّرت 
وتضم الثالثة رقاقات . mm 2وتضم الثانية رقاقات اإلنديوم المستوردة ذات السماآة . 1mmمحليًا ذات السماآة 

 بجانب بعضها لتغطي أصغر واقيلوح الالعلى ُشعِّعت رقاقات آل مجموعة على حدًى، حيث ُوضعت  .الكادميوم
تتعرَّض تبعًا لذلك أي رقاقة من نفس المجموعة . التي تبلغ الجرعة عندها ذروتها" ذ" جوار النقطة كنة فيمساحة مم

وُحسبت قيم التدفق النسبي في هذا الجزء من العمل مرجعًا " ذ"الرقاقة الموضوعة في النقطة اعُتبرت . لنفس الجرعة
ُحدِّد تباين قيمة التدفق لكل عينة في المجموعة عن القيمة . 28في باقي رقاقات المجموعة بالنسبة لها وفقًا للعالقة 

  : الوسطى وفقًا للعالقة
)         30             (meanrmeanrriri ϕϕϕδϕ /−=  

  .  متوسط قيمة التدفق النسبي لجميع رقائق المجموعة-meanrϕ :حيث



 ١٠

ر ُي دار  عبِّ ة     riδϕ المق اين استجابة الرقاق ات في        i  عن تب ع الرقاق ستخدمه   المجموعة عن متوسط استجابة جمي ذا سن ، ل
ى  ر عل ا  آمؤش ا بينه ات فيم ذه الرقاق اين ه دار. تب يم المق اوز riδϕإن ق م تتج ات % ٥ ل ع الرقاق يَّن أن . لجمي ذا يتب وهك

ا يعني   يعطي نفس النتيجة؛  ) مادة، قطر، سماآة(صفات استخدام رقاقات بنفس الموا   ين من     م ا سنكون واثق ة   أنن تكراري
  .يجة القياس بغض النظر عن الرقاقة المستخدمةنت

 ) 'γ,γ(التطبيق التجريبي لتقنية قياس معدل جرعة غاما العالية باستخدام التفاعل النووي  .٥

  عدل جرعة غاما لزمن التشعيع عند ثبات م النوعية نشاطيةالتابعية  ١٫٥
ا         النوعية   نشاطيةالتابعية  ُدرست في هذه الفقرة      دل جرعة غام ة        . لزمن التشعيع عند ثبات مع ائق متماثل عِّعت رق حيث ُش

ة         " ذ"لُمدد تشعيع متزايدة في موقع ثابت        اقي شروط التجرب ى مجموع    اأجريت التج   .  مع الحفاظ على ثبات ب تي رب عل
آل مادة لفترات تراوحت  ُشعِّعت  بحيث.  ساعة 32 دقائق و    7بين  تشعيع  الُمدد  راوحت  ت. اإلنديوم والكادميوم من  رقاقات  

شاط ١٥ة رقاقة باستخدام العالقالُحسبت نشاطية .  أضعاف عمر النصف آليزوميراتها7 و   1/7بين   ًا    و ن ة وفق يتها النوعي
شكال   . آتلة النظير القابل للتنشيط   اعُتبرت آتلة الرقاقة الكلية في حساب النشاطية النوعية و ليس           . ٢٣للعالقة   يِّن ال  ١ نُيب

  .  المنحنيات التجريبية الناتجة٢و 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . النوعية  لزمن التشعيع عند ثبات معدل جرعة غاما في رقائق اإلنديومنشاطيةالتابعية  :١ الشكل
  

ة                   ) اإلستجابة(عية  يتبيَّن من هذين الشكلين أن النشاطية النو       ارب أربع شعيع تق دة ت شعيع حتى م دة الت اد م زداد مع ازدي ت
ى             هذبإجراء المواءمة ل  . أضعاف عمر النصف في آلتا الحالتين      ين المنحنيين بعد تبديل واحدة الزمن من عمر النصف إل

  :تشعيع هي على الترتيبالعالقة بين نشاطية اآليزومير في آل من رقائق اإلنديوم والكادميوم وزمن الثانية نجد 
)         31             ()]1063.4exp(1[316 5

1 irInw t−×−−=α  

)         32             ()]1084.2exp(1[6.19 4
1 irCdw t−×−−=α  

 عند تجاوز زمن ، فهي أسية تسعى نحو اإلشباع22 توابع المواءمة الناتجة جيدًا مع العالقة النظرية تتفق
 من 0.4آما يمكن اعتبارها خطية من أجل أزمنة تشعيع ال تتجاوز . التشعيع أربعة أضعاف عمر النصف لكل آيزومير

 و 115mIn لـ 4.28h(آما تتفق قيم عمر النصف المستنتجة من توابع المواءمة مع القيم المرجعية . عمر النصف
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46.8m 113 لـmCd .(مرة منها في ١٦تائج أن استجابة آاشف اإلنديوم لنفس التدفق أعلى بـ آما يتبيَّن من هذه الن 
  . الكادميوم

  

0.E+00

5.E+00

1.E+01

2.E+01

2.E+01

0 2 4 6 8

t irr , T1/2

α
, B

q/
g

  
  

  . النوعية  لزمن التشعيع عند ثبات معدل جرعة غاما في رقائق الكادميومنشاطيةالتابعية  :٢ الشكل
  

   جرعة غامات ثباسماآة عند ل لةالنشاطيتابعية  ٢٫٥
درج سماآاتها         مجموعة من   على  التدفق و مدة التشعيع     ثبات  سماآة عند   ل ل ةالنشاطيُدرست تابعية    ديوم تت ات إن ثمان رقاق

ادميوم سماآاتها    مجموعة من  وmm 8 حتى 1من  ات آ د حصلنا    .mm 4-1أربع رقاق سماآات   وق ى ال وفرة   عل ر المت غي
ضيد ال ات بتن وق رقاق ضهاف عُش. بع ات فععت جمي ة  الرقاق ث "ذ"ي النقط ي نفس   حي ة ف ل مجموع ات آ عِّعت ُرقاق ُش
ات          . الشروط شاطية المتحرضة في الرقاق ى                    و  ُحسبت الن ا عل لٍّ منه ة آ سمة قيم ر ق سة عب شاطية المقي يم الن ُتنظمت ق اس

ُيبيِّن . سماآة على النشاطية  و هكذا فإن قيم النشاطية المستنظمة ُتبين تأثير ال        . 1mm القيمة المقابلة في العينة ذات السماآة     
  . في رقاقات اإلنديوم والكادميوم للسماآة النشاطيةتابعية  ٤ و ٣الشكالن 

ة في المجال      سماآة عند ل لةالنشاطيتابعية  يتبيَّن من هذين الشكلين و توابع المواءمة أن       شعيع خطي دة الت ثبات التدفق و م
  . ة النظرية المقابلةتتفق هذه النتيجة التجريبية مع العالق. المدروس
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y = 1.0693x
R2 = 0.9983
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   .مدة  التشعيع و التدفق التكامليعند ثبات لسماكة رقاقة اإلنديوم تابعية النشاطية  : ٣ الشكل

y = 0.18x + 0.81
R2 = 0.99

0.9

1.1

1.3

1 2 3

Thickness, mm

re
l. 

A
ct

iv
ity

  

   .اقة الكادميوم عند ثبات مدة  التشعيع و التدفق التكامليتابعية النشاطية  لسماكة رق: ٤الشكل 

  

 الغماويآواشف التنشيط  ستخدامباقياس جرعات غاما  ٣٫٥
شيط               اوي يهدف هذا البحث بشكل أساسي إلى معايرة نظام قياس الجرعة باستخدام آواشف التن عِّعت . الغم ذا  ُش  له

ذه النقطة        "ذ"لنقطة رقاقات من اإلنديوم والكادميوم لمدد متزايدة في االغرض  دل الجرعة في ه غ مع  kGy/hحيث يبل
ة   للتمكن من   من عمر النصف ٠٫٤دد التشعيع أقل من ُماختيرت  .  24 اً  ٢١تطبيق العالق رة تجريبي ذا   .  المختب ر ه اختي

ذا    علمًا بأن . بخطية العالقة وبساطتها ما بين مدة التشعيع والنشاطية المقيسةزه  لتميُّدد التشعيع   لُمالمجال   ه يمكن توسيع ه



 ١٣

ساطتها                       ة و ب ة العالق ى حساب خطي ا تحت اإلشباع و لكن عل ى م ٌل من    سبحُ . المجال إل دفق  الجرعة   آ اوي والت  الغم
  . ة المنحنيات البيانية الناتج٦ و ٥ُيبين الشكالن .  على الترتيب٢٦ و ٦باستخدام العالقتين  لكل رقاقة التكاملي المقابل 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

   .باستخدام رقائق اإلنديومللجرعة الممتصة  التكاملي المقاس الغماويلتدفق اتابعية  :٥الشكل 
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

   .رقائق الكادميوم التكاملي المقاس للجرعة الممتصة باستخدام الغماويتابعية التدفق  :٦الشكل 

  
 التكاملي المقاس والجرعة الممتصة في حالتي الغماويتدفق ة العالقة بين الخطيتتبيَّن من هذه المنحنيات 

 في آل رقاقة الغماويُحسب التدفق ). kGy 50-8( العالية على مجال واسع من الجرعاتو  اإلنديوم والكادميوم
 لم يتجاوز .شعيع مختلفة توأزمنة  ثابتمن أجل معدل جرعة المقاس ثابٌت الغماويالتدفق  و تبيَّن أن ٦بتطبيق العالقة 

نتج هذا . ات الكادميومرقاق من أجل %3.8من أجل رقاقات اإلنديوم و % 7الناتجة لتدفق قيم ااالنحراف المعياري ل
تشعيع التشعيع والتبريد باإلضافة إلى الخطأ في تحديد مكان مدتي آل من تحديد الخطأ الحاصل في التباين من 
  .الرقاقات
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  لقياس الجرعة  ً  والطريقة المستخدمة حاليا الغماوي طريقة التنشيطمقارنة تجريبية بين  ٤٫٥
طريقة المستخدمة النتيجة المقابلة بال والغماويطريقة التنشيط نتيجة قياس الجرعة بُأجريت تجريبيًا مقارنة بين 

ُشعِّعت . لوروبنزن اإليتيليزت خمس ثنائيات من الكواشف؛ تتألف آل ثنائية من رقاقة إنديوم وأنبولة الكهِّحيث ُج. حاليًا
 . ساعتينلمدةالثنائيات في خمسة مواضع مختلفة على اللوح الواقي لتتعرض آل منها لمعدل تدفق فوتوني مختلف 

 أما الجرعة الممتصة المقابلة فُحدِّدت باستخدام منحنيات معايرة ٢٦ التكاملي باسخدام العالقة الغماويُحسب التدفق 
 التكاملي والجرعة الممتصة المقابلة استجابتي طريقتي الغماويتمثل قيمتا التدفق .  آمقياس إشعاعالكلوروبنزن اإليتيلي

  . قياس مختلفتين لمؤثِّر واحد
للمقارنة بين هاتين  ٧الشكل في  التكاملي للجرعة الممتصة المقابلة الُمبيَّن الغماويُرسم منحني تابعية التدفق 

  : ا المنحني نحصل على التابعبإجراء المواءمة لهذ. الطريقتين
)         33             D = 4.61E-30Φ2 - 1.27E-15Φ + 4.17       (  

، ثم تنحرف عن kGy 30يتبيَّن من هذا التابع أن تابعية التدفق التكاملي للجرعة الممتصة خطية حتى جرعة 
نا سابقًا أن اإلستجابة في طريقة التنشيط الغماوي خطية حتى عند الجرعات بيَّ. الخطية في القسم األخير من المنحني

وهذا يجعل طريقة التنشيط . محلول آلور البنزنالعالية، وعليه فاالنزياح عن الخطية في هذه التجربة يعود إلى طريقة 
  .الغماوي أدق العتمادها على منحنيات معايرة خطية

أي أن آل . Bq/(g KGy) ٧٫٥ فكانت قيمتها ٢٩ جربة باستخدام العالقةُحسبت حساسية القياس في هذه الت
  . Bq/g ٧٫٥ تحرض نشاطية نوعية مشبعة في رقاقة اإلنديوم قدرها kGy ١جرعة مقدارها 
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املي المقاس باستخدام  التكالغماويتابعية الجرعة الممتصة المقاسة باستخدام محلول كلور البنزن للتدفق  :٧الشكل 
    .رقاقات اإلنديوم

  

  حد الكشف  ٥٫٥
نة حيث تعكس النشاطية الدنيا ممك. ُيقدَّر مجال قياس الجرعة اعتمادًا على شروط القياس في مطيافية غاما

  :]١٣[بالعالقة ممكنة القياس  يعطى الحد األدنى للنشاطية. DL حد الجرعة األدنى ممكن القياسMDAالقياس 
)         34                  (tBKKMDA /)22( 2 +=  



 ١٥

 %90 من أجل موثوقية في القياس قدرها 1.645 ثابت إحصائي قيمته تساوي K ،  زمن القياسtلخلفية الطبيعية تحت القمة؛ ا عد B :حيث
   . زمن القياسt؛ ]١٤[

ة الطبيع              MDAقيمة  تعبر   داد الخلفي شدة بتع ة     ي  بشكل أساسي عن حساسية المطيافية المستخدمة وتتأثر ب د قم ة عن
اس           .الطاقة المدروسة، أي أنها تنخفض بازدياد طاقة اآليزومير   ة وزمن القي ة الطبيعي ة آل من عد الخلفي بتعويض قيم

سابقة    ة ال دل جر       . في العالق ل مع ة يمكن حساب أق ذه القيم  DL (Detection أو حد الكشف   عة ممكن قياسه   ومن ه
Limit)    ا               ٣٤باستخدام العالقة اس التي نختاره شعيع والقي ة الت ا   .  من أجل أي أزمن ة    2 جدول الفي   أدرجن  MDA قيم

د  3ند التشعيع لمدة الوسطية من أجل الطاقات المختلفة لآليزوميرات مع أقل معدل جرعة ممكن قياسه ع              ساعات والتبري
  .mm 1، وذلك باستخدام الرقاقات ذات السماآة  دقائق والقياس لمدة ساعة واحدة10

   معدل الجرعة األدنى الممكن قياسه باستخدام اآليزوميرات المختلفة:2جدول ال

  keV(  MDA  DL (Gy/h)(الطاقة   اآليزومير
111mCd ٦٣٠ ٠٫٠٢٤ ١٥١ 
111mCd ٠٫٠٢ ٢٤٥ 140 
113mIn ٠٫٠١٢ ٣٩٢ 330 
115mIn ٣٦ ٠٫٠١٩ ٣٣٦ 

  

دول    ذا الج ن ه ين م اس   يتب ن القي ى ممك ة األدن د الجرع يس    DLأن ح ا المق ط غام ر و لخ ن النظي ل م ع لك   يتب
ة  . المستخدمين في القياس   ر  يتضح أن أفضل قيمة لهذا المقدار هي القيمة المقابل إن . ٣٣٦ و لخطه الطاقي   115mInللنظي

  . و لذلك يعتبر هذا النظير الفضل للقياسات. وفرة هذا النظير وشدة هذا الخط الطاقي العاليتين تفسران هذه النتيجة

   التشعيع حقلتوزع الجرعة في قياس  .٦
لذلك . منصة المنابعمن نقطة ألخرى تبعًا لتوزع المادة المشعة في  في حقل التشعيع الغماويالتدفق يتغير 

 بهدف معرفة معدل الجرعة الممتصة في مختلف مواضع حقل لجرعة في حقل التشعيعللتوزع الفراغي ُيدرس ا
  : آما يلي في حقل التشعيع الغماويالتدفق ُحدِّد توزع . في جميع نقاط الحقلالتشعيع وبالتالي ضبط الجرعة 

دفق     − اوي قيس الت ائق اإل       الغم سبي باستخدام رق ديوم في      الن ة مستويات م  ن ة تثالث ام  وازي ابع  مالمنصة   أم وح   ال(ن ل
المسافة بحيث تبلغ   ). )٨الشكل  (المستوي الذي يحد منطقة التشعيع      والمستوي الفاصل بين سكتي التشعيع      ،  واقيال

 ؛.cm 50بين آل مستويين متجاورين 
اس في آل مستوي      − ى  أجري القي ة عن مجاو       عل د آل رقاق ة بحيث تبع ا  خطوط أفقي د الخطوط   . cm 20رته تبع

 ؛ على اللوحين اآلخرينcm 60 على اللوح الواقي وcm 20األفقية عن بعضها مسافة 
 لنسب القيم إليها؛رقاقة مماثلة في مرآز اللوح الواقي على دفعات وشععت مع آل دفعة الرقاقات ُشعِّعت  −
سماآة    − ات ذات ال تخدمت الرقاق ا   1mmاس واقي، والرقاق وح ال ل الل ن أج سماآة  م ل  mm 2ت ذات ال ن أج  م

 ؛اللوحين  اآلخرين؛ بسبب انخفاض معدل التدفق عندهما
 ؛x=0اعُتبر مستوي اللوح الواقي المستوي  −
ستقيم أفقي محدد    ) max / min(إلى الصغرى النسبي  الغماوينسبة القيمة العظمى للتدفق اعُتبرت  − على طول م

)z=cte ( هذا الخط علىالغماويتجانس التدفق عدم لمؤشرًا  . 
  

واقي    الغماوي التدفق   توزع  9الشكل  بين  ُي شكالن        على اللوح ال ين ال ا ُيب وزع   ١١ و     ١٠ آم ستويين        الت ى الم  عل
x=50 cm  و x=100 cm .   
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 آما ُتمثِّل لواقي لوح التشعيع ا )x=0( مستوي يمثل ال. التشعيعمنطقة ع رقاقات اإلنديوم في ي توزُمخطط :  ٨الشكل 
  . اإلنديوم المستعملة للقياسرقاقاتمواضع النقاط السوداء 
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  ).x=0مستوي ال (الواقيلوح ال على الغماويالتدفق توزع  : ٩الشكل 
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  .x=50مستوي العلى  الغماويالتدفق توزع  ١٠ الشكل
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  .x=100مستوي العلى  الغماويالتدفق توزع  :١١ الشكل

  

  

  

  



 ١٨

  

  . تويات القياس الثالثةس الصغرى و الوسطى و العظمى على المستقيمات األفقية في مالغماويقيم التدفق  :3جدول ال

Plane Line z=  , cm max min max / min ave
-60 0.120 0.065 1.9 0.093
-40 0.352 0.136 2.6 0.261
-20 1.187 0.265 4.5 0.798
0 1.473 0.424 3.5 1.056
20 1.162 0.294 4.0 0.842
40 0.501 0.147 3.4 0.351
60 0.163 0.061 2.7 0.113
60 0.090 0.055 1.6 0.072
0 0.122 0.089 1.4 0.103

-60 0.092 0.059 1.6 0.073
60 0.033 0.028 1.2 0.030
0 0.045 0.035 1.3 0.037

-60 0.032 0.026 1.2 0.029

x=0 cm 

x=50 cm 

x=100 cm 
  

  

  :بتحليل هذه البيانات نجد

دفق  − غ الت اويايبل ستقيم   لغم د الم ى عن ه العظم سبي قيم وح z=0 الن ى الل واقي عل انس ؤ إال أنَّ مال دم التج شر ع
 يكون أعظميًا؛) max / minالنسبة (

ستقيم      ة الثالث  تفي المستويا و   الغماويتناقص التدفق   ي − اد عن الم ه            z=0  باالبتع اقص مع واقي و يتن وح ال ى الل  عل
 ؛مؤشر عدم التجانس

دفق    − اقص الت اوي الغيتن ستويين  م ى   x=100 cm و x=50 cm في الم ه في المستوي      % ٣و  % ١٠ إل من قيم
x=0 cm . مؤشر عدم التجانس تناقصو يترافق ذلك مع . 

وزع                سة ت ابع      60Coتعكس قيم التدفق النتروني و مؤشر عدم التجانس في النقاط المقي ى منصة المن ًا        عل ذا يتضح جلي  وه
ع العكسي      آما تعكس هذه القيم    . ٩في الشكل    انون التربي ًا في الجدول             ق ذا يتضح جلي دفق         ٣وه يم الت اقص ق  ، حيث تتن
 .  باإلبتعاد عن منصة المنابعالغماوي

  االستنتاج  .٧
ووي                   ُقدِّمت في هذا العمل       ة باستخدام التفاعل الن ا العالي اس معدالت جرعات غام ة قي ععت  حيث    .)'γ،γ(تقني ُش

ا            60Coع منبع   رقائق من اإلنديوم و الكادميوم بإشعا      ة غام رات الناتجة بمطيافي شاطية اإليزومي د   .  وقيست ن عويرت  وق
ة    اس جرع تخدامها آمقي ائق الس ذه الرق ة  وه ة التقليدي ع الطريق ا م ت نتائجه ة   .  قورن ى الهيئ ة إل ذه التقني ل ه رى نق ج

ة أخرى      من . ها بسهولة لقياس الجرعات العالية    تبيَّن أنه يمكن استخدام   و  . باإلمكانيات المتوفرة  وزع الجرعة       جه دِّد ت ُح
  . في حقل التشعيع باستخدام رقائق اإلنديوم

  آلمة شكر .٨
السيد الدآتور إبراهيم عثمان، المدير العام لهيئة الطاقة الذرية للدعم والتشجيع يشكر القائمون بالعمل 
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