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استعمال البيتومين في حفظ النفايات المشعة الناتجة عن الصناعة النفطية الحاوية على 
  226Raالراديوم 
  

  ٣مجيب سلمان، ٣محمد عبد الحفيظ. د ،٢رياض شويكاني.  د،١ن تكريتيصالح الدي. د
   جامعة دمشق٣ قسم الوقاية واألمان، ٢قسم الهندسة النووية،  ١

  
  ملخص
ة          جرت ة           دراسة إصدار غاز الرادون المتحرر من نفايات الصناعة النفطي واد مشعة طبيعي ة لم  )NORM( الحاوي

ـ        .من عينات بيتومينية بشكلين مختلفين     ات ال ى          NORM مزجت نفاي ومين للحصول عل .  صنعيه  مصادر  مع البيت
سماآات   .  بطبقات بيتومينية ذات سماآات مختلفة     مصادروأحيطت هذه ال   آما تم تحضير عينات بيتومينية أخرى وب

  .  ضمنها بشكل بودرةNORMمختلفة وذلك بوضع نفايات الـ 

رادون ا            ى ال          بينت النتائج أن هناك فرق في إصدار غاز ال ة عل ات الحاوي صن  مصادر لمتحرر من العين ك   ةيع ال  وتل
ـ     ات ال ى نفاي ة عل ودرة NORMالحاوي شكل ب رادون      .  ب از ال دار غ ائج أن إص حت النت ا أوض نآم ات م  العين

ودرة    مصدرسواء آانت   (البيتومينية يتناقص بشكل طردي مع سماآة العينة المحيطة بالنفايات           ى   ) صنعي أو ب ، عل
  ). للمقارنة(منتية عكس العينات اإلس

ة                    ات اإلسمنتية والبيتوميني ا للعين وقد أجريت بعض التجارب الداعمة لهذا الموضوع حيث قيست طيوف أشعة غام
  .والتي بينت أن االسمنت جيد آمادة مخمدة ألشعة غاما بينما البيتومين جيد في احتجاز غاز الرادون

  
  . البيتومين، أشعة غاما، إطالقاتنفايات النورم، غاز الرادون،: الكلمات المفتاحية
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The use of Bitumen for storing radioactive waste resulting from oil industry 
containing Ra-226. 
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Abstract 
The releases of radon gas from NORM waste contained in two different forms of 
bitumen samples have been investigated. The artificial NORM source samples were 
made by mixing NORM with bitumen. The sources surrounded by different thickness 
of bitumen layers to prepare the first form of samples. While, the NORM powder was 
put inside bitumen samples prepared as a cylindrical shape with different thickness. 

The results showed that the release of radon from the bitumen samples was different 
in case of sources and powder. 

The results illustrated that the release of radon from the bitumen samples was decrees 
linearly with the samples thicknesses (in both cases source and powder). In the other 
hand, the release from the cement samples was proportional inversely with the 
different thickness (for comparison). 

In addition, many other supporting experiments were performed, as γ-ray 
spectroscopy measurements showed that the cement is better than the bitumen in 
shielding process, while the bitumen is better than cement to prevent the releases of 
radon. 

 

Keywords: NORM waste, Radon gas, Bitumen, Gamma ray, Releases. 
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  :مقدمة -١
سببه من ضرر                 ا ت تهتم البشرية بالوقاية من اإلشعاعات المؤينة نظرًا لتزايد مصادرها في حياتنا اليومية ولم

ى           .ئة المحيطة به  على اإلنسان والبي   ا عل ا وأثره ة ماهيته ذه اإلشعاعات معرف ولعل من أهم متطلبات الوقاية من ه
   .[1] اإلنسان، باإلضافة لمعرفة مصادرها الطبيعية منها والصنعية

ع                أما  تهدف معالجة النفايات المشعة      ى طور صلب لمن إلى فصل النظائر المشعة الموجودة فيها أو تثبيتها عل
واد              انتشارها إلى  صادرة عن الم ة ال سان من أخطار التعرض لإلشعاعات المؤين ى صحة اإلن اظ عل ة والحف  البيئ

ا باإلسمنت من أفضل وأسهل                 موتعتبر عملية تثبيت النفايات ال    . المشعة شعة على الطور الصلب من خالل مزجه
ومين     ع البيت زج م ر ان الم شعة، غي ات الم ة النفاي ات معالج ي(عملي فلت الطبيع ة  ب) اإلس اء تهيئ شار أثن دأ باالنت

  . [2] التحفظ عليها نظرًا للخواص الفيزيائية التي يتمتع بهاوالنفايات المشعة 

ز  ر الرم ي صناعة ) NORM) Naturally Occurring Radioactive Materialsيعب ستخدم ف الم
شأ     ة المن شعة طبيعي واد الم ن الم از ع نفط والغ سمى ب    . ال ا ي ا بم ر عنه ا يعب  TENORM )Technical ـآم

Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials ( ززة ة المع شعة الطبيعي واد الم أي الم
ن  .[3] صنعيًا أخوذة م رات الم ي بعض الفق ا يل ل( [3]المرجع وفيم الخط المائ ا )آتبت ب ل فيم م العم ي ته  والت

  . تعمق ومعالجة النورم بشكل أآثر تفاصيل اآتشاف وتشكليعرض هذه المرجع 

تم التعرف على مشكلة المواد المشعة الطبيعية في صناعة النفط والغاز باآتشاف الرواسب الحرشفية 
،  1981 في عام) بريطانية ، النرويج( بحر الشمال في منشآت إنتاج النفط في) Ra-226(الحاوية على الراديوم 

عنيت بكافه الجوانب والدراسات التي ث نشطت البحوحيث . ]٤[1986 في منشآت إنتاج النفط األمريكي عام و
المتعلقة بالمواد المشعة الطبيعية بما فيها المنشآت وتقانات القياس والدراسات البيئية وإجراءات العمل اآلمنة 

وجرى الترآيز في هذه . وطرق التخلص من النفايات المشعةوطرق إزالة التلوث وإعادة تأهيل البيئات الملوثة 
-Ra( والراديوم )Ra-226(جة األولى على المواد المشعة الطبيعية الحاوية على الراديومالدراسات في الدر

 والتي يسهل آشفهما وقياسهما، ولم يذآر وجود الرواسب الحرشفية والكدارة الحاوية على )228
  ].٥[في منشات الغاز الطبيعي إال قليًال  ) 210Po(والبولونيوم ) 210Pb(الرصاص
ذي تصدر عن   ) Ra 226(م   عنصر الراديو  ويعد ات         هال رادون من الملوث ى غاز ال ا باإلضافة إل  إشعاعات ألف

ة                    ة إزال تج خالل عملي ي تن ة الت تالع األترب اإلشعاعية التي يتعرض العاملين لها نتيجة الستنشاق غاز الرادون واب
ة ا       . الرواسب وتنظيف األنابيب   ا في     وباإلضافة إلى ذلك فقد شوهدت معدالت أعلى من الخلفي ة ألشعة غام لطبيعي

  ]. ٦[ تنظيف األنابيب بصفة روتينية ااألماآن التي يتم فيه
أثيرات                   ى الت وقد تمت دراسة آليات وجود وترسب المواد المشعة الطبيعية في منشآت إنتاج النفط باإلضافة إل

رن الماضي            ت، تنفق ش         ]. ٧[الصحية وسالمة العاملين في الثمانينات من الق ك الوق ذ ذل وال     ومن نفط األم رآات ال
  . يبين مخطط اإلدارة المقترح) ١(لمواد المشعة الطبيعية، والشكل الطائلة على تطوير ما يدعى بنظم إدارة ا

  
  إدارة النفايات المشعة الناتجة عن الصناعات النفطية) ١(الشكل 



 ٧

نفط     ون ال واض تك ي أح ة ف شعة الطبيعي واد الم د الم رى،   توج ة األخ أن العناصر المعدني أنها ش از، ش والغ
شكل                 . بتراآيز متباينة   .)٢(وتخرج هذه المواد مع سوائل اإلنتاج خالل عمليات االستخراج، آما هو موضح في ال

ث  وم حي شأ الرادي ومRa 226من رادون 228Ra، والرادي از ال ومRn 222  وغ و اليوراني وم / أو 238U ه و الثوري
232Th ًا                     في  الموجودين ة تحت سطح األرض، وبخاصة في التوضعات الصخرية عموم  التوضعات الجيولوجي

ة   صخور الطيني ي ال ل . خصوصًا) Shales(وف ذه    ال تنح ن ه زءًا م ون ج ي تك وم الت وم والثوري الح اليوراني أم
اتج تفكك    أمالح الراديوم، ن   أما،  )مياه عذبة ومياه مالحة ونفط وغاز     (التوضعات بدرجة آبيرة في سوائل الحوض       

ى سطح                   ذه التوضعات إل ل من ه ه ينتق ا يجعل هذه السلسلة، فإنه ينحل في الماء بسهولة وله قابلية للحرآة، وهذا م
نفط        دل الضخ وزمن وصول               . األرض مع النفط والماء المرافق لل ا مع ل، منه دة عوام ة الرواسب بع ق آمي وتتعل

ة ال         سطح وبني ى ال تج من الحوض إل اء المرافق أو المن ن      الم اه الحق ة مي ة وطبيع  Injected  حوض الجيولوجي
Water.] ٨.[  

ذه الرواسب     فية      إوتكون ه ى شكل رواسب حرش ا عل دارة   Scale م وم    . Sludgeأو آ ة الرادي د آمي وتعتم
وم   ن اليوراني ا م صخور ومحتواه ذه ال ة ه ة وآمي ى طبيع نفط، عل ة لل ة والمرافق اه المنتج ي المي ودة ف الموج

سوائل     (لى الشروط الفيزيائية الموجودة فيها مثل      والثوريوم، إضافة إ   الضغط والحرارة من خالل مراحل فصل ال
ه            ). PH(، والكيمائية مثل درجة الحموضة      )النفط والماء المرافق له   ( ى خفض انحاللي ك العوامل إل حيث تؤدي تل

ل    دة، مث الح عدي ذلك أم ى سطح األرض فتترسب ب دى وصولها إل ة ل الح المنحل وارد األم اريوم ش ات الب آبريت
ًا،         . والسترونسيوم وبسبب تشابه الخواص الكيمائية للراديوم والكالسيوم والبار يوم والسترونسيوم فإنها تترسب مع

دات            ب والمع ي األنابي ب ف ه رواس ى هيئ راآم عل ي تت دة، الت ات المعق ات أو الكبريت الح الكربون كل أم ى ش عل
  ).٣(ضح في الشكلآما هو مو .]٨-٥[المتوضعة  فوق سطح األرض 

  
  أماآن وجود المواد المشعة الطبيعية في صناعة النفط) ٢(الشكل 



 ٨

  
  رسم توضيحي لتوضع النفايات المشعة الطبيعية في خطوط نقل النفط) ٣(الشكل 

تج و اء المن ل الم م   Produced Waterيحم ي ل شعة، الت ائر الم ذه النظ ن ه ضًا م ضًا بع نفط أي ق لل  المراف
اه في               تترسب على السطوح   ذه المي إن طرح ه ذا ف فية، وله ة رواسب حرش ى هيئ  الداخلية لألنابيب والخزانات عل

ا                . البيئة المحيطة يلوث التربة    ة حفظه ًا أو بغي تزال عادة هذه الرواسب عن المعدات النفطية إلعادة استعمالها الحق
اج   أو استعمالها في مجاالت أخرى، إال أن وجودها يؤدي إلى انخفاض في معدالت               ة        . اإلنت ذه العملي شأ عن ه وين

  ].٩[آمية من النفايات بحاجة لعمليات معالجة 
 الناتج عن التفكك اإلشعاعي     226Raتحتوي الرواسب الحرشفية النفطية وبشكل رئيسي على عنصر الراديوم          

رادون         آما  . 238U وسلسلة اليورانيوم    232Thلسلسة الثوريوم    ه غاز ال تج عن ه مخاطر      222Rnين ذي ل  إشعاعية    ال
وث إشعاعي إذا           عالية، األمر الذي يتطلب معالجة خاصة للنفايات الناتجة آونها من مصدرات الفا، وتعمل على تل

  . وهنا تظهر أهمية التخلص من هذه الرواسب. ما انتشرت في البيئة
واد المشعة      واألآثر تطبيقًا هو التخلص      أهمهاهناك طرائق متعددة يمكن استعمالها لهذه الغاية، إال أن           من الم

واد   ) ٢(و) ١(ويبين المخططان . ةفي حاويات مناسبة توضع في موقع مناسب ومرخص    وزع الم خالصة تفكك وت
  ].١٠[المشعة الطبيعية في سوائل النفط المختلفة بفعل عملية االستخراج 

  

  
   .في سوائل النفط238U   يبين المواد المشعة الطبيعية لسلسلة اليورانيوم) ١(المخطط 

  



 ٩

  
  

  . في سوائل النفط  232Thيبين المواد المشعة الطبيعية لسلسلة الثوريوم ) ٢(المخطط 
وين             ائي في تك من المعروف أن العناصر المشعة تتشارك مع العناصر غير المشعة الموجودة في الطور الم

اريوم         (هذه الرواسب في األنابيب       ات الب وم مع آبريت دار      ) ترسب الرادي ات      . ةأو تترسب مع الك ادة آمي وتبقى ع
ة   اه المرافق نفط والمي ع ال شعة م ن العناصر الم زات  . ضئيلة م فية ضمن تجهي دارة والرواسب الحرش ى الك وتبق

اه المالحة          ة والمي ستثنى  . استخراج النفط والغاز مثل خطوط النقل وخزانات الفصل وخزانات المعالجة الحراري وي
نح           ة الفصل                     من ذلك غاز الرادون الذي يمكن أن يكون م د عملي ى الجو بع ذي يتحرر إل ة وال اه المرافق ال في المي

ه  راآم وليدات ق فتت از الطبيعي المراف ع الغ ضا م رادون أي ى غاز ال زات معالجة ) 210Po و210Pb(ويبق ي تجهي ف
  ].١١[الغاز مثل مرشحات الدخول ومضخات إعادة الضخ 

سفلية      ة ال ي الفتح ة ف شعة الطبيعي واد الم ضًا الم ب أي ي      تترس ال ف و الح ا ه ر آم ل البئ نفط داخ وب ال  ألنب
ذلك                     اه المالحة وآ اطق رشح المي ات ومن التجهيزات المرآبة على سطح األرض وفي التجهيزات المتممة والخزان

ر   يص البئ ى قم شغيل   ) casing(عل ة للت رى المرافق دات األخ ف والمع وب التنظي ي انب ل وف ب النق ا . أو أنابي آم
  ].١٢[نشات اإلنتاج آمعدات التكرير ومعالجة المياة المنتجة وتظهر الرواسب أيضا في م

احي      عادة استعمالها   النفطية إل  عادة هذه الرواسب عن المعدات       تزال الحقًا أو بغية حفظها أو استعمالها في من
اجأخرى  دالت اإلنت ي مع ى انخفاض ف ؤدي إل ا ي ات بحاجة  .ألن وجوده ة من النفاي ة آمي ذه العملي شأ عن ه وين

  .توضيبمعالجة وليات لعم
د  ة تعتم دات النفطي شعة عن المع فية الم ة الرواسب الحرش ق إزال ى طرائ ة عل ة اليدوي كل (الطريق  وأ) ٤ ش

  ).٦ شكل(طريقة موسع الفتحات بالمثقب  وأ) ٥ شكل (التنظيف بماء الضغط العالي



 ١٠

  
  ب الحرشفية من التجهيزات الملوثةالطريقة اليدوية في إزالة الرواس) ٤(الشكل 

  

  
  .طريقة تنظيف التجهيزات الملوثة  بالما المضغوط) ٥(الشكل 

  



 ١١

  
  .مراحل تطبيق طريقة موسع األنابيب الملوثة ) ٦(الشكل 

ع           الناتجة   ) سوائل، وحل  (تنقل مخلفات إزالة الرواسب الحرشفية       ات التجمي ل وخزان عن تنظيف أنابيب النق
ات         .تيل لفصل المياه المستخدمة عن الرواسب المزالة       س إلى أحواض من الستانلس    ك النفاي ا  (يتم توضيب تل عزله

ر        أما،  في حاويات وذلك للتخلص منها    ) المستطاعقدر  البيئة المحيطة   عن   م  خاصة    المياه فتتم معالجتها عبر فالت ث
تعمالها م اد اس ديع ـ  . ن جدي ات ال ن نفاي تخلص م د طرق ال ضة NORMوتعتم ات المنخف ى النفاي ي إل ي تنتم  الت

  :وذات عمر النصف الطويل على] ١٤-١٣[النشاط اإلشعاعي 
  .يمكن استرجاع النفايات  الحقن في اآلبار المهجورة، في هذه الحالة ال-
  .مكانية االسترجاع للنفايات ممكنة في هذه الحالة إ ضمن حاويات مناسبة، التخلص القريب من السطح-
  

منت  د اإلس ة ُيع ر المهم د العناص ة أح ي معالج ت وف ات تثبي شكل النفاي ن،ب ة  آم شكلة الحيوي ن الم ولك
ات اإلسمنتية الحاضنة للعناصر المشعة              والجيوآيميائية تكمن في هجرة العناصر المشعة       ى الوسط     من الحاوي إل

   .[16-15] الطبيعية ملحًا خاصة في مجال النفايات المشعة المحيط، مما جعل البحث عن بدائل أمرا

د  نفط وق اج ال رآات إنت رة ، طرحت ش ة األخي ي اآلون ي  ،ف اد األورب ة لالتح وير التقني ة التط ى مجموع  ، عل
 الستخدامه آمواد محسنة لالسمنت أو آبديل عنه في الكثير من اآلمنة ) الكيميائية والفيزيائية(مواصفات البيتومين  

صناعية  اتتخدامس اال ي تعمل في         ). Health & Safety, 1985(  ال ابر اإلشعاعية الت د قامت بعض المخ وق
نفط            (مجال النفايات المشعة مؤخرًا باستخدام البيتومين        ر ال اتج عن مصافي تكري صناعي المؤآسد الن ) اإلسفلت ال

ه   وذلك بتثبيت الريزينات  بدًال عن اإلسمنت المحسن في حفظ النفايات المشعة          دًا   المشبعة بالنظائر المشعة علي تمهي
   .[17] لدفنها 

ة       ويتشكل البيتومين  .ئي آبير ييعتبر البيتومين مادة عضوية ذات وزن جز       زيج من الفحوم الهيدروجيني  من م
ومين في درجة الحرارة          . المفتوحة والمغلقة، يتحد جزء منها بالنتروجين أو الكبريت أو األآسجين          آما يعتبر البيت

ائل العا ة س ة دي الي اللزوج راقع ل لالحت ر قاب ن   . غي ام أو م نفط الخ ر ال ن تقطي ومين م ى البيت تم الحصول عل ي
ر               ةعتمد ترآيب ت. التوضعات الطبيعية  ام وطرق التقطي نفط الخ .  البيتومين الناتج عن الصناعة النفطية على نوعية ال

  .[18] يعة االستعمال المراد استخدامه فيهويخضع البيتومين عادة إلى عمليات تقطير الحقة اعتمادًا على طب
حرارية آمادة الزقه، سهل التحول -وبشكل عام، يعتبر البيتومين مزيج من مواد عضوية، له خواص بالستك    

ل من                      ه نبي ى ان إلى سائل بالحرارة، عازل جيد للمياه ومانع للتسرب، مقاوم جيد للحموض والقلويات، باإلضافة إل
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ع الم  ه م دم تفاعل ث ع ي     حي ل ف ة، ينح ؤئرات المناخي دا للم دة ج ة جي ك مقاوم ه يمل ا ان ه، آم سة ل ات المالم رآب
   .(g/cm3 1.2-0.99)ويملك آثافة منخفضة  [19]المحالت العضوية، وجيد العزل آهربائيًا 

سي من     . ال يحتوي البيتومين الطبيعي على العناصر المعدنية أو الغازات أو الماء   شكل رئي ومين ب يتألف البيت
ون  %) ٨٨-٨٠( دروجين %) ١١-٨(وآرب سجين %) ١٢-١(وهي ت %) ٧-١(وأآ ن (وآبري ل م %) ١٫٥اق

روجين د ه . نت ة  وتتواج ب التالي ي التراآي ات ف شبعة  : ذه المكون ة م وم هيدروجيني ة  وفح ة حلقي وم هيدروجيني فح
اء         آما أنها مو   %. ٣٢ – ١٠يتراوح مقدار المواد اإلسفلتية ما بين       . مواد إسفلتية وريزينات  و ة في الم ر ذواب اد غي

ت       ون الكبري ائي آرب ي ثن ة ف ا ذواب ر أنه ة غي ر القطبي ة غي وم الهيدروجيني ورم و (CS2)وال الفح الكلوروف
(CHCl3) .                   ين ا ب راوح م سائلة بدرجة حرارة تت ة ال ة    ٢٨٠-١٨٠وتتحول المادة اإلسفلتية إلى الحال .  درجة مئوي

ومين المؤآسد     يتمتع   ادة اإلسفلت     (البيت سمى ع ة       ب )ي ة مع خواص اللزوجة العام تكية، مقارن حيث   ،خواص بالس
ل                       ى تقلي ة أخرى تعمل عل تعطي عملية األآسدة بحد ذاتها الخواص البالستكية والمرونة للمادة، غير أنها من ناحي

  .[20]بشكل واضح ) مقدرة االستطالة(اللدانه 
ة  يعتبر البيتومين ثابت جدًا تجاه المواد الكيميائية في درجة الح           ات         . رارة العادي ستعمل في تطبيق و ي ذا فه وله

ة     . الحماية من أي تفاعالت بين المواد الكيميائية أو أي تسرب نحو الوسط الخارجي     أم في درجات الحرارة العالي
ذه       و درجة مئوية فانه يتفاعل مع المواد الفعالة مثل األآسجين ٣٠٠أآبر من   ل ه ور والكبريت ويعطي في مث الكل

  .[21]. ذات خواص فيزيائية مختلفةالحالة مواد 
  

وم             البيتومينيهدف هذا العمل إلى دراسة جدوى استعمال         ى الرادي ة عل ات المشعة الحاوي واء النفاي  226Ra  في احت
ا عن الوسط الخارجي       بغرض تخزينها    رادون              وعزله ك من خالل دراسة هجرة غاز ال ى الوسط    222Rn وذل إل

ومين إ   ة البيت ماآة طبق ر س يط عب ًا      المح ة عملي دران الحاوي بة لج سماآة المناس د ال ة تحدي ك بغي واء، وذل ى اله ل
  . واقتصاديًا واإلجراءات التي يمكن أن تكون ضرورية للحد من انتشار المواد المشعة

  
  األعمال المخبرية -٢

  (NORM)النفايات المشعة الطبيعية  -١-٢
ى    )  آغ ٥نحو  (تم إحضار عينة     ة عل فية الحاوي ة تنظيف      من الرواسب الحرش ورم والمستخرجة من عملي الن
 جرت عملية إحضار العينة بشكل آمن ودون         .محطة إزالة الرواسب الحرشفية في دير الزور      المعدات النفطية في    

م    . اإلخالل بأي من قواعد النقل أو قواعد الوقاية اإلشعاعية          ة     جرى    ث د درجة حرارة       تجفيف العين  درجة   ٤٥عن
بالستيك، (ثم فصلت الشوائب من النفايات   . ج المستمر للحصول على عينة متجانسة      مع المز   ساعة ٤٨مئوية لمدة   

ـ              ). قطع حديد صغير، ورقيات    ة ال و جرام من عين ا           NORMأخذ واحد آيل م نخله دًا وت ، المجفف والمتجانس جي
م اخ       ٠٫٣٥٥بواسطة جهاز فصل ميكانيكي على منخل قطره     ا موحدة، ث اد حبيباته ر، لتكون أبع ا   ميكرو مت ذ منه

عاعي  غ ٢٠٠ شاط اإلش اس الن دة رام لقي رل(بواح غ /بك ا ) Bq/Kgآ ة غام طة مطيافي رى .بواس ث ج د  حي تحدي
  :النظائر المشعة الطبيعية ذات االهتمام وهي

وم  ) آيلو الكترون فولت    ١٨٦١ (٤٠-البوتاسيوم رون فولت      ٢٣٨ (٢٢٤-، الرادي و الكت وم  ) آيل  ٢٢٦-، الرادي
رون فو ١٧٦٤ و ٢٩٥( و الكت ت آيل وم)ل ت ٩١١ و ٣٣٨ (٢٢٨-، االآتيني رون فول و الكت وم) آيل  ٢٣٤-، الثوري
اآتينيوم )  آيلو الكترون فولت    ٦٣( ستقر      ٢٣٤-والبروت رون فولت      ١٠٠١( شبه الم و الكت اد      ).  آيل م االعتم ا ت وآم

ة                  ود   ٢٩٥على وليدات بعض النظائر من أجل تحديد ترآيز النشاط اإلشعاعي النوعي، فعلى سبيل المثال الطاق تع
  .٢١٤- تعود إلى البيزموث١٧٦٤، والطاقة ٢١٤-إلى الرصاص



 ١٣

   البيتومين -٢-٢
ة          سوق المحلي صناعي من ال ومين ال ادة البيت ر         . تم الحصول على م اتج عن تقطي ارة عن أسفلت ن ادة عب ذه الم وه

  . هولةالمخلفات النفطية في مصفاة بانياس أي مشبعة بمذيب عضوي مناسب آي يتم استخدامها صناعيًا بس

  :األجهزة المستخدمة -٣-٢
ألف                    AB-5جهاز   -١-٣ ة، ويت ه في مختلف الظروف البيئي واتج تفكك  يستخدم هذا الجهاز لقياس الرادون ون

  .بشكل رئيسي من أنبوب المضاعف الضوئي وعداد إلكتروني

ة اإلغالق      :(Scintillation cell)خلية ومضان  -٢-٣ ة محكم ة معدني شكل ياسطوان  وهي خلي ا   ة ال حجمه
دا  (الجدران الداخلية للخلية مطلية      .ذات صمامين يسمحان بمرور الهواء عبرهما       مل، 160حوالي   ع

اتج       أحد قواعدها والتي هي عبارة عن     سمح بمرور الضوء الن نافذة شفافة مصنوعة من البرسبكس ت
ا،      ZnS(Ag)بمادة   )إلى المضاعف الضوئي  عن الوميض ضمنها     غ   الحساسة لجسيمات ألف اءة   تبل  آف

 .، وتختلف هذه الكفاءة من خلية ألخرى(%70)الكشف الوسطية لهذه الخلية حوالي 

  .مضخة محمولة وتعمل على بطارية قابلة للشحن -٣-٣

ا              -٤-٣ ة اإلغالق سعة آل منه شكيل             ٧حواضن زجاجية محكم ي دخول وخروج لت رات، مزودة بفتحت  ليت
  .ليةدارة مغلقة أثناء أخذ عينة من الحواضن إلى الخ

 المزودين من   DSC-20المسح الحراري للعينات جهاز  وTGA-50جهاز التحليل الحراري الوزني  -٥-٣
  .  السويسريةMettlerشرآة 

  . بالستكية اسطوانية الشكلقوالب -٦-٣

  : تصنيع العينات-٤-٢
ا فجوه   سم تحوى في  ) x 6.5 3.5(تم تجهيز قوالب بالستكية أسطوانية الشكل أبعادها قطر وارتفاع  مرآزه

الفاصل  (سم لوضع نفايات فيها، حيث تتغير سماآه جدرانها  ) x 2.5 2.5(اسطوانية الشكل أبعادها قطر وارتفاع 
  . سم٢ و ٠٫٥ بين ما) الداخليومابين السطح الخارجي 

د              رن لم ا في الف ومين الطازج ضمن القالب البالستيكي وترآه ق وضع البيت  ٣ ةتم تصنيع العينات عن طري
اعا ة١٢٥ د الدرجةت عنس ة   .  مئوي وة الداخلي م صنع الفج رن وت ن الف ات م ك العين د ذل طوانية (أخرجت بع اس
ة             ) الشكل اد االسطوانة الداخلي اع   (سم   ) ٢٫٥(بواسطة أنبوبة اختبار، أبعادها الخارجية تماثل أبع م  ). قطر وارتف ث

وم    . نع تشكل الفراغات بعد التجفيف    ضغط العينات بعد إخراجها من الفرن يدويًا وذلك لطرد الغازات أو لم            د ي وبع
تيكية  ات البالس ات ضمن الحاوي م ترآت العين ار، ث ة االختب دة أسبوعين بدرجة حرارة لنزعت أنبوب لتجفيف لم

ذه    .في هذه الحالة تم الحصول على عينات بدون أي تشوهات أي عينات صالحة للعمل             و. المختبر  وقد تم اعتماد ه
ضير آ   ي تح ة ف ـ       الطريق ات ال ى نفاي ة عل ة الحاوي ات البيتوميني ة العين سماآات  NORMاف ة   ب ة  جداري مختلف

)0.5cm ،1cm ،1.5cm ،2cm .(ولقد تم تحضير نوعين من العينات البيتومينية:  

م وضع   -١ ـ     ١٠ ت ات ال ودرة   NORM  غرام من نفاي شكل ب شاطها       (ب يس ن ابقا والتي ق ة المحضرة س العين
ك للتجفيف من          . داخلية، وتم إغالق العينة األساسية بالبيتومين     في االسطوانة ال  ) اإلشعاعي د ذل وترآت العينات بع

ر ي جو المختب د ف كًا إلجراء . جدي ر تماس اء األآث ة النتق سماآات المختلف ات ذات ال دد من العين صنيع ع م ت د ت وق
  . قياسات انبثاق غاز الرادون منها

ورم المحضر     غرام ١٠بمزج   وذلكبيتومينالو NORM صنعي من نفايات الـ      مصدر تم تصنيع    -٢  من الن
ع  ازج   ٥م ومين ط رام بيت زيج   غ ع الم اده      ووض شكل أبع طواني ال تيكي اس ب بالس من قال م ٢٫٥ض ر ( س قط

ودرة      هذا المصدر المحضر   وضع في هذه الحالة   . )وارتفاع دال عن الب داخلي ب ة   ضمن التجويف ال  وأغلقت العين
شكل   .   ساعة ثم نزع القالب ٢٤الصنعي بجو المختبر لمدة   وتم ترك القالب    . آما جرى سابقاً   ين ال مراحل  ) ٧(ويب
  .تشكيل العينات
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  )مصادراو /بودرة و(مراحل تشكيل العينات البيتومينية ) ٧(الشكل 

  

   القياسات-٥-٢
   القياسات لمادة البيتومين-١-٥-٢

وزني    تمت دراسة مادة البيتومين حراريًا ب      ا (Thermogravimetric)دراسة طيف التحليل الحراري ال .  له
ومين الطازج      ١٠٠حيث اخذ   ادة البيت سخين     و غرام من م ة الت از    (وضع في جفن  ,TGAالمخصص ضمن جه

DSC.(       درجة بالدقيقة وبجو من   ٥ مئوية بمعدل تسخين ثابت   ٨٠٠حتى   ٢٥ أجريت القياسات بين درجة حرارة 
   . غاز النتروجين
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  قياسات الرادون للعينات المدروسة -١-٥-٢
ة اإلغالق سعتها            NORMوضعت العينات المحضرة والحاوية على نفايات الـ         ة محكم  في حواضن زجاجي

ذه                       و ليتر، مزودة بفتحتي دخول وخروج         ٧ رادون من ه سحب غاز ال ة ل ى دارة مغلق ك من أجل الحصول عل ذل
ا       . الحواضن واء الحاضن والح ة من ه تم سحب عين وع         ي وآس من ن ة ل ى خلي رادون إل ى غاز ال  EDA)وي عل

Instruments Inc. Toronto Canada(   ة ة باستخدام مضخة ذات      0.15، حجم الخلي ر دارة مغلق ر، عب  لت
دفق صغير    ائق   و) l/min 0.3(ت دة خمس دق ة           . لم رادون داخل خلي ز غاز ال اس ترآي تم قي ة ساعات ي د ثالث وبع

  ]. Active method] (10(بالطريقة الفعالة ) AB-5(لوآس باستخدام العداد النووي 

ز        . ، ثم يحسب متوسط القراءة    (CPM)تؤخذ ثالث قراءات للعد      ادة ترآي اس زي ومين لقي ة آل ي اد العملي وتع
وم            ٢١تستمر القياسات لمدة    والرادون داخل الحواضن مع الزمن       ين الرادي وازن اإلشعاعي ب  يوما حتى حدوث الت

ا من                  في آل مرة    . والرادون د من خلوه وث للتأآ يعاد فيها استخدام الحواضن بعد تنظفها بالماء ومحاليل إزالة التل
ذلك عن طريق استخدام خلية عياريه تحتوى على        وللعمل   AB-5حيت يتم إختبار جاهزية جهاز      .أي تلوث محتمل  

داد          )226Raراديوم  (مصدر ثابت للرادون     وم بتع دة        ، والتى تعطي تعداد ثابت مع الزمن، نق ة لم ة العياري  15 الخلي
از         خالل استعماله، ) AB-5(دقائق من أجل التأآد من ثباتية قراءة العداد النووي           -ABآما ورد في بند معايرة جه

  .خطوات القياس) ٨(ويبين الشكل .  دقائق15يتم تعداد الخلفية الطبيعية لكل خلية قبل العمل بها لمدة  .5

  
  خطوات قياس انبثاق غاز الرادون من العينات البيتومينية) ٨(شكل ال

  :[25]تم حساب ترآيز غاز الرادون في مجموعات العينات المدروسة من العالقة التالية 

( )1  
66.6

1000)/(
VgC

cpmlpCiC
Eff

Rn ∗∗∗
∗

=  

  :حيث

cpm-معدل التعداد بالدقيقة .  

 الثالثة الناتجة عن تفكك منتجات αفككات  ناتجة عن ت٣ مضروبة بـ pCi إلى Cpmمعامل التحويل من 6.66 - 
 .الرادون قصيرة العمر
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Ceff -آفاءة جهاز القياس مع الخلية .  

g- بعد ثالث ساعات٠٫٩٨( معامل تنامي منتجات تفكك غاز الرادون . ( 

V -  حجم العينة(ml).  

ز       )٢(ة  ، يتم حساب معامل االنبثاق من المعادل       )١(وبعد حساب ترآيز الرادون من المعادلة        ان ترآي ا ب ، علم
   :217Bq/g والتي تساوي NORMالراديوم محسوبا من قياس النشاط اإلشعاعي لعينات الـ 

(2)    
C

V C  
Ra

Rn ∗=η  

  
  النتائج -٣

شكل  ين ال راري   ) ٩(يب ل الح ي التحل راري   Thermogravimetric (TG)منحن لي الح سح التفاض  والم
Differential Scanning Calorimetric (DSC)      ستخدم ومين الم ة من البيت . دون أي معالجة ) طازج (لعين

ى درجة الحرارة                   ة يحصل     ١٢٥حيث يالحظ من خالل الشكل أنه عند تسخين العينة البيتومينية الطازجة حت  مئوي
ي                 ات في منحن ي أي عدة انعطاف ذيبات واإلضافات األخرى           DSCتشويش آبير في شكل المنحن ه تطاير الم  يقابل

  .DSC و TC المنزلية، نقطة التقاء وومين صالح لالستخدامات الصناعية التي تجعل البيت
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Fig.9 TG and DSC spectrum of fresh Bitumen
Temprature (0C)
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شكل   ا ال ي  ) ١٠(أم ل منحن ة    DSC و TCفيمث ى الدرج سخينها إل م ت ة ت ة بيتوميني ة  ١٢٥ لعين رد آاف  لط

 ويعود ذلك إلى طرد   .٩حيث يالحظ غياب التشويش الحاصل في منحني الشكل         . DSCو TCالمذيبات قبل دراسة    
  .اإلضافات األخرىوالمذيبات 
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وتعتبر هذه القياسات مهمة من أجل معرفة التغيرات التي حصلت على مادة البيتومين بعد معالجتها حراريًا حيث 
 الصناعي األمر الذي آما ذآر سابقًا جرى نتيجة التسخين طرد المذيبات واإلضافات األخرى من مادة البيتومين

  .حسن مواصفاتها للعمل المخبري ضمن تجارب هذه الدراسة

  

ـ            )١١(يبين الشكل    ودرة   NORMانبثاق غاز الرادون من العينات البيتومينية الحاوية على نفايات ال شكل ب  ب
رادون من خال       . موضوعة ضمن التجويف الداخلي،  بسماآات مختلفة      اق غاز ال ر عن انبث داد  وقد تم التعبي ل التع

  ). يوم(آتابع لزمن القياس  )عدة بالدقيقة(

  

ومين المحيطة  ة البيت ادة سماآة طبق ع زي نخفض م رادون ي اق غاز ال شكل، أن انبث ات ال ويالحظ من منحني
ـ              ة ال رادون لعين ودرة    NORMبالنفايات المشعة مقارنة مع انبثاق غاز ال شكل ب ودرة         .  ب ا يالحظ أن إحاطة الب آم

  . سم تمنع انبثاق غاز الرادون بشكل ملحوظ أآثر من العينات ذات السماآات األقل٢يتومين سماآتها بطبقة من الب



 ١٨

  
  

شكل  ين ال ـ    ، )١٢(يب ات ال ى نفاي ة عل ة الحاوي ات البيتوميني ن العين رادون م از ال اق غ شكل NORMانبث  ب
 عن انبثاق غاز الرادون من       وقد تم التعبير  .  صنعي والموضوع ضمن التجويف الداخلي، بسماآات مختلفة       مصدر

  ).يوم(آتابع لزمن القياس ) عدة بالدقيقة (خالل التعداد 

  
  

ومين المحيطة  ة البيت ادة سماآة طبق ع زي نخفض م رادون ي اق غاز ال شكل، أن انبث ات ال ويالحظ من منحني
ـ           ة ال ل لعين ي الممث ا يالحظ أن إ  ).  صنعي مصدر  (NORMبالنفايات المشعة مقارنة مع منحن   مصدر حاطة ال آم

ا             ٢و ١٫٥بطبقة من البيتومين سماآتها      ساوي تقريب شكل مت رادون ب اق غاز ال ع انبث د إحاطة     .  سم تمن ه عن ر ان غي
 سم يكون انبثاق غاز الرادون متقاربًا وأعلى من السماآات األخرى           ١و ٠٫٥ بطبقة من البيتومين بسماآة      مصدرال

  . سم٢و ١٫٥
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  مناقشة النتائج  -٤
وم يعطي ذرة رادون   من المعروف أن آ   ذرة رادي ة         . ل تفكك ل ة من سطح العين دة قريب ذرة الولي إذا آانت ال ف

ا               . فيمكنها الهروب إلى الوسط الخارجي بسهولة        ى عدة عوامل منه إن آمية إصدار الرادون من العينة تتوقف عل
  . ادون إلى الوسط الخارجيميكانيكية انبثاق الر) ١٣(يبين الشكل ]. 22[الخ .. النفوذية، ونوعية مواد العينة 

ات   من تنفذ التي الرادون ذرات نسبة ) :Emanation rate( اإلصدار يعرف معدل ى  العين دد  إل ي  الع  الكل
  .فيه  226 تفكك الراديوم من تتشكل التي الرادون ذرات من

ة      ) Exhalation(يعتمد إصدار الرادون من العينة على آمية انبثاقه          ى  ) Grain(من حبيبات مادة العين وعل
  ].٢٣[العينة إلى الوسط الخارجي ) Pore(عبر مسامات ) Diffusion(انتشاره 

  
  ميكانيكية انبثاق الرادون إلى الوسط الخارجي) ١٣(الشكل 

وم          222Rnغاز الرادون   يخضع   هبينت النتائج أن   ر تفكك الرادي شكلة عب  226Ra إلى سلسلة من الحوادث منذ ت
  . ظة قياسه في خلية لوآس، مرورًا بتفككه خالل عمليات االنتشار ضمن جدران العينةفي النفايات المشعة حتى لح

 أن استخدام اإلسمنت آحاجز لغاز الرادون الناتج عن  (Takriti, Shweikani, 24)بينت نتائج عمل سابق
وم           ى عنصر الرادي ة عل اق         ٢٢٦–النفايات المشعة الحاوي ادة االنبث ى زي ؤدي إل عوضا عن    المصلب باإلسمنت ت

صانه ة  نق ي حال ة ف صدر الإحاط ا     م منت، بينم ن االس ة م صنعي بطبق ف ال إذا ال م تغلي صدر ت ة  م ة غازل  بطبق
ة   بينت نتائج هذه الدراسة   وقد  . فان االنبثاق يكون معدوماً   ) بوليميرية( ة بوليميري ومين (صحة العزل بطبق من   )بيت

  .  العينات البيتومينية تحضير بعض العينات االسمنتية وفق نفس خطوات تحضيرخالل

  

ة          أن أي سماآة المماثل ة ذات ال ة البيتوميني ر من العين ة اإلسمنتية أآث  1) انبثاق غاز الرادون يزداد في العين
cm) .ا                    ف  وبالتالي ر آم ال أآث شكل فع رادون ب اق غاز ال ومين منعت انبث ادة البيت شكل      أن م  ١٤ هو مالحظ في ال

  .مصدر لعينة ال١٥الشكل وللعينة البودرة 
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حيث في  .  إغالق الطبقة العلوية أثناء تحضير العينة      ةوربما يعزى هذا االختالف في نتائج االنبثاق إلى طريق        
ى        .  آامل التجويف وتصب العجينة اإلسمنتية فوقها      NORMحالة البودرة، تملئ بودرة الـ       رادون عل يعمل غاز ال

ة  صلب العجين اء ت روب، وأثن ة ضمن التجويف لله ى  الحرآ رادون عل از ال ساعد غ ات ت منتية تحدث فراغ  اإلس
ا ال يكون          مصدر الصنعي، فان إدخال ال    مصدربينما في حالة ال   . الهروب من العينة   ف، ربم  الصنعي ضمن التجوي

  . السطح الداخلي للعينةو مصدربشكل محكم، مما يؤدي إلى وجود فراغ بين السطح الخارجي لل

الي يكون                       يساعد هذا الفراغ غاز الرادون عل      ة وبالت ى خارج العين ل البحث عن ممر إل ة ضمنه قب ى الحرآ
ة،       . الزمن آافي لكي يتفكك غاز الرادون ضمن التجويف قبل الهروب خارج العينة            ات البيتوميني ة العين أما في حال

ة في ح                          وفان طبيعية البيتومين     ى خارج العين رادون من الهروب إل ة غاز ال ى إعاق شكل الفراغي يعمل عل ة  ال ال
ر        مصدر الصنعي، فان انبثاق غاز الرادون من        مصدرأما بوجود ال  . البودرة ان اآب ومين آ داد   ( البيت ه  ) في التع عن

منت ة االس ي حال ـ  . ف ات ال زاج نفاي دم امت ى ع ك إل ود ذل ا يع انس أو الن NORMربم شكل متج ومين ب ع البيت  م
ا ي   و البيتومين يتطلب وقتًا اآبر من االسمنت        مصدرتصلب   ل تماسك              هذا م ة الهروب قب رادون إمكاني نح غاز ال م
  .العينة
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ات اإلسمنتية            ة العين ه في حال أما في حالة العينات البيتومينية، فكانت النتائج معاآسة بشكل آامل لما هو علي
حيث ). البيتومين(طبيعية المادة المستخدمة    ووربما يعزى ذلك إلى الشكل الفراغي       ). ١٦(آما هو مبين في الشكل      

ة                 لم ات آافي ة للعين ة الحرارة المقدم  تخضع العينات البيتومينية إلى أي تفاعل آيميائي أثناء تجفيفها، بل آانت آمي
ات اإلسمنتية        . لطرد المذيب فقط   ى الهروب من العين رادون عل وب  (وبالتالي فان العيوب التي ساعدت غاز ال عي

شكيلية ة) ت ات البيتوميني ي العين ر موجوده ف ة أ. غي ة ومن جه رادون ضمن العين ين ذرات ال افس ب خرى، إن التن
ي  ) الرصاص والبزموت (البيتومينية للخروج من العينة يؤدي إلى تفكك بعض ذرات الرادون إلى نواتج تفككه            الت

ره من                  تمنع وتعيق حرآة الرادون أو تغلق عيب استثنائي موجود في العينة يساعد الرادون من الهروب آما تم ذآ
  ]. ٢٤-٢٣[وأخرون قبل التكريتي 

  

  
  

ات              ) ١٧(وبين الشكل    ى نفاي  NORMمخطط نقصان معامل االنبثاق بداللة السماآة لعينة بيتومين حاوية عل
  . مصدر بشكل NORMلعينة حاوية على ) ١٨(الشكل و بشكل بودرة
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  الخاتمة -٥
تشكيلية ، بل عبر الشكل الفراغي  إن انطالق غاز الرادون من العينات البيتومينية ربما ال يمر عبر العيوب ال  

ومين ادة البيت ة،  . لم ادة عضوية ثقيل ومين آم ن المعروف أن البيت ة، حيث م ر متوقع ذه المالحظات آانت غي وه
دروجين  %) ١١-٨(وآربون  %) ٨٨-٨٠(يتألف بشكل رئيسي من      آبريت  %) ٧-١(وأآسجين  %) ١٢-١(وهي

ن (و ل م روجين%) ١٫٥اق ات . نت ذه المكون د ه ة وتتواج ب التالي ي التراآي شبعة : ف ة م وم هيدروجيني وم وفح فح
ين            . مواد إسفلتية وريزينات  وهيدروجينية حلقية    ا ب فلتية م واد اإلس دار الم ة     % ٣٢ – ١٠يتراوح مق ذه الترآيب وه

  ].٢٤[يمكن أن تعطي شكل فراغي يحتوي على ممرات قادرة على مساعدة الرادون في الخروج من العينة 

ا   و أن البيتومين آمادة عضوية ثقيلة تمتزج مع أي مادة       حيث من المعروف   اط به ى االرتب ه   . تعمل عل ر ان غي
ـ        ة ال ودرة  (NORMإذا عالجنا الموضوع من الناحية التكنولوجية، فنجد أنه عند تحضير العينات تم مزج نفاي ) ب

ة        هذه الطريق . مع البيتومين السائل اللزج ثم ترآت العينات لتجف في الهواء العادي           ة فيزيائي ي حادث ) مزج (ة تعن
ـ        . دون المساس بالتشكيلة البنيوية    ات المعرضة     NORMوفي هذه الحالة ربما تبقى نسبة من ال ى سطح العين  عل

رة التجفيف تحدث                . للقياس تيكية وخالل فت أما في حالة االسمنت فبعد صب العجينة اإلسمنتية في القوالب البالس
ة آ دالت فيزيائي ادة تحوالت وتب ورع اء التبل رابط م كها من خالل ت ى تماس ل عل ة تعم ين  يميائي ادلي ب تفاعل تب

منت  ات اإلس يد  NORMومكون ن األآاس ة م بكة بلوري ر ش ة   ] . ٢٤[عب ي عملي ات فه ب العين ة ترطي ا عملي أم
ة لإلسمنت                        شبكة البلوري ادة تماسك ال ى زي دورها عل ي تعمل ب اء الت ات الم ة جزيئ مساعدة تعمل على زيادة آمي

ة           وز ة الموجودة في النفاي يادة الروابط ما بين أآاسيد األلمنيوم والسيليكات والحديد باإلضافة إلى الشوادر المعدني
 . آما لوحظ سابقًاNORMالمشعة 

ات     دوق ن العين ر م ا أآث عة غام وهين أش تطاعت ت منتية اس ات اإلس ا أن العين ة غام ات مطيافي ارت قياس  أش
ائج مألو  ذه النت ة، وه وى    البيتوميني ة الحت شات النووي اء المن دة لبن انة المع ي الخرس ستخدم ف منت ي ة، الن االس ف

ا  أشعةاإلسمنت على آمية آبيرة من السيليكا والتي تعمل على توهين            رادون بينت أن           .  غام ا قياسات غاز ال بينم
  .البيتومين قادر على احتجاز غاز الرادون أآثر من االسمنت

  
  التوصياتاالستنتاجات و -٦

ر ع ط      تعتب ى الوس ات إل شار النفاي ن انت د م رق للح سب الط ن ان منت م شعة باإلس ات الم ة النفاي ة تهيئ ملي
ة     واتج                    . الخارجي والحفاظ على البيئ إطالق ن ات المشعة الممزوجة باإلسمنت ب ويمكن في بعض الحاالت، للنفاي

وم       ة رادي د من وجود       و.  رادون-تفككها اإلشعاعي إلى الوسط المحيط آما هو الحال في الثنائي ة الب ذه الحال في ه
  : إضافات مع الخلطة اإلسمنتية تمنع مثل هذا االنطالق، حيث يمكن

  
ة     ( استخدم مواد مضافة للخلطة اإلسمنتية       -١ ي              ) مواد حصوية أو بوليميري شققات الت من أجل الحد من وجود الت

  .تعمل على تسريب غاز الرادون
ر ت    NORM في حال آان التخلص من نفايات        -٢ ومين أومن االسمنت   ) قوالب (شكيل مصادر صنعيه     عب .  البيت

ه،            صنعية البيتومين ضلية من المصادر ال ة لألف ذه الحال يوصى باختيار المصادر الصنعية من االسمنت في ه
 .حسب ما أظهرته نتائج دراستنا

ه من       NORM التخلص من نفايات     أريد إذا -٣ ام، فان ات حيث يك     األفضل  بشكل ع ة   استخدام عدة طبق ون الطبق
 . من البيتومين ثم التغليف بطبقة ثانية من اإلسمنتأولى

  
ة               شروط األولي د ال ستقبلية يمكن تحدي رادون والمسارات       (وفي دراسات م ز غاز ال زمن  ترآي ادالت    ) وال لحل مع

ائج      ، وبالتالي يمكن إيجاد عالقات يعتمد عليها      )فيك(االنتشار   يم     ) Fitting(في مالئمة النت ى ق ة   للوصول إل  تقريبي
شار  ل االنت ر  Dلمعام شار النظي ع انت ائي يمن اجز فيزي ون ح ومين ليك ع البيت ة م ة والمقارن ات المدروس ل العين  لك

 .المشع إلى البيئة في حال حدوث أي حادث
  

 آلمة شكر -٧
ى               ستمر عل شجيعه الم ام لت دير الع دآتور الم تاذ ال ة باألس ة متمثل ى العمل إدارة الهيئ ائمون عل  إجراء يشكر الق

شكر الجزيل للسيد مجيب سلمان من هيئة الطاقة الذرية اليمنية، طالب ماجستير في       لوا .األعمال العلمية التطبيقية  
شكر  . القياسات بعض  إجراءالعينات و بعض تحضيرالمشارآة في الوقاية اإلشعاعية وآمان المصادر المشعة،      وال

سى  أيضاًً للمهندس احمد فارس على والمهندس نسيم عاصي والم   ل    وخبري حسان عي و خلي ام أب ري وس  من  المخب
  . في أجزاء من هذا العمل لمساعدتهم  من قسم الوقاية واالمان،باسم جربيالسيد ودائرة النفايات المشعة 
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